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PARTENERIATE ŞI PROIECTE
Proiect interdisciplinar
În contextul apropierii cunoaşterii didactice de cunoaşterea ştiinţifică, şcoala trebuie să
atribuie un rol sporit ştiinţei în activităţile educaţionale. Ea ar trebui să le ofere elevilor
oportunitatea de a se dezvolta în direcţia cunoaşterii ştiinţifice, a promovării gândirii critice, a
acţionării bazate pe natura empirică a ştiinţei, a utilizării literaturii ştiinţifice. Din acest motiv,
metodele didactice recomandate în abordarea lecţiilor de fizică sunt cele euristice: problematizarea
(Problem-based learning), descoperirea/cercetarea (Inquiry learning), învăţarea bazată pe proiecte
(Project-based learning), cu combinarea modelării şi a experimentelor.
Profesorului de Fizică îi va rămâne întotdeauna frumoasa, şi nu întotdeauna uşoara, misiune
de a alege şi combina cele mai potrivite metode, tehnici, medii de învăţare, tehnologii şi dispozitive
care pot face din fiecare lecţie o amintire de neuitat pentru elevii săi!
Pentru a folosi în mod eficient metoda proiectului şi a integra tot ce poate oferi calculatorul,
sunt foarte importanţi paşii pe care îi face profesorul pentru planificarea şi proiectarea unităţii de
învăţare. Temele proiectelor se stabilesc de comun acord cu elevii la începutul unităţii de învăţare,
vor fi monitorizate pe tot parcursul unităţii de învăţare, iar produsul de grup sau individual este
prezentat la finele unităţii de învăţare.
În continuare, voi prezenta un rezumat al proiectul unităţii de învăţare „ELECTRICITATEA
ÎN VIAŢA NOASTRĂ” abordată prin metoda învăţarea bazată pe proiect, utilizând strategii de
instruire variate, diferite metode de evaluare pe întreg parcursul realizării proiectului şi integrând noile
tehnologii.
Titlul proiectului

ELECTRICITATEA ÎN VIAŢA NOASTRĂ
Aria tematică / Domeniul în care se încadrează
Competenţe
din
Disciplina vizată
Clasa
Unitatea/ Conţinuturi sau activităţi
Curriculum Naţional
1.2; 1.5; 2.1; 3.2; 3.3;
Curentul electric
VIII
Fizică
4.2; 4.3; 5.2
Efectele curentului electric
VII
Structura substanţelor. Atomul
Chimie
1.2; 2.3; 4.7
VIII
Electroliza
Limba engleză
3.1; 3.2; 3.3
Traducere
Limba franceză
Tehnologii şi TIC 2.3; 2.6; 4.1
VII
Legate de IT şi munca în echipă
Descrierea proiectului
Curentul electric este socotit astăzi cea mai importantă și mai utilă descoperire și
1. Justificarea
probabil cel mai important factor de progres al omenirii. În timpul derulării
proiectului
acestui proiect, elevii vor descoperi câteva din multiplele aplicații ale curentului
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electric.
Elevii învaţă despre producerea curentului electric, efectele curentului electric şi
aplicaţii ale acestor efecte, printr-un demers didactic care le permite să
investigheze o aplicaţie practică a acestora după care să realizeze transferul în
realizarea unui produs propriu. Elevilor li se lansează provocarea de a deveni,
pentru puţin timp, „producători de jucării” şi să se documenteze/să-şi imagineze
un dispozitiv în realizarea căruia să utilizeze ceea ce au învăţat şi care să fie, la
rândul său, o provocare pentru ceilalţi.
Prezentarea acestora se va face în cadrul unui concurs, la nivelul clasei. Cele mai
bune produse experimentale/dispozitivelor practice realizate de elevi vor fi
expuse, în sala festivă a şcolii, într-o expoziţie de „Jucării ştiinţifice” şi vor fi
prezentate elevilor din clasa a IV-a în cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”.
Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea
elevilor pentru a fi apţi să realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la
modalităţi de lucru care prilejuiesc exersarea principalelor procese ale gândirii,
fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi variatelor interdependenţe
dintre fenomenele lumii reale.
Elevii clasei a VIII-a
2. Descrierea
grupului ţintă Cunoştinţe conceptuale necesare: mărimile fizice caracteristice curentului
electric (din unităţile de învăţare anterioare); utilizarea aparatelor de măsură;
operaţii matematice elementare; cunoştinţe de limbă engleză în scopul urmăririi
unor instrucţiuni de lucru
Aptitudini tehnice necesare: de utilizare a programelor Microsoft Office (Word,
PowerPoint); experienţă minimală în crearea prezentărilor multimedia; navigare
şi comunicare pe Internet
2 luni (ianuarie – martie)
3. Durata
4. Scop/ obiectiv Realizarea de conexiuni între rezultatele învăţării la clasă, în cadrul diferitelor
discipline de studiu, şi aplicaţiile acestora în viaţa reală.
general:
O1. Creşterea motivaţiei elevilor pentru studiul ştiinţelor şi dezvoltarea
5. Obiective
abilităţilor de a lucra în echipă pentru realizarea de dispozitive practice.
specifice:
O2. Îmbunătăţirea performanţei şcolare a elevilor la disciplinele fizică, chimie şi
limbi străine.
O3. Valorizarea deprinderilor de lucru în siguranţă pentru propria persoană,
pentru ceilalţi şi pentru mediu
Proiectul va integra elemente de investigaţie documentară, aspectele practice ale
6. Descrierea
proiectarii unor experimente de fizică şi chimie şi elemente de TIC în
activităţilor
propuse
în prezentarea produselor experimentale/dispozitivelor practice realizate.
Profesorii de fizică şi chimie, în colaborare, selectează şi propun teme şi material
proiect
bibliografic pentru realizarea proiectelor elevilor. Profesorii de limbi străine vor
monitoriza şi sprijini elevii în activităţile de informare şi documentare prin
accesarea site-urilor în limba engleză sau franceză şi traducerea instrucţiunilor
de lucru.
I. Alegerea temei de proiect şi motivarea elevilor
Proiectul va fi iniţiat în clasă, la o oră de fizică şi se va desfăşura în paralel cu
activităţile obişnuite. La începutul unităţii de învăţare – se va cere elevilor
printr-un eseu de cinci minute să răspundă la întrebarea esenţială Cum ar fi viaţa
fără curent electric timp de un an?
Elevii vor completa un grafic K-W-L pentru a identifica nevoile de cunoaştere
ale elevilor. Profesorul va solicita elevilor sa scrie pe prima coloana ce stiu
despre curentul electric şi efectele acestuia, iar pe a doua ce doresc sa ştie despre
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acest subiect. Motivaţia alegerii graficului KWL este că la finalul unităţii de
învaţare elevul va avea o privire de ansamblu asupra progresului înregistrat la
nivelul cunoștințelor.
Elevii vor primi pliantul de prezentarea a metodei proiectului (Anexa 1) şi li se
va explica modul de lucru în etapa următoare, pentru realizarea proiectelor pe
grupe. Pliantul va fi prezentat şi părinţilor pentru a fi informaţi asupra activităţii
elevilor şi pentru a-i ajuta în procurarea materialelor şi realizarea produselor
practice în cadrul proiectelor. Le va fi prezentată o listă iniţială cu teme pentru
proiecte, care va fi completată cu alte teme propuse de elevi.
II. Constituirea grupelor de lucru
Grupele de lucru vor fi formate din 3-4 elevi, elevii grupându-se în funcţie de
temele proiectelor de lucru pentru care optează.
III. Planificarea etapelor de lucru şi distribuirea responsabilităţilor
Fiecare grupă va trebui să răspundă la cele două întrebări ale unitatăţii de
învăţare: La ce foloseşte electricitatea? şi Curentul electric, prieten sau
duşman?
Astfel, pentru a răspunde la prima întrebare, fiecare grupă îşi va alege un
experiment şi vor construi un dispozitiv electric simplu prin care să ilustreze
utilizarea practică a electricităţii sau producerea curentului electric. Produsul
practic va fi însoţit de o fişă de prezentare (Anexa 2) realizată utilizând editorul
Word din pachetul Microsoft Office.
Pentru a doua întrebare, fiecare grupă va avea de realizat o prezentare
PowerPoint, realizată în urma unei documentări referitoare la efectele curentului
electric.
Cu ajutorul elevilor se stabilesc etapele de lucru şi termenele de realizare.
Etape: Documentarea, Realizarea mapei personale cu informațiile găsite,
Schițarea modului de rezolvarea al sarcinii de lucru, Proiectarea experimentelor
şi a prototipului dispozitivului experimental, Procurarea materialelor necesare
realizării produsului, Realizarea propunerilor de redactare, Completarea
documentării, Redactarea computerizată, Realizarea schițelor pentru materialele
de prezentare, Predarea materialelor redactate profesorului pentru verificarea
conținutului, Realizarea tuturor sarcinilor de lucru individuale și în echipă,
Realizarea produselor finale, Redactarea finală a proiectului, Realizarea anexelor
În cadrul echipelor de lucru se stabilesc responsabilităţile fiecărui membru al
echipei şi programul de lucru al grupului.
Calendarul acţiunilor în cadrul derulării proiectului va fi afişat în clasă.
IV. Documentarea şi execuţia proiectului
În această etapă elevii se vor documenta şi vor strângere informaţii despre tema
aleasă, se vor realiza proiectarea experimentelor şi a prototipului dispozitivului
experimental, îşi vor procura materialele necesare realizării produsului şi vor
realiza produsele finale.
Pornind de la întrebările unitatăţii de învăţare: La ce foloseşte electricitatea? şi
Curentul electric, prieten sau duşman?, elevii vor căuta informaţii referitoare la
efectele curentului electric în materialele de facilitare şi în site-urile din
bibliografie, asistaţi de profesorii de fizică şi chimie. Elevii folosesc cunoştinţele
învăţate la clasă (mărimi fizice caracteristice circuitelor electrice, unităţi de
măsură etc.) în explicarea funcţionării diferitelor aparate electrice, în descrierea
efectelor negative şi ale pericolelor posibile atunci când se folosesc aceste
dispozitive.
În cadrul orelor de fizică şi chimie, elevii vor efectua experimente dirijate şi vor
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7. Rezultate
anticipate

comunica în cadrul grupului pentru a-şi clarifica noţiunile teoretice. Profesorul
(de fizică/chimie) va răspunde întrebărilor suplimentare ale elevilor, indicand şi
alte surse de informare dacă este cazul.
Fiecare grupă va avea de realizat următoarele experimente: studiul efectului
termic, studiul efectului magnetic, verificarea legii lui Joule (la fizică);
electroliza şi studiul efectului chimic al curentului electric cât şi producerea
curentului continu prin reacţii chimice (la chimie).
V. Monitorizarea şi controlul proiectului
Monitorizarea proiectului se va face pe toată durata proiectului.
În fiecare săptămână vor avea loc întalniri de lucru între profesorii implicaţi şi
grupele de lucru şi se va monitoriza permanent stadiul în care se găsesc cu
realizarea sarcinilor.
Pe lângă aceste întâlniri, pe măsura realizării materialelor de prezentare, elevii le
trimit pe e-mail, profesorului, pentru verificare şi îndrumare în realizarea
proiectului, iar la final se încarcă pe pagina Wiki a clasei
(http://clasaviiib.wikispaces.com/)
Elevii participă la procesul de evaluare şi autoevaluare în cadrul grupelor de
lucru. Pe parcursul activităţii elevilor, profesorul completează listele de
observaţii pentru grup şi pentru monitorizarea progresului elevilor.
Metodele şi instrumentele de monitorizare utilizate pe parcursul derulării
proiectului:
Listă de verificare – Monitorizeaza procesele, progresele si rezultatele obtinute.
Este un instrument de autoevaluare. Ofera elevilor repere pentru activitatea din
cadrul proiectului. Ofera feedback.
Observarea sistematică a activităţii elevilor – profesorul urmăreşte dacă tema
propusă a suscitat interesul elevilor, dacă ei au înţeles sarcinile de lucru şi se
implică în realizarea acestora. Lista/grila de observare (Anexa 3) este concepută
pentru a înregistra rapid prezenţa sau absenţa unor calităţi, necesare pentru
asigurarea reuşitei activităţilor propuse.
Jurnalul – prin completarea jurnalelor, se oferă feedback individual şi de grup
pe măsură ce elevii lucrează la proiect, ceea ce permite profesorului să evalueze
dacă elevii sunt capabili să-şi sintetizeze învăţarea şi să observe erorile comune,
dar şi punctele tari astfel încât să-şi facă ajustările necesare. Elevii reflectează
asupra propriei învăţări
VI. Prezentarea proiectelor şi evaluarea rezultatelor
Prezentarea proiectelor se va face iniţial la nivelul clasei. La prezentarea
proiectelor vor participa membrii echipei de proiect şi directorul şcolii.
Elevii participă la procesul de evaluare prin autoevaluarea experimentelor
realizate şi a prezentărilor făcute.
Ceilalţi elevii vor analiza prezentările fiecărei grupe, vor fi evaluate portofoliile
şi, în urma reflecţiilor finale, se vor organiza pentru activităţile viitoare.
Cele mai bune produse experimentale/dispozitivelor practice realizate de elevi
vor fi expuse, în sala festivă a şcolii, într-o expoziţie de „Jucării ştiinţifice” şi vor
fi prezentate elevilor din clasa a IV-a în cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”.
• 5 dispozitive experimentale funcţionale; 5 referate de prezentare a lucrărilor
experimentale; 5 prezentări PowerPoint cu efectele (termic, chimic, magnetic
şi biologic) curentului electric
Rezultate aşteptate la nivel cognitiv: să identifice aplicaţii practice ale curentului
electric în viaţa cotidiană; să enumere efectele trecerii curentului electric printrun mediu conductor; să recunoască şi să descrie efectele curentului electric; să
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proiecteze şi să realizeze dispozitive simple, utile în activitatea cotidiană; să
formuleze observaţii şi concluzii ştiinţifice asupra experimentelor efectuate; să
prezinte sub formă scrisă sau orală rezultatele unui demers de investigare
folosind terminologia ştiinţifică proprie fizicii; să interpreteze din punct de
vedere fizic rezultatele obţinute; să realizeze conexiuni între rezultatele învăţării
la clasă şi aplicaţiile acestora în viaţa reală; să cunoască şi să aplice metodele de
protecţie şi prevenire a posibilelor efecte ale curentului electric; să aplice în
practică, atât în şcoală cât şi în afara acesteia, regulile de bază privind protecţia
propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător.
Rezultate aşteptate la nivel atitudinal: să utilizeze tehnologiile informaţiei şi
comunicării; să caute, să analizeze şi să evalueze informaţii; să rezolve probleme
şi să ia decizii; să utilizeze în mod creativ şi eficient instrumente specifice
productivităţii; să comunice, să colaboreze, să editeze şi să creeze produse
8. Criterii de evaluare
Evaluare iniţială
Evaluare formativă
Evaluare finală
Eseul de cinci minute
Grila de observare
Grila de notare a prezentării
Organizator grafic
Fisa de verificare a colaborarii Fişe de autoevaluare (formular
Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat
FAE
Google docs)
Grafic K-W-L; Note de jurnal
Lista de verificare a prezentării
Materiale şi resurse necesare
Tehnologie – Hardware: Computer(e); Imprimantă; Conexiune Internet; Aparat foto digital; Sistem de
proiecţie; Laptop
Tehnologie – Software: Procesare imagine; Tehnoredactare; Procesare documente; Browser de Internet;
Software de e-mail; Multimedia
 Christopher C., Nistor M., Rusu M. – Fizica. Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. ALL
Bucureşti, 2001
 Corega C., Haralamb D, Talpalaru S. – Fizica. Manual pentru clasa a VIII-a, Ed.
Teora Bucureşti, 2001
Materiale
 Chicinaş L. (coordonator) – Fizica prin experimente şi jocuri, Ed. Eurodidact, Clujtipărite
Napoca, 2003
 Garabet, M., Huţanu, E., Voicu, A. – Fizică, biologie, chimie pentru gimnaziu
utilizând Microsoft Office, Ed. All Educational, Bucureşti, 2001
 Marea carte despre experimente, Ed. Litera Internaţional, 2007
 Manuale de utilizare a diferitelor aparate electrice
Baterii de 4,5V şi 1,5V, conductori electrici, fire de bobinaj, termoplonjon, fier de
Resurse
călcat, pistol de lipit, polistiren, ac magnetic, lămâi etc.
suplimentare
Truse de laborator – electricitate, magnetism, calorimetrie
 http://www.pss.ro/science_fun_club_romania/Materiale/EP/electrocinetica/
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_electric#Efecte
 http://www.energizer.com/learning-center/science-center
 http://www.energyquest.ca.gov/
Resurse
 http://www.juliantrubin.com/bigten/bulbexperiment.html
Internet
 http://school.discoveryeducation.com/sciencefaircentral/Getting-Started/ValidateTopic.html
 http://www.miamisci.org/af/sln/
 http://www1.curriculum.edu.au/sciencepd/electricity/applic.htm
 http://www.cps.ci.cambridge.ma.us/tobin/directory/Grade5/Electricity/Electricity.htm
Profesor Emilia Dăncilă, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad
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Dezvoltare profesională prin conectare europeană cu ERASMUS+
Liceul Tehnologic Sântana implementează proiectul educaţional european ERASMUS+,
Acţiunea-cheie 1: mobilitatea persoanelor în scopul învăţării, cu titlul „Dezvoltare profesională prin
conectare europeană”, în perioada iunie 2015 - mai 2017. Valoarea totală eligibilă a proiectului este
de 40915 euro.
Obiectivul principal al proiectului constă în creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare prin
diversificarea ofertei Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ), însuşirea unor strategii moderne,
europene pentru formarea competenţelor la elevi, prin participarea la mobilităţi şcolare europene.
Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din elevii şi cadrele didactice ale Liceului Tehnologic
Sântana.
La evenimentul de lansare al proiectului au participat reprezentanţi ai beneficiarului,
reprezentanţi ai ISJ Arad, ai Consiliului Local Sântana, ai Comitetului de Părinţi ai şcolii, cadrele
didactice, reprezentanţi ai mass-media.
Prin proiect, cadrele didactice participă atât la activităţi de job shadowing, cât şi la cursuri
de formare, în instituţii educaţionale europene de prestigiu. Locurile pentru job-shadowing sunt
prevăzute în următoarele ţări (câte14 zile): Germania 2 locuri gimnazial sau liceal, Suedia 1 loc
gimnazial sau liceal, Belgia 1 loc preşcolar sau primar, Spania 2 locuri preşcolar, primar sau
gimnazial, Franţa 2 locuri preşcolar sau primar. Cursurile de formare se vor derula astfel: Suedia 1
loc, Spania 2 locuri, Italia 2 locuri, Franţa 1 loc, Portugalia 1 loc, Irlanda 1 loc.

Pregătirea lingvistică a cadrelor didactice
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Instituţiile partenere de job shadowing selectate sunt:
- Blaklintskolan, Mjölby, Suedia
- Solitude Gymnasium Stuttgart-Weilimdorf, Germania
- Ecole Maternelle Jb Clement, Paris, Franţa
- GO!Basisschool Het Molenschip Evergem, Belgia
- Colegio Publico de Educacion Infantil Y Primaria San Fernando, Aranjuez, Spania
- Hellenstein-Gymnasium, Heidenheim an der Brenz, Germania.
Participarea la mobilităţi se face be bază de concurs. Cadrele didactice selectate au parcurs
un program complex de pregătire ce a inclus pregătirea pentru utilizarea platformei eTwinning şi a
altor surse de documentare online, activităţi legate de aprofundarea pregătirii lingvistice pentru
limbile engleză, franceză, italiană, pregătire interculturală, instructaj de prevenire a riscurilor pe
perioada călătoriei.
Prin proiect se finanţează toate cheltuielile de deplasare, cazare, participare la activităţi,
implementarea şi diseminarea lui. Prefinanţarea asigură 80 % din cheltuieli, iar diferenţa va fi
plătită de ANPCDEFP după verificarea raportului final. La finalul cursului, participanţii vor primi
Certificatul Europass Mobility.
În urma cursului şi a activităţii de job-shadowing, participanţii vor utiliza cunoştinţele,
priceperile şi deprinderile nou însuşite în activitatea la clasă, vor susţine activităţi în cadrul comisiei
metodice, a cercului pedagogic zonal, judeţean, vor scrie articole în reviste de specialitate, pe site-ul
şcolii şi în Culegerea de bune practici didactice europene, produs final al proiectului.
Prin implementarea proiectului, oferta Curriculumului la Decizia Şcolii la nivel primar şi
gimnazial pentru anul şcolar 2016-2017 a fost îmbunătăţită, cuprinzând un în număr de 21
opţionale, comparativ cu anul 2015-2016, când au fost un număr de 13 opţionale.
S-au depus eforturi pentru a optimiza monitorizarea integrării elevilor cu CES prin
curriculum adaptat pentru copiii cu dificultăţi de învăţare, plan de intervenţie personalizat cu
evaluare săptămânală, lunară şi semestrial, completarea minuţioasă a fişelor de caracterizare
psihopedagogică, pregătirea dosarelor pentru testarea elevilor ce necesită sprijin.
Activităţile derulate au fost diseminate pe pagina Web a şcolii şi a primăriei, în presa locală.
Carnavalul Fasching, manifestare tradiţională a minorităţii germane din Sântana, devenit un
eveniment intercultural organizat de şcoală, cu participarea a numeroşi elevi, indiferent de etnie,
este sprijinit în acest an prin proiectul “Formare profesională prin conectare europeană’’.
Manifestarea s-a desfăşurat în sala festivă a “Liceului Tehnologic Sântana”, în data de patru
februarie. În cadrul acestui proiect European, cadrele didactice ale “Liceului Tehnologic Sântana”
au făcut eforturi pentru a sprijini şi participarea copiilor cu cerinţe educative speciale, a celor
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reîntorşi din străinătate sau instituţionalizaţi, pentru a facilita o mai bună integrare a lor în mediul
şcolar şi în comunitatea locală.

Carnavalul Fasching, eveniment Intercultural sprijinit prin Proiectul European
Erasmus +
Copiii au prezentat cântece şi poezii vesele, glume în limba germană şi română, au dansat,
şi-au făcut fotografii împreună, au mâncat cornuri proaspete şi dulciuri, au câştigat jucării la
tombolă, aşa încât atmosfera s-a caracterizat prin bună dispoziţie şi

bucurie. Confecţionarea

măştilor, pregătirea momentelor artistice, au constituit, pentru elevi din clase diferite, un prilej să
lucreze împreună, să se exprime creativ, să-şi dezvolte competenţele lingvistice şi interculturale, iar
pentru părinţi, oportunitatea de a se implica în viaţa şcolii.
Prin atingerea obiectivelor propuse privind creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare prin
diversificarea ofertei Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ), însuşirea unor strategii moderne,
europene pentru formarea competenţelor la elevi prin participarea la 16 mobilităţi şcolare europene
şi multiplicarea experienţei dobândite pentru toate cele 78 de cadre didactice din instituţia noastră,
prin activităţi de formare desfăşurate de participanţii la mobilitate, integrarea copiilor cu CES, a
celor reîntorşi din străinătate şi a celor instituţionalizaţi în şcoala noastră, demararea de către
instituţia noastră a cel puţin două proiecte educaţionale europene în următorii doi ani, proiectul va
contribui considerabil la realizarea unui învăţământ de calitate.
Profesor dr. Ana Höniges, Liceul Tehnologic, Sântana
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Proiectele eTwinning – o poartă deschisă spre Europa
eTwinning, comunitatea şcolilor europene, face parte din
Comenius, Programul Uniunii Europene destinat şcolilor. A fost
iniţiat în 2005 în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul
vieţii al Comisiei Europene şi este recomandat de Comisia
Europeană pentru colaborarea dintre cadre didactice, elevi din
învăţământul preuniversitar, grădiniţe, scoli, licee, la nivelul
Uniunii Europene. eTwinning este o comunitate de excepţie. Este
o lume nouă atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice. Elevi şi profesori din şcolile Uniunii
Europene se întâlnesc virtual pe platforma eTwinning, se cunosc, discută, colaborează, îşi planifică
proiectele educaţionale, fac schimb de bune practici, îşi cunosc reciproc ţările, culturile, valorile,
obiceiurile, limbile de comunicare, experienţele didactice, desfăşoară activităţi

împreună

extinzându-şi orizontul cultural şi competenţele sociale, lingvistice, competenţele şi abilităţile
digitale. Este o comunitate minunată de învăţare, un cadru excelent de colaborare educaţională care
te face să te simţi cu adevărat EUROPEAN.
Ce înseamnă eTwinning pentru mine?
eTwinning înseamnă pentru mine şi pentru elevii mei uşa deschisă pe care o căutam, o
modalitate modernă de a face educaţie. Proiectele eTwinning reprezintă o oportunitate de a vedea
cum lucrează alte cadre didactice, de a face schimb de informaţii, de a analiza, înţelege, de a
experimenta lucruri noi. Primul pas pe care l-am făcut a fost să înscriu şcoala. La început recunosc
că m-am descurcat destul de greu, cu timpul am învăţat, de mare folos fiindu-mi ghidul de utilizare
al acestei platforme.
Din multitudinea de proiecte am ales unul propus de o şcoală din Grecia - ,,Digital cards
and wishis“. Colegii din Grecia ne-au acceptat ca şi parteneri alături de alte şcoli din Polonia,
Croaţia, Estonia şi Marea Britanie. Odată acceptaţi a început activitatea de colaborare pentru
stabilirea obiectivelor, a activităţilor pe care urma să le desfăşurăm fiecare dintre noi, dar şi cele
comune, deoarece cooperarea înseamnă în primul rând activităţi desfăşurate împreună. Dintre
obiectivele urmărite de acest proiect amintesc:
-

promovarea potenţialului artistic al elevilor în vederea realizării unor creaţii artistice pe o
anumită temă;

-

dobândirea de abilităţi şi aptitudini în utilizarea TIC;
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-

realizarea unor schimburi de experienţe cu cadre didactice provenind din alte ţări ale
Europei.
Odată stabilite obiectivele şi activităţile, s-a trecut la organizarea spaţiului virtual al

proiectului. Prima activitate a constat într-o scurtă prezentare a şcolii. Elevii au realizat o prezentare
power-point a şcolii, dar şi a celor mai importante activităţi extraşcolare. Cea de-a doua activitate a
constat în realizarea unor felicitări digitale de Crăciun. Elevii au creat prezentări animate, alegând
ca fond muzical un colind românesc. Cea de a treia activitate a constat în realizarea unor felicitări
handmade pe care copiii au scris urări atât în limba română cât şi în limba engleză.
Au urmat apoi două proiecte iniţiate de şcoala noastră, ambele cu tematică ecologică. Primul
dintre acestea a fost ,,Earth is our home“. Am trimis acest proiect şi spre bucuria noastră a fost
aprobat. La el au aderat şcoli din Marea Britanie, Turcia, Grecia, Polonia, Slovacia, dar şi alte patru
şcoli din România. La cel de al doilea proiect ,,Protect the nature – the green corridor of life“,
participarea a fost şi mai numeroasă. La proiect au participat şcoli din Republica Moldova,
Macedonia, Turcia, Croaţia, Slovenia, Slovacia, Ucraina, Marea Britanie, Polonia, Georgia şi
Bosnia-Herţegovina.
Care au fost obiectivele urmărite în acest proiect?
-

schimbarea mentalităţii adulţilor prin intermediul copiilor asupra defrişării necontrolate,
asupra poluării aerului şi a solului;

-

participarea le diferite acţiuni în vederea popularizării modalităţilor de ocrotire a acestuia;

-

înţelegerea conceptului de ,,ecologie“ şi educarea noii generaţii în vederea ocrotirii mediului
înconjurător;

-

formarea şi dezvoltarea deprinderii de economisire a resurselor naturale şi de recuperare a
deşeurilor şi refolosirea acestora.

Beneficii pentru elevi:
-

motivarea şi interesul pentru învăţare au crescut prin participarea la activităţile interactive
din TwinSpace;

-

în cadrul acestui proiect, elevii au avut un grad mare de autonomie, au învăţat să-şi prezinte
ideile şi părerile;

-

din punct de vedere calitativ, ei şi-au îmbunătăţit competenţele TIC, de lucru în echipă, de
comunicare în cadrul grupului, dar şi competenţele sociale. Elevii au folosit în practică
multe cunoştinţe teoretice dobândite la orele de curs, cărora le-am descoperit relevanţă în
viaţa de zi cu zi;

-

valorificarea creativităţii elevilor, stimularea interesului pentru temele propuse, abordarea
interdisciplinară a temelor alese.
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Beneficii pentru profesori:
-

eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de
experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de
colegi din ţări europene;

-

prin aceste proiecte am adăugat o dimensiune europeană procesului de predare-învăţare;

-

suportul didactic şi tehnologic oferit de portal este la cele mai înalte standarde.

Concluzii:
-

proiectele eTwinning ajută elevii şi cadrele didactice să treacă dincolo de limita sălii de
clasă şi de modelele tradiţionale de învăţare;

-

colaborarea în proiectele eTwinning transformă procesul educaţional clasic într-unul
interactiv.
Profesor învățământ primar Raţiu Diana, Şcoala Gimnazială ,,Virgil Iovănaş“, Şofronea
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Programe şi proiecte educaţionale

Dintr-o perspectivă teoretică, există o distincţie clară între noţiunile de proiect şi de
program, deşi, de multe ori, acestea se folosesc incorect cu înţelesuri echivalente. În cadrul
managementului proiectelor, un program poate include mai multe proiecte, după cum un proiect se
poate descompune la rândul său în: subproiecte, serii de activităţi, acţiuni.
Diferenţele generale dintre programe şi proiecte sunt sintetizate în tabelul următor:
Caracteristica
Anvergura

Programul

Proiectul

Vizează componente ale

Vizează iniţiative instituţionale

politicilor naţionale, sectoriale,

sau organizaţionale

regionale ce trasează linii

(subprograme) focalizate

generale de dezvoltare.

asupra rezolvării unor
probleme specifice.

Durata

Durată foarte mare ce

Durată limitată, precisă (6 luni

prefigurează o evoluţie pe

- 3 luni).

termen îndelungat; de regulă,
programele au termene foarte
lungi (5-10 ani), uneori
nedefinite.
Bugetul

Buget alocat global,

Buget fix, limitat, cu alocări

modificabil de la an la an, de

precise pe diverse capitole de

multe ori dependent de o

cheltuieli.

execuţie bugetară.
Rolul echipei

Evaluarea

Managementul programelor cu

Managementul proiectelor cu

scop de a trasa şi urmări

activitate focalizată pe

îndeplinirea liniilor strategice

implementarea şi urmărirea

generale

unor obiective specifice.

Evaluarea este focalizată

Evaluarea este focalizată

asupra impactului general al

asupra unor performanţe

programului, precum şi asupra

precise, de multe ori punctuale,

atingerii unor criterii generale

legate de obiectivele propuse.

de performanţă.
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Proiectul, indiferent de tipul său (şcolar, educaţional, de dezvoltare instituţională, de
finanţare, de intervenţie, de marketing, tehnic) poate fi privit ca un sistem complex, constituit dintrun ansamblu de elemente interdependente, în permanentă interacţiune, care evoluează către un scop
final, stabilit în conformitate cu obiectivele cuprinse în statutul unei organizaţii, cu strategia sa de
dezvoltare, dar şi cu contextul în care se desfăşoară proiectul, cu nevoile şi problemele comunităţii.
În derularea unui proiect sunt antrenate în primul rand o serie de resurse (umane, materiale,
documentare, financiare, de timp) aflate la baza derulării activităţilor care vizează atingerea
obiectivelor formulate în structura proiectului.
Proiectul se finalizează cu rezultate cuantificabile/măsurabile, atât din prisma impactului
activităţilor asupra beneficiarilor (un proiect se elaborează întotdeauna pentru una sau mai multe
categorii de beneficiari direcţi şi/sau indirecţi) şi asupra celorlalţi parteneri participanţi la proiect,
cât şi din prisma efectului asupra dezvoltării organizaţiei şi eficienţei gestionării resurselor antrenate
în susţinerea proiectului.
De asemenea, proiectul este caracterizat de contextul în care se desfăşoară şi de finalitatea
sa, poate fi divizat în mai multe subsisteme, care prezintă aceleaşi caracteristici, este deschis către
alte sisteme exterioare cu care are schimburi permanente de resurse şi de expertiză, are propriile
reguli şi mecanisme de adaptare la lumea exterioară.
De aceea, un proiect nu poate fi redus la o succesiune de responsabilităţi şi acţiuni
programate, legate de o logică a finalităţii; el reprezintă în primul rând, un element al schimbării, un
proces creativ şi formativ, concretizat în acţiuni coerente, subsumate unor obiective clar formulate.
Oricare ar fi finalitatea proiectului, trebuie să avem în vedere câteva precauţii şi reguli
comune, ce ne permit să evităm dificultăţi precum pierderi bugetare, conflicte interpersonale,
diferenţe între ceea ce s-a proiectat şi realitatea concretă în care se aplică proiectul şi care ar putea
crea dificultăţi majore în derularea sa.
Managementul de proiect se referă la eforturile de a atinge obiective clare şi precis
delimitate, cu resurse precis definite într-o perioadă limitată de timp. Un proiect poate reprezenta o
manevră tactică într-o strategie pragmatică pe termen lung, poate fi o piesă într-un puzzle strategic.
Astfel, un proiect trebuie să se integreze într-o perspectivă largă, dar trebuie să acopere
elemente ce pot fi planificate cu mult mai multă precizie între limite clare.
Dintr-o altă perspectivă, programele por fi considerate sisteme complexe prin care resursele
financiare, umane şi materiale stabilite prin politici şi consolidate prin strategii se materializează
prin intermediul proiectelor în efecte la nivelul beneficiarilor. Plecând de la aceste consideraţii,
proiectele trebuie să fie compatibile, atât cu viziunea strategică şi cultura organizaţională, cât şi cu
elementele de detaliu ale unui proces managerial judicios.
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Ciclul de viaţă este vital pentru un management eficient al proiectelor. Structura generală a
ciclului de viaţă al unui proiect constă într-o suită de etape succesive de culegere de informaţii şi de
luare a deciziilor, care au loc între începerea şi încheierea proiectului.
Terminologia asociată acestor etape diferă în funcţie de finanţatori. Cu toate acestea, există
un set de activităţi, care, definite într-o formă sau alta, se regăsesc în toate proiectele. Orizontul şi
oportunitatea dezvoltării de proiecte în şcoli s-au extins foarte mult, aceasta devenind o practică
destul de cunoscută în rândul instituţiilor şcolare.

Bibliografie:
1. Gherguţ, A., Management general şi strategic în educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2007
2. Gherguţ, A., Ciobanu, C., Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile
educaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2009
3. Iosifescu, Ş., Elemente de management strategic şi proiectare, Editura Corint, Bucureşti,
2000
4. Oprea, D., Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice, Editura Sedcom Libris, Iaşi,
2001
5. Scarlat, C., Galoiu, H., Manual de instruire avansată în managementul proiectelor, Editura
PCM, Bucureşti, 2002
Profesor Cosmin Julan, Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Cicio Pop”, Arad

”Specialiști pentru un curriculum integrat”
Colegiul Național ”Elena Ghiba Birta” Arad implementează, în perioada august 2015 –
august 2016 proiectul ”Specialiști pentru un curriculum integrat”, ID: 014589, cofinanțat prin
programul Erasmus+, acțiunea cheie 1 (Proiecte de mobilitate), domeniul Educație școlară, în
valoare de 34620 euro.
Drumul până la aprobarea finanțării pentru acest proiect nu a fost nici scurt, nici ușor. A
fost, însă, un drum frumos, de-a lungul căruia un grup de profesori entuziaști și dedicați ai
colegiului au devenit o echipă capabilă nu doar de scrierea unei aplicații câștigătoare, ci și de
gestionarea implementării sale.
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S-a pornit de la construirea unui chestionar care a fost aplicat cadrelor didactice din colegiu
pentru a culege date despre problemele cu care se confruntă atât instituția, cât și fiecare dintre
angajații ei, precum și despre posibilele soluții la aceste probleme. Evaluarea acestor nevoi a
implicat sintetizarea informațiilor obținute, care au reliefat următoarele: 81% dintre repondenți au
fost de părere că e imperios necesară o îmbunătățire a competențelor cheie și transversale ale
elevilor, dar care poate fi realizată doar în situația în care și dascălii sunt preocupați de dezvoltarea
lor profesională și sunt deschiși pentru ”învățarea unor noi metode, utilizarea unor instrumente
specifice pentru formarea, dezvoltarea și evaluarea competențelor cheie”, ”integrarea tehnologiei în
predarea și evaluarea elevilor”, dezvoltarea unor competențe de ”accesare, evaluare și integrare a
materialelor existente în limba engleză în procesul didactic”, competențe în predare multimedia, în
utilizarea noilor tehnologii. În esență, s-a identificat nevoia de a forma resursa umană capabilă să
funcționeze eficient în societatea secolului XXI, societatea cunoașterii, prin integrarea cu succes a
TIC-ului în predarea-învățarea-evaluarea diferitelor discipline școlare.
Pe de altă parte, în predarea la clasele în regim bilingv din școala noastră, profesorii de alte
specialități decât limba engleză întâmpină dificultăți atât în selectarea materialelor, cât și în
conducerea procesului didactic în limba engleză în predarea altor discipline. 68% dintre profesorii
intervievați au afirmat că își doresc să-și îmbogățească cunoștințele legate de integrarea TIC și a
limbii engleze în cadrul lecțiilor pentru a asigura o implicare mai activă a elevilor.
Cursurile care au fost identificate pentru satisfacerea acestor nevoi și care și-au dovedit pe
deplin valoarea și utilitatea au fost: CLIL- Methodology & ICT Tools for Teachers Working with
CLIL și TEL: Technology Enhanced Learning, oferite de ETI Malta, la care au participat 12 dintre
profesorii Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta”.
Cursul CLIL- Methodology & ICT Tools for Teachers Working with CLIL a abordat teme și
activități precum: cei 5C ai CLIL; proiectare didactică, comunicare BICS și CALP, dictogloss,
taxonomia lui Bloom revizuită, dezvoltarea abilităților superioare de gândire, zona proximei
dezvoltări, gândire critică, integrarea culturii și comunității în activitățile didactice, organizatori
grafici, inteligențele multiple, multidict, webquests, instrumente IT. Prin participarea la acest curs,
profesorii și-au dezvoltat abilitatea de a integra principiile de baza CLIL in proiectarea didactica,
precum și abilitatea de a folosi noile tehnologii în context educațional, cu scop educațional.
Cursul TEL: Technology Enhanced Learning i-a abilitat pe participanții la mobilitate în
crearea și utilizarea blog-urilor, website-urilor, wiki-urilor în procesul didactic. De asemenea,
aceștia au învățat să utilizeze instrumente online pentru crearea de materiale didactice (teste, cuvinte
încrucișate, benzi desenate, exerciții de diverse tipuri, podcasts, povești, hărți conceptuale etc.).
Programe și aplicații precum Kahoot, Socrative, Flashback Express, Windows Movie Maker,
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ToonDoos, Visuwords, Storybird au fost utilizate la curs, dezvoltând abilitățile participanților de a
proiecta activități didactice cu ajutorul tehnologiei.
În prezent, cadrele didactice participante la aceste cursuri de dezvoltare profesională se află
în perioada de proiectare și implementare de activități didactice care utilizează metodologia CLIL și
instrumente IT în procesul didactic. În același timp sunt pregătite și oferite sesiuni de formare
pentru alte cadre didactice interesate de aceste tematici în vederea diseminării metodelor, tehnicilor
și instrumentelor folosite și exersate la curs.
Exemplele de bună practică dezvoltate de către participanții la mobilități vor alcătui un ghid
metodologic care va conține proiectarea unor unități de învățare, fișe de lucru, fișe de descriere a
unor activități. Acest ghid va putea fi accesat gratuit începând cu luna august 2016 pe site-ul
Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” - http://ghibabirta.ro/.
Profesor Camelia Avramescu, Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad
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ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE
Pedagogia Freinet
Introducerea alternativelor educaţionale în România a început după anul 1989, iar de cele
mai multe ori au avut la bază iniţiative private. Una dintre aceste forme de învăţământ alternative,
propusă sistemului tradiţional, este Pedagogia Freinet.
Esenţa pedagogiei Freinet are în centrul sau individul precum şi relatiile sale interumane.
Tipologia educaţiei promovate de Freinet este învăţarea centrată pe rezolvarea unor probleme de
către grupurile de copii, aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Se consideră munca în grupuri
mici drept mijlocul fundamental de educaţie. Formarea grupurilor se face la alegerea copiilor şi
durează 3-4 săptămâni.
Neintervenţia cadrului didactic îi va permite copilului să conştientizeze, pentru prima dată,
valoarea sa ca membru al unui grup, precum şi valoarea celor cu care colaborează. În acest caz,
rolul cadrului didactic se va limita doar la organizarea materialelor necesare educaţiei, asigurarea şi
menţinerea climatului de încredere, cultivarea încrederii în părerile celorlalţi.
Principalele caracteristici ale acestui sistem s-au concretizat în tehnici, denumite generic,
dupa numele autorului lor, Freinet.
Acest tip de educaţie are în centrul său copilul, cu nevoile sale fireşti, şcoala asigurând
acestui copil continuitatea cu valorile trecutului. Munca pentru el este cea care transformă şi
conduce la creaţie. Elevul va fi cel care va dezvăluie interesele sale, fiind lăsat liber şi doar
coordonat în punctele esenţiale, va dobândi încrederea în sine şi va acţiona conform propriilor sale
opinii. Rolul cadrului didactic este unul coordonator. El, în cea mai mare parte, este doar un
observator atent care dirijează şi coordonează activităţile elevilor săi.
Principiile alternativei Freinet sunt: pedagogia centrată pe copil, pedagogia muncii motivate,
pedagogia personalizată, pedagogia comunicarii şi cooperării.
Tehnicile Freinet sunt: textul liber, jurnalul şcolar, corespondenţa şcolară, ancheta
documentară, exprimarea plastică, exprimarea corporală, creaţie manuală, exprimarea dramatică,
ieşirea şcolară.
Textul liber. „Un text liber este, aşa cum indică numele, un text pe care copilul îl scrie în
mod liber, când are chef să-l scrie şi pe tema care îl inspiră.(C. Freinet). Destinatarul textului liber
nu mai este profesorul care sancţionează, ci colegii, grupul-clasa, corespondenţii, părinţii, etc.
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Prezentarea textului liber o face elevul când doreste. El citeşte în faţa colegilor, într-un climat de
înţelegere şi bunăvoinţă. Colegii au o atitudine critică valorizantă, nu destructivă. Rolul cadrului
didactic este să găsească spaţiu în orar pentru textul liber; să deschidă clasa pentru viaţă; să ajute pe
copil să-şi găsească cuvintele care să-i exprime cel mai bine sentimentele, emoţiile; să nu facă tot
timpul observaţii, de genul: ai murdărit pagina; ai scris cu greşeli; nu ţi-ai ales cele mai potrivite
cuvinte; etc. Aranjarea textului liber (daca va fi publicat în revista şcolii/clasei) implică analiză,
suprimări, adăugiri, modificări, completări, în deplin respect pentru gândirea autorului. Fiind rod al
unei colaborări, textul liber nu se notează. Ilustrarea textului liber - i se da o forma artistică.
Prelungirile textului liber: pornind de la el pot fi organizate lecţii de gramatică/ortografie,
vocabular, istorie, geografie, cunoasterea mediului, se pot demara anchete, documentare, etc.
Meritul textului liber este de a deschide porţile scrisului.
Jurnalul şcolar. Este un mijloc de exprimare care respectă libertatea de opinie în spiritul
Declaraţiei Drepturilor Copilului (1959) şi a Declaraţiei Drepturilor Presei Tinere (1989), şi este
jurnal de opinie pentru că publică ceea ce gândesc. De asemenea, este un mijloc de comunicare, un
mijloc de a face cunoscut celorlalţi (clasa, corespondenţi, alte clase, familie, etc.) ceea ce vrea să
spună copilul. Este şi un mijloc de socializare şi de formare civică, fiind o recunoaştere a dorinţelor
individului, copilul primind o imagine pozitivă asupra scrisului, iar simpla difuzare în afara clasei îi
dă o dimensiune socială. Si nu în ultimul rând, este un mijloc de învăţare, pentru că realizarea lui
necesită competenţe în citire, scriere, ortografie, vocabular. Este un instrument de lucru cu textul,
din toate punctele de vedere, iar realizarea lui este o activitate în inima clasei.
Corespondenţa şcolară permite: deschiderea şcolii spre viaţă (creează legături cu alte clase;
spre un mediu geografic, social, lărgirea câmpului de relaţii afective); copilului să se construiască
(copilul devine un observator atent al mediului, iar adultul îl cunoaşte mai bine). Aduce măsura
timpului şi a spaţiului prin trăirea afectivă care-l separă de corespondentul său. Este o deschidere
spre socializare, întăreşte identitatea grupului. Activităţile determinate de corespondenţa sunt
funcţionale şi determină învăţarea, favorizând punerea în aplicare a altor tehnici: textul liber,
jurnalul şcolar, etc.
Ancheta documentară este o tehnică complexă de învăţare. Pentru realizarea ei se parcurg
mai multi paşi: se stabileşte o tema, în cadrul ei se stabileşte problematica, sursele de obţinere a
informaţiei şi modul de abordare. Urmează partea de cercetare şi experimentare propriu-zisă;
prelucrarea informaţiei; bilanţul fiecărei etape parcurse; realizarea formei finale. Ancheta nu este
încheiată dacă nu poate fi valorificată, ceea ce presupune ca informaţia să fie corectă, la zi, şi să
poata fi folosită şi de alţii.
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Exprimarea plastică favorizează şi dezvoltă creativitatea elevului, dându-i acestuia
posibilitatea de a-şi manifesta trăirea interioară. Atmosfera deschisă din clasă deblochează anumite
frâne de ordin perceptual, mintal sau emoţional, creând o atitudine pozitivă şi optimistă, fondată pe
convingerea şi disponibilitatea de a crea. Prin desen îi lăsăm copilului posibilitatea de a imprima pe
hârtie ceea ce vrea sau cum vrea, fără restrângere, doar sugerând unele tehnici rapide de lucru, care
pot fi puse sub diferite forme (pliante, felicitări, lucrări de dimensiuni obişnuite sau mai mari, etc.).
Materialele pot fi folosite la alegere: tuş, baiţ, pastel, marker, carioca, tempera, hârtie
colorată, etc. În realizarea lucrărilor, activitatea creatoare individuală se imbină cu o activitate
creatoare de grup, influenţând pozitiv gândirea creativă.
Exprimarea corporală este o exprimare non-verbală, care caută să-i apropie de oameni, le
sporeşte încrederea în propria persoană. Accentul se pune pe mimică şi pe gesturi, pe mişcare. Îi
oferă copilului posibilitatea să se dezvolte armonios, să-şi exprime sentimentele fără îngrădire, se
realizează în atelierul de exprimare corporală, unde pot fi experimentate o serie de exerciţii fizice,
jocuri de mişcare, care se nasc din creativitatea copiilor. Jocul este activitatea prin care ei îşi
exprimă sentimentele pe care le trăiesc, se exteriorizează, învaţă. Este o activitate, în aceeaşi
măsură, serioasă şi amuzantă.
Tehnicile Freinet sunt rezultatul unei activităţi de grup, mai mult decât opera unui singur
individ, oricât de genială poate fi ea.
Cea mai importantă lecţie pe care ne-a lasat-o Freinet, a fost o lecţie de viată: unirea
eforturilor, colaborarea, apropierea oamenilor printr-o muncă comună, efectuată în vederea unei
progresive eliberări pentru pace şi progres a umanităţii.

Bibliografie:
1. Pettini, Aldo, Metode moderne de educaţie. Freinet şi tehnicile sale, Centrul pentru Educaţie
şi Dezvoltarea Creativităţii,1992
2. Rădulescu, Mihaela S., Pedagogia Freinet. Un demers inovator, Editura Polirom, Iaşi,1999
Profesor Larisa Pistol, Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, Arad
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Step by step, alternativă de succes a învăţământului românesc
„Nimic nu-i mai frumos, mai nobil decât meseria de profesor sau învăţător, de grădinar de
suflete umane, de călăuză a celor mai curate, mai pline de energie şi de căldură suflete umane.”
(Dumitru Almaş)
Şi tu, şi eu şi mulţi alţii suntem produsul unui învăţământ tradiţional. Dacă a fost bun sau
rău, dacă ne-a avantajat ori nu, l-am acceptat fără să crâcnim şi-am ars ca făcliile, căutând să ne
luminăm cărările destinului încărcându-ne minţile şi sufletul cu tot ceea ce ni s-a părut mai bun şi
mai util. Chiar şi atunci când am fost forţaţi să „mestecăm în linişte” lucruri greu „digerabile”, dacă
am avut şansa de a avea alături de noi un bun pedagog, am reuşit să depăşim momentul fără a simţi
durerea.
În 1994, când în România a fost demarat programul „Step by Step” eram în liceu,
pregătindu-mă să-mi fac meseria în mod tradiţional, fără a mă gândi o clipă că într- o zi voi trece la
un al sistem. Am acceptat, peste câtiva ani, mai precis în anul 2006, acest lucru ca pe o provocare,
dornică de-a îmbrăţişa o tehnică nouă, de a schimba ceva în cariera mea de dascăl, de a fi mai
aproape de elevii mei. Nimic nu mi se pare mai interesant şi mai folositor în activitatea mea de
învăţător ca strânsa legătură pe care o pot stabili cu elevii mei. După primul curs de perfecţionare
asta am înţeles cel mai bine: că pot lucra umăr la umăr cu elevul meu, că mi-l pot face partener de
încredere, că pot dărâma acele bariere care îngreunau progresul, că pot topi pereţii de gheaţă
existenţi între cele două echipe – educator şi elev –, aducând mai multă iubire şi având grijă să-i
menţin aprinsă flacăra. Am o oarecare vechime, dacă afirm că sunt la a treia generaţie de step.
Trebuie să amintesc că nu a fost deloc uşor, dar rezultatele obţinute de-a lungul celor patru ani m-au
motivat să-mi continui munca în acelaşi sistem. Alături de elevii mei am înţeles mai bine că
învăţarea se poate realiza foarte uşor prin descoperire individuală, acceptându-le şi încurajându-le
moduri personale de a înainta în formarea deprinderilor şi în cunoaştere. Alternativa „Step by Step”
nu pune piedici şi blocaje în receptarea cunoştinţelor, ci îl încurajează pe elev ”să înveţe a învăţa” şi
a înţelege. „Umăr la umăr”, alături de învăţător, elevul a reuşit să parcurgă aceeaşi materie ca cel de
la tradiţional, având însă mai multă deschidere, mai mult curaj, mai multă dezinvoltură şi iniţitivă.
Toate achiziţiile sunt exersate în centrele de activitate sub diferite forme, încât temele pentru acasă
lipsesc cu desăvârşire, fără a îngrădi dorinţa vreunuia de a lucra suplimentar dacă doreşte.
„Plimbarea” aceea pe la centre nu este o joacă aşa cum au numit-o adesea necunoscătorii. E uşor a
blama un sistem de care nu ai cunoştinţă, dar dificil să intri în competiţie. În step, nu elevii sunt cei
care trebuie să intre în competiţii, ci dascălii lor; iar aceasta trebuie înţeleasă în sens constructiv;
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alternativa Step nu distruge învăţământul românesc, ci încearcă să facă din elevii săi oameni cu
orizonturi largi, oameni care vor şti să lucreze în echipe şi să obţină profituri de invidiat.
A nu avea un catalog pe care să-l încarci cu note, care cel mai des reflectă ceea ce nu ştie
elevul decât ceea ce ştie, nu înseamnă că evaluarea nu are substanţă. Din contră, toate însemnările
pe care cei doi învăţători le fac în dreptul fiecărui elev, mapa cu lucrările realizate în timp, datate şi
comentate, vor oglindi progresul acestuia faţă de el însuşi. Aşa va înţelege mult mai bine şi el şi
părintele ce are de făcut în continuare. Caietele de evaluare în care se face o inventariere a
competenţelor ce sunt grupate pe arii curriculare şi discipline ţin loc de catalog, iar părintele va
înţelege bine care este situaţia reală a copilului său. Fără a se face ierarhizări şi categorisiri,
alternativa Step nu omoară dorinţa elevului de a şti cât mai multe; aceştia realizează singuri prin
munca în echipă, mai ales că, fiecare este răspunzător de rezolvarea unei sarcini şi dacă el nu se
achită în mod conştiincios, nu va fi pedepsit pentru nereuşită, ci va fi ajutat să înţeleagă mai bine
pentru a progresa în timpul cel mai scurt. Prin activităţile realizate la clasă ei îşi vor dezvolta
capacităţi de buni critici, fără a fi părtinitori. Prin modul în care se acţionează, vor şti că sunt
apreciati pentru ceea ce au reuşit să facă până la un anumit punct. Nu există elev care prin munca lui
să nu dea un produs de calitate.
S-a demonstrat nu o dată că alternativa Step facilitează învăţarea, iar activitatea este centrată
pe elev. La orice centru ar fi, i se oferă posibilitatea de a-şi corecta singur greşelile după ce este
atenţionat. Niciun învăţător nu se grăbeşte să înroşească foaia pe care a lucrat elevul, ci îl îndrumă
spre corectare. Totul este în favoarea sa.. El termină ciclul primar având o deschidere formată spre o
bună comunicare ceea ce-l conduce cu rapiditate spre progres, ori acest sistem tocmai acest lucru îşi
doreşte să înfăptuiască. Activitatea de învăţare în grup se defineşte ca o metodă în care sarcinile
sunt executate de grupuri mici de elevi, grupuri care sunt autoconstituite şi care se autodirijează.
Este folosită cu succes în cadrul Stepului, fără a neglija însă munca individuală, ci doar privind-o pe
aceasta ca o componentă a muncii în echipă. Dacă la tradiţional elevii erau selectaţi în funcţie de
capacităţile intelectuale, aici apar grupuri unde toţi elevii pot lucra împreună, urmând ca fiecare
membru al grupului nu numai să-şi îmbunătăţească situaţia, dar şi să contribuie la creşterea
performanţei grupului din care face parte.
De subliniat este că, în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv- educativ se are în
vedere realizarea sarcinilor de lucru, mobilizând resursele tuturor membrilor grupului. Aceasta nu
se poate înfăptui dacă nu se ţine seama de relaţia existentă dintre învăţător şi elev, dar şi de
diversitatea surselor de informare ce sunt la îndemâna elevului; ori în cadrul Stepului ele există cu
prisosinţă.. Grupurile pe care elevii le formează la începutul fiecarei zile pot fi omogene sau
eterogene; dar, indiferent de formatul lor, ele au acelaşi scop fundamental: stimularea învăţării prin
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cooperare. În primul caz elevii cooperează la acelaşi nivel, în al doilea caz cei buni îi pot ajuta pe
cei care au un potenţial intelectual mai scăzut. „ Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie
şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor
şi talentelor.” (Ioan Cerghit). Indiferent de grupa din care face parte, elevul lucrează fie pentru a
rezolva una şi aceeaşi problemă, fie explorează o temă nouă, iar rolul învăţătorului este de:
animator, mediator şi evaluator. Toate rolurile sale au o importanţă covârşitoare. De calitatea
activităţii lui depinde calitatea activităţii elevilor, iar rezultatele vor putea să aspire către
performante!
„Cu cât învăţătorul va fi mai conştient de faptul că elevii îl privesc ca pe o fiinţă superioară,
cu atât mai puternică va fi influenţa sa asupra copiilor, cu atât mai multă bucurie va aduce fiecare
lauda sa, cu atât mai adânc va pătrunde în inima copiilor fiecare mustrare a sa, şi deci întreaga
operă a educaţiei va fi incomparabil mai rodnică. ” (N.A.Dobroliubov)
Alternativa Step, trebuie să se impună tocmai prin această cooperare, având la bază un
adevărat parteneriat între şcoală şi familie. Să dăm copiilor noştri o fărâmă din preplinul inimii
noastre de „grădinari de suflete umane”, iar peste vreme, fiecare dintre ei va fi o amintire printre
anii noştri cărunţi.
Şi cât de mult ne-am bucura dacă, măcar unii dintre ei, ar murmura din când în când:
Eşti flacără ce arde

Eşti umbră şi culoare

Salut a ta venire

În suflet de copil,

Eşti dor, dar şi suspin,

În câmpul meu de flori,

Eşti ploaie ce s-abate

Eşti blânda-nvăţătoare

Vei fi prin amintire

La rădăcini tiptil.

Ce ne-a iubit din plin.

Mănunchi de calzi fiori.
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Step by Step – o alternativă de succes
,,Nu-ţi lăsa copiii să se limiteze la ceea ce ştii tu, pentru că ei s-au născut în alte vremuri”
Proverb ebraic

Clasă step by step - calendarul zilei și mesajul zilei
Una dintre metodele alternative de educaţie implementată cu succes în sistemul educaţional
românesc este cea denumită step by step.
Metoda step by step a fost formulată respectând teoriile lui Jean Piaget, Eric Erikson şi
L.S.Vagotski. Ea se bazează pe o atitudine de respect faţă de copil, căruia i se recunoaşte dreptul de
a învăţa activ, prin joc, în ritmul său propriu. Sistemul este conceput în aşa fel încât să răspundă
nevoilor individuale ale copiilor într-o mult mai mare măsură, decât sistemul tradiţional de
învăţământ.
Părinţii cu viziuni mai conservatoare se vor bucura să afle că programa este aceeaşi în cazul
claselor cu predare pe sistem step by step. Totuşi, învăţarea se face altfel. Copiii sunt stimulaţi să
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înveţe: individual, unii de la ceilalţi, să coopereze. Curiozitatea lor naturală este stimulată, sunt
încurajaţi să gândească şi să se exprime.
La nivel de ciclul primar, întreaga organizare a sălii de clasă este diferită. Catedra lipseste,
clasa este structurată pe centre de activitate, cu destinţie diferită: comunicare, joc de rol,
matematică, arte, construcţii. Sistemul de educaţie step by step promovează respectul pentru
individualitate. Copiii nu sunt etichetaţi, nu sunt obligaţi să îşi găsească poziţia într-o ierarhie. Ei
sunt apreciaţi pentru aptitudinile lor, iar nevoile le sunt recunoscute şi acceptate. Învăţarea are un
caracter democratic şi este bazată pe metode interactive. Dezvoltarea socio-emoţională şi atitudinea
faţă de învăţare şi cunoaştere primează în faţa acumulării de informaţii. Copiii sunt învăţaţi să
gândească, să îşi exprime opiniile şi opţiunile, să fie creativi, să colaboreze în găsirea soluţiilor la
diferite probleme. Deprinderile obţinute la sfârşitul celor 5 ani de învăţământ primar sunt aceleaşi
pentru toţi copiii; diferenţa majora este reprezentată de metoda prin care aceste deprinderi sunt
formate. Sala de clasă este mult mai mobilă decât sala de clasă obişnuită. Mesele şi scaunele sunt
mobile. Incăperea este personalizată cu însemne ale fiecărui copil (poza, nume, data de naştere), iar
pe pereţi sunt afişate micile lor realizări din timpul orelor de curs, responsabilităţile pe care le are
fiecare dintre ei, un calendar personalizat în care sunt notate activităţile fiecărei zile sau tematica
fiecărei săptămâni.
Programul de şcoală este de 8 ore pe zi, cu o masă de prânz luată în comun. Având în vedere
că învăţarea în sistemul step by step include o alternare a tipurilor de activităţi şi adaptarea
sistemului la ritmul propriu al fiecărui copil, programul de 8 ore nu este suprasolicitant. În plus, deşi
petrec mai multe ore la şcoală, copiii nu primesc teme pentru acasă. Dimineaţa copiii sosesc la
şcoală. Unul dintre învăţători îi primeşte, copiii îşi pregătesc ţinuta confortabilă (sau se şi descalţă,
şi încalţă pantofi lejeri, clasa fiind prevăzută cu mochetă). Programul propriu-zis începe cu
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ, care porneşte cu prezentarea AGENDEI ZILEI. Un alt
moment este calendarul zilei de azi. Precizarea zilei, a datei, a evenimentelor sociale şi personale
legate de ziua de azi, inclusiv aspectul vremii, comentariile şi întrebările.
Urmează apoi MESAJUL ZILEI – un mesaj conceput de învăţător pentru a introduce
cunoştinţele sau deprinderile noi de achiziţionat şi de prelucrat pe Centre de activităţi.
Un alt moment important este acela al NOUTĂŢILOR. Noutăţile sunt comunicate celorlalţi
din “Scaunul Autorului”, unde copilul va fi valorizat, dar va avea şi responsabilitatea comunicării,
întrucât urmează întrebările şi comentariile colegilor. Când aceste lucruri au fost valorificate, se
trece la lucrul pe CENTRE DE ACTIVITATE. Pe masa fiecărui centru sunt scrise activităţile
tematice specific. EVALUAREA - Lucrările care s-au efectuat sunt afişate în clasă, câteva zile ele
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reprezintă, prilej de comparaţie.La un moment dat, după câteva rotiri şi evaluari, se ia masa de
prânz, dupa care continuă lucrul pe centre de activitate.
Alternativa STEP BY STEP nu recurge la sistemul de notare cu calificative. Evaluarea
cunoştinţelor fără notare se dovedeşte a fi o modalitate eficientă de urmărire a progresului şcolar în
învăţământul primar. Instrumentele de evaluare se bazează pe consemnarea competenţelor ce
trebuie achiziţionate de către elev pe parcursul anului şcolar, în concordanţă cu obiectivele
prevăzute de programa analitică; precizează conţinuturile abordate, achiziţiile dobândite,
eventualele dificultăţi, progresul şcolar şi unele observaţii.
În alternativa STEP BY STEP se marchează gradul de achiziţie astfel: competenţă
achiziţionată, competenţă în curs de achiziţionare, competenţă neachiziţionată. Bilanţul de sfârşit de
an constituie o sinteză a achiziţiilor elevului şi observaţii ale învăţătorului necesare pentru
continuitatea educaţională.
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METODOLOGII INSTRUCTIV-EDUCATIVE
Tehnica WebQuest, un model didactic ce utilizează noile tehnologii
În zilele noastre utilizarea Internetului şi a telecomunicaţiilor aduce schimbări importante în
modul de a învăţa. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de sala de clasă şi să înglobeze discipline şi
tehnologii complexe. Integrarea noilor tehnologii în instruire determină schimbarea metodelor şi
tehnicilor de lucru la clasă. Folosirea internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a
comunicării on-line, are implicaţii pe care societatea în care trăim le solicită: stimulează şi
dezvoltă potenţialul cognitiv multiplu al elevilor (Teoria Inteligenţelor Multiple, H. Gardner),
dezvoltă abilităţile necesare în secolul XXI, contribuie la dezvoltarea abilităţilor de gândire de
nivel superior (Taxonomia lui Bloom), orientează procesul de instruire către interesele elevilor
(predare centrată pe elev).
Utilizând instrumentele specifice ale Internetului, tehnica WebQuest sugerează o nouă metodă
de lucru, bazată pe principiul constructivist al proiectării de către elevi a propriilor cunoştinţe, prin
efort personal, dar şi un model de căutare pe web care include, în acelaşi timp, elemente de învăţare
prin cooperare. Tehnica a fost dezvoltată şi pusă în aplicare în SUA (1995) de către Bernie Dodge şi
Tom March, profesori la Universitatea de Stat din San Diego.
Dodge defineşte WebQuest drept: "O activitate centrată pe investigaţie prin care elevii
interacţionează cu informaţie preluată în mare parte de pe Internet". În acelaşi timp, el oferă cel
puţin două tipuri distincte de WebQuest:


WebQuests de durata scurta – are ca scop dobândirea de noi informaţii şi integrarea lor în
sistemul de cunoştinţe existent. La sfârşitul unui astfel de proiect, elevul a adunat într-o
perioadă scurtă de timp o cantitate semnificativă de informaţii noi şi le-a analizat în
profunzime. Un WebQuest pe termen scurt poate fi completat în una până la trei lecţii.



WebQuests de lunga durata – are drept obiective pe termen lung dezvoltarea, structurarea
şi rafinarea cunoştinţelor. După participarea la un WebQuest de lungă durată, elevul a
procesat şi analizat informaţiile accesate, transformându-le într-o anumită măsură. În cele
din urmă, el demonstrează cunoaşterea în profunzime a materialului, prin crearea unui
produs la care alţii să răspundă on-line sau off-line. Un WebQuest de lungă durată este în
mod normal, completat cu o clasă în timp de o săptămână până la o lună.
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Indiferent de durata sa (pe termen scurt sau lung), un WebQuest trebuie sa fie creat în aşa fel
încat sa organizeze timpul de învaţare al elevilor cat mai bine posibil. Prin urmare, un WebQuest
trebuie sa fie eficient şi sa precizeze în mod clar scopul pentru care a fost creat. "WebQuests sunt
proiectate pentru a utiliza timpul de studiu bine, pentru a se concentra pe utilizarea de informaţii,
mai degrabă decât pe căutarea lor, şi pentru menţinerea cursanţilor la nivelurile de analiză, sinteză
şi evaluare." (Bernie Dodge). Prin urmare, profesorul trebuie să organizeze riguros sarcinile, paşii
care trebuie facuţi şi, cel mai important, să aleaga şi să recomande elevilor acele site-uri de unde pot
lua cele mai bune informaţii. Cu cât site-urile sunt mai numeroase şi oferă o gamă mai largă de
informaţii, cu atât elevul are posibilitatea de a şti mai multe şi de a întocmi un produs final
interesant.
WebQuests sunt, de obicei, activităţi de grup, incluzând elemente de motivare a cursanţilor
prin includerea unui scenariu sau a unui joc de rol, putând fi concepute unidisciplinar sau
interdisciplinare. Aceste instrumente utilizează tehnologia într-un mod practic, centrat pe elev şi
oferă oportunităţi de diferenţiere. Cu toate că mulţi profesori încă încearcă să găsească metode prin
care să utilizeze computerele eficient în clasă, WebQuests-urile oferă elevilor o modalitate autentică
de a sintetiza informaţia obţinută prin accesarea internetului. Cunoscându-se că utilizarea
tehnologiei generează creşterea motivaţiei, combinarea acesteia cu sarcini realiste, care angajează
elevii într-un proces de gândire mai ridicat, nu poate decât să constituie o reţetă de succes în
învăţare.
WebQuest-urile sunt uşor de proiectat şi conţin de regulă 5 elemente: introducere, sarcini,
proces, evaluare şi concluzie. Aceste elemente sunt organizate într-un mod logic care să permită o
navigare uşoară.
•

Introducerea – oferă elevului unele informaţii de fond, îl orientează şi îi trezeşte interesul.
Ca şi la o lecţie obişnuită, profesorii concep introducerea cu scopul de a crea interes pentru
tema care urmează să fie abordată. Cu toate că elevii se vor implica în activitate în mod
natural prin utilizarea tehnologiei, conceperea unei introduceri coerente şi stimulante creează
decorul pentru o experienţă de învăţare plăcută şi reuşită.

•

Sarcinile – descriu activităţile care vor conduce la produsul final. Ele trebuie să fie clare şi
interesante. Este imperativ ca aceste sarcini/probleme să nu aibă o soluţie simplă şi unică.
Descrierea acestor sarcini/probleme ar trebui să fie scurtă şi concisă pentru că următoarele
etape vor avea activităţi mai complexe.

•

Procesul şi resursele – Procesul explică paşii din cadrul strategiilor pe care elevul trebuie
să le utilizeze pentru a-şi îndeplini sarcina. Un proces de succes va prezenta foarte clar toate
etapele care trebuie parcurse de elev. Fiecare etapă trebuie descrisă în detaliu. Profesorul ar
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trebui să ofere materiale adiţionale necesare finalizării sarcinii. În această etapă, ar trebui
descrise criteriile de bază de evaluare şi aşteptările profesorului vizavi de produsul final.
Profesorul ar trebui să descrie detaliat calităţile conform cărora va fi evaluat produsul final.
•

Resursele – site-uri, cărţi, baze de date etc. pe care le accesează elevii pentru a-şi atinge
scopul. Profesorul include liste de hyperlinks de care au nevoie elevii pentru a-şi finaliza
sarcinile. Aceste link-uri trebuie selectate atent ţinând cont de nivelul elevilor. Conţinutul
acestora ar trebui verificat, după care acestea trebuie prezentate într-un format accesibil,
preferabil ca un simplu link fără să fie nevoie ca elevii să tasteze întregul URL. Pe lângă
asta, profesorul ar trebui să ofere şi o scurtă descriere a site-ului pe care urmează să-l
consulte. După ce s-a alcătuit lista de hyperlink-uri, acestea trebuie verificate regulat pentru
a se asigura că funcţionează şi că conţinutul rămâne acelaşi.

•

Evaluarea – măsoară rezultatele activităţii elevilor. Evaluarea ar trebui să reflecte
elementele cuprinse în etapele sarcini şi proces. Cele mai multe webquest-uri utilizează o
grilă de punctaj care îi ajută pe elevi să înţeleagă ce urmăreşte evaluatorul în momentul
acordării punctajului. Ideal este ca aceste grile să fie obiective în aşa fel încât cei mai mulţi
itemi să fie măsurabili. Indiferent de forma de evaluare folosită, aceasta ar trebui să permită
elevilor să se autoevalueze.

•

Concluzia – o sinteză a activităţilor, care îi încurajează pe elevi să reflecteze asupra
beneficiilor aduse de curs şi a rezultatelor pe care le-au obţinut. În concluzie, profesorul
trebuie să puncteze ceea ce au învăţat elevii şi de ce prin îndeplinirea sarcinilor cerute. O
concluzie bună îi va încuraja pe elevi să reflecte asupra sarcinilor finalizate, inclusiv
modalităţile prin care procesul de învăţare s-ar fi putut desfăşura mai bine şi de asemenea
comentariile elevilor vizavi de curs. Al doilea scop al concluziei este să creeze scena unor
viitoare experienţe de învăţare.
Printre abilităţile de gândire necesare pentru un WebQuest, sunt incluse: compararea,

clasificarea, inducţia, deducţia, analiza erorilor, formularea unor argumente, abstractizarea şi
analiza perspectivelor. Dodge sugerează că sarcinile de lucru ar trebui să formeze trei grupuri: de
intrare (acest domeniu ar trebui să conţină articole, imagini, ştiri, muzică, rapoarte, date pe care
elevii le obţin direct de pe Web, pentru a le procesa), de prelucrare (transformare a datelor de
intrare cu scopul de a obţine un produs final), de ieşire (datele iniţiale sunt transformate în
rezultate care pot fi, de asemenea, punctul de plecare al altor procese de învaţare). Mai mult
decât atât, sacini adecvate, conform taxonomiei WebQuest, ar putea fi: redarea de informaţii,
compilarea, rezolvarea problemelor, proiectarea, sarcini creative, raţionamentul, analiza,
evaluarea, sarcini ştiinţifice sau sarcini de tip jurnalistic şi aşa mai departe.
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Informaţii complete despre crearea unui WebQuest, precum şi exemple, template-uri şi alte
resurse utile se găsesc la http://webquest.org.
WebQuest-urile pot deveni instrumente importante al unui profesor şi uneori pot înlocui cu
succes un proiect plictisitor. Acest tip de activitate oferă elevilor oportunitatea de a alege pe baza
abilităţilor şi intereselor lor şi nu în ultimul rând pe baza motivaţiei individuale de a învăţa. Cu alte
cuvinte, aceste WebQuest-urile, în cazul în care sunt corect construite, sunt activităţi care cer
elevului să utilizeze resursele bazate pe internet pentru a-şi aprofunda şi clarifica propria înţelegere
şi pentru a-şi antrena gândirea pentru orice temă posibilă.
Întrucât profesorul trebuie să creeze un proiect WebQuest astfel încât să coordoneze cât mai
bine factorul timp, este necesar ca acesta să organizeze riguros sarcinile de lucru, paşii ce trebuie
parcurşi, dar, cel mai important, să aleagă şi să recomande elevilor site-uri de unde pot prelua cel
mai bine informaţia. Cu cât site-urile sunt mai numeroase şi oferă o paletă mai largă de informaţii,
cu atât elevul are posibilitatea să cunoască mai mult şi să creeze un produs final interesant. Acesta
este de altfel unul dintre avantajele importante ale WebQuest-ului, ştiindu-se faptul că navigarea pe
Internet, fără o temă anume sau fără un scop nu este întotdeauna atât de utilă, iar elevul poate pierde
foarte mult timp.
Tehnologia modernă a WebQuest-ului oferă o modalitate prin care să se utilizeze computerele
eficient în clasă. Aceste instrumente utilizează tehnologia într-un mod practic, centrat pe elev şi
oferă oportunităţi de diferenţiere. Deşi sunt proiectate pentru a fi utilizate la clasă, ceea ce la noi
este destul de dificil, ele pot fi utilizate şi în afara orelor de curs, ca mod de proiectare a unui wiki.
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Diferenţierea şi personalizarea actului educațional
Clasele de elevi sunt din ce în ce mai diverse. Elevii vin la şcoală din medii variate, fiecare cu
preferinţele, abilităţile şi nevoile sale. Predarea diferenţiată îi permite profesorului să răspundă
nevoilor tuturor elevilor (fie supradotaţi, fie cu nevoi speciale, fie „normali”). Partea esenţială în
educaţia diferenţiată este că aceasta recunoaşte că nevoile educaţionale nu pot fi clar delimitate între
„nevoi normale” şi „nevoi speciale”. Oricând, la orice materie, în timpul oricărei activităţi, diferiţi
elevi pot avea dificultăţi – în implicare, în învăţarea conceptelor noi etc.
Diferenţierea eficientă oferă modalităţi multiple de învăţare şi îi ajută pe elevi să înţeleagă ce
trebuie să înveţe, să-şi evalueze progresul, să-şi identifice punctele tari, preferinţele, dar şi punctele
slabe. Identificând clar unde se află elevii şi oferindu-le oportunităţi prin care să-şi demonstreze
preferinţele şi abilităţile, motivaţia, încrederea în sine şi dorinţa de a-şi asuma responsabilitatea
pentru propria lor formare şi dezvoltare cresc.
Însăşi natura diferenţierii este să privim diferit în contexte şi medii diferite de învăţare, în
funcţie de elevi, de profesor şi de curriculum. Totuşi, predarea diferenţiată presupune, în toate
contextele cinci componente esenţiale: cunoaşterea elevilor, înţelegerea programei şcolare, oferirea
de modalităţi multiple de învăţare, împărţirea responsabilităţii învăţării cu elevii, abordarea flexibilă
şi reflexivă.
Cunoaşterea elevilor este condiţia sine qua non a diferenţierii. Este esenţial să identificăm
punctele tari, nevoile, preferinţele, interesele, stilurile de învăţare ale elevilor noştri. La fel de
important este să cunoaştem mediul lor cultural şi lingvistic pentru că acestea pot influenţa
interacţiunea lor cu ceilalţi, modalitatea în care procesează şi folosesc informaţia, precum şi
aşteptările lor vizavi de şcoală şi dorinţa de a învăţa.
Diferenţierea permite elevilor să înveţe diferit, în ritm diferit. Pe de altă parte, fiecare dintre ei
trebuie să parcurgă programa de studiu. Predarea diferenţiată susţine şi re-potenţează programa
şcolară, nu o înlocuieşte. Trebuie, aşadar, să cunoaştem foarte bine programa pentru ca mai apoi să
identificăm modalităţi prin care îi putem ajuta pe toţi elevii să înveţe.
Predarea diferenţiată depinde de folosirea cât mai multor metode şi strategii pentru a crea
situaţii de învăţare şi oportunităţi pentru elevi de a-şi demonstra învăţarea. Fie că luăm în calcul
inteligenţele multiple, sau stilurile de învăţare, sau facem apel la preferinţele şi interesele elevilor,
oferind o varietate de activităţi motivante, provocatoare şi relevante trebuie să ne asigurăm că
răspundem nevoilor cât mai multor elevi în acelaşi timp.
Unul dintre obiectivele finale ale educaţiei este să transfere, gradual, responsabilitatea actului
învăţării la elevi, astfel încât aceştia să devină persoane care învaţă pe tot parcursul vieţii. Elevii au
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nevoie de ajutor în construirea unui repertoriu de strategii legate de organizarea informaţiei,
înţelegerea, reţinerea şi operarea cu aceasta.
Abordarea flexibilă şi reflexivă a instruirii presupune proiectare proactivă, în care să se
identifice modalităţi diverse de înregistrare a progresului. Planificarea, însă, trebuie făcută flexibil,
atât la nivel de planificare, cât şi la nivel de atitudine deoarece nevoile elevilor se pot schimba de la
o activitate la alta, fără să fi fost identificate iniţial.
Predarea diferenţiată e o compilaţie între numeroase teorii şi practici. Ea îşi are rădăcinile în
înţelegerea unei pedagogii eficiente şi a unor teorii ale învăţării, inclusiv cele bazate pe cercetări
neurologice, teoria inteligenţelor multiple, taxonomia lui Bloom sau modelul universal pentru
învăţare. A crea experienţe de învăţare diferenţiată înseamnă a oferi elevilor o varietate de activităţi
şi de contexte relevante pentru învăţare, cu alte cuvinte, a crea un mediu al flexibilităţii şi al
alegerii, mediu ce schimbă rolurile clasice din sala de clasă. Astfel, rolul profesorului este acela de a
crea şi selecta oportunităţi de învăţare pentru elevi, fiindu-le în acelaşi timp facilitator, îndrumător şi
co-participant la evaluarea lor. Rolul elevilor ar trebui treptat să devină acela de a deveni
independent, auto-motivat şi încrezător în capacitatea sa de a învăţa pe tot parcursul vieţii.
Activităţile relevante sunt acelea care corespund nivelului de dezvoltare a copilului, au legătură
cu viaţa lui, sunt autentice, motivante, respectabile şi corecte. Ele trebuie să dea posibilitatea
elevilor să exploreze, să pună întrebări, să aplice cunoştinţele noi dobândite, să reflecteze asupra
conceptelor învăţate şi asupra abilităţilor sale.
În implementarea activităţilor, ar fi bine să ne asigurăm de următoarele lucruri: obiectivele şi
importanţa activităţii sunt cunoscute de elevi, instrucţiunile şi aşteptările sunt foarte clare (pentru a
nu genera frustrare, dezamăgire), toţi elevii au posibilitatea de auto-depăşire, modalitatea de
evaluare este cunoscută, s-a făcut o analiză de nevoi înainte de distribuirea sarcinii, elevii au la
dispoziţie o gamă variată de resurse accesibile care sa-i ajute în învăţare.
Exemplele de bună practică referitoare la realizarea de activităţi relevante includ:
o folosirea diferitelor tipuri de materiale în predare: materiale vizuale, obiecte, muzică, poezie
o oferirea de surse multiple atunci când desfăşoară activităţi sau lucrează la un proiect
o încurajarea elevilor să ţină un jurnal pentru a-şi putea urmări progresul, a reflecta asupra celor
învăţate şi a face conexiuni
o demonstrarea diferitelor strategii care se adresează nivelelor şi abilităţilor diverse ale elevilor
o posibilitatea de a aplica în afara şcolii ceea ce au învăţat la clasă
o crearea de contexte de învăţare bazată pe probleme – în cadrul cărora elevii sunt puşi să rezolve
o problemă exact ca şi în viaţa reală la locul de muncă
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o oferirea de activităţi care au obiective identice, dar care se pot îndeplini în diferite grade de
complexitate, abstractizare sau au o finalitate diferită
o folosirea de organizatori grafici pentru a prezenta informaţii noi şi scoaterea în evidenţă a
legăturilor dintre concepte/ idei, prezentarea de alternative, discutarea succesiunii ideilor.
o oferirea unui schelet pe care să construiască elevii atunci când trebuie să extragă/ să compare/ să
sintetizeze informaţia
o identificarea de situaţii de-a lungul anului în care fiecare dintre elevii dumneavoastră poate să-şi
asume rolul de „expert” pentru a facilita creşterea stimei de sine a fiecăruia
o crearea de legături între preferinţele, activităţile preferate ale elevilor și materia predată
Predarea diferenţiată nu înseamnă a folosi o singură strategie, ci mai degrabă o atitudine care
pleacă de la premiza că profesorul trebuie să-şi adapteze demersul în funcţie de nevoile elevului.
Adaptarea poate fi făcută la diferite niveluri: în privinţa conţinutului de predat, a procesului în sine
şi a evaluării.
În ceea ce priveşte conţinutul, accentul trebuie pus pe conceptele mari, principiile pe care elevii
trebuie să şi le însuşească şi abilităţile pe care trebuie să şi le dezvolte. În predarea la clasă, toţi
elevii trebuie să înveţe despre aceleaşi concepte, ajustarea constând în gradul de complexitate a
materialelor folosite.
În procesul instructiv-educativ efectiv, elementul crucial al predării diferenţiate îl constituie
strategiile de grupare a elevilor. Atunci când învăţarea prin cooperare este implementată corect, ea
este caracterizată prin cinci elemente: interdependenţa pozitivă, interacţiunea faţă în faţă,
responsabilitate individuală şi de grup, abilităţi interpersonale, procesarea informaţiei cu ajutorul
celorlalţi.
Evaluarea iniţială şi continuă a elevilor este, de asemenea, esenţială. Dacă evaluarea iniţială este
atent făcută, aceasta duce natural la planificarea pentru diferenţiere. Evaluarea poate fi atât formală,
cât şi informală (interviu, sondaj de opinie). Important este ca aceasta să existe permanent pentru a
informa profesorul cu privire la modificările, ajustările pe care trebuie să le facă pentru a-i ajuta pe
fiecare dintre elevii săi să înregistreze succes în învăţare.
Bibliografie:


Campbell, B., Handbook of Differentiated Instruction Using Multiple Intelligences, USA:
Pearson Education, Inc., 2008



Tomlinson, C. A., How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. (2nd. ed.),
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2001
Profesor Camelia Avramescu, Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad

36

Ipoteze cu privire la raționalizarea și standardizarea exercițiilor fizice în
educație fizică școlară. Posibilități și limite și antrenamentul sportiv
Exercițiul fizic (dupa Cîrstea) este actul motric repetat sistematic și conștient, în vederea
îndeplinirii obiectivelor educației fizice școlare, fiind mijlocul specific de bază. Exercițiul fizic îsi
are originea în actul motric general al omului și se deosebește de actul motric obișnuit deoarece are
la bază o intenție deliberat concepută. Se repetă sistematic, după reguli metodice precise și
influențează sfera biologica cât si cea spirituală.
Educația fizică școlară trebuie să selecționeze din bagajul de exerciții specific domeniului
(~35 de ramuri sportive) un număr restrâns, care să aibă eficiența cea mai mare de realizare a
obiectivelor urmărite. Criteriile după care un specialist selecționează exercițiile fizice sunt:
eficiența, valoarea de întrebuințare şi posibilitățile de a controla efectele.
Din punct de vedere al eficienței, exercițiile fizice trebuie alese în funcție de obiectivele
urmărite în procesul instructiv-educativ și condițiile concrete, existente în școli (condiții materiale,
număr de ore, efectivele de elevi cu care se lucrează, nivelul de dezvoltare fizică și psihică a
acestora). Există categorii de exerciții moderne care nu se pot realiza în condițiile unei baze
materiale precare. De asemenea, timpul (reflectat în numărul de ore sau timpul efectiv al unei lecții
de educație fizică) limitează posibilitățile de selecție și utilizare a exercițiilor fizice. De exemplu, la
clasa a VIII-a este prevăzută o oră pe săptămână în trunchiul comun. Dacă nu se aplică curriculum
la decizia școlii cu o oră extindere, scade numărul de deprinderi/ priceperi motrice și al calităților
motrice ce urmează a fi proiectate și instruite, precum și numărul lecțiilor din cadrul sistemelor de
lecții necesare dezvoltării calităților motrice sau formării de deprinderi/priceperi motrice.
Astfel, selecționarea exercițiilor fizice devine un proces complex pentru ca într-o lecție să se
poată atinge toate obiectivele urmărite corespunzător temelor planificate. În acest sens, foarte
importantă este proiectarea unității de învățare.
Din acest punct de vedere, în cazul claselor cu efective numeroase de elevi, se limitează
numărul de exerciții precum și timpul acordat acestora. „Limitele” în alegerea și utilizarea
exercițiilor fizice, sunt date de sex și de nivelul de pregătire al elevilor. Soluția, în acest caz este
dată de tratarea diferențiată a elevilor, pe grupe de nivel valoric biomotric. Exercițiile accesibile
unei grupe pot fi total nepotrivite pentru o alta. Astfel, selecționarea atentă a exercițiilor fiecărei
grupe și lucrul pe grupe constante biomotric sunt căi sigure pentru asigurarea progresului în școală.
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Deci, eficiente sunt exercițiile pe care le putem utiliza și pentru aceasta, foarte importantă
este cunoașterea cu precizie a tuturor variabilelor, precum și cele pe care le putem determina și
dirija cu precizie influențele.
Educaţia fizică, împreună cu celelalte discipline ale procesului de învăţământ, trebuie să
satisfacă cerinţele comenzii sociale. Ansamblul de deprinderi/priceperi motrice dobândite de elevi
în şcoală trebuie să aibă valoare de întrebuinţare, găsindu-şi o aplicare concretă în îndeplinirea
diferitelor activităţi sociale.
Însuşirile de deprinderi/priceperi motrice nu trebuie transformate în scop în sine. Elevul
trebuie să cunoască utilitatea ei în activitatea cotidiană, în rezolvarea unor situaţii pe care le
întâlneşte în diferite împrejurări din viaţă. Nu este suficient să ştie să execute deprinderi/priceperi
motrice ci să înţeleagă soluţia cea mai potrivită în condiţiile concrete şi să ştie să motiveze această
alegere.
O importanţă deosebită trebuie acordată calităţilor care sunt dobândite concomitent cu
însuşirea de deprinderi/priceperi motrice şi dezvoltă concomitent dârzenia, curajul, spiritul de
dăruire, competitivitatea.
Fiecare elev îşi însuşeşte un anumit “bagaj” motric. Dar, dincolo de aspectul cantitativ,
trebuie să se insiste asupra factorului calitativ: progresul permanent, cunoaşterea propriilor
posibilităţi şi educarea angajamentului, a capacităţii de depăşire a tuturor barierelor psihice şi a
dorinţei de autodepăşire.
Eficienţa exerciţiilor fizice este dată de rezultatele obţinute în urma utilizării acestora. De
aceea, foarte importantă este activitatea de proiectare în raport cu cerinţele instruirii, profesorul de
educaţie fizică posedă ca instrumente de evaluare ansamblul indicilor somatici şi funcţionali.
Testele finale reprezintă un ghid deosebit de valoros în aprecierea eficienţei şi utilităţii metodelor şi
mijloacelor folosite în instruire.
Rezultatele pozitive confirmă eficienţa exerciţiilor folosite. În cazul în care rezultatele nu
ating standardele scontate, profesorul va renunţa la exerciţiile care s-au dovedit a fi inoportune, şi
va lua în reconsiderare atât documentele de planificare cât şi tipurile activităţii de învăţare.
În antrenamentul sportiv, raţionalizarea şi standardizarea sunt măsuri metodice prin care se
urmăreşte obiectivizarea antrenamentelor şi a concursurilor în mod special. Analiza caracteristicilor
concursurilor şi natura efortului specific probei sportive (aerob, anaerob, mixt), evidenţiază
calităţile motrice combinate şi ponderea lor în pregătire.
În etapa următoare, raţionalizarea exerciţiilor se realizează în funcţie de coeficientul de
solicitare stabilit pe baza valorilor frecvenţei cardiace. Se alcătuieşte un clasament al exerciţiilor în
funcţie de acest parametru şi apoi se stabilesc categorii de exerciţii în funcţie de etapa de pregătire.
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Pe baza acestor date se realizează raţionalizarea exerciţiilor, dozarea lor în lecţii, microcicluri şi
celelalte structuri ale antrenamentului, precum şi stabilirea structurilor diferenţiate pentru fiecare
componentă a antrenamentului (fizic, tehnic, tactic). Raţionalizarea şi standardizarea exerciţiilor în
antrenamentul sportiv şi în final a modelului de pregătire se mai poate realiza prin metoda corelaţiei
statistice dintre doua variabile: exerciţiul pregătitor şi performanţa în concurs.
În cazul probelor de sprint din atletism, s-a stabilit că din 120 de exerciţii pregătitoare, un
înalt grad de corelare cu proba de concurs au numai 12, care constituie modelul operaţional de
pregătire. Mai mult decât atat, pentru sprinterii americani sunt stabilite exerciţii pe zile de
antrenament, pentru toată perioada pregătitoare.
Standardizarea în educaţie fizică şcolară se referă la elaborarea unor modele standardizate.
Acţiunea profesorului de educaţie fizică de pregătire a subiectului trebuie să fie în concordanţă cu
indicatorii cuprinşi în modelele elaborate. Această acţiune vizează mijloacele, metodele, tehnicile
de lucru, “paşii metodici”, criterii de evaluare a disponibilităţilor şi a subiectului în vederea
realizării valorii modelului stabilit pe anumite intervale de timp. Prin procesul de învăţământ se
urmăreşte îndeplinirea finalităţilor prevăzute de Legea Învăţământului, referitoare la dezvoltarea
complexă a personalităţii autonome şi creatoare a elevilor.
În educaţia fizică şcolară, modelele de tip “ideal” (exprimă cerinţele maximale ale comenzii
sociale) sunt predominate. Modelele finale (valabile pentru sfârşitul unor cicluri de învăţământ) şi
modelele intermediare (valabile pentru un an şcolar) sunt trepte de realizare ale modelului ideal. Ele
trebuie să exprime “cum trebuie să arate” şi “ce trebuie să ştie” elevii în anumite etape ale
procesului de instruire.
O altă categorie de model standardizat sunt finalităţile exprimate prin standardele de
performanţă, punct de reper important în activitatea didactică a profesorului de educaţie fizică. Cele
mai des întâlnite în educaţie fizică sunt modelele operaţionale, care reprezintă instrumentele
propriu-zise cu care se acţionează pentru îndeplinirea fiecărei componente a modelului intermediar.
Exerciţiile fizice se constituie în modele operaţionale dacă se realizează într-o succesiune logică,
daca sunt precis dozate şi dacă prezintă un grad mare de eficienţă în îndeplinirea obiectivelor
propuse.
Concluzionând, raţionalizarea şi standardizarea exerciţiilor fizice presupune cunoaşterea şi
aplicarea ştiinţifică a principiilor de instruire în educaţia fizică şi, cu precădere, aplicarea
principiului accesibilităţii. Printre celelalte variabile, nivelul de dezvoltare motrică şi intelectuală a
subiecţilor poate genera anumite limite în realizarea procesului instructiv. În acest sens, cunoaşterea
aptitudinilor şi disponibilităţilor elevilor are rol decisiv în selecţionarea exerciţiilor, dozarea
corespunzătoare a efortului şi realizarea tratării diferenţiate în procesul de pregătire.
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Strategii ale instruirii diferenţiate
Cunoaşterea personalităţii elevului nu este o problemă nouă, dar este mereu actuală şi
prezintă o importanţă deosebită în procesul instructiv - educativ. Epoca noastră a reuşit să determine
faptul că problemele de dezvoltare şi deficienţele copiilor constituie un domeniu care trebuie să
preocupe educaţia şi pe educatori. Îndatorirea fundamentală a instituţiilor de învăţământ şi a
personalului didactic este aceea de a crea premisele şi condiţiile optime pentru valorificarea
potenţialului psihologic de care dispune fiecare elev. Preocuparea pentru observarea şi studierea
particularităţilor psihoindividuale ale elevilor constituie necesitatea de bază pentru un management
optim la nivelul clasei de elevi. Identificarea particularităţilor fiecărui copil, a disponibilităţilor şi
deficienţelor, a progreselor înregistrate periodic favorizează adaptarea/reglarea procesului de
instrucţie şi educaţie, astfel încât să răspundă optim nevoilor fiecărui elev şi să asigure şanse egale
de dezvoltare tuturor copiilor.
Sfera acestei problematici complexe a condus la declanşarea unor activităţi specifice de
informare, sensibilizare şi mobilizare a cadrelor didactice în vederea stabilirii unei comunicări şi
cooperări interdisciplinare pentru realizarea şcolii incluzive şi a îndemnat cadrele didactice la
realizarea următoarelor obiective :


promovarea unor practici concrete şi eficiente de cunoaştere a personalităţii copilului

încă din învăţământul primar;
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optimizarea procesului de predare-învăţare în raport cu particularităţile de vârstă şi

individuale ale elevilor;


valorificarea experienţei pozitive în ce priveşte tratarea diferenţiată a copiilor cu

cerinţe educative speciale;


colaborarea şi cooperarea cadrelor în vederea integrării cu succes a preşcolarilor în

învăţământul primar şi apoi în cel gimnazial.
Clasa diferenţiată ar trebui să semene cu un magazin de tip autoservire, în care produsele de
strictă necesitate sunt la îndemâna fiecăruia, iar produsele – accesorii şi cele noi, o opţiune. Fiecare
se serveşte în funcţie de nevoile sale imediate sau viitoare, de preferinţe şi dorinţe. În procesul de
cunoaştere al elevilor instruirea diferenţiată este răspunsul pe care îl dă cadrul didactic nevoilor lor,
aceasta fiind ghidată de principiile diferenţierii:


conţinutul, procesul şi produsul instruirii se diferenţiază după profilurile de

inteligenţă, nevoile şi interesele elevilor;


parcurgerea materiei se face în conformitate cu ritmurile lor individuale;



evaluarea este continuă, însă notarea nu este permanentă.

Instruirea diferenţiată nu are reţetă, ci ţine de un anumit mod de gândire al educatorului şi de
o atitudine a lui în realizarea activităţii cu elevii. Profesorul are capacitatea de a folosi informaţia în
mod strategic la clasă pentru a motiva elevii spre învăţare şi comportament individual, bazat pe
rigoare ştiinţifică, deschidere şi toleranţă. Ea este un mod de a gândi deschis despre procesul de
predare şi învăţare, plecând de la nivelul de disponibilitate al elevilor, interesele şi nevoile lor de
învăţare.
Proiectarea şi planificarea lecţiilor au ca punct de plecare elevul şi stadiul în care se află
acesta în diferite momente ale procesului didactic, pentru că încadrarea dezvoltării elevilor în
scheme rigide nu mai funcţionează.
La o primă analiză, la noi în ţară obiectivul instruirii diferenţiate este greu de atins deoarece
cadrele didactice nu sunt instrumentate suficient pentru acest tip de demers. Dacă însă ne uităm la
această transformare ca la un proces de schimbare în bine a educaţiei, în timp şi cu paşi mici,
constatăm că acest tip de instruire se autoreglează din mers, fără a fi bazat pe reţete şi reguli stricte
şi fără a se disocia de viaţa reală. Se poate spune chiar că de multe ori facem muncă diferenţiată fără
a o planifica dinainte, în funcţie de situaţia de învăţare pe care o realizăm la un moment dat cu
elevii.
În continuare, bazându-mă pe experienţa mea didactică, voi încerca să arăt cum am realizat
eu, la anumite teme şi în anumite momente ale lecţiei, diferenţierea conţinuturilor pe care le-am
predat, diferenţierea procesului de instruire şi a produselor învăţării.
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Pentru a preda conţinutul în mod diferenţiat, se poate proceda în multe moduri:


„testarea” elevilor la începutul predării oricărei teme noi pentru a putea şti cât are de învăţat

fiecare elev din fiecare unitate de conţinut. Este vorba despre o evaluare iniţială a cunoştinţelor
legate de tema dată, cu scopul cunoaşterii nivelului de la care pleacă sau se situează fiecare elev
în parte;


facilitarea învăţării unei teme în mod integrat şi pluridisciplinar, astfel încât grupuri de elevi

cu interese, abilităţi şi cunoştinţe diferite să poată aprofunda tema respectivă din perspective
diferite, aşa cum este de altfel şi în realitate;


alegerea de puncte diferite de intrare pe text, în sensul că accesarea unei teme noi este mai

uşoară în momentul în care fiecare elev poate interveni în mod activ cu ceea ce ştie despre tema
respectivă, fiind astfel valorizat la întreaga lui capacitate şi motivat în învăţare;


permiterea accelerării sau încetinirii ritmului de progres individual prin diferite procedee

didactice.
În timpul procesului de instruire, se poate acţiona diferenţiat astfel:


investigarea subiectului lecţiei din perspective multiple, pentru aprofundarea înţelegerii

acestuia;


diversificarea metodelor şi tehnicilor de instruire pentru a oferi elevilor o mai mare bogăţie

de oportunităţi de exploatare a conceptelor;


modelarea tipurilor de interacţiuni după nevoile, interesele şi profilurile de inteligenţă ale

elevilor.
Putem obţine rezultate diferite în urma învăţării utilizând:


activităţi în care elevii pot demonstra şi dezvolta ceea ce ştiu, înţeleg sau pot să facă în

activitatea de învăţare;


proiecte care se realizează diferit, prin exprimarea abilităţilor cognitive multiple;



investigaţii realizate de grupuri de elevi cu interese specifice;



rezolvare de probleme din perspective multiple.

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având
drept scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine
participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. Dacă prin
educaţia integrată se vizează mai ales obiective legate de şcolarizarea normalizată a copiilor cu
cerinţe educative, incluzivitatea educaţiei are ca obiectiv principal adaptarea şcolii la cerinţele
speciale de învăţare ale copiilor şi, prin extensie, adaptarea şcolii în general la diversitatea copiilor
dintr-o comunitate. Aceasta presupune reforma şi regândirea statutului şi rolului şcolii.
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Acest nou tip de educaţie, flexibilă, adaptată necesităţilor persoanelor presupune o detaşare de
normativitatea educaţiei tradiţionale, punând accent pe aplicarea inspirată, originală, creativă, în
orice caz, într-o nouă manieră, a unor metode şi mijloace vechi, preexistente, acceptându-se chiar
modificarea acestora. În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt strategii de micro-grup, activparticipative, cooperative, colaborative, parteneriale, implicante, organizative şi socializante.

Bibliografie:
1. Păcurari, O., Strategii didactice inovative, Editura Sigma, Bucureşti, 2003
2. Ungureanu, D., Educaţia integrată şi şcoala inclusivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000
Profesor Balta Mirela Bogdana, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului,
Arad

Inter-, pluri-, transdisciplinaritatea –
o provocare pentru sistemul de învăţământ
“Educaţia transdisciplinară se bazează pe reevaluarea rolului intuiţiei, imaginaţiei, sensibilităţii şi
corpului în transmiterea cunoştinţelor.”
(Basarab Nicolescu)
Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă dar şi imprevizibilă a
tehnicii şi a ştiinţei care generează la rândul său o mişcare rapidă de idei, de descoperiri, ce
influenţează profund comportamentul elevului. Ca urmare a acestor modificări creşte diversitatea
culturală şi se impune necesitatea promovării unor strategii diversificate de învăţare, care să sprijine
dezvoltarea elevului sub diferite aspecte: socio-emoţional, cognitiv, motric, de utilizare a limbajului
în contexte relaţionale.
Astfel, se impune dezvoltarea în plan personal şi social a elevilor prin formarea unor
trăsături care le vor asigura integrarea socială, aderarea la valori etice şi morale universale, profund
umaniste ce contribuie la obţinerea unui succes personal şi profesional. Este important ca prin
activităţile propuse, elevii să conştientizeze conexiunile dintre cunoştinţele teoretice şi relevanţa lor
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pentru viaţă. Acest aspect este considerat esenţial în dezvoltarea personală, socială şi profesională a
viitorului adult, elevul de astăzi.
Pentru a întări o viziune integratoare la nivel transdisciplinar consider că profesorul ar trebui
să integreze cunoştinţe, competenţe din mai multe domenii. Formarea şi dezvoltarea competenţelor
de comunicare orală, a competenţelor de redactare, a competenţelor lingvistice, a competenţelor de
lectură constituie un punct esenţial avut în vedere de fiecare profesor îndeosebi în proiectarea
activităţilor specifice elevilor din învăţământul secundar inferior. Astfel, se aduc diferite domenii
împreună, se creează conexiuni, în aşa fel încât elevii să înţeleagă de ce învaţă, în ce fel îi ajută să
studieze ceea ce îi interesează în viitor, să reuşească în viaţă.
Este bine ca elevii să înţeleagă că toate disciplinele pe care le învaţă în şcoală au o finalitate
comună: de a facilita accesul către cunoaştere şi de a-i forma ca oameni deplini şi autentici. În
acelaşi sens, este bine ca şi profesorul să aibă o viziune integratoare asupra disciplinei pe care o
predă.
În cele mai multe cazuri, astăzi, trecerea de la o activitate la alta este bruscă, nu există nicio
legătură între temele abordate sau conceptele vehiculate. Astfel abordarea monodisciplinară ar putea
fi o cauză pentru elevii care sunt plictisiţi sau chiar dezinteresaţi de şcoală. Apare firesc întrebarea
cât e de necesar abordarea educaţiei altfel decât disciplinar?
"Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o
problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare
prudentă a mai multor puncte de vedere." (C. Cucoş)
Ideea de bază a interdisciplinarităţii constă în transferul metodelor de la o disciplină la alta,
ceea ce ajută la predarea cu un anumit sens. Strategiile de lectură, jocul de rol, dezbaterea,
redactarea unui eseu, documentarea sunt metode comune diferitelor discipline. Des utilizate, prin
aceste metode poate fi descoperit şi valorificat potenţialul fiecărui elev. Interdisciplinaritatea este
centrată pe formarea de competenţe transversale, cu o durabilitate mai mare în timp.
Pluridisciplinaritatea reprezintă o formă superioară a interdisciplinarităţii, şi constă în
suprapunerea unor elemente ale diverselor discipline, care ar trebui să colaboreze. Altfel,
pluridisciplinaritatea înseamnă studierea unei teme dintr-o disciplină din perspectiva mai multor
discipline. Putem analiza cu elevii cum este tratată tema copilăriei în literatură, în muzică, arte
plastice, cinematografie.
Transdisciplinaritatea este întrepătrunderea mai multor discipline, sub forma integrării
curriculare, cu posibilitatea constituirii chiar a unei discipline noi. Abordarea integrată, specifică
transdisciplinarităţii este raportată la lumea reală, la aspecte relevante ale vieţii cotidiene. În
concepţia lui Basarab Nicolescu, aceasta nu este o ideologie sau un domeniu, ci instituie un dialog
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între domenii, punând în mişcare, în vederea creării unui ideal pedagogic, „inteligenţe lărgite”:
inteligenţa analitică, inteligenţa emotivă, inteligenţa corpului. Transdisciplinaritatea se referă la
”ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de
orice disciplină”(B. Nicolescu).
Prin abordarea transdisciplinară se formează competenţe integratoare prin însăşi
transferabilitatea lor. Elevul devine capabil să interpreteze, să analizeze, să formuleze, să exprime
opinii personale, să utilizeze informaţii în scopul rezolvării unei probleme, să identifice și să
soluţioneze probleme. Abordarea transdisciplinară pentru sistemul de învăţământ actual rămâne o
provocare. Ansamblul proiectării activităţilor didactice presupune câteva aspecte:
•

Diversificarea situaţiilor de învăţare – atunci când elevul primeşte sarcini de învăţare variate,
strategii diverse de organizare a activităţii didactice poate valorifica diferitelor medii de învăţare
formal, nonformal, informal, contribuind la dezvoltarea personalităţii acestuia.

•

Asumarea de noi roluri de către profesor şi elev - pentru a creşte implicarea elevilor şi
eficacitatea învăţării atât profesorul cât şi elevul îşi pot asuma rolul de mediator, moderator sau
facilitator, ceea ce conferă viziuni diferite asupra situaţiei prezentată.

•

Utilizarea metodelor interactive şi a tehnologiei moderne -

dramatizare, învăţare prin

cooperare, conduc la crearea unui climat de învăţare bazat pe respect reciproc, pe valori
democratice, ceea ce contribuie la dezvoltarea cognitivă şi socio-morală a elevului.
•

Valorificarea experienţei elevilor – conţinuturile propuse vor reprezenta un punct de legătură
între ceea ce elevii ştiu deja şi ceea ce vor afla.

•

Utilizarea metodei proiectului - stimulează implicarea elevilor şi învăţarea prin cooperare,
lucrul individual dar şi munca în echipă, distribuirea sarcinilor, asumarea responsabilităţilor,
completarea activităţilor de la nivelul şcolii cu cele din afara acesteia. Metoda facilitează
transferul de cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor transversale.
Constituirea unui scenariu didactic transdisciplinar presupune multe ore de muncă,

colaborare între profesorii implicaţi dar contribuie la formarea la elevi a competenţelor necesare
integrării în societate.
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Povestirea
,,De ce povestim?" se întreabă Florica Bodiştean, în Eseuri de Literatură universală (de la
Cântarea cântărilor la Doris Lessing)1, pentru ca apoi să ne ofere ,,o listă de răspunsuri, de la cele
simple la cele savante şi de la motivaţiile concrete şi de moment la cele subtile şi cu bătaie lungă".
Povestirea este specia literară a genului epic, în proză, de mică întindere, în care acţiunea se
limitează la o singură întâmplare. Povestirea se mai numeşte şi ,,short-story”, având în vedere că
este cea mai scurtă formă de naraţiune. Nararea se realizează la persoana I, uneori şi la persoana a
III-a, ceea ce conferă caracterul puternic subiectiv al întâmplărilor relatate.
O povestire presupune o relaţie mai specială între povestitor şi ascultător, deoarece se
consideră că aceasta este preferabil să fie ascultată, şi nu citită; acest lucru îi conferă oralitate,
deoarece se respectă elementele specifice comunicării orale (captarea atenţiei ascultătorului,
cucerirea acestuia şi, uneori, verificarea atenţiei). O povestire presupune, de asemenea, crearea
unei anumite atmosfere, pentru a atrage ascultătorii, o atmosferă de sfat sau de petrecere, o
atmosferă de intimitate.
Timpul evocat într-o povestire este de cele mai multe ori vag, nedeterminat, un timp de mult
trecut, de cele mai multe ori mitic.
În dezvoltarea literaturii, povestirea a fost o specie literară uşor de abordat, pentru că este
scurtă şi pentru că se pune accent pe întâmplarea propriu-zisă şi nu pe caracterizarea personajelor.
Scriitori care au cultivat povestirea sunt: Balzac, Dickens, iar în literatura română: Ion Creangă, Ion
Agârbiceanu, Vasile Voiculescu, Mihail Sadoveanu.
O formă mai specială de povestire o constituie povestirea în ramă, cunoscută şi sub numele
de naraţiune cu cadru, povestire în povestire sau povestire cu sertare. Modelul narativ al povestirii
Florica Bodiştean, Eseuri de literatură universală (de la Cântarea cântărilor la Doris Lessing), Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, p.71.
1
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în ramă a fost cunoscut mai de mult, şi cultivat în literatura orientală, în O mie şi una de nopţi ;
apoi în perioada Renaşterii, în Decameronul de Giovanni Boccaccio.
Florica Bodiştean, în Poetica genurilor literare2 , analizează şi acest tip de discurs, pe care
îl consideră de tipul ,,intercalare – înglobare", ca fiind ,,tipul compoziţional caracterizat prin
abandonarea unei secvenţe începute în favoarea unei a doua secvenţe urmate de finalizarea celei
dintâi : A1, A2 – B1, B2, B3, B4, B5 – A3, A4, A5"[…],, Forma cea mai spectaculoasă a
înglobării este prezenţa oamenilor-povestiri, când fiecare personaj nou antrenează o nouă
povestire, astfel că povestirea înglobantă devine « povestirea unei povestiri ». Este cazul ciclului
sadovenian Hanu Ancuţei, unde fiecare povestire poate fi considerată o replică extinsă într-un
polilog pe nouă voci".
În literatura română, modelul narativ al povestirii în ramă a fost impus şi cultivat cu succes
de Mihail Sadoveanu în volumul Hanu Ancuţei, apărut în 1928. Acest volum surprinde aspecte ale
vieţii medievale, arhaice româneşti, din zona Moldovei.
Volumul cuprinde o povestire cadru sau ramă, în care se află alte nouă povestiri cu tematică
diferită: anecdotică, hazlie: Iapa lui Vodă; de dragoste: Fântâna dintre plopi, Cealaltă Ancuţă,
Istorisirea Zahariei Fântânarul; fantastică: Balaurul; de calătorie: Orb sărac, Negustor lipscan;
socială şi de răzbunare: Judeţ al sărmanilor; psihologică: Haralambie.
În povestirea cadru, naratorul rămâne până la sfârşit abstract, este un narator necunoscut,
este cel care mărturiseşte că : ,,Într-o toamnă aurie am auzit multe poveşti la Hanul Ancuţei“.
Acest narator abstract este naratorul întregului volum, cel care face legătura între cele nouă
povestiri; el ne prezintă locul şi timpul în care se relatează povestirile: un timp vag: ,,Într-o toamnă
aurie”; ,,într-o departată vreme, demult, în anul când au căzut de Sântilie ploi năpraznice…”;
locul despre care ni se narează este undeva pe valea Moldovei, la hanul Ancuţei, care o avea acum
pe Ancuţa cea tânără drept hangiţă, un han cu ziduri groase şi porţi ferecate cum nu s-a mai văzut,
un han la care poposeau călătorii, cu vite şi căruţe şi nu aveau habar dinspre partea hoţilor. Hangiţa
cea tânără îi ospăta cu hartane de berbeci şi de viţei la frigare, cu mreană din apa Moldovei, cu vin
din podgoriile din jur, căci în anul acela fusese atâta belşug la viţa-de-vie ,,de nu mai aveau vierii
unde să puie mustul”. Acest narator principal ni se adresează nouă, ca cititori, în mod direct,
utilizând toate elementele comunicării orale: ,,trebuie să stiţi dumneavoastră”, ,,la vremea la care
vorbesc”, ,,eu aici is trecător”, ,,aşa s-a întamplat, cinstiţilor creştini”.
În afară de naratorul principal care este subiectiv şi narează la persoana I, există în volumul
Hanu Ancuţei, alte trei feluri de naratori, specifici fiecărei povestiri în parte: naratorul personaj este
Florica Bodiştean, Poetica genurilor literare, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Institutul European, Iaşi, 2009,
p.145-146.
2
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cel care participă direct la acţiunea relatată, fiind şi personaj principal ; un exemplu de astfel de
narator este comisul Ioniţă din Iapa lui Vodă sau căpitanul Neculai Isac din Fântâna dintre plopi;
naratorul martor este cel care asistă la întâmplare, este un fel de observator, uneori fiind personaj
secundar; întâlnim narator martor în Haralambie sau zodierul din Balaurul; naratorul colportor,
este naratorul care nu a participat la acţiune, nu a asistat, dar o poate relata din auzite, aşa cum i-a
fost povestită şi lui de către un apropiat care a trăit-o direct şi în numele căruia pretinde că vorbeşte;
un astfel de narator poate fi considerat ciobanul din Judeţ al sărmanilor.
În volumul Hanu Ancuţei personajele sunt foarte diferite pentru că aparţin unei multitudini
de categorii sociale: hangii, călugări, negustori, boieri, ciobani, oşteni, ţărani, vodă, zodieri,
fântânari, oameni din părţile Moldovei sau care se întâlnesc întâmplător la Hanul Ancuţei. Unii
dintre ei se cunosc, având în vedere că în tinereţile lor au trecut împreună prin aceleaşi întâmplări,
alţii, dimpotrivă, sunt necunoscuţi, însă sunt acceptaţi în cercul povestirii.
O altă caracteristică a volumului o constituie faptul că între aceşti naratori se creează un fel
de întrecere în legătură cu povestirea relatată, ,,un turnir al povestirii”, fiecare povestitor încercând
să îl depăşească pe cel anterior, nu numai prin frumuseţea întâmplării relatate, ci şi prin felul în care
îşi ţine discursul.
Timpul în cadrul volumului este de trei feluri: există un timp din discurs, adică timpul ramei,
al cadrului, acel timp vag istoric, neprecizat, despre care naratorul principal spunea: ,,Într-o toamnă
aurie”, ,,într-o depărtată vreme, de demult”; al doilea timp este timpul din istorie, timpul fiecărei
povestiri, al fiecărei întâmplări relatate, ca de exemplu, timpul tinereţii comisului Ioniţă. Al treilea
timp este timpul lecturii, timpul cititorului, momentul receptării textului. Umberto Eco, în Şase
plimbări prin pădurea narativă3 vorbeşte şi el despre cele trei forme ale timpului într-un text
narativ: ,,Ei bine, chiar şi timpul care se cere ca să răsfoieşti paginile ce nu se citesc face parte
dintr-o strategie narativă, pentru că autorul model ştie că într-o povestire timpul apare de trei ori:
ca timp al fabulei, timp al discursului şi timp al lecturii."
S-a observant că fiecare povestire este scurtă şi a pus accentul pe întâmplarea propriu-zisă şi
nu pe caracterizarea personajelor. Majoritatea povestirilor sunt subiective, narate la persoana I,
uneori naratorul încercând să influenţeze atitudinea receptorului.
Având în vedere că toate povestirile sunt relatate la han, în jurul focului, cu felurite bunătăţi
de mâncare, cu băutură şi lăutari, s-a respecat şi cealaltă caracteristică a povestirii, şi anume,
atmosfera de intimitate, de petrecere, prielnică unei astfel de relatări.
Limbajul personajelor şi al naratorilor este de o rară frumuseţe, este o îmbinare de
regionalisme şi arhaisme, împrumutate din vechile cronici, sugerând şi prin aceasta acel timp vag,
3

Umberto Eco, Şase plimbări prin pădurea narativă, EdituraPontica, Constanţa, 1997, p.73.

48

mitic al povestirii care este, de altfel, limbajul ce conferă originalitate marelui povestitor Mihail
Sadoveanu.
A patra povestire din volumul Hanu Ancuţei de Mihail Sadoveanu este Fântâna dintre plopi,
o povestire frumoasă, o idilă, ale cărei întâmplări au avut loc în urmă cu douăzeci şi cinci de ani,
când personajul principal, căpitanul Neculai Isac, era tânăr şi dornic de aventură, spre disperarea
mamei sale care dorea să-l însoare. Perspectiva temporală este întoarcerea în trecut, iar
împrejurimile hanului, ca topos, compun perspectiva spaţială.
Într-o toamnă, pe vremea celeilalte Ancuţe, pe când ducea butoaie cu vinuri la Suceava,
poposise la han ,,singur cuc”, fiindcă-l părăsise iubita. Neculai este impresionat de ,,o fetişcană de
optsprezece ani”, cu fustă roşie, în mijlocul unei cete de ţigani. A doua zi, Neculai o întâlneşte pe
ţigăncuşa Marga, care-i mulţumeşte pentru un bănuţ de argint. După ce şi-a terminat treburile, în
miez de noapte, s-a dus direct la ,,fântâna dintre plopi”, unde îl aştepta frumoasa ţigancă. Tinerii
îndrăgostiţi îşi promit că se vor revedea la întoarcerea lui de la Paşcani, a doua zi, unde Neculai
vinde bine vinurile şi îi cumpără fetei ,,o blăniţă cu faţa de postav roşu”, cu gândul la ochii
ţigăncuşei. Se întoarce, aşadar, cu chimirul plin, spre hanul Ancuţei, cu intenţia de a întâlni fata.
Cadrul este romantic, ,,stelele se aprinseseră în cerul curat”, creând o atmosferă de vrajă pentru
întâlnirea erotică.Venind la întâlnire, Marga îi destăinuie că unchiul Hasanache o pusese să-l atragă
în locul acela pustiu, pentru ca ţiganii să-i fure calul şi banii. Fata e speriată, ştiind că va fi
înjunghiată, dacă ei îşi vor da seama că i-a trădat, dar ,,mi-eşti drag” şi ,,de-acuma nu-mi mai
pasă”. Neculai este atacat, şi, căzut de pe cal, simte ,,o lovitură de fier ascuţit la coada ochiului
drept”, trage cu pistolul înt-un ţigan, în timp ce câinele Lupei îl ,,rupea pe celălalt”. Cu ochiul plin
de sânge fuge la han, de unde primeşte ajutoare. Pe colacul fântânii unde se întâlnise cu Marga,
,,lucea sânge proaspăt”, semn că ţiganii omorâseră fata şi o aruncaseră în fântână. Din ochiul lui
Neculai ,,se prelingea sânge pe mustăţi şi-i intra în gură; şi parcă gusta din sângele împrăştiat pe
colacul fântânii”.
Căpitanul Neculai Isac este naratorul personaj, care narează la persoana I, întâmplarea
nefericită din tinereţe. El îşi aminteşte, cu glasul încărcat de emoţie şi tristeţe, cum a rămas fără un
ochi, în inocenţa tinereţii.
În final, naratorul principal, omniscient, conturează direct suferinţa protagonistului,
declanşată de amintirea povestirii, chipul lui fiind împietrit de durere.
Stilul povestirii este specific lui Sadoveanu, cu regionalisme şi arhaisme, folosite cu
naturaleţe şi oralitate. Trăirile sunt tulburătoare, declanşând emoţii intense în sufletele ascultătorilor.
Fiind o specie a genului epic, o naraţiune de mică dimensiune, cu o singură întâmplare,
povestită cu subiectivism şi încadrată într-o naraţiune mai amplă (Hanu-Ancuţei), cu personaje
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puţine, Fântâna dintre plopi de Mihail Sadoveanu este o povestire în ramă, ,,o fantezie umană", aşa
cum precizează Luigi Pirandello, în Şase presonaje în căutarea unui autor4: ,,Tot ceea ce trăieşte,
prin faptul că trăieşte, ia o formă, şi tocmai prin ea va muri: în afară de opera de artă, care trăieşte
mereu tocmai prin forma luată.
Naşterea unei plăsmuiri a fanteziei umane, naştere ce reprezintă pasul pe pragul dintre
nimic şi eternitate, poate să survină şi pe neaşteptate, dacă gestaţia ei a fost necesară".
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Mijloace de învăţământ moderne utilizate la disciplinele de specialitate
1. Rolul disciplinelor de specialitate în învăţământul liceal tehnic
Formarea competenţei profesionale a unui absolvent este
asigurată prin instruirea sa complexă şi progresivă, pornind de la
problemele generale ale profilului spre cele specifice unui grup de
meserii.
Astfel, studiul diferitelor discipline de specialitate şi efectuarea activităţilor practice
complementare, se vor baza pe fondul de cunoştinţe formate prin studierea disciplinelor de cultură
generală. Între acestea se stabilesc legaturi complexe, fiecare având importanţa sa proprie.

Luigi Pirandello, Şase personaje în căutarea unui autor, Editura Art, Bucureşti, 2012, p.34.
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Disciplinele de specialitate trebuie privite ca părţi ale aceluiaşi întreg constituit de procesul
de învăţământ. Ele nu pot fi privite unilateral, ca o parte teoretică pe care se construiesc abilităţile
practice ale viitorului profesionist, ci în unitate cu ele; ceea ce le diferenţiază este conţinutul
facilităţilor pedagogice pe care urmează a le realiza elevii.
Cât priveşte raportul acestora cu instruirea practică, trebuie menţionat faptul că prin astfel de
activităţi de instruire, elevii îşi însuşesc cunoştinţe şi îşi formează în acelaşi timp deprinderi, o
sarcină comună a tuturor disciplinelor de instruire fiind aceea a formării capacităţilor intelectuale a
aptitudinilor şi deprinderilor.
Prin abordarea judicioasă şi corectă a disciplinelor de cultură generală şi a celor de cultură
tehnică de specialitate, absolventul unei forme de învăţământ poate fi corespunzător pregătit pe plan
cognitiv, psihomotor şi afectiv pentru situaţiile în care se va confrunta în practica socială.
2. Mijloace de învăţământ
Prin mijloace de învăţământ se înţelege totalitatea resurselor materiale care contribuie la
desfăşurarea activităţii şcolare şi la realizarea obiectivelor educaţiei.
Mijloacele de învăţământ se împart în două categorii principale:


baza tehnico-materială a învăţământului;



materialele didactice.

2.1. Baza tehnico - materială
Baza tehnico - materială este constituită, în primul rând, din acele mijloace care asigură
înfăptuirea obiectivelor de politică şcolară. Funcţia esenţială a acestora este de a asigura condiţiile
de cuprindere a populaţiei şcolare în sistemul de învăţământ, de a crea o ambianţă cu anumite
caracteristici ergonomice şi valenţe estetice, de a asigura desfăşurarea activităţii în condiţii de
igienă, de confort şi de securitate. În cadrul acestor mijloace sunt incluse: clădiri cu o anumită
arhitectură, mobilier cu o anumită structură şi funcţionalitate, echipamente de protecţie.
În al doilea rând, baza materială este constituită din dispozitive şi aparate tehnice a căror
funcţie este de a asigura prezentarea cunoştinţelor, de a diversifica gama posibilităţilor de
organizare a conţinuturilor învăţării. Aceste mijloace rămân doar un suport exterior procesului de
explicare şi întelegere, de unde şi denumirea lor de auxiliari didactici.
Prin varietatea acestor auxiliari didactici au crescut considerabil posibilităţile de structurare,
prezentare şi comunicare a conţinutului oricărei discipline de învăţământ. S-au diversificat
posibilităţile de lucru prin care se pot transpune în practică cerinţele principiilor didactice.
Mijloacele auxiliare ale procesului de învăţământ sunt standardizate, există în dotarea şcolii.
Folosirea lor de către profesor şi elev presupune cunoaşterea condiţiilor tehnice de funcţionare şi
manevrare, respectarea normelor de securitate.
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2.2. Materiale didactice
Materialele didactice sunt mijloace care se integrează prin structură şi conţinut procesului de
explicare şi înţelegere, de formare a capacităţilor intelectuale şi a deprinderilor practice. În
interiorul acestor categorii de mijloace de învăţământ se pot opera o serie de subdiviziuni. Vom
grupa materialele didactice după natura acestora:

Materiale intuitive:


obiecte şi fenomene în stare naturală, obiecte tehnice;



modele obiectuale (machete, mulaje);



materiale intuitiv convenţionale (corpuri geometrice, hărţi geografice);

Materiale logico – noţionale:


manuale, secvenţe de conţinut programate;



modele simbolice: scheme, diagrame;

Mijloace moderne audio - vizuale:


banda magnetică;



folii pentru retroproiector;



diapozitive, diafilme, filme didactice;



programe TV;

Materiale destinate formării deprinderilor practice şi intelectuale:


maşini de antrenament;



simulatoare;



instrumente şi unelte de muncă;
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dispozitive de verificare şi măsurare;



calculatorul;
Învăţarea asistată de calculator. În şcoală, calculatorul devine unul din cele mai eficace

mijloace de învăţământ. Eficienţa acestuia este dată de posibilitatea de a furniza rapid şi fără eroare
un volum mare de cunoştinţe, de a oferi informaţiile solicitate de către elevi, de a individualiza
învăţarea.
Prin programele implementate, calculatorul preia o serie de funcţii şi operaţii de rutină ale
profesorului:


furnizează informaţii organizate conform programului sau potrivit cererii elevului;



chestionează elevul şi îi identifică lacunele;



corectează greşelile şi elimină lacunele prin furnizări de date pertinente;



controlează sistematic cunoştinţele;



sprijină efortul de autoevaluare al elevului;



oferă exerciţii de stimulare a creativităţii.
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Metode şi tehnici de comunicare nonverbală
Există o seamă de gesturi care au o valoroasă semnificaţie didactică .Există numeroase
strategii pe care cadrul didactic le are la îndemână ca să formeze abilităţile de comunicare
nonverbală, forme ce contribuie la facilitarea contactului comunicativ dintre elevi şi elevi, elevi şi
cadre didactice. Ele sunt descrise cu lux de amănunte de către Andre de Peretti, Jean-Andre
Legrand, Jean Boniface, în volumul ,,Tehnici de comunicare”(2001) şi vizează tehnici de
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comunicare de grup, comunicarea şi arta exprimării, tehnici de formare a elevilor pentru
conversaţie, simulare şi jocuri de rol. Voi prelua câteva dintre acestea, pentru că sunt utile în a
învăţa orice cadru didactic să deprindă aceste tehnici spre a le utiliza apoi în relaţiile cu elevii săi.
Lecturând exerciţiile de comunicare, cititorii sunt avertizaţi că acestea contribuie la stimularea
creativităţii şi facilitarea contactelor dintre elevi.
a) observarea comportamentului
Obiective:
1. Conştientizarea existenţei celorlalţi prin observaţie, schimb de priviri şi atingeri;
2. Exprimarea atitudinii de a intra în raport cu ceilalţi, fără cuvinte;
Condiţii: un număr variabil de elevi este invitat să se mişte în clasă, fiind îndemnaţi să exprime ce
fac când întâlnesc pe cineva fără să-i vorbească.
Desfăşurare:
Faza 1.
Deplasaţi-vă şi încercaţi să observaţi la colegi:
atitudinea
deplasările
modul de ţinere a mâinilor
forma feţei
vestimentaţia
părul
trăsăturile
parfumul
semne particulare
Faza 2.
Când întâlniţi un coleg, îl priviţi în ochi şi apoi îi strângeţi mâna
Faza 3.
Atingeţi-vă hainele, încercând să obţineţi cât mai multe informaţii. În acest fel, se observă
elementele de conduită care exprimă personalitatea fiecăruia.
Faza 4.
Doi câte doi, comunicaţi ceva prin semne, încercând să vă înţelegeţi ca într-un dialog al
surdo-muţilor
b)exprimarea grafică
Obiective:
1. Dezvoltă spiritul de observaţie;
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2. Facilitează utilizarea unor forme de comunicare neverbalizată;
Condiţii:
Realizarea de desene individuale, de surprindere a trăsăturilor proprii ale colegilor
Desfăşurare:
Se împarte clasa în subgrupe de doi până la cinci elevi, înmânând fiecărui grup foi mari,
creioane colorate, hârtie adezivă sau pioneze. Se prezintă instrucţiunile: fiecare elev exprimă grafic
fără a vorbi ceva despre coleg sau colegi, de regulă comportamente. Se poate cere ca exerciţiul să
aibă un oarecare umor, pentru că portretele colegilor pot fi caricaturi, fără a supăra pe cineva. Foile
se vor afişa şi comenta.

Bibliografie:
1. Comisia Naţională pentru Curriculum, Curriculum Naţional, Bucureşti, 1998
2. Constantin, Dinu, Comunicarea, ediţia a 3-a, Institutul European, Bucureşti, 2001
3. Ilica, Anton, Pedagogia comunicării, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2003
4. Ionescu, Miron, Chiş, Vasile, Pedagogie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2001
5. Pereti, Andre, Legrand, Jean-Andre, Boniface, Andre, Tehnici de comunicare, Editura
Polirom, Iaşi, 2001
6. Slama-Cazacu, Tatiana, Psiholingvistica, o ştiinţă a comunicării, Editura Aii,1999
7. Stan, Cristina, Teoria comunicării, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
8. Stanton, Nicki, Comunicarea ,ediţia a 2-a, Editura Ştiinţificăşi Tehnică, Bucureşti, 1995
9. Şoitu, Laurenţiu, Comunicare şi educaţie, ediţia a 2-a, Editura Spiru Haret, Iaşi, 2001
Profesor învăţământ primar Moza Mariana, Şcoala Gimnazială ,,Aron Cotruş”, Arad

55

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
Managementul stresului
Termenul de stres provine din cuvântul omonim englez stress, care în limba de origine
înseamnă constrângere, forţă, solicitare. Prin stres desemnăm orice stare de tensiune creată, de
agresiune provenind din mediul extern sau intern, faţă de care organismul se apără pe calea unor
reacţii de adaptare.
Noţiunea de stres a devenit un fapt cotidian, stresul însoţeşte orice activitate în care omul
este implicat, aceasta ca rezultantă posibilă a aunui conflict ce poate fi generat de activitatea în sine
şi cel care o prestează. Vorbim astfel despre stresul cotidian, al mediului ambient, familial,
profesional, şcolar.
Părintele conceptului de stres este considerat canadianul Hans Selye, el definindu-l ca
răspuns nespecific al organismului la solicitările cu care este confruntat. Stresul, într-una din
accepţiunile actuale este o modalitate interacţională dintre individ şi mediu, concretizat printr-o
stare tensională, de încărcare.
Stresul este reacţia pe care oamenii o pot avea atunci când simt că nu se pot adapta
solicitărilor şi presiunilor cărora trebuie să le facă faţă în viaţa de familie, personală sau la locul de
muncă; solicitările nu conduc neaparat la stres, ele pot stimula succesul care conduce satisfacţia în
muncă; problemele apar atunci când solicitările sunt prea mari şi pe termen lung sau acţionează din
mai multe direcţii; unele persoane îşi pot pierde controlul ceea ce duce la stres.
Definiţia cu cea mai largă circulaţie a stresului este starea biologică de alertă care
mobilizează corpul pentru a răspunde sau a riposta la solicitări sau ameninţări.
Conform teoriei lui Selye, tensiunile care-l produc fac parte din viaţa zilnică. În consecinţă,
nimeni nu poate şi nu trebuie să evite stresul; el este viaţa însăşi şi eliberarea de stres înseamnă
liniştea morţii. În aceste condiţii – afirmă specialiştii – este cu mult mai bine ca stresul să fie
cunoscut şi controlat, decât ignorat.
Cercetarea stresului face posibilă o abordare pozitivă a lui, prin cunoaşterea, conştientizarea
şi dezvoltarea capacităţii de a reacţiona optim la agresiunile zilnice ale mediului.
Conform concepţiei actuale stresul nu trebuie evitat în instituţiile de învăţământ, rolul
managerului fiind de a identifica agenţii stresori şi de a realiza un nivel optim al stresului, benefic
insituţiei.
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Existenţa stresului în instituţiile de învăţământ şi nivelul acestuia se pot determina prin
observarea atentă şi sistematică a comportamentului colaboratorilor şi al subordonaţilor, a
rezultatelor obţinute de aceştia în activitatea instructiv-educativă, prin cercetări specializate şi
discuţii de grup sau individuale.
Global, se poate afirma că stresul apare în orice situaţie în care starea de echilibru sau
integritatea fizică şi/sau psihică a organismului este ameninţată de factori interni şi externi, şi faţă
de care individul nu dispune de soluţii tip pentru a reduce sau elimina ameninţarea.
Agentul stresor este desemnat prin factori nocivi sau stimuli psihici ca semnificaţie afectivă
puternică. Multitudinea factorilor generatori de stres a impus şi clasificarea lor, proces necesar
cunoaşterii şi stăpânirii efectelor.
Unele persoane se pot adapta mai bine la agenţii stresori, altele mai puţin, în funcţie de
personalitate şi circumstanţe. Stresul poate avea o varietate de cauze, printre care se numără
frustrarea, supraaglomerarea, temperaturile extreme sau incapacitatea de a ieşi dintr-o situaţie de
aparent pericol.
În prezent, cei mai importanţi factori de stres sunt: incertitudinea, schimbările rapide şi
imprevizibile, concurenţa, şomajul, necesitatea reorientării şi recalificării rapide, scăderea nivelului
de trai. Oamenii au rareori posibilitatea de a influenţa evenimentele stresante venite din exterior.
Tot ceea ce pot face este să-şi găsească nişte strategii adaptive care să-i facă mai rezistenţi la
agresiunile psihice şi mai eficienţi în activitatea profesională.
Reacţia la stres se instalează treptat atunci când individul este supus un timp îndelungat unor
condiţii de tensiune psihică, mai ales atunci când este atinsă imaginea sa, situaţia materială,
profesională sau maritală. De obicei omul îşi revine când situaţia stresantă a fost înlăturată, deşi
uneori pot rămâne unele sechele sau o vulnerabilitate crescută faţă de anumiţi factori de stres.
Factorii de mediu reprezintă, de asemenea, factori de stres pentru organismul uman şi
animal, producând perturbări la nivelul diferitelor sisteme fiziologice. Aceşti factori, dintre care
menţionăm: temperatura, umiditatea, zgomotul, agenţii poluanţi.
Există şi factori stresori de natură psihosocială cum ar fi: situaţiile conflictuale, presiunea
socială prea mare, factori care pun în pericol situaţia materială sau statutul social al individului, care
sunt percepuţi ca o ameninţare pentru individ.
Stresul nu este influenţat numai de situaţiile externe ci şi de vulnerabilitatea, de toleranţa la
stres a individului sau de unele trăsături ale personalităţii acestuia. Există de asemenea situaţii de
viaţă care sunt considerate stresori universali, ca de exemplu: războiul, detenţia, calamităţile
naturale, accidentele care produc invaliditate sau bolile incurabile, pierderea unor persoane
apropiate.
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Conştientizarea faptului că nu pot schimba situaţiile stresante dar le pot accepta şi depăşi,
angrenându-se în activităţi de autoîmbogăţire a resurselor intelectuale şi spirituale.
Deşi stresul nu este un fenomen nou, acesta capătă tot mai mult caracter globalizat şi
afectează toate ţările, toate categoriile socio-profesionale, cât şi familia şi societatea.
Ultimele decenii au fost marcate de preocuparea ştiinţelor umaniste pentru definirea,
caracterizarea şi teoretizarea adaptării omului la cerinţele vieţii moderne. În aceste condiţii, termeni
ca: nevroză, stres, au fost transferaţi din limbajul ştiinţific în cel de zi cu zi.
Dacă sănătatea este considerată un echilibru dinamic, stresul este o parte a acestuia. Nu
există stare de sănătate fără o interacţiune cu alţi oameni sau cu alte medii. Doar stresul excesiv
devine o boală.
De aceea unele tipuri de stres sunt chiar ceva normal şi necesar, atât la serviciu, cât şi în
afara lui. În cazul în care stresul este intens, continuu sau repetat, atunci acesta poate deveni un
efect negativ ce poate conduce la îmbolnăvire fizică şi psihică. În contextul organizaţional, acesta
generează adesea adaptări inadecvate la situaţii.
Este important de ştiut că stresul nu este numai rezultatul unor evenimente majore negative,
ci de asemenea al unor presiuni şi tensiuni zilnice. Acestea din urmă, prin frecvenţa lor, au un rol
important în mediul profesional şi afectează mai mult omul, decât evenimentele negative majore,
dar mai rare. Dacă vom putea depăşi simpla rezolvare a stresului, trecând la managementul lui
creativ, există posibilitatea obţinerii unor rezultate superioare.
Desigur, acest lucru nu este deloc uşor. Procesul trebuie condus cu atenţie, pentru a evita
extrema stagnării, pe de o parte, şi a haosului, pe de altă parte.
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Marketingul educaţional
Termenul de marketing provine de la verbul englez ,,to market’’ (a vinde, a cumpăra). Sunt
implicate două elemente: piaţa şi rentabilitatea. Conceptul cuprinde: o activitate practică, o funcţie a
managementului, un demers ştiinţific, o artă, o latură socială.
Marketingul este un ansamblu de principii care contribuie la realizarea pe piaţă a producţiei,
dar şi satisfacerea pretenţiilor consumatorilor.
Marketingul vizează:
a) realizarea activităţilor economice care dirijează fluxurile bunurilor şi serviciilor de la
producător la consumator;
b) orientarea producţiei după cerere, satisfacerea consumatorilor şi obţinerea de profit;
c) a prevedea, a constata, a stimula trebuinţele consumatorilor la produsele puse în vânzare;
d) realizarea continuă a adaptării aparatului productiv, a celui comercial, la trebuinţele
consumatorilor, cu obţinerea de profit.
Marketingul mai înseamnă adaptarea producţiei la mediul pieţei, prin obţinerea profitului. El
conştientizează atitudinea managerială, stimulează cererea, intimidează concurenţa. Manifestarea
întreprinderii este multiplă: publicitate, sponsorizare, mecenat, etc.
Prin tehnicile de marketing se evaluează cererile prin interviu, chestionare, testarea
produselor, măsurarea evoluţiei vânzărilor, studierea comportamentului consumatorilor pe zone, arii
de piaţă, pe segmente de consumatori, etc
În ceea ce priveşte marketingul educaţional şi cultural este justificat prin aceea că şi educaţia
şi cultura, în general trebuie să devină domenii rentabile, punând în valoare ceea ce au de oferit,
valorificând pentru aceasta orice oportunitate.
Dacă în economie nu se pot lua decizii raţionale fără investigarea pieţei, tot aşa nici în
domeniul educaţional nu pot lipsi studiile asupra nevoilor publicului, de aceea trebuie definite nişte
concepte ca: piaţă educaţională, cerere de educaţie, ofertă educaţională, consum educaţional, public
consumator, strategii de marketing, sponsorizare.
Educaţia este un sistem de bunuri educaţionale şi ca totalitate a instituţiilor şi activităţilor
implicate în promovarea şi difuzarea ei. Educaţia priveşte valori care se referă la nevoile umane,
cererea de bunuri şi servicii din acest domeniu este dependentă de intensitatea motivaţiei
consumatorilor.
De la nevoile spirituale individuale care declanşează procesul motivaţiei consumatorilor de
educaţie, se ajunge la presiunea socio-economică globală în favoarea demersului educaţional.
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De aceea, trebuie subliniată ideea de a prelua unele metode de analiză din domeniul
economiei în domeniul educaţional. Între anumite limite, produsele educaţionale pot fi considerate
bunuri susceptibile de achiziţionare, stocare, distribuţie sau vânzare.
La stabilirea valorii, în cazul marketingului educaţional trebuie să se ţină cont de calitatea
actului educaţional, de investiţiile făcute în asigurarea unor bune condiţii de desfăşurare a activităţii,
de calitatea profesorilor care susţin educaţia etc.
Evaluarea calităţii o fac consumatorii, după realizarea prestaţiilor educaţionale. Ei cumpără
actul educaţional înainte de a-i percepe valoarea. Desigur, se iau în considerare şi informaţiile
existente până la acea dată despre o anumită unitate şcolară, dar adevărata valoare se stabileşte la
sfârşitul şcolarizării, în funcţie de performanţele de care sunt capabili absolvenţii şcolii respective.
Serviciul educaţional odată evaluat, va determina o afluenţă mai mică sau mai mare de
clienţi. Serviciul în munca educativă reprezintă orice activitate care oferă beneficii şi are ca loc în
momentul interacţiunii dintre prestator şi cumpărător.
Serviciile educaţionale sunt activităţi prestate în beneficiul consumatorilor de educaţie, cu
sau fără participartea lor directă, cu scopul de a le împlini anumite nevoi şi a le produce satisfacţii
intelectuale.
Educaţia este un fenomen complex format dintr-un ansamblu de măsuri, aplicate în mod
sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale tinerilor
(oamenilor); pentru cunoaşterea publicului ţintă, managerii educaţionali trebuie să ştie metodologia
studiilor de piaţă.
Înţelesurile cuvântului educaţie sunt bine cunoscute, dar nu întotdeauna precizate finalităţile,
unii pun accent pe informarea continuă şi modelează aptitudinea de comunicare pentru creşterea
standing-ului şi mobilităţii în spaţiul social, care stimulează participarea activă, favorizează
capacităţile şi pregătirea profesională, dezvoltă personalitatea umană rafinând spiritul şi cultivând
năzuinţa spre perfecţiune.
Într-o instituţie şcolară pot fi oferite următoarele servicii educaţionale:
-

cursuri;

-

seminarii

-

conferinţe;

-

sesiuni de comunicări;

-

spectacole;

-

activităţi culturale în biblioteci;

-

activităţi extraşcolare şi în afară de clasă
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În toate aceste cazuri există o relaţie de complementaritate între aceste servicii şi de
stimulare reciprocă. Toate acestea oferă informaţii, cunoştinţe, valori, simboluri, modele şi idealuri
menite să satisfacă o diversitate de nevoi umane ca: nevoia de cunoaştere şi informare, de acţiune şi
participare, de relevare a propriei identităţi, de afirmare şi prestigiu în societate, nevoia de justiţie,
nevoia de imaginar, de evaluare din mediul cotidian.
Dar, marketingul este şi o concepţie, adică o şcoală care trebuie să producă şi să ofere pieţei
ceea ce se cere efectiv, să-şi orienteze activitatea în funcţie de aşteptările consumatorilor.
Marketingul este un demers ştiinţific care presupune nu numai cunoaşterea de cerinţe de
consum, ci şi anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor, acest demers
presupune un ansamblu de metode şi tehnici ştiinţifice care să poată analiza cantitativ şi calitativ
fenomenul precum şi previziunea pieţei.
De aceea, marketingul devine o funcţie a managementului, el este o ştiinţă care presupune
asimilarea la nivelul teoriei şi acţiunii educaţionale, a conceptelor semnificative din domeniul
educaţional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică şi reflecţia continuă asupra ideilor
generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural şi a
comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieţei educaţionale.
Demersul de marketing presupune stăpânirea informaţiilor despre mediul socio-economic şi
educaţional.
Conceptele şi metodele de marketing sunt aplicate mai întâi în domeniul bunurilor materiale,
apoi şi în cele nonlucrative: marketing industrial, comercial, turistic, financiar, al transporturilor,
politic, cultural sau educaţional.
Promovarea marketingului în domeniul educaţional necesită din partea managerilor şi a
cadrelor didactice dăruire, perseverenţă, consecvenţă, cinste, dragoste pentru elevi.
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SPRIJIN, SUPORT ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ŞI
PSIHOLOGICĂ
Măsuri de sprijin pentru elevii cu ADHD
Problematica copiilor cu ADHD este tot mai frecventă si fiecare cadru didactic trebuie să
gestioneze diverse situaţii în care sunt implicaţi astfel de copii .
ADHD nu este o problemă doar pentru cei care suferă de această tulburare ci şi pentru
persoanele importante din anturajul lor (mai ales pentru părinţi, profesori) datorită caracterului
cronic şi implicaţiilor în funcţionarea cognitivă şi socială. Adaptarea curriculară în cazul elevilor
cu ADHD este deosebit de importantă deoarece ignorarea dificultăţilor prezentate de aceşti copii
în plan academic, social şi al integrării pot conduce la abandon şcolar, inadaptare socială sau
tulburări emoţionale.
Sindromul hiperkinetic cu deficit de atenţie (THDA sau ADHD) este o tulburare de
comportament care se manifestă prin deficit de atenţie şi dificultăţi în desfăşurarea unei sarcini.
ADHD este frecvent întâlnită, debutează în copilarie, dar poate persista şi la vârsta adultă.
Pentru ca procesul instructiv-educativ să fie cel scontat este nevoie ca profesorul să
recurgă la unele măsuri. Dintre acestea cele mai utile pot fi:
1.Aşezarea elevului în prima bancă din rând, departe de fereastră sau de alte
elemente care-i pot distrage atenţia.
Acest lucru va reduce posibilitatea ca alţi stimuli să-i distragă atenţia vizual sau auditiv
de la activitatea pe care o realizează în fiecare moment. Dacă elevul este plasat în rândurile din
spate vor fi în câmpul său viziual colegii săi, a căror comportament sau comentarii îi pot distrage
atenţia de la profesor sau sarcină. La fel se întâmplă dacă este aşezat în apropierea unei ferestre sau
culoar, datorită zgomotelor sau stimulilor vizuali.
Atât elevul hiperactiv cât şi cel neatent are dificultăţi să îşi menţină sau să îşi concentreze
atenţia asupra sarcinii sau stimulilor relevanţi în comparaţie cu colegii săi. De aceea prin aşezarea
lui aproape de profesor poate fi ajutat mai uşor.
2. Asigurarea înţelegerii explicaţiilor sau instrucţiunilor pentru a îndeplini sarcinile.
Elevul cu ADHD nu este neapărat un elev cu deficit intelectual. Abilitatea lui de
raţionament este bună, cu excepţia cazurilor specifice. Prin urmare, dacă nu înţelege o explicaţie
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sau nu urmează o instrucţiune va fi din cauza dificultăţilor de a acorda atenţia necesară expunerii
profesorului.Pentru a rezolva aceste probleme, cadrele didactice pot stabili ca rutină, următoarele:


explicaţiile la clasă trebuie să conţină termeni adecvaţi pentru nivelul lor.



în timpul explicaţiilor sau instrucţiunilor trebuie stabilit de multe ori contactul vizual cu elevul



după terminarea explicaţiilor sau instrucţiunilor, elevul trebuie să repete ceea ce a înţeles.
3. Trebuie sa permitem elevului hiperactiv să se deplaseze prin clasă la intervale
regulate.
Nu trebuie să uităm faptul că aceşti elevi au dificultăţì în a sta liniştiţi sau a lucra
în linişte. Elevul poate fi numit "elev de serviciu” sau „asistent" şi i se încredinţează anumite
sarcini, care să-i permită mobilitatea în sala de clasă. Trebuie să fim atenţi atunci când elevul arată
agitaţie, nervozitate, momente în care fie îi punem intrebari, fie îi dăm o sarcină care să îi stârnească
curiozitatea.
4. Adaptarea numărului de sarcini atât în clasă cât şi la domiciliu.
Având în vedere consideraţiile de la punctul precedent, se impune elevilor cu deficit de
atenţie un număr inferior de sarcini faţă`de cel considerat adecvat pentru restul elevilor. Putem
utiliza, de asemenea, o strategie diferită: propunem un număr minim de sarcini pentru tot grupul,
exprimând satisfacţia în cazul în care numărul de sarcini a fost îndeplinit, şi apoi propuneţi sarcini
suplimentare opţionale a căror finalizare este voluntară şi care le poate îmbunătăţi calificativul.
Pentru că sunt opţionale, elevii cu deficit de atenţie nu se vor simţi incapabili să o facă şi, în
funcţie de abilităţile lor, le vor realiza pe cele posibile.
5. Adaptarea criteriilor de calitate în executarea sarcinilor.
Elevii hiperactivi şi inactivi au predipoziţia de a face greşeli foarte uşor în executarea
sarcinilor, din cauza lipsei de atenţie susţinută. Prin urmare, pentru a încuraja motivarea realizări
sarcinii şi calitatea rezultatului, propunem pentru fiecare tip de activitate un standard de calitate
minim, pe care să-l considerăm mulţumitor, şi apoi alte criterii progresive de calitate, cu care
îşi poate îmbunătăţi scorul. Putem face acelaşi lucru cu alţi elevi din clasă dacă credem că acest
lucru i-ar putea influenţa în mod negativ pe ceilalţi.
6.Utilizarea de strategii atenţionale în timpul realizării sarcinii.
Deseori, elevii hiperactivi şi neatenţi încep executarea sarcinilor, fără suficientă atenţie şi cu
dificultăţi în selectarea elementelor relevante ceea ce conduce la greşeli, deşi au competenţele
cognitive necesare pentru a îndeplini cu succes sarcina. Pentru a face faţă acestei eventualităţi, pe
lângă instrucţiuni, îi ajutam în realizarea sarcinii prin atenţionări de genul: „ fii atent aici”, „observă
că ceea ce tebuie să faci este să...”, „nu trebuie să faci ...” etc. În orice caz, ajutorul oferit elevului
trebuie să fie exclusiv atenţional.
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Este importantă realizarea unei evaluări diferenţiate prin folosirea unor metode şi materiale
adecvate problemelor manifestate de elevi, ceea ce nu înseamnă că elevul respectiv este tratat
diferenţial (de ex. dacă în cazul unui elev cu deficienţe vizuale sunt folosite metode diferite de
evaluare, şi în cazul celui cu ADHD se impun metode diferenţiate).
Rolul important al profesorilor influenţează în mod direct procesul de formare a elevilor, el
nu joacă doar un rol de mediator în procesul de învăţare, ci contribuie şi la normalizarea vieţii
elevilor în şcoală, prin ajustarea procesului de învăţare la nevoile lor. De asemenea prin demersurile
de adaptare a procesului educaţional la cerinţele elevilor, este facilitată integrarea lor, atât în şcoală
şi în clasă cât şi în mediul lor social.
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Integrarea psihopedagogică a comunicării

Educaţia se adaptează diversităţii indivizilor şi grupurilor, oferind o paradigmă
instrucţională contemporană, flexibilă, între considerarea fiinţei umane ca fiind unică şi umanul ca
abstracţie; idealul educaţional dirijând spre o centricitate şi coerenţă, spre formarea unui model
dezirabil de personalitate umană. Idealul educaţional reprezintă produsul final al raţionalizării
fenomenologiei psihosociologice, deseori combinatoriu, complex, multiplu determinat. Societatea
în care funcţionează idealul educaţional ca valoare orientativă este una de tipul sprijinirii tuturor
membrilor societăţii pentru o educaţie de calitate, o educaţie pentru toţi copiii, inclusiv pentru cei cu
cerinţe educative speciale, o educaţie ce proiectează secvenţe instructiv-educative particularizate.
Educaţia caută să fie una de natură anticipativă, adică una ce prospectează nevoile membrilor
societăţii, o educaţie ca sistem informativ - formativ care, în opinia mai multor cercetători în
domeniu, constă în desfăşurarea conştientă şi sistematică a unor activităţi cu finalitate planificată şi
eficientă.
Problematica educaţiei copiilor cu cerinţe educative speciale este una complexă ce
necesită un tip de abordare particularizat, unul organizat pe un spaţiu semantic de un permanent
dinamism. În acest context, psihopedagogia specială îşi asumă responsabilitatea şi se implică total
propunând o implementare de factură interdisciplinară în clarificarea unor aspecte sociopsihopedagogice, un tip de ajustare la tranzacţiile conţinuturilor ştiinţifice implicate. Constituinduse ca disciplină de sinteză, psihopedagogia specială a semnalat frecvent importanţa educaţiei
copiilor/persoanelor cu cerinţe educative speciale şi posibilitatea de a interveni pentru recuperarea,
compensarea, ameliorarea sau modificarea după caz a unor reprezentări defavorabile/negative faţă
de mediul social, societal- funcţional, la nivelul tuturor persoanelor cu cerinţe educative speciale.
Cu alte cuvinte, psihopedagogia specială evidenţiază faptul că aptitudinile, capacităţile şi
potenţialităţile active ori latente prezente la persoanele cu cerinţe educative speciale trebuie să fie
valorificate la maximum (Gherguţ, 2001).
După cum ştim, învăţământul special reprezintă un subsistem al învăţământului românesc,
parte a învăţământului public ce contribuie la realizarea obiectivelor, principiilor, criteriilor şi
finalităţilor învăţământului. Educaţia specială reprezintă un model de educaţie specializată destinată
persoanelor cu cerinţe educative speciale, o educaţie adaptată, a cărei obiectiv este educaţia centrată
pe individ, o intervenţie specializată cu suprapunerea unor substructuri complexe în vederea
atingerii obiectivelor intervenţiei, o formă specifică de acceptare mai mult ca oricând a diferenţelor
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dintre indivizi, o promovare a principiilor interculturalităţii şi normalizării, o şcoală pentru
diversitate. În aceste condiţii, psihopedagogia specială solicită o revizuire atentă a stării de
interdisciplinaritate adică o trecere la operaţionalizarea obiectivelor, o integrală a aplicării
psihologice şi pedagogice ataşată unui patern atitudinal de poziţionare corespunzătoare în faţa
tranzacţiilor ştiinţifice cu, şi în, mediul educaţional special. Deşi activă, contextualitatea
psihopedagogiei speciale a pendulat între tendinţe evoluţionist-integratoare şi clişeele şcolii de
masă, dinamica subcomponentelor sale invitând specialiştii din mai multe domenii de activitate să
dezvolte noi şi noi strategii cu posibilitatea validării ştiinţifice a lor.
Principala funcţie a psihopedagogiei speciale este aceea de a interveni acolo unde
curriculumul de masă nu poate fi urmat de beneficiarul educaţiei subiect şi obiect al acesteia, cât şi
de a modifica mediul educaţional particularizând intervenţia dinamică de specialitate.
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi analiza feed- back- ului în cadrul învăţământului
special relevă faptul că nicio comunicare nu este perfectă. Comunicarea de-a lungul drumului
dezvoltării societăţii umane a deţinut deopotrivă atât sensul de concept cât şi sensul de act
tranzitoriu ce scapă definirii precise. Managementul comunicării didactice se constituie astfel ca
reflecţie a reversibilităţii comunicării ca act de apropiere a două sau mai multe persoane, o adaptare
a etiologiei termenului latin communicare, o influenţare unilaterală sau mutuală ce tinde să-i
schimbe mai mult sau mai puţin pe cei care întreţin procesul ( Tellier, 1999).
Cu toate că există peste 126 de definiţii ale comunicării, principiul prim şi fundamental
este acela că, individul interacţionează în urmărirea unui scop comun: intragrup, intergrup, clar sau
mai voalat. Comunicarea reprezintă un concept global, un spaţiu al dialogului inclusiv în educaţie,
reprezentând o artă în completarea alteia, respectiv în atingerea dezideratului educaţional. Aşa cum
educaţia constituie un obiect exclusiv al pedagogiei, însă aceasta din urmă este ştiinţă, tot aşa
comunicarea pedagogică poate lua forme ca: predare (Chiş, 2005), sau poate condensa mesaje
integrate (verbale, nonverbale, paraverbale), (Prutianu, 2000).
Educaţia modernă devine un domeniu al practicii sociale, iar noile solicitări din partea
societăţii impun modificarea macro-strategiilor pedagogice de la an la altul, sau chiar mai frecvent.
Aşadar corespondenţa consimţită dintre actorii scenei pedagogice şi sociale devine una transparentă,
una în care abilităţile de comunicare sunt fundamentale.
“Comunicarea este cea care creează comuniunea şi comunitatea“ (cit. în Prutianu, pag. 27,
2000) însă, cum aceasta intervine în domeniul educaţiei speciale unde, didactica modernă schimbă
fundamentele psihopedagogice ale predării-învăţării“ (cit. în Chiş, pag. 105, 2005), rămâne la
aprecierea tuturor specialiştilor implicaţi în munca de educare a copiilor.
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ŞCOALĂ, CULTURĂ ŞI TRADIŢIE

Învăţământul feroviar arădean: de la CFR la Electronică-Automatizări

Şcoala profesională CFR Arad a luat fiinţă la data de 1 octombrie 1922 pe lângă Depoul de
Locomotive Arad, aici fiind şcolarizaţi elevi pentru depou, ateliere şi revizia de vagoane. Corpul
profesoral compus din 10 membri, dintre care 6 ingineri de specialitate, 3 tehnicieni instructori şi un
medic, erau cu înaltă calificare profesională.
Ca urmare a reorganizării Căilor Ferate clădirea administrativă, unde erau săli de clasă,
căminul şi cantina, a devenit parţial disponibilă determinând comasarea la Arad a încă 3 şcoli CFR
şi anume pe cele de la Braşov, Dej şi Ploieşti. Atelierul de instructaj funcţiona în fosta hală a secţiei
de vagoane din cadrul Atelierelor Principale Arad.
De-a lungul timpului, şcoala a fost şi sub tutela Atelierului Central Arad, aceasta datorită
comasării Atelierelor Principale cu Uzina de Vagoane Arad. În perioada de început ea a avut şi
clase pentru meseriile de electricieni lumină şi forţă, mai apoi profilându-se pe meseriile de:
electromecanic pentru reţelele de comunicaţii şi lăcătuş mecanic SCB.
În perioada anilor 1966 - 1969 în cadrul şcolii a funcţionat o clasă de învăţământ seral pentru
meseriile de lăcătuş mecanic TTR şi SCB, iar în 1970 s-au deschis cursurile unei clase de lăcătuşi
mecanici locomotive.
Interesul mare pe care l-au manifestat tinerii din judeţul Arad pentru această unitate şcolară
şi sârguinţa cadrelor didactice, au condus la înfiinţarea în anul 1974 a liceului cu profil feroviar, pe
lângă şcoala profesională existentă. Pe lângă elevii din judeţ, au fost şcolarizaţi elevi şi din judeţele
învecinate - Hunedoara, Caraş-Severin, Alba - iar absolvenţii erau angajaţi, pe bază de repartiţie, în
meseriile pe care le-au absolvit.
Sub deviza: ,,Nu pregătim şomeri, ci viitori specialişti!”, specializările oferite de şcoala
noastră sunt calificări de viitor, căutate de agenţii economici, în pas cu solicitările şi cerinţele pieţei
muncii. Astăzi toate companiile moderne folosesc linii automatizate de producţie, iar fără circuite
electrice şi electronice, viaţa noastră ar fi mult mai „săracă” şi nici nu ar exista progres în
tehnologie.
Pentru elevii cu înclinaţii practice, şcoala profesională poate fi o bună alegere deoarece
aceştia fac practică la agenţi economici, cu care şcoala are colaborare. Absolvenţii acestei forme de
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învăţământ pot să-şi continue studiile, atât la învăţământul de zi sau la cel seral, în paralel cu
desfăşurarea activităţii profesionale.
Sunt absolvenţi care au continuat studiile în învăţământul superior, mai apoi încadrându-se
în locuri de muncă unde şi-au valorificat cunoştinţele dobândite, fiind foarte apreciaţi. În prezent
absolvenţii instituţiei noastre sunt căutaţi atât de companii multinaţionale din zona industrială din
Arad, dar şi de companii din Germania. Această solicitare se datorează faptului că profesorii şcolii
oferă elevilor o bună pregătire teoretică la cursuri şi le dezvoltă abilităţile, competenţele şi
aptitudinile tehnice prin orele de laborator şi de instruire practică, menţinând prestigiul acestei şcoli.
Fiind un liceu tehnologic sunt elevi care au participat la concursuri şi olimpiade şcolare,
obţinând rezultate deosebite, atât la nivel judeţean cât şi naţional, dintre care menţionăm cele mai
recente: locul I la Olimpiada Naţională Tehnică - domeniul “Electronică, automatizări,
telecomunicaţii”, menţiune la etapa naţională a Olimpiadelor de la disciplinele din aria curriculară
“Tehnologii”- domeniul “Electric, electrotehnic, electromecanic”, locul I şi menţiune la Concursul
naţional de chimie pentru elevii de la filiera tehnologică "Petru Poni". Aceste rezultate, împreună cu
alte premii câştigate la diverse competiţii de elevii şcolii noastre, demonstrează faptul că valorile
adevărate vor fi întotdeauna apreciate.
De mai bine de 3 ani şcoala noastră colaborează cu compania HBS ElektrobauGbmH din
Oettersdorf, Germania. Aceştia recrutează elevi, încă din clasa a XI-a liceu, cărora le oferă un an de
pregătire gratuită la limba germană şi apoi 2 ani de formare profesională în Germania. După
finalizarea acestei perioade de instruire, compania germană oferă locuri de muncă specializate, pe
perioadă nedeterminată.
De-a lungul anilor, echipa de proiecte a şcolii a derulat mai multe proiecte internaţionale, cu
finanţare europeană, pentru ca elevii să poată realiza instruirea practică în ţări dezvoltate tehnologic.
Astfel, elevi din toate formele de şcolarizare prezente în liceul nostru, au participat la diverse
proiecte internaţionale: Proiect formare profesională Erasmus+ 2014-2016 Leipzig, Germania cu 64
elevi şi 6 profesori însoţitori; Proiect formare profesională Leonardo da Vinci IVT 2011-2012
Leipzig, Germania cu 40 elevi şi 4 profesori însoţitori; Proiect formare profesională Leonardo da
Vinci IVT 2010-2011 Leipzig, Germania cu 30 elevi şi 2 profesori însoţitori.
În urma concursurilor organizate de Ministerul Educaţiei, şcoala a obţinut de 2 ori, titlul de
,,Şcoală europeană” pentru anii 2009-2012 şi 2012-2015, ca recunoaştere a implicării în numeroase
proiecte naţionale şi internaţionale derulate în aceşti ani.
Secretar Denisia Cîntar, Bibliotecar Marius Andrei Pantea,
Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob”, Arad
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Ce înseamnă Francofonia?
Cuvântul a fost conceput de către geograful Onesime RECLUS (1837-1916), care s-a gândit
să clasifice locuitorii terrei în funcţie de limba pe care o vorbeau în cadrul familiei sau a relaţiilor
lor sociale. Acest lucru l-a determinat să creeze termenul de FRANCOFONIE ("Francophonie"),
desemnând astfel ansamblul populaţiilor ce se exprimă în limba franceză. Deci, francofonia
cuprindea atât o dimensiune lingvistică cât şi geografică, desemnând ansamblul teritoriilor unde se
vorbea franceza. La aceasta se adaugă simbolul limbii, în calitate de port-drapel al idealurilor
Revoluţiei franceze, ferment mistic al libertăţii, fraternităţii, solidarităţii umane şi al schimburilor
culturale.
Odată cu ivirea secolului XX şi ca urmare a constientizării de către anumiţi intelectuali cu
activităţi notabile, francofonia devine o idee nouă şi îţi forjează o dimensiune culturală odată cu
crearea, îndeosebi dupa 1945, a unui mare număr de asociaţii internaţionale.
Calea instituţionalizării francofoniei şi piatra de hotar al acestui proces ireversibil o
constituie, fără îndoială, crearea în 1970, la Niamey, în cadrul unei convenţii a Agenţiei de
Cooperare Culturală şi Tehnică ("Agence de Cooperation Culturelle et Technique" - ACCT), unica
organizaţie interguvernamentală a francofoniei. Dar consacrarea definitivă a dimensiunii
instituţionale a francofoniei va fi marcată de către Prima Conferinţă a Şefilor de Stat şi de guvern a
ţărilor având în comun folosirea limbii franceze, eveniment petrecut la Versailles, în 1986.
Dacă, la începuturile sale, francofonia reprezenta o dimensiune culturală, evoluţia sa
recentă, cea din ultimul deceniu în special, dovedeşte că a devenit un element la plural, modern şi
solidar, al unităţii în diversitate, novator şi original în peisajul politic, economic şi cultural
internaţional.
Francofonia mai este ansamblul persoanelor de pe mapamond care au în comun folosirea
limbii franceze, ea fiind în prezent o comunitate internaţională, acoperind cele cinci continente,
având un ideal de inter-înţelegere şi de fraternitate între popoare sau indivizi care regăsesc în
aceasta sinteza dintre aspiraţia generală către universalitate şi aspiraţia individuala către identitate.
Situaţia francofoniei în Romania Conform "Raportului asupra stării Francofoniei în lume",
publicat în 1990 de către Ministerul Francez al Afacerilor Externe, “un român din patru ar cunoaşte
limba franceză şi ţara ar numără 27% de francofoni".
Pe plan pedagogic, conform lucrării "Starea Francofoniei în lume" a Înaltului Consiliu al
Francofoniei, editată în 1991: "la începutul anului şcolar 1990, care a marcat şi introducerea limbii
franceze în învăţământul primar, începând de la vârsta de opt ani, opţiunile părinţilor s-au îndreptat

70

mai întâi către limba franceză (38%), apoi engleză (26%) şi, în fine, germană (20%). La acea dată,
161.000 elevi urmăreau cursuri în limba franceză, iar Maison parisienne Hatier-Didier edita primul
manual corespunzator clasei a II-a curs primar", manual conceput de către o echipa de profesori
români. În 1993, Hatier-Didier publica primul manual pentru clasa a III-a, curs primar, realizat de
către aceeaşi echipă.
În plus, mai multe filiere francofone pe lângă instituţii de învăţământ superior funcţionează
la Bucureşti (Universitatea Politehnica, Academia de Ştiinţe Economice, Universitatea Tehnică de
Construcţii, Facultatea de Ştiinţe politice şi Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii), Craiova
(Facultatea de Electrotehnică), Iaşi (Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi") şi Timişoara
(Institutul Politehnic).
Aceste filiere au stabilit legături puternice de cooperare cu Agenţia Universitară a
Francofoniei (AUPELF-UREF). De menţionat, de asemenea, Şcoala Doctorală din Bucureşti, ce se
afla tot sub patronajul Agenţiei Universitare a Francofoniei. La aceasta se adaugă şi participarea
Bibliotecii Naţionale din România la programul Băncii Internaţionale de Date privind tarile
francofone, BIEF.
Să notăm, totodată, că în România există un Institut Francez la Bucureşti, având drept
corespondent un Centru Cultural Român la Paris, precum şi trei Centre Culturale, dupa cum
urmează: Iaşi, Cluj şi Timişoara, a căror funcţionare este urmarea Acordului Guvernamental semnat
la Paris, în septembrie 1990, între România şi Franţa, la care se adaugă mai multe alianţe franceze.
Momentul cheie, marcând intrarea României în structurile instituţionale ale Francofoniei, l-a
constituit cea de-a IV-a Conferinţă a Şefilor de Stat şi de guvern a ţărilor având in comun folosirea
limbii franceze - reuniunea la vârf de la Chaillot - care s-a desfăşurat în perioada 19-21 noiembrie
1991, la Paris, Conferinţă la care România a fost invitată oficial cu statut de observator.La cea de-a
VI-a Reuniune la vârf de la Cotonou - Benin (2-4 decembrie 1995), România a fost aleasă în rândul
celor 18 membri ai Consiliului Permanent al francofoniei.
Profesor Alexandra Blaga, Liceul Tehnologic “Iuliu Maniu”, Arad
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Cultivarea dragostei pentru folclorul local

“Creaţiile folclorice sunt pietre scumpe în sânul poporului şi prin urmare este o sfântă datorie de a
le cânta şi a le feri de noianul timpului şi uitarei…”
Vasile Alecsandri
Creaţie multiseculară, folclorul reprezintă în arta poporului român un capitol de o mare
varietate, bogaţie şi un înalt rafinament estetic. Omul contemporan regăseşte frumosul flocloric în
aspectele esenţiale ale vieţii sale: arta, natura, societatea, şi simte nevoia acută de a introduce
esteticul în viaţa sa. Cunoaşterea profundă a folclorului de către elevi trebuie să constituie bază
pentru discernarea între valoarea autentică şi nonvaloare.
Folclorul copiilor dispune de valenţe formative multiple, vizând toate resorturile
personalităţii umane şi anume: cognitiv (memoria, imaginaţia, gândirea, spiritul de observaţie),
afectiv (înclinaţii, sentimente, voinţă) şi psiho-motor (care se referă la deprinderi psiho-motorii).
O cunoaştere mai profundă şi o receptare mai atentă a folclorului de către “micuţii căutători
de frumos”, vor contribui în mod eficient la educaţia estetică a acestora, vor asigura legătura cu
pământul pe care trăiesc cu tradiţiile locale, cu poporul şi arta acestuia.
Din dorinţa conservării şi perpetuării creaţiilor folclorice, de care, aşa cum spunea Ion
Creangă, “se leagă tot trecutul unui popor, cu datinile străbune, jocurile, cimiliturile, proverbele,
legendele şi cântecele populare, cele pline de dulceaţă ”, am folosit în lecţii, de câte ori am avut
prilejul, material folcloric cules din Sâmbăteni, ce cuprinde cântece, strigături, poveşti, descântece,
obiceiuri de sărbători, datini, credinţe.
Manualele de limba română din clasele I- IV ne oferă o multitudine de culegeri din folclorul
românesc, cum ar fi: colindele “Moş Crăciun”, “Din an în an”, “Florile dalbe”, şi datini de Anul
Nou: “Vine Anul Nou”, “Pluguşorul”, “Sorcova”. La clasă am studiat cu elevii în cadrul orelor de
literatură aceste nestemate folclorice ale neamului şi am venit în completare cu colinde şi obiceiuri
culese de sau elevii mei din Sâmbăteni. Unul dintre colindele cântate cu placere de copii în Seara de
Ajun este: “Soroleo Mario (se striga numele gazdei) / Am venit sa-ţi colindăm / Soroleo Mario(se
striga numele gazdei) / Iară tu fată miloasă / De ne slobozi în casă / Din lădiţa cu cheiţă / Să ne dai
vrei doi-trei sloţi / Pe fereastră să ni-i scoţi. / Tu gazdă de nu ne crezi / Vin’ afară să ne vezi / Afară
plouă de varsă / Slobozi-ne gazdă-n casă!”
Cu nerăbdare copiii aşteaptă a doua zi de Crăciun când costumaţi în Irod, Baltazar, Păstori,
Magi şi însoşiţi de o stea confecţionată de ei merg din casă în casă cu “Irozii”spunând: “Trei Crai de
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la Răsărit / Cu Steaua au călătorit / Şi-au mers până au stătut / Unde Pruncul s-a născut / S-au dus şi
s-a închinat / Ca la un Mare Impărat. / Aur, smirnă şi tămaie, / Lui Iisus Ii daruiră……”
În orele de cunoaştera mediului înconjurător am vorbit elevilor despre câteva obiceiuri
calendaristice, explicându-le că ţăranii din Sâmbăteni mai păstrează şi astăzi vechi credinţe şi
practici pentru că ele se suprapun peste anumite observaţii desprinse din repetarea aceloraşi
întamplări sau fenomene de-alungul vremii. În lecţia “Satul şi comuna” elevii au vorbit despre
ocupaţia de bază a locuitorilor - cultivarea pământului. Se practica obiceiul legat de sporirea
bogăţiei roadelor pământului prin ieşirea la câmp în a doua zi de Rusalii a preotului cu toţi enoriaşii
pentru sfinţirea culturilor. Prezenţa abundentă sau lipsa precipitaţiilor au determinat rituri legate de
fenomenele atmosferice. Acestea au fost arătate chiar de elevi deoarece unii dintre ei au particiapat
direct la ele. Când se apropie o ploaie mare mai ales cu grindină părintii îi pun pe copii să arunce
peste casă coroniţa din salcie (primită de la Biserică la Florii). In lecţia “Să ne păstrăm sănătatea”
elevii au învăţat despre microbi şi dusmanii lor, au aflat ca sănătatea este bunul cel mai de preţ al
omului. Le-am amintit că la noi mai sunt bătrâne care pentru anumite maladii folosesc descântecele.
Descântecul este parte integrantă a medicinii populare şi are vechime ce se confundă cu începutul
istoriei omeneşti. In descântecul “de deochi”- bunica zicea că „ţâpă cărbuni“: lua un pocal, punea în
el trei linguri de apă (linguri de lemn, din cele adânci), dintr-o căldare cu apă „ne’ncepută“, apoi
arunca, pe rând, trei cărbuni aprinşi, descântând. Se zice doar: „Dacă e pocită [deocheată] de
bărbat... dacă de femeie, dacă de copil...“ Spunea o rugăciune, făcea cruce cu cuţitul (cu el punea
cărbunii) – ne dădea să bem de trei ori, apoi arunca apa în grădină, pe pământ curat, întorcea
pocalul cu gura în jos şi gata leacul! Zicea : „Vezi, te-o pocit femeia aia sprâncenată, că tare s-o mai
uitat la tine, fată!“. Ştia, fiindcă urmărea care cărbune se duce la fund! Ciudat, doi pluteau, unul se
ducea în fundul cănii! Îndată, orice durere trecea. Studiind creaţiile folclorice din manual şi cele
culese din sat, elevii au înţeles că folclorul local e bogat şi variat; nu poţi cunoaşte adevărata istorie
a unui popor fără a cunoaşte creaţia orală. Elevii au concluzionat că ţăranul din Sâmbăteni aflat în
permanentă relaţie cu natura înconjurătoare şi-a altoit existenţa de fiecare zi pe arborele milenar al
vechilor credinţe şi practici calendaristice. În semn de respect pentru folclorul local, elevii clasei
mele au realizat un foto-montaj deosebit în care au redat în scris şi prin desen datini şi obiceiuri din
Sâmbăteni.
In cadrul opţionalului “Lumea poveştilor” discutând cu elevii despre obiceiurile şi tradiţiile
satului humuleştean prezentate atât de frumos de Ion Creangă am trezit în ei dorinţa de a-şi întreba
vecinii, bunicii despre jocurile practicate de ei pe vremea copilăriei: se adunau în colţul străzii 1012 copii care se jucau de-a “Ciracul”. Se împărţeau în două echipe, o echipă ţinea ochii, iar cealaltă
pleca prin vecini cerând acestora să îi ascundă cât mai bine. Echipa care ţinea ochii pleca în
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căutarea lor şi doar când îi găseau pe toţi se schimbau rolurile. Jocul “Pliscul” era practicat mai mult
de băieţi. Se tăia în jumatate coada unei mature rele, se ascuţea la ambele capete. Un capăt se
înfigea în pământ. La o distanţă de 5 metri se aliniau toţi jucătorii. Pe rând fiecare dintre ei lua în
mână un alt băt pe care îl arunca înspre ţintă - vârful ţărusului, iar castigătorul era cel care reuşea să
atingă vârful ţărusului şi a cărui băţ cădea la distanţa cea mai mare faţă de ţărus.
În cadrul orelor de educaţie plastică şi abilităţi practice am confecţionat cu elevii “steaua lui
Irod” pentru a o folosi a doua zi de Crăciun, când merg prin sat cu Irozii. Cu ocazia Paştelui am
reactualizat cu elevii un obicei străvechi de ornare a ouălor.
Am valorificat folclorul din satul meu natal şi în serbările organizate cu prilejul diferitelor
sărbători sau a sfârşitului de an şcolar, când elevii îmbrăcaţi în frumoasele costume populare
specifice satului Sâmbăteni au dat glas colindelor şi cântecelor culese din sat cum ar fi : cântece:
“Pe valea Mureşului” şi “Crişule, Mureşule”: “Crişule, Muresule, / Mândru-ţi duci tu apele, / Peste
codrii cu izvoare, / Peste câmpuri cu ogoare, / Mai cu foc zi lăutare / Să se audă peste zare / Azi e
mare sărbătoare. / Floricică, floare dragă, / Peste ţara mea cea dragă / Străluceste mândru soare / Azi
e mare sărbătoare.”
Pentru elevii ciclului primar manifestarea pe scenă este un prilej de bucurie, iar serbările
şcolare ne oferă cadrul adecvat pentru a trezi în sufletul micilor şcolari acest sentiment. Copiii sunt
mândrii de ceea ce fac şi inţeleg prefect că sunt apreciaţi.
Bucuria noastră, a tuturor, trebuie sa fie deplină, întrucat şcolarii îşi înteleg datoria lor sacră
ca fii ai acestui neam, faţă de care sunt răspunzători pentru păstrarea valorilor lui spirituale şi
morale. Realizând sensul acestei responsabilităţi ei vor rămâne ca nişte mlădiţe vii roditoare ale
neamului românesc.

Bibliografie:
1. Creangă, Ion, Elogiu folclorului romanesc”, Antologie de Octav Paun, Editura pentru Literatură,
Bucureşti, 1969
2. Miloşescu, Pantelimon, Datini româneşti, Bucureşti, 1990, p. 33
3. Rosetti, Al., Colindele religioase la români, Bucureşti, 1920, p.18
Învăţător Adriana Budea,Şcoala Gimnazială „Sabin Manuilă”, Sâmbăteni
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„Cei şapte ani de acasă la braţ cu anii de şcoală!”
„Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu
determini în mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă!
Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire!
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!
(din Child's Appels, Mamie Gepe Cole)
CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ sunt esenţiali pentru dezvoltarea ulterioară a copiilor noştri.
Profesia şi calitatea vieţii lor sunt determinate de educaţia copiilor din timpul copilăriei. Aici,
părintele este actorul principal. Se ştie că în copilul nostru găsim un bun imitator al părintelui. Noi
suntem cel mai bun exemplu pentru ei. De aceea ceea mai bună şi mai corectă cale de a stabili
anumite aşteptări pentru copii este să fim exemple de valori pentru ei, apoi să le observăm cu
răbdare eforturile lor de a le aplica. Efortul copilului trebuie răsplătit pentru a-l ajuta să-şi câştige
încrederea în sine. Încrederea, răbdarea, responsabilitatea, empatia, toate trebuiesc sădite şi cultivate
înainte de a trece pragul şcolii.
ÎNCREDEREA: Joacă un rol important în primii ani de viaţa ai copilului. Câştigând
încrederea în cei din jur, se pune piatra de temelie pentru felul în care copilul îi va trata pe cei cu
care, mai târziu, va interacţiona. În lipsa capacitaţii de a avea încredea în ceilalţi, copilului îi va fi
greu să se simtă stăpân pe sine, să socializeze şi să progreseze.

RĂBDAREA: Este adevărat că lucrurile bune se întâmpla celor care ştiu să aştepte. Copiii
care învaţă să aibă răbdare sunt capabili sa persevereze şi au mai multe şanse de succes.
Vrei să-ţi ajuţi copilul în cursul dezvoltări lui? Atunci NU UITA!, că oricât ar fi de mic,
copilul te urmăreşte şi cu orice greşeală a ta îi vei da un exemplu rău.
EMPATIA: Empatia este cheia către dezvoltarea competenţei sociale a unei persoane. Pentru
a avea succes în relaţiile interumane trebuie să înveţi să-ţi dai seama de sentimentele persoanei cu
care interacţionezi şi să-i răspunzi corespunzător.
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Copiii sunt capabili de-a se pune în locul altcuiva doar după vârsta de 5 ani. Până la aceasta
vârstă ei sunt incapabil să vadă lucrurile din perspectiva altcuiva diferită de cea personală. Însă sunt
multe lucruri care-l pot ajuta pe copil să-şi dezvolte empatia. De exemplu jocul de rol sau scenetele.
CUM PUTEM ÎNCURAJA UN COPIL CARE NU ARE ÎNCREDERE ÎN EL Dacă aveţi un
copil care se subapreciază şi are o percepţie negativă asupra propriei persoane, atunci, scoateţi în
evidenţă calităţile sale, caracteristici ale aspectului fizic, calităţi morale. Copilul are o imagine
despre sine aşa cum este văzut de către ceilalţi. De aceea nu este permis să i se spună copilului
direct: „Tu nu ştii!”. Chiar dacă greşeşte trebuie să îl corectăm ajutându-l cu exemple pozitive, nu
să-l descurajăm. Să-i dăm a doua şansă ajutându-l să încerce din nou. Încurajaţi reuşitele copilului,
dar să nu exagerăm căzând în cealaltă extremă spunându-i : „Eşti cel mai talentat copil…”.
RĂBDARE ŞI IAR RĂBDARE: Nu te lăsa cuprins de furie şi nu-ţi pierde cumpătul! Chiar
dacă o palmă dată copilului tău te face să te simţim mai bine, acest gest nu are niciun rol educativ.
Dimpotrivă, copilul va învăţa că autoritatea o deţine cel care are forţa fizică mai mare şi nu va ezita
să fie agresiv în viitor cu copiii mai mici.

RESPONSABILITATEA: Aceasta înseamnă că trebuie să ne gândim la mici sarcini pe care să
le dăm copilului, sarcini ce pot fi îndeplinite cu succes. Ceea ce va duce, mai târziu , la câştigarea
încrederii în sine.
Copilul râde: - “Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul.”
Tânărul cântă: - “Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea.”
Bătrânul tace: - “ Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea.”
( LUCIAN BLAGA )
Bibliografie:
1. Claparede, E, Psihologia copilului şi pedagogia experimentală, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1974
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Profesor învățământ primar Daniela Simona Contraş, Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş”,
Arad
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Copilăria, tărâm de poveste
Copilăria este o etapă fundamentală a existenţei umane de care ne leagă cele mai senine, mai
pure şi mai fericite amintiri. Copilăria este primul capitol din propriul Bildungsroman, ea ne
formează, ne modelează şi ne insuflă pasiuni, scopuri, idealuri şi modele de viaţă. Stând la baza
dezvoltării noastre, această perioadă este valoroasă şi definitorie, fiind precum rădăcina şi trunchiul
unui copac, de care mai târziu se vor sprijini coroana şi ramurile. Copilăria este inocentă şi
sacralitate, joc şi pasiune, frumuseţe şi iubire. Vârsta infantilităţii este o lume de miracole şi de
uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare”
(Eugen Ionescu). Ea devine baza pe care ne clădim viaţa şi centrul tuturor emoţiilor, inima tuturor
vârstelor.
În opinia mea copilăria este singura etapă a vieţii ce se desprinde din profan, din cotidian şi
tinde spre necuprins, spre sacru. Puritatea, universul amplu şi cunoaşterea limitată, obscură a
mediului înconjurător permit copilului să exploreze şi să descopere universul prin proprii ochi.
Lumea nu mai este condiţionată de societate, ci este liberă, expansivă, schimbătoare şi aproape de
Dumnezeu. Adevărul este absolut şi iubirea este inocentă. Acum inimile noastre se deschid şi sunt
inundate de sentimente şi trăiri ce ne vor dicta intreaga viaţă. Copilaria este cea mai infleuntă etapă
a dezvoltării personale, ea fiind sufletul şi originea noastră.
În primul rând copilăria este o stare fără vârstă, ea ţine de infinit, este singura care
contopeşte întregul univers înconjurător. Copilăria este seismograful care anunţă cutremurele intime
de mai târziu; în funcţie de ea, omul se comportă într-un anumit fel când este matur. Dupa cum
spunea Gaston Bachelard, copilăria este un foc ce se poate aprinde oricând în noi. ,,În copilărie
doreşti totul, în tinereţe şi la maturitate ceva anume, la bătrâneţe nimic”(Lev Tolstoi). Acum este
perioada în care sufletele noastre sunt cu adevărat libere să cerceteze, să experimenteze, acum ne
clădim întregul sistem de valori, ne conturăm personalitatea şi acum căpătăm cele mai frumoase
amintiri ce ne vor însoţi pe tot parcursul vieţii.
În al doilea rând copilăria este o etapă de iniţiere, la fel ca în romanele ,,Micul Print”
(Antoine de Saint-Exupery), ,,Alchimistul” (Paulo Coelho), ,,Marile Speranţe” (Charles Dickens)
sau chiar şi în basmul ,,Harap Alb” (Ion Creangă). Eroul trebuie să parcurgă anumiţi paşi, să
descopere şi să înţeleagă ceea ce se petrece în jurul său, pentru ca mai apoi să evolueze. În copilărie
lumea este dictată de joc şi de joacă, copilul învaţă jucându-se şi astfel spiritul tuturor vârstelor este
captat în acesta. Cum spune un proverb ,,jucăriile se schimbă dar jocul ramâne la fel". Principiile pe
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care le aplicăm în copilarie nu se schimbă, dorinţele noastre spirituale se păstrează şi se amplifică,
iar modul în care se percepe lumea exterioară este doar accentuat de relaţiile cu ceilalţi.
Copilăria reprezintă pentru oricine un tărâm de poveste. Nimeni nu ştie când începe şi când
se termină. Ştim doar că ne trezim într-o bună zi oameni mari şi ne tot amintim apoi ce frumos era
şi cât de fericiţi eram în acel rai care nu se mai întoarce. Este şi firesc, având în vedere că lumea
este într-o continuă evoluţie. Copiii de azi sunt evoluaţi, sunt în ton cu tehnologia, dar nu şi esenţa
copilăriei, care este jocul, visul, libertatea, lipsa grijilor, lucruri care predispun mai mult la
creativitate şi formarea unei gândiri autonome.
Copilăria trăită cu visuri şi bucurii bazate pe jucării simple, uneori din sărăcie, în care ne
puteam lupta cu zmeul cel rău şi credeam că suntem amici la cataramă cu Harap-Alb şi cu Ileana
Cosânzeana. Nu era oare mai frumoasă decât copilăria celor de azi, petrecută printre amici virtuali,
focuri pe calculator şi desene animate cu monştri şi personaje science-fiction? Cu siguranţă, suntem
subiectivi, dar ceva adevăr trebuie să fie la mijloc.
Copiii de astăzi trăiesc destul de diferit faţă de cum am trăit noi acum 20 de ani. Dacă mă
gândesc la copilăria mea, nu pot să nu-mi amintesc de verile pe care le petreceam alături de cei
dragi, bunicii mei adorabili, părinţii mei şi adorabilul meu frate. Şi acum îmi amintesc când plecam
la scăldat iar mama îmi spunea ,, ai grijă, să nu stai mult!”. Să nu vă imaginaţi că nu strâmbam din
nas, căci eu aveam cu totul alte planuri. Însă în după-amiezele acelea toride ce credeţi că făceam?
Citeam. "Colţ Alb", "La Medeleni", "Ciresarii", "Prinţ si cersetor", "Coliba unchiului Tom" şi alte
cărţi potrivite cu vârsta de atunci. Era mult până puneam mâna pe prima carte. Apoi, nu mă lăsam
până n-o terminam. Erau şi cărţi care nu-mi plăceau, normal, dar aveam obiceiul de a le termina
pentru că mă rodea curiozitatea să ştiu cum se terminau. Am crescut cu poveţele părinţilor şi
bunicilor, într-o lume în care nu existau jocurile pe calculator, dar pierdeam ore în şir, jucând
"Raţele şi vânătorii", "Nouă cărămizi", "Flori, fete sau băieţi..." şi câte şi mai câte jocuri, care ne
trimiteau seara la culcare fără să ne mai dorim să mai mâncăm.
Bineînţeles, cei care au acum 17 ani se amuză pe baza celor scrise până acum. Ei, da, poate
că nu am dispus noi de mari posibilităţi, dar eram fericiţi cu ce aveam, mai ales că nu ştiam cum
este să fie altfel.
În concluzie, copilăria reprezintă un amalgam de trăiri pure ce stau la baza dezvoltării
noastre. Ea este punctul de la care se porneşte în calatoria vieţii şi etapa care ne va decide destinul.
Din păcate, există întotdeauna în copilăria noastră un moment când uşa se deschide şi lasă să intre
viitorul (Deepak Chopra ).
Prof. înv. primar Farcaş Viorica Adina, Şcoala Primară Avram Iancu, Vârfurile, Arad
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În fiecare copil este ceva bun
„Eu sunt bun. Eu accept faptul că la un moment dat, într-un anumit context sunt suficient de
bun, chiar dacă nu sunt perfect. Eu nu am nevoie să mă compar cu ceilalţi.” Casriel.
Fiecrare copil este înzestrat cu ceva bun. Ca şi cadre didactice avem datoria de a descoperi
calitatea fiecărui copil. Odată descoperită, este necesar ca să oferim copilului mediu propice de a o
dezvolta .
De multe ori, unii copii nu prezintă interes pentru profesor pentru că „nu sunt aşa buni” la
matematică, la limba română. Un copil care pare că este mai rezervat comparativ cu geniul clasei,
care zbârnâie la fiecare oră, nu îl putem lăsa deoparte fără să-i cautăm aptitudinea şi calitatea care o
are. Atunci cum procedez eu ca dascăl cu acel copil care pare a fi „slăbuţ”? Datoria mea este să mi-l
apropii, în primul rând. Dându-i atenţie, îi dezvolt încrederea în sine. Odată ce are curaj îşi
formează încredere în mine, se deschide şi îmi destăinuie câte ceva din propriul său univers.
Ajungând să îl cunosc, descopăr calităţile, aptitudinile şi atunci trebuie să i le cultiv, să-l coordonez
să muncească la ceea ce este el priceput şi să-şi dezvolte personalitatea.
Fiecare copil este diferit, fiecare copil are sentimente, emoţii, aptitudini diferite. Mi se pare
greşit să comparăm copiii între ei. Nu este niciunul mai bun ca altul, pentru că, fiecare are ceva bun
la un moment dat, ceva care ne poate uimi. Atunci când îi comparăm şi lăudăm pe unul mai mult
decât pe altul, putem crea complexe de inferioritate. Elevul se resemnează, îşi pierde încrederea în
sine şi în ceilalţi. În prima fază va renunţa să mai răspundă sau să activeze în oră. Apoi îşi pierde
interesul, se detaşează de învăţare, de colegi, şi devinde tot mai închis. Probabil că şi în familie va
deveni retras. Lucrul acesta îl poate determina să evadeze în anturaje periculoase şi să se
deconecteze de tot ce înseamnă prieteni, şcoală, familie. Efectele acestui fapt sunt dezastruoase în
ce priveşte regresul personalităţii copilului.
Tocmai de aceea, este necesar ca şi cadrul didactic să ofere elevilor un cadru necesar pentru
a se dezvolta, în climat afectiv bun în care să-i potenţeze copilului puncte tari care îl definesc.
Am în clasă o fetiţă cu CES, care de-abia socoteşte cu degetele în faţă, scrie foarte încet şi
citeşte greu, însă are o mână atât de dibace. Am observat asta când am confecţionat trandafiri din
frunze, când desena. Atât de frumoase, artistice, îngrijite, erau lucrările ei. Ritmul de scris este
încet, dar literele le scrie atât de caligrafic şi frumos. Această fetiţă are talent în ce priveşte crearea
frumosului, spre arte.
Am învăţat că un copil nu trebuie să fie bun la matematică şi să ştie să citească perfect,
pentru a realiza ceva în viaţă. Sunt importante şi aceste elemente de bază, însă aptitudinile înnăscute
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trebuie descoperite şi dezvoltate pentru că el poate deveni un geniu în domeniul în care este talentat.
Există suficiente exemple de oameni de ştiinţă, din literatură (Einstein, M.Eliade) care nu au excelat
la toate disciplinele, dar au rămas în istoria culturală a lumii.
Profesor învăţământ primar Florea Cristina, Şcoala Gimnazială „Ștefan Cicio Pop”, Arad

Ipostaze ale feminităţii în epopeea „Eneida”

Eneida, considerată epopeea naţională a românilor, este un poem epic aparţinând scriitorului
latin Vergilius. Alcătuită din 12 cărţi, grupate în două părţi, corespunzătoare celor două epopei ale
lui Homer, marele model literar al poetului latin. Primele şase cărţi prezintă călătoria lui Aeneas de
la plecarea din Troia până la sosirea în Latium. Asemănătoare cu Odiseea, această parte din epopee
infăţişează evenimentele care au avut loc în al şaptelea an de rătăciri pe mare. După ce flota lui
Aeneas este aruncată de furtună pe ţărmurile Africii, regina Cartaginei, Didona, îi găzduieşte pe
troieni şi organizează în cinstea lor un banchet. Ultimele şase cărţi prezintă luptele dintre troieni şi
populaţiile din Latium, conduse de Turnus, regele rutuliilor. După ce pleacă din Cartagina, Aeneas
debarcă la gurile Tibrului, unde domnea Latinus; fiica acestuia, Lavinia, urma să devină soţia lui
Aeneas; Turnus, logodnicul Laviniei, pregăteşte războiul împotriva lui Aeneas. Din această luptă,
eroul troian iese victorios, apropiindu-se de îndeplinirea misiunii sale istorice. Aeneas, erou troian,
fiul lui Anchises (regele dardanilor) şi al Afroditei, este un personaj complex, ale cărui acţiuni au
implicaţii în câmpul istoriei, religiei şi mitologiei şi sunt descrise adeseori în paginile poeţilor şi
istoricilor greci şi latini. Principalele izvoare care înfăţişează pe Aeneas şi evenimentele al căror
martor şi participant a fost sunt clasificate în succesiunea lor cronologică: tradiţia homerică, tradiţia
posthomerică şi tradiţia vergiliană.
Din paginile Iliadei reiese că Aeneas n-a luat parte de la început la război cu toate că va fi
repede considerat ca cel mai viteaz troian după Hector. În epoca posthomerică sunt numeroase
legendele despre Aeneas cu deosebiri în privinţa numelui soţiei, numărul copiilor, precum şi a
locurilor pe unde a pribegit după înfrângerea troienilor. Naevius, Ennius, Cato, Fabius Pictor,
Cicero au fost printre autorii latini care au răspândit legenda lui Aeneas. În Italia, Vergilius a fost
cel care, punând pecetea geniului său pe întreaga tradiţie anterioară despre Aeneas, a creat prin
Eneida o epopee a poporului roman. În paginile epopeii se narează etapele călătoriei parcurse de
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Aeneas şi troienii care i s-au alăturat. Aceste etape sunt următoarele: Tracia, Macedonia, apoi după
un răgaz, la Samothrace, Creta, Delos, Laconia şi Arcadia. În sudul Italiei s-a lovit de prezenţa
numeroaselor colonii greceşti. A înconjurat Sicilia, în timpul popasului de la Drepanon, murind tatăl
său Anchises. La reluarea călătoriei o furtună l-a abătut pe coasta cartagineză.
După idila cu Didona şi părăsirea Cartaginei, căci zeii nu-l vor lăsa pe Aeneas să se
stabilească în oraşul care va deveni rival al Romei, în versiunea vergiliană, Aeneas o va vizita pe
Sybilla şi va coborî în Infern. Reluând călătoria de-a lungul coastei Italiei, Aeneas şi tovarăşii săi
vor ajunge la gurile Tibrului unde au purtat lupte împotriva rutulilor. Au urcat pe Tibru până la
oraşul Pallante, situat pe locul unde se va ridica mai târziu Roma (Palatinul), au solicitat şi au primit
alianţa şi ajutorul regelui Evandros, cândva ostil troienilor. După unele schimbări nefavorabile în
desfăşurarea bătăliei, rutulii au fost învinşi, Aeneas fiind cel care l-a omorât pe Turnus, regele
acestora. Titus Livius afirmă însă că Aeneas s-a căsătorit cu Lavinia, a fondat oraşul Lavinium,
unde s-a născut fiul său Ascanius şi a luptat cu diferite populaţii din Italia. Ascanius va fonda Alba
Longa, iar unul dintre descendenţii săi, Romulus, oraşul Roma. După moarte, Aeneas a fost înălţat
la cer, fiind adorat sub înfăţişarea lui Iupiter Indiges. Unele tradiţii obscure îi atribuie lui Aeneas
titlul de fondator direct al Romei, altele, patru copii, printre care Romulus şi Remus. Legenda lui
Aeneas a încercat să dea Romei un titlu de nobleţe coborând neamul fondatorilor ei între troieni,
atribuindu-i prin Aeneas strămoşi divini şi o veşnicie prezisă de divinitate.
Spre deosebire de Homer, care înfăţişează o lume primitivă, Vergilius propune – în paginile
epopeii sale – o lume civilizată, rafinată, guvernată de influenţa covârşitoare a fatum-ului. Ca o
privire generală, femeile epopeii vergiliene au câteva caracteristici comune: sunt purtătoare de idei
fundamentale, sunt înzestrate cu simţul acut al responsabilității, datoriei, sacrificiului şi pietăţii,
promovează valori precum căminul sau gloria cetăţii. Ele sunt individualizate, trecând în centrul
atenţiei autorului prin complexitatea naturii propuse şi reliefate prin analiza psihologică. Femeile
sunt „produse” ale unei epoci evoluate față de cea homerică, sunt responsabile, puternice, implicate
în arena publică.
Se reliefează trei ipostaze feminine fundamentale în Eneida: femeia afroditică, femeia
demetrică şi femininul artemic. Ipostaza afroditică a femeii e reliefată prin portretele Elenei şi
Laviniei, plasate într-o opoziţie evidentă. Elena, cea vestită prin frumuseţea sa în epopeile
homerice, este dispreţuită de Aeneas, considerată trădătoare, manipulatoare. Feminitatea sa este una
malefică, căci singura sa preocupare constantă este de a-şi pune la adăpost propria persoană. Ea
devine un contraexemplu al virtuţii afişate de Lavinia. Cea din urmă este prea puţin conturată în
epopee, ea este un prototip veneric, importantă prin repercusiunile în timp ale unirii celor două
popoare: „Astfel pe fildeşul alb o roşaţă de purpură pune
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Maistrul zugrav; ori întocmai pe câmpul de crini ca zăpada
Roşii lucesc trandafiri – aşa e şi chipul fecioarei”5. Ipostaza demetrică este cea care o
conturează cu adevărat pe Lavinia, căci ea devine o miză politică în confruntarea lui Aeneas cu
Turnus. Mama sa, Amata (soţia lui Latinus) se teme pentru soarta fiicei sale, pe care o aseamănă cu
cea a Elenei. Din această cauză, ea acţionează instinctiv şi o ascunde. Deoarece planul său eşuează,
nu găseşte altă cale de ieşire din dilemă şi se spânzură, recunoscându-şi înfrângerea, asemeni
Iocastei: „Vai, şi deodată de-amar i se tulbură-ntregul ei suflet!
Dânsa, şi-al relelor cap şi temeiul peririi e dânsa!”6. Hecuba, Creusa şi Andromaca
reprezintă alte ipostaze ale femii demetrice. Creusa întruchipează femeia demetrică generoasă,
devenită simbol al sacrificiului necesar. Tocmai din această cauză, ea va fi luată de Cybele, mama
zeilor, căci devine o umbă a trecutului. Sub chipul Andromacăi se ascunde imaginea devoţiunii, ea
este fidelitatea exclusivistă, căci e prinsă în trecutul din care nu poate evolua. Chiar dacă devine
pradă de război, credinţa faţă de soţul pierdut rămâne principala sa trăsătură, care o unicizează.
Ipostaza femininului artemic cunoaşte două întruchipări literare: Dido – amazoana civilă şi Camilla
– amazoana propriu-zisă:
„Însă de-a lungul prin şiruri s-azvârle-amazoana Camilla,
Tolbă purtând, şi cu piept dezvălit în aprinderea luptei.
Suliţi cu stânga, ca ploaia de dese, răvarsă pretutindeni,
Fără de-astâmpăr cu dreapta turbată răpede toporul,
Arc aurit îi tresaltă pe umeri, şi arma Dianei”7. Dido este o Diană aflată la conducerea cetăţii.
Chiar dacă va fi exilată, ea reuşeşte să fugă din Tyr şi devine puternică, responsabilă, având funcţia
de conducere a poporului său. Personajul e plasat în situaţii problematice, care reliefează
complexitatea sa psihologică:
„Dar pe regina răzbită de mult de văpaia iubirii,
Crunta-i durere sporind, o topesc tăinuitele flăcări”8. Cele trei elemente care o guvernează sunt
pudor, amor şi furor, elemente care sunt marcate de apelativele pulcherrima, infelix sau optima
Dido. Eşuând în împlinirea iubirii alături de Aeneas, singura cale de a ieşi nepătată din povestea de
dragoste este sacrificiul suprem, fapt care înnobilează imaginea Didonei şi îi readuce aura pierdută:
„Annei nici gând nu i-a dat, că în chipul jertfirii-şi ascunde/Dido perirea”9. Camilla este o altă
faţetă a ipostazei femininului artemic. Ea impresionează prin fastul regesc, fiind descrise tolba şi

Vergilius, Eneida, Editura Gramar, București, 2010, p. 305
Idem, ibidem, p. 321
7
Idem, ibidem, p. 296
8
Idem, ibidem, p. 89
9
Idem, ibidem, p. 105
5
6
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suliţa sa cu detalii minuţioase. Deşi moartea sa nu este una pe măsura caracterului personajului – e
atrasă de armele scumpe ale lui Chloren – ea îşi îndreaptă gândurile cu luciditate războinică spre
tovarăşul său Turnus, lăsându-i Accăi sfaturi pentru acesta cu ultimele puteri:
„Du-te curând, şi vesteşte-i lui Turnus cuvântul din urmă:
Grabnic să vie, şi-n sârg de troieni să-şi păzească cetatea!”10.
În concluzie, femeile epopeii Eneida de Vergilius sunt puternic individualizate, dominate de
idei majore. Pentru o mai convingătoare pledoarie, autorul recurge la conturarea unor portrete în
antiteză, precum Lavinia – Elena sau Iunona, cea dominată de ură:
„Simte că nu i s-a stins în suflet mânia şi-amarul,
Tot supărat-a rămas, şi-o zbuciumă până-n adâncuri11

– Venus, plină de iubire, căci este

„Aeneadum genitrix”: „Spune-mi: Aeneas al meu ce rău a putut el să-ţii facă/ Mare-ntr-atât?”12.
„Femeile declanşează o forţă uriaşă de care nu par conştiente, declanşează orgoliul
bărbătesc, pe care apoi nu mai pot să îl stăpânescă. Eroii se amăgesc punând multe pe seama zeilor
şi a destinului, dar dacă privim textul dintr-o perspectivă strict realistă, dacă epurăm Iliada de
intervenţia divină, miza înfruntării rămâne una teribil de disproporţionată faţă de amploarea ei.
Războiul Iliadei se arată a fi şi un război al sexelor, iar medierea dintre femei şi bărbați o va aduce
Odiseea, poemul antirăzboinic, al unei anti-Elene, al femininului care nu dezbină, ci catalizează”13.
Profesor dr. Laura Orban, Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu”, Arad
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Excursia - strategie didactică activă

„Turistul vine să-şi bucure ochii; gânditorul găseşte o carte imensă unde fiecare stâncă este o
scrisoare, unde fiecare lac este o frază, unde fiecare sat este un accent şi de unde iese un fum de
amintiri de mii de ani vechime.” Victor Hugo.
Activităţile extracurriculare contribuie la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber şi
la completarea procesului de învăţământ prin dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor.
Conţinutul acestor activităţi este stabilit de către cadrele didactice în funcţie de interesele şi
dorinţele elevilor, nu de către programa şcolară. Având un caracter atractiv, elevii participă cu
entuziasm la acestea.
Excursia reprezintă o formă de activitate extracurriculară, care face posibil contactul
nemijlocit cu lumea vie, oferind elevilor prilejul de a observa obiectivele propuse aşa cum se
prezintă ele în stare naturală. Cu ajutorul excursiei se pot transmite cunoştinţe noi, se realizează
aplicaţii practice, se pot verifica anumite cunoştinţe însuşite în şcoală. Aceasta oferă copilului
posibilitatea de a învăţa „pe viu” datorită intrării în contact direct cu oameni şi locuri, oferind
profesorului şi elevului atât satisfacţii multiple cât şi posibilităţi de dezvoltare. Alegerea din timp şi
împreună cu elevii a itinerariului este o cerinţă foarte importantă pentru o bună desfăşurare a
excursiei.
În organizarea excursiilor trebuie să se ţină seama de o serie de etape şi anume:
 Stabilirea tematicii excursiei;
 Alegerea itinerariului şi a duratei excursiei;
 Pregătirea elevilor pentru excursie;
-

Anunţarea obiectivelor excursiei;

-

Prelucrarea normelor privind securitatea în excursie;

-

Precizarea echipamentului necesar precum şi a obiectelor de uz personal;

-

Fixarea sarcinilor de colectare a materialelor şi de păstrate a acestora;

 Desfăşurarea excursiei;
 Adunarea materialelor în scopul realizării unor portofolii;
 Realizarea unor albume cu fotografii;
 Realizarea unor compuneri şi desene;
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O excursie bine organizată, cu o temă bine stabilită, deschide elevului noi orizonturi de
cunoaştere şi observare şi deprinderi practice utile vieţii de zi cu zi. În urma unei excursii, elevul
rămâne cu o sumedenie de amintiri.
Pe perioada desfăşurării excursiei, elevii se împrietenesc mult mai uşor decât în şcoală.
Astfel se leagă prietenii trainice. Pe de altă parte, dascălii reuşesc să îi cunoască mai bine
observându-le comportamentul în alt mediu decât cel şcolar.
Excursia oferă elevului posibilitatea de a se distra, de a avea o zi liberă din programul de
şcoală dar şi posibilitatea de a învăţa lucruri noi şi de a fi pus în situaţii noi.
Prin intermediul excursiei se pot desfăşura cu succes lecţii în natură, acestea sprijinind
lecţiile de la clasă, mai ales la geografie şi la ştiinţele naturii.
Astfel, cu elevii clasei a IV-a, alături de părinţi, doamna profesor de geografie şi de alţi
colegi am organizat o excursie la Salina Turda. S-a plecat de la Şcoala Gimnazială „Sabin Manuilă”
Sâmbăteni. La Turda am vizitat Salina Turda, cea mai cunoscută destinaţie turistică din zonă atât
prin sala de tratament precum şi prin vechimea sa. Pâna la finalizarea proiectului de modernizare al
salinei, accesul turiştilor în salină se făcea prin galeria de transport Franz Josef care a fost săpată
între anii 1853-1871 şi este o galerie orizontală, realizată pentru a uşura şi ieftini transportul sării la
suprafaţă. La terminarea ei avea 780 m, dar până la sfârşitul sec. al XIX- lea a fost prelungită cu
încă 137 m.
Castrul Roman Potaissa al Legiunii a V-a Macedonica şi mormântul lui Mihai Viteazul,
unde este îngropat trupul marelui domnitor, au fost alte obiective importante ale excursiei.
Scopul excursiei a fost îmbogăţirea cunoştinţelor de geografie îmbinată cu elemente de
istorie şi de spiritualitate românească din regiunea Turda, de a le cultiva elevilor preţuirea faţă de
monumentele istorico-geografice şi culturale vizitate şi respect faţă de trecutul nostru precum şi
dezvoltarea capacităţilor de comportament civilizat, de înţelegere şi de cooperare între indivizi.
Pregătirea elevilor pentru această excursie s-a făcut într-o şedinţă specială de instructaj,
prezentându-se scopul excursiei şi traseul cu punctele cele mai importante. S-au precizat materialele
necesare fiecărui elev pentru activitatea desfăşurată, precum şi echipamentul adecvat acestei
activităţi extracurriculare. S-a stabilit itinerariul, mijlocul de transport – autocarul şi preţul
excursiei, banii necesari pentru vizitarea obiectivelor, pentru mici cheltuieli şi pentru hrană.
Se anunţă că informaţiile dobândite în timpul excursiei, fotografiile, vederile achiziţionate,
suvenirurile vor fi valorificate într-un portofoliu.
La data stabilită, elevii s-au adunat în curtea şcolii. S-a făcut prezenţa şi s-au instruit elevii
pe probleme de protecţia muncii, circulaţie rutieră, igiena pe parcursul excursiei. Pliantele şi
itinerariul excursiei sunt înmânate fiecărui elev la urcarea în autocar.
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La întoarcere, am urcat la Cetatea Devei cu telecabina.
Rezultate scontate:
1. Pe termen scurt:
-

conştientizarea importanţei protecţiei mediului înconjurător;

-

cultivarea sentimentului de mândrie faţa de frumuseţile şi bogăţiile ţării,

-

împletirea elementelor trecutului cu prezentul;

-

dezvoltarea capacităţilor de comportament civilizat, de integrare în grupul excursioniştilor,
de cooperare între elevi;

2. Pe termen lung:
-

formarea deprinderilor de observare a aspectelor geografice;

-

cultivarea unei educaţii ecologice;

-

formarea deprinderii de comportament civilizat, de integrare în structura unui grup turistic,
de cooperare şi respect.
Evaluarea s-a făcut prin realizarea unui portofoliu care a conţinut poezii, compuneri ale

elevilor, desene şi un album al clasei cu poze realizate în excursie.
Toate materialele realizate au fost postate pe site-ul şcolii şi expuse în holul şcolii şi la
bibliotecă pentru a fi văzute de către toţi elevii.
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Educaţia fizică – o abordare modernă
”Sportul reprezintă vigoarea vitală a umanităţii.”
(George Călinescu)
Educaţia fizică este o componentă a educaţiei generale,
integrale, alături de educaţia intelectuală, educaţia morală,
educaţia estetică şi educaţia tehnico-profesională. Între toate
aceste componente există - logicinterdependenţă, relaţii
reciproce, ele formând un întreg, un sistem. Educaţia fizică
poate influenţa extraordinar de mult sfera intelectuală a
personalităţii umane, dar şi celelalte sfere (mai ales morală şi
estetică). Sensul principal al relaţiei în cadrul componentelor
menţionate este de la educaţie fizică către celelalte şi nu invers.
Educaţia fizică este una din variantele prin care se practică exerciţiile fizice. Ea este un tip
fundamental de activitate motrică care implică legi norme, prescripţii metodice, etc., în scopul
realizării unor obiective instructiv-educative bine precizate. Se desfăşoară (fiind activitate!) în două
modalităţi: ca proces instructiv-educativ bilateral şi ca activitate independentă. Cea mai răspândită
modalitate la noi în România este prima. În alte ţări cea mai frecventă modalitate este cea de-a
doua. De aceea, consider că noi, profesorii de educaţie fizică, în timpul orelor trebuie să le
transmitem copiilor şi alte cunoştinte legate de: importanţa mişcării, a practicării unui sport sau alte
jocuri; noţiuni legate de igienă, de alimentaţie, etc.
În programul unui copil nu trebuie să lipsească mişcarea care este esenţială pentru dezvoltarea
lui fizică. Eu le explic copiilor de ce obiectul pe care îl studiază la şcoală ,,Educaţie fizică şi sport”,
este important. Pentru că: îi ajută să se dezvolte armonios, îmbunătaţeşte starea de spirit, stimulează
o serie de centri nervoşi ai creierului, ceea ce îi ajută să fie mai veseli şi mai relaxaţi, iar capacitatea
de reţinere după o oră de mişcare este mult mai mare. De asemenea, vor arăta mai bine dacă
urmează un program regulat de exerciţii, iar acest lucru le va îmbunătăţi imaginea de sine şi
încrederea în forţele proprii. În plus, exerciţiul fizic reduce stările de anxietate şi depresie. Jocurile
sunt foarte importante în lecţiile de educaţie fizică. Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a fost
încă din antichitate clar exprimată de Platon, iar mai târziu în epoca Renaşterii, de Vitorio da Feltre,
apoi de Bacon şi Fenelon. Despre joc au scris mulţi pedagogi şi scriitori români.
Astfel, Mihai Eminescu afirma în 1876 că, ,, Prin jocuri copii învaţă a iubi orânduiala”.
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„Jocurile sunt un perfect mijloc de instruire pentru tinerele noastre generaţii”, dar şi de
autoeducaţie, scria în 1922 P. Pavlov. Prin ele ,,copilul prinde o mai mare dragoste de natură, şi fără
să vrea, instinctiv, îşi dă toate silinţele de a o cunoaşte în toate amănunţimile ei, îşi face educaţia
pentru sine însuşi; - jocurile fiind un puternic stimulent la aceasta”.
Minte sănătoasă într-un corp sănătos! Cu siguranţă aţi auzit acest dicton aparţinând latinilor:
,,Mens sana in corpore sano”! A face mişcare înseamnă un mod de viaţă sănătos pe lângă o
alimentaţie sănătoasă şi o igienă adecvată. Sportul poate fi înţeles începând cu activitatea zilnică,
până la competiţii internaţionale de înalt nivel.
Desigur, sportul este un ,,adaos” pentru sănătate dacă este bine înţeles, bine coordonat, cu
reguli, făcut raţional. Sportul favorizează o bună sănătate individului, dându-i un sens al
responsabilităţilor şi al convieţuirii. Ai nevoie de cel puţin 60 minute de activitate fizică în fiecare
zi, fie că practici sport sau alte jocuri, alergi sau te plimbi, încearcă să reduci timpul petrecut în faţa
televizorului sau a calculatorului, începe ziua cu gimnastica de înviorare, continuă cu exerciţii care
nu necesită un spaţiu larg si nici aparate speciale.
Concret, vorbim despre abdomene, genuflexiuni, îndoiri şi răsuciri de trunchi, rotări de braţe,
fandări, flotări etc. Apoi, un tip de mişcare la îndemâna oricui este alergatul în parc sau jogging-ul.
Din proprie experientă îţi spun că te vei simţi mult mai bine, mai vioi şi cu mai multă putere de
muncă. Vei fi surprins să vezi câţi tineri, şi nu numai, au ales acest stil de viaţă. Unii fac mişcare
pentru că ţin un regim alimentar şi vor să dea câteva kilograme jos, alţii pentru a-şi menţine tonusul.
Dacă ştii să înoţi, profită de mare sau bazine de înot pentru că acest sport este cel mai complex şi
cel mai bun pentru organism. Îţi vei pune în mişcare toţi muşchii.
Exerciţiile fizice ajută la dezvoltarea armonioasă a tuturor grupelor musculare şi la prevenirea
instalării unor atitudini deficiente, combat bolile cronice şi menţin controlul asupra greutăţii. Prin
exerciţiul fizic, ţesuturile sunt mai bine oxigenate şi hrănite cu nutrienţi, iar acest lucru duce la
îmbunătăţirea întregului sistem cardiovascular. Exerciţiul poate fi distractiv, înscrieţi-vă la cursuri
de dans, aerobic, înot, etc..
Educaţia primită de la părinţi şi profesori am putea-o defini ,,educaţie morală”, deci ne
formăm din punct de vedere moral, ne formăm caracterul după nişte principii solide de viaţă care să
ne recomande pe mai departe. Această educaţie ne este completată de educaţia fizică. Nu poţi avea
pe deplin o gândire sănătoasă dacă organismul tău nu cunoaşte mişcarea, exerciţiul fizic. Aceste
două elemente se completează pentru a rezulta omul cu adevărat integru.
Profesor Şortan Adrian, Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sântana
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A fi copil... Amintiri din copilărie!
„Copilăria durează toată viaţă. Ea se întoarce mereu
pentru a însufleţi secţiuni mari ale vieţii de adult.
Poeţii ne vor ajuta să găsim copilăria vie din noi,
această lume permanentă, durabilă, de neclintit.”
Gaston Bachelard
Familia, şcoala, prietenii, şotiile reprezintă universul copilăriei lui Nică despre care poate
vorbi orice elev. Toată lumea a citit Amintirile. Dar lectura unei cărţi se poate face de mai multe ori
din diferite motive: fie pentru că ne-a plăcut foarte mult ceea ce am citit, fie pentru că ne propunem
să descoperim lucruri noi. Una dintre temele întâlnite în Amintiri este şi cea a copilăriei, jocului,
joaca şi semnificaţiile ei. Această temă este evidenţiată cel mai bine prin limbajul folosit de autor,
prin tehnica narativă care-l face mereu pe cititor să-şi continue opera, stârnindu-i curiozitatea şi
umorul în universul humuleştean care reprezintă familia, bucuriile, jocurile, fericirea, o existenţă
într-o colectivitate prietenoasă, o viaţă sub semnul tradiţiei care presupune şi sărbătoare dar şi
muncă.
,,Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească
din Humuleşti, la stâlpul hornului unde lega mama o şfoară cu motocei la capăt, de crăpau mâţele
jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă ţineam când începusem a merge
copăcel, la cuptiorul pe care mă ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de-a mijoarca, şi la alte
jocuri şi jucării pline de hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie ! Şi,
Doamne, frumos era pe atunci, căci şi părinţii, şi fraţii, şi surorile îmi erau sănătoşi, şi casa ni era
în- destulată, şi copiii şi copilele megieşilor erau de-a pururea în petrecere cu noi, şi toate îmi
mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă era toată lumea a mea!”
Pornind de la acest citat care marchează debutul capitolului II şi care este cel mai
reprezentativ citat al lui Creangă din Amintiri putem observa micul univers al său cu toţi cei care
făceau parte din el, când toate erau frumoase şi toţi erau sănătoşi, când era el copil şi ca la oricare
copil viaţa este frumoasă în anii cei dintâi ai vieţii. Creangă îşi povesteşte propria copilăriei prin
personajul Nică. În Amintirile lui Creangă nu este nimic individual, cu caracter de confesiune ori de
jurnal, ci este simbolizat destinul oricărui copil de a face bucuria şi supărarea părinţilor şi de a o lua
şi el cu încetul pe acelaşi drum pe care l-au luat şi-l vor lua toţi.
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Şcolile sunt cele care îl obligă la trecerea într-o altă vârstă. Lumea lui Creangă se
construieşte de la universul cunoscut al familiei şi al satului la lumea cea mare, străină, neagreată
care pentru erou este oraşul. Lumea maturilor este o lume urâtă, respingătoare, chiar bătrână,
damnată, care îl obligă la înstrăinare, singurătate, anonimat. Este sfârşitul unei vârste şi
descoperirea alteia, vârsta realităţilor înconjurătoare, a binelui şi a răului, a virtuţii şi a păcatului.
Nică este copilul neastâmpărat, care încearcă să se răzbune pe toate lucrurile care îl fac să se
trezească cu noaptea în cap. Năzbâtiile sale sunt până la urmă o modalitate de a cunoaşte realitatea
lumii înconjurătoare. Este perseverent, tenace în atingerea scopului propus, totodată este inteligent
şi prevăzător.
În Procitania, Ion Creangă ni-l prezintă pe Nică, cu teama de pedeapsa care ar urma cu
consemnarea greşelilor însemnate “pe draniţă” şi i se face rău. Nerăbdarea copilului de a se sustrage
examinării prin fugă este exteriorizată prin gesturi şi prin atitudine. Această atitudine a personajului
şi modul în care autorul evidenţiază “zbuciumul” lui în situaţia limită în care este pus, stârnesc voia
bună, buna dispoziţie a cititorului căci ele sunt surse ale umorului prezent în acest fragment, ca şi în
întreaga operă. Toate întâmplările narate de Ion Creangă în Amintiri din copilărie, locurile unde se
petrec acţiunile, precum şi personajele sunt aduse în prezent din negura uitării în faţa cititorului prin
procedeul rememorării, pentru că ajuns la maturitate, Ion Creangă retrăieşte clipele copilăriei cu
ochii umeziţi de lacrimi şi le relatează cu vocea tremurândă de emoţie. Dovadă este prezenţa în text
a unor cuvinte şi expresii ca: “drept să vă spun”, “Adevăr spun, căci Dumnezeu e deasupra”, “cum
vă spun”.
Copilăria ca stare metafizică este lumea valorilor pur pozitive, maturitatea în schimb e vârsta
unei conştiinţe scindate, problematizate şi mai ales vârsta la care realizezi că nu eşti etern. Pe porţile
maturităţii pătrund Nică şi Zaharia lui Gâtlan în momentul în care ajung la Socola, episodul final
scoţând în evidenţă pierderea paradisului copilăriei lor. Fiecare parte a Amintirilor din copilărie, şi
toate la un loc, evidenţiază într-adevăr specificul artei sale narative, harul de povestitor,
originalitatea oralităţii stilului şi umorul sănătos, tipic ţărănesc, toate acestea făcând din această
scriere o capodoperă a literaturii române.
Frumuseţea operei constă şi în farmecul întâmplărilor copilăriei şi adolescenţei narate cu haz
de Ion Creangă şi povestite mai întâi de Mihai Eminescu, şi în caracterul ei memorialistic, chiar
dacă cronologia întâmplărilor nu este respectată cu stricteţe şi în funcţia existenţială pe care autorul
o dă scrisului său. De fapt, indiferent ce ipoteză am adopta referitoare la geneza Amintirilor, opera
ne dovedeşte prin conţinutul, dar mai ales prin ideile şi tonalitatea ei afectivă, că are la bază un
principiu de natură psihică; Ion Creangă încearcă să alunge nefericirea maturităţii sale prin
întoarcerea la fericirea totală a copilăriei, de aici izvorând un registru tragic, răscolitor şi altul
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luminos, vibrând de emoţia fericirii, regăsit prin evocare, exprimat în ambele modalităţi, şi cea lirică
şi cea obiectivală, dar mereu pândit de vecinătatea termenului contrastant, aşa cum lumina soarelui
este pândită de vecinătatea umbrei.
Toate aceste aspecte dau o valoare incontestabilă Amintirilor din copilărie, care este sporită
şi de farmecul povestirii, deoarece stilul lui Creangă se caracterizează prin oralitate, el creând
impresia că povesteşte întâmplările unui auditoriu imaginar.
Ion Creangă a realizat prin opera sa literară Amintiri din copilărie o capodoperă a literaturii
române, fiind unică în felul său. Aceasta este şi o dovadă a impresionantei sale puteri creatoare,
deoarece scriitorul a reuşit să sintetizeze într-o operă cu caracter unitar valenţele artistice ale întregii
sale creaţii literare. Aşa se explică faptul că Amintirile au dat naştere la o multitudine de aprecieri
care au scos în evidenţă originalitatea lor, căci o operă literară este cu atât mai valoroasă cu cât
oferă posibilitatea unei interpretări nuanţate de la receptor la altul. De aceea, sunt la fel de
îndreptăţite aprecierile potrivit cărora Amintirile din copilărie sunt o scriere memorialistică, un
roman al copilăriei copilului universal, al formării unei personalităţi ori o monografie a satului
moldovenesc de la munte. Sinteza artistică a tuturor acestor aspecte pe care le ilustrează într-o
structură unitară, Amintirile scot în evidenţă şi arta narativă, umorul şi oralitatea stilului. Aşadar,
autorul prezintă copilăria copilului universal.
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Copilăria de ieri, copilăria de azi
Atunci când te uiţi în urmă nu te gândeşti doar la ceea ce ai făcut, ci şi la anii copilăriei tale.
Îmi aduc aminte ce copilărie frumoasă am avut, chiar dacă nu au existat internet şi telefoane mobile.
Jocurile copilăriei mele au fost ”mâţa-ascunsa”, ”şotron”, concursuri de tot felul. Când se apropiau
sărbătorile de iarnă începeam să colindăm, ne gândeam ce o să ne aducă Moş Crăciun. Pentru elevii
din clasa I A am pregătit o activitate la care am invitat câteva bunici pentru a ne povesti despre
copilăria lor. Activitatea a fost o reuşită mai ales că bunicuţele au retrăit câteva clipe din copilărie.

Unul dintre momentele plăcute a fost acela în care împreună cu bunicile am învăţat să facem
gârdeni. Sunt tăieţei speciali pentru supă, făcuţi din aluat de tăieţei. Pe lângă aluat mai este nevoie
de spată şi fuştei.
Pe lângă fericirea nepoţilor de a-şi vedea bunicile în costume populare şi a depăna amintiri,
bunicuţele au fost încântate de atenţia pe care au primit-o şi de îndemânarea nepoţilor de a face
gârdeni.
Profesor învăţământ primar Palcea Adina Laura, Şcoala Gimnazială, Sântana, jud. Arad
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Marele singuratic sau romanul fiului
Romanul Marele singuratic de Marin Preda, apărut în 1972, este o reluare dintr-o altă
perspectivă a romanului Moromeţii, iar personajul principal este Niculae, fiul cel mic al lui
Moromete. Romanul nu continuă romanul Moromeţii, ci i se intercalează. În lumea moromeţiană,
Marele singuratic este romanul fiului,”14 al lui Niculae, însă apare neaşteptat şi tatăl, Ilie Moromete,
marele personaj al romanului Moromeţii. Deşi figura tatălui apare şi în acest roman, este limpede că
acţiunea e acaparată de problemele fiului. Pretextul epic al apariției lui Ilie Moromete în roman este
călătoria pe care o face Niculae în satul său natal, împreună cu Simina Golea, pentru a-i arăta
acesteia locurile unde a copilărit, locuri despre care i-a povestit de atâtea ori. Surpriza este, însă,
mare pentru că în romanul Moromeţii, la sfârşitul volumului al II-lea, Ilie Moromete moare.
Apariţia personajului stârneşte uimirea şi încântarea cititorilor. Se presupune că această vizită a avut
loc pe când Moromete mai era în viaţă, episod, fireşte, omis în Moromeţii. „Printr-un articifiu
narativ, Ilie Moromete, este readus temporar în prim-plan”15.
În consecinţă, Marele singuratic este cartea trăirilor tânărului Nicolae Moromete, pe când
Moromeţii este romanului risipirii unei familii, imaginea tatălui fiind cel mai pregnant conturată.
Acest mod de a-şi perinda personajele dintr-un roman în altul este, probabil, născut din dorinţa
lui Marin Preda de a scrie mai multe romane despre familia Moromeţilor, „de a alcătui o mare
Comedie ţărănească, după modelul declarat al Comediei umane a lui Balzac.”16 Naratorul ne
introduce personajele ca şi cum cititorul ar trebui să ştie despre cine e vorba.
Aşa cum aflăm din volumul al II-lea al romanului Moromeţii, Niculae are un eşec politic şi se
retrage la o fermă din jurul capitalei. Istoria acestei retrageri este continuată în romanul Marele
singuratic.
Cuvintele de la începutul romanului: Un ţăran dacă vine la Bucureşti, tot ţărani caută,
reprezintă pretextul apariţei lui Niculae Moromete în acţiunea romanului. Doi ţărani din Siliştea
ajung în Bucureşti şi vor să îl contacteze pe consăteanul lor, Niculae Moromete, care, după spusele
lor, nu vrea să vorbească cu nimeni. În capitolul al doilea, Nicolae este în sfârşit găsit de o veche
cunoştinţă de-a sa, de un personaj care apare şi în romanul Moromeţii, un coleg de-al său de partid
numit Iosif. Aceasta este tehnica pe care o foloseşte naratorul pentru a deschide spectacolul
experienţelor lui Niculae Moromete. Cei doi prieteni rememorează întâmplările trăite de Niculae pe
Carla Margineanu, Marin Preda și Marele singuratic,
în „Jurnalul.ro”, 8
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/marele-singuratic-marin-preda-537865.html
15 Alexandru Ștefănescu, Marin Preda în „România literară”, nr. 38, 2002
16
Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Pitești, Editura Paralela 45, 2008, p. 959.
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2010,

când era activist de partid, întâmplări care marchează „drama omului cinstit, care a avut încredere în
lozincile comuniste, şi este lovit tocmai fiindcă este cinstit”17.
Marea temă a timpului revine, romanul împletind mereu două fire: trecutul dominat de imaginile
care vin din lumea lui Ilie Moromete, „amintirile lui Niculae conservând o viziune mitizantă asupra
lumii rurale”18 şi prezentul, care înseamnă pentru Niculae în primul rând iubirea pentru Simina
Golea. Simina îi intensifică dorinţa de a se reîntoarce în trecut, de a depăna dragi amintiri din
perioada şederii sale în Siliştea, de a-şi rememora traseul existenţial.
Titlul romanului concentrează caracteristica fundamentală a personajului principal. O
întâmplare din copilărie plină de violenţă sălbatică îl determină pe Niculae să prefere izolarea:
întâmplările mă făcură să-mi placă numai singurătatea. Deodată nu mai îmi plăceau ceilalţi, cu
violenţele lor alterate, doar cu gânduri la fete sau la muieri.
Niculae vrea să se smulgă cu forţă dintr-o lume a cruzimii şi a nedreptăţii şi spune: Da, voi
întemeia o nouă religie, care să ţină seama de forţele oarbe care pun nu o dată stăpânire pe om şi
care să propună altceva decât umilinţa înrobitoare, inacceptabilă pentru mândria firească a unui
animal atât de liber şi de viclean cum este omul".
Singurătatea capătă proporţii în roman nu doar prin cele prezentate mai sus, ci şi prin amintirile
din copilărie care îl încearcă pe Niculae: Am început să îmbătrânesc şi copilăria îndepărtată începe
să renască. Îndepărtarea de acele timpuri îi trezeşte dorinţa de a retrăi acele clipe, intrate parcă în
mitologie.
Marele Singuratic nu este doar Niculae, ci este simbolul destinului uman de a avea nevoie de
solitudine pentru a se putea reinventa după un moment de cumpănă. Solititudinea reprezintă pentru
Moromeţi o vocație de familie. Un Moromete adevărat a fost sau va fi cel puţin o dată în viaţă un
mare singuratic”19.
În dragoste, Niculae păstrează aceeaşi aplecare spre absenţă, spre solitudine. Este preocupat să
îşi apere independenţa în gândire în faţa asaltului de sentimente. Niculae devine Marele singuratic
tocmai datorită dorinţei de a-şi păstra libertatea. Între el şi Simina are loc un adevărat joc al
dragostei, presărat cu depărţiri şi dulci împăcări, Niculae este iubitorul singurătăţii şi absenţelor,
lucru reliefat în dialogul dintre acesta şi Simina:
Te iubesc, zise Niculae! Îmi place să nu te văd şi să te iubesc!
— Ce-i facem, zise ea, şi eu te iubesc, dar îmi place să te văd…. să umbli aşa singur cu iubirea
în inimă şi să nu vrei s-o vezi pe fiinţa pe care o iubeşti….de ce oare?
Alexandrescu Emil, Literatura română în analize și sinteze, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2006,
p.433
18
Mihai Ungheanu, Marin Preda-vocație și aspirație, București, Editura Eminescu, 1973, p. 83.
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— Nu ştiu, dar atunci te iubesc foarte mult.
— Şi ar mai urma să spui, zise ea, cu ironie, că cu cât absenţa va fi mai mare, cu atât mă vei
iubi mai mult?
— Da, zise el parcă strigând.
Absenţa dă intensitate sentimentelor, le amplifică. Niculae crede în iubirea care se
împlineşte cu cât mai multă absenţă: Legea iubirii se împlinşte tot prin prezenţă, dar însoţită de o
cât mai mare absenţă. (Niculae către Simina).
Simina îl iubea pe Niculae sincer şi suferea din cauza distanţei pe care el o păstra: Şi se uită
la el cu acea privire a ei nemişcată şi intensă, care arăta mai multă dragoste decât orice cuvinte
sau gesturi. Să fii la doi paşi şi să te simţi bine că n-o vezi pe femeia pe care o iubeşti....Nu înțeleg,
Niculae. Simina mărturiseşte că îl iubeşte pe Niculae pentru că este singur şi liber. Iubirea femeii
este intensă: Nu pot trăi fără să-i văd chipul şi fără să-i aud glasul. Simina simte că nicio femeie nu
îl va mai putea iubi la fel de profound pe Niculae: Nicio altă femeie în afară de mine nu te poate
iubi cu cea mai adevărată dintre iubiri. Îi ciuda sentimentelor arzătoare, Simina nu îşi pierde
raţiunea: Iubirea mea nu e scăldată în nicio iluzie. Simt că trăiesc cu tine, dar mă faci să plătesc
prea scump. Niculae este singurul bărbat pentru care Simina s-ar lăsa de pictură, este bărbatul cu
care s-ar căsători a doua oară.
Simina este o femeie inteligentă, orgolioasă, „o natură dilematică, cu reacţii imprevizibile şi
vehemente. Este un personaj exponenţial al feminităţii prediste: amestec de pasiune copleşitoare şi
de cruzime misterioasă, devastatoare în momentele de criză.”20
Discuţiile dintre cei doi au un caracter polemic, contrariat, explozibil, imprevizibil. „Două
orgolii, doi oameni rănţi sufleteşte, două suspiciuni aproape patologice, sceptici şi, în același timp,
dornici de afecţiune”21.
„Niculae este tipul bărbatului suspicios, de o sinceritate brutală,, tăcut şi duşmănos, închis
într-o singurătate agresivă”22. El este personajul care vrea să-şi transforme viaţa într-un destin.
Personajul îşi constituie cel mai adesea „o mască a neimplicării, a refuzului dur de
participare, a necomunicabilităţii. El nu este doar antipatic, dar vrea să pară antipatic. Îndepărtează
intolerant de la sine orice solicitare de simpatie.
Niculae Moromete poate fi încadrat în tipologia ţăranului intelectual, camera în care
locuieşte ne dezvăluie pasiunea sa pentru studiu, iubirea sa pentru cunoaştere: Odaie nu era prea
spaţioasă, dar lucrurile din ea stăteau la locul lor, neînghesuite. Un pat alb din fier, cu un pled
Eugen Simion, Prefață la Marele singuratic, București, Editura Jurnalul Național, 2010, p. 21
Eugen Simion, Prefață la Marele singuratic, București, Editura Jurnalul Național, 2010, p. 22.
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cafeniu, cu o pernă rezemată de perete, o noptieră alături [...] un raft cu cărţi şi o masă în
apropierea ferestrei, la care se vedea că se lucra, era plină de alte cărţi, însă late şi groase, pe
semne manuale şi tratate de specialitate, şi de caiete, puse în ordine unele peste altele. Singurătatea
caracteristică personajului rezidă până şi pasiunea sa pentru studiu, pentru cunoaştere. Marii
cugetători se izolează pentru a putea reflecta asupra marilor probleme ale lumii.
Realitatea, fără înfrumuseţări sau desfigurări a existenţei umane, este înfăţişată cu
îndrăzneală şi cu răspundere de autor. „Personajul Niculae Moromete ascunde un sâmbure de
extraordinar dramatism”23.
Romanul oferă mai multe sensuri simbolice, şi tratează teme esenţiale despre om, iubire,
adevăr. Marin Preda s-a inspirat mereu din realitatea înconjurătoare, opera sa integrând o fină
observaţie psihologică.
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Sofocle şi opera sa reprezentativă Antigona
Sofocle s-a născut în anul 496 î. Hr. în Colonos, un cartier mărginaş al Atenei, într-o
familie înstărită, fiind fiul lui Sofillus, un armurier bogat. Acesta a beneficiat de educaţia specifică
tinerilor timpului, iniţiindu-se în teoria şi practica muzicală, în practicarea dansului şi a exerciţiilor
fizice (călărie, conducerea carului), manifestând din tinereţe o puternică pasiune pentru literatură,
căutând cu nesaţ în operele homerice, în tragediile lui Eschil şi în folclor răspuns la numeroasele
probleme ale timpului său.
Tragedia l-a atras nespus, încă de copil face parte din corul ce susţinea reprezentările pe
scenă ale pieselor înaintaşilor săi. În anul 468 i.Hr. s-a prezentat la un concurs la Atena şi a obținut
pentru prima dată premiul I, cucerind auditoriul rafinat al cetăţii. În cei 60 de ani de creaţie cetăţenii
i-au mai aplaudat de încă 23 de ori victoria la întrecerile dramatice. Civilizat, manierat şi spiritual,
Sofocle era îndrăgit de contemporanii săi, care vedeau în el întruchiparea echilibrului şi a
seninătăţii. Poreclindu-l „Albina”, pentru elocinţa lui „dulce”, aceştia îi făceau cel mai măgulitor
compliment la care putea aspira un poet sau povestitor - îl asemuiau cu tragicul Homer.
Dintre cele 120 de tragedii câte i s-au atribuit, s-au păstrat numai 7, printre care cele mai
cunoscute fiind: Oedip regele, Antigona şi Electra. În toate tragediile sale, Sofocle abordează o
chestiune morală sau religioasă esenţială întrucât personajele lui se confruntă cu probleme
fundamentale, testându-le pe altele într-un ciclu de consecinţe şi responsabilităţi.
Cu Sofocle tragedia greacă intră într-o nouă etapă, căci Sofocle este omul „secolului de
aur" al Atenei, epocă legată de numele lui Pericle, şeful democraţiei ateniene. În această perioadă se
produce o explozie culturală, iar omul este considerat „măsura tuturor lucrurilor"(Protagoras). Eroii
tragediei lui Sofocle sunt reprezentarea filozofiei lui Protagoras, pentru acestea cunoaşterea şi
adevărul sunt relative. Personajele care contemplă un element al planului empiric sau sensibil pot
avea percepţii diferite asupra acestuia, dacă un lucru i se pare cuiva adevărat sau întemeiat este
adevărat pentru acela căruia i se pare aşa, un alt personaj poate avea o viziunea antitetică.
Multitudinea perspectivelor, contrasul ideilor sunt cele care dau naştere conflictului şi generează
tragismul. Personajele lui Sofocle reprezintă plenitudinea de gânduri şi sentimente ale cetăţeanului
noii Atene, un om cu personalitate, care luptă până la sacrificiul suprem pentru credinţele sale.
Tragedia Antigona reprezintă una dintre cele mai preţioase creaţii literare ale Antichităţii.
Numele de Antigona este sugestiv şi anticipează destinul tragic al eroinei, anti însemnând în greacă
împotriva, iar gona înseamnă naştere. Antigona înseamnă împotriva naşterii, numele sugerează pe
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de-o parte moartea personajului, pe de altă parte gândurile exprimate de personaj în momentul
condamnării la moarte, părerile de rău faţă de necunoaşterea sentimentelor materne, tristeţea
cauzată de imposibilitatea întemeierii unei familii: „Eu n-am ştiut de-al nunţii drag desfăţ; eu soţ nu
am avut,/Nici prunc n-am alăptat. Şi singură-că toţi/M-au părăsit - de vie azi spre - al
morţilor/Lăcaș cobor... Ce lege-a zeilor eu am călcat?". Aşadar, deşi nestrămutată în a duce la
împlinire hotărârea luată, Antigona plânge după „raza cea sfântă de soare pe care n-o va mai
vedea", după tinereţea ei. Din cuvintele rostite de Antigona: „Priviţi-mă cetăţeni ai ţării mele
mergând pe ultimul meu drum şi pierzând ultima strălucire a soarelui şi niciodată alta nouă" reiese
că viaţa e precum lumina soarelui care, lovită de moartea năpraznică, se stinge şi nu se mai aprinde
niciodată, omul având o singură viaţă, pe care trebuie să o trăiască cu demnitate.
Întrebare: „Ce lege-a zeilor eu am călcat?" are un rol foarte important, sugerează faptul că
Antigona nu a greşit în faţa zeilor cu nimic, ci doar în faţa oamenilor. Aceasta nu este pedepsită de
divinitate, ci este pedepsită din cauză că nesocoteşte poruncile regelui Creon, cei doi având idei
diferite. Tocmai faptul că Antigona este supusă zeilor şi este o fiinţă castă, plină de cinste şi
loialitate îi aduce pedeapsa cu moartea. Dorinţa de a-şi jeli şi îngropa cum se cuvine fratele o
condamnă la moarte. Ea nu cunoşte decât legea sacră a divinităţilor infernale care prescriu riturile
funerare fără nicio distincţie între oameni.
Antigona, fiica nefericită a lui Edip, este una din cele mai de seamă creaţii ale geniului
antic elen. Fecioara eroică se sacrifică pentru a săvârşi riturile funerare şi a îngropa cadavrul fratelui
sau Polinice, căzut în lupta fratricidă. Antigona are parte de o moarte cruntă fiindcă a pus legile
divine deasupra deciziilor unui om, ale lui Creon. Ea este o fiinţă nobilă, devotată, cu o forţă de
caracter care te uimeşte, iubitoare până la sacrificiu, calităţi care reies din propriile sale cuvinte: „Eu
nu pentru ură sunt născută, ci pentru iubire". Nenorocirea ei nu face decât să destăinuie puterea
nemărginită a zeilor şi căile neînţelese de oameni pe care divinitatea le urmează pentru a conduce
destinele omeneşti.
În Antigona, dorinţa regelui este mai presus de cea a zeilor, acest lucru se desprinde din
discursul Ismenei: „…nu oare şi mai jalnic vom pieri/De ne vom răzvrăti-mpotriva legilor/şi
atotputerniciei regelui, calcând porunca lui?.../Mai tare sunt cei ce cârmuiesc şi trebuie/Poruncilorchiar şi mai aproge de-ar fi/Să ne plecăm oricând.” Această idee, exprimată de Ismena, nu e
acceptată de Antigona. Aceasta simte că îşi trădează fratele dacă nu luptă să îl îngroape, astfel că e
hotărâtă să facă ce e cu putinţă pentru a-şi îndeplini idealul, chiar dacă e conştientă că se osândeşte
morţii:„Eu tot am să-l îngrop!E-aşa frumos să mori/ Cu sufletu-mpăcat."
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Ovidiu Drimba în Istoria literaturii universale spune că „Sofocle face ca voinţa omului să
devină principalul resort al actului tragic : voinţa omului care doreşte să afle adevărul, cercetează,
descoperă, apoi se pedepseşte singur."24
Voinţa Antigonei este cea care o osândeşte la moarte. Totuşi, spre final voinţa zeilor îşi
spune cuvântul, dorinţele lor primând, nu ideile şi năzuinţele cetăţii. Răzbunarea exercitată asupra
lui Creon este aspectul care întăreşte ideea conform căreia zeii hotărăsc soarta omului. Ceea ce
produce lui Creon nenorocirea, este caracterul său violent, îngâmfat, pătimaş, plin de trufie, lipsit de
orice discernământ şi înţelegere pentru ceilalţi. Antigona va pieri înteminţată, dar Creon, cel care a
nesocotit voinţa zeilor, va primi o cruntă pedeapsă: îşi pierde fiul, pe Hemon, logodnicul Antigonei,
şi soţia, care se sinucide.
Din acest final tragic, reiese o idee filozofică semnificativă acelei perioade, aceea că omul
trebuie să respecte legile zeilor altfel va fi aspru pedepsit, idee concretizată în încheierea tragediei
prin vorbele corifeului: „Acei trufaşi ce-or înfrunta pe zei/Vor fi cumplit loviţi!".
Acţiunea tragediilor lui Sofocle se împleteşte în jurul unui erou central, a cărui soartă
tragică este zugrăvită cu mijloace de înaltă tensiune şi expresivitate. Intervenţia fugitivă a unor
personaje secundare nu face decât să dezvăluie mai profund toată gama situaţiilor tragice, care se
succed în mod implacabil în viaţa eroului. Un exemplu elocvent este Ismena, sora Antigonei, care îi
plânge soarta şi încearcă să evite sfârşitul tragic care o ameninţă, sfătuind-o: „Dar nimănui tu
gândul nu-ţi destăinui!/Ci tăinuieşte-ţi-l! Îl tăinuiesc şi eu!"; „Vai ţie! Mă-nfior, la soarta-ţi când
gândesc." Ismena este o fiinţă delicată, timidă, supusă, mult mai feminină şi resemnată, în contrast
cu Antigona care nu fuge de soarta-i tragică, ci o înfruntă: „Ba spune-l cui vei vrea! Mai mult mă
vei scârbi/De nu-l vei da-n vileag, de nu-l spui tuturor." Putem observa o asemănare între Antigona
şi Ahile, amândoi sacrificându-se pentru onoare şi cinste, Antigona jertfindu-se pentru fratele său
Polinike, iar Ahile pentru prietenul său Patrocle. Mama lui Ahile, Tetis, şi Ismena având rolul de a
le destăinui personajelor cele două căi: calea spre cinstea infinită și spre o veşnică dăinuire şi calea
spre ruşine şi remuşcare, o cale care duce la uitare. Cele două pesonaje preferă moartea urmată de
cinste şi de admiraţie în locul morţii pe care orice om de rând o are, o moarte fără elogiere: „Orice
şi-oricât aş îndura, eu vrednic viaţa-mi voi sfârşi!".
Un rol important îl are corul condus de un corifeu. Corul este considerat ca sâmburele
originar din care s-a născut tragedia, reprezentând vocea autorului sau glasul conştiinţei cetăţeneşti
a publicului. Prin cuvintele sale, corul dă explicaţii asupra antecedentelor sau asupra faptelor ce
urmează să se desfăşoare. Corul şi corifeul participă afectiv la acţiune, deplângându-i pe eroii
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tragediei: „Mereu aceleaşi vechi furtuni/Azi sufletul ţi-l vânzolesc. […] şi nu-mi pot opri nici şiroiul
de lacrimi/Când văd pe Antigona pornită/Spre-al nunţii culcuş: lăcaşul cel veşnic."; fericindu-i:
„Ferice sunt cei care viaţa și-au dus-o/Cruţaţi de amaruri,"; „Mergi încărcată de glorie şi de laude
spre întunecata lume a morţilor fără a fi îndurat chinul bolilor prelungi sau ruşinea sclaviei, tu
singura dintre muritori care cobori liberă şi vie în împărăţia lui Hades", aprobându-i sau
admonestându-i. Corifeul angajează dialoguri cu personajele tragediei: „Creon: Ce mi-am dorit, am
spus-o-acum în ruga mea/Corifeul: Nu-ţi mai dori nimic! Te rogi în van. De-i scris/A suferi, tuomule! – ce poţi să faci ?". Corifeul este cel care emite adevărul imuabil şi ştie întotdeauna ce e
binşi ce e rău, pentru acesta relativitatea protagorească nu există. Corul este personaj colectiv, care,
prin intervenţiile sale de mare expresivitate, sporeşte grandoarea şi dramatismul operei.
Ovidiu Drimba în Istoria literaturii universale spune „că în Antigona se găseşte un
minunat imn de slăvire a omului, a geniului său creator, atenţia lui Sofocle îndreptându-se spre
redarea unor perosnalităţi complexe, de aici izvorând bogăţia de aspecte şi situaţii psihologice,
lirismul sofoclean, izvorât direct din sufletele personajelor".25
Aram Frenkian îl consideră pe Sofocle ,,artistul cel mai rafinat atât prin limbajul, cât şi
prin stilul său. [...] Sofocle întrebuinţează cuvinte obişnuite cu un sens nou, neaşteptat. [...] Se
complace în antiteze, este maestru al ironiei şi al îmbinării cuvintelor expresive. Are un stil nou, în
întregime al său. Se complace uneori în arhaisme. Euripide poate fi uneori banal, Sofocle
niciodată.”26 Sofocle este cel care ocupă locul central ca maestru al tehnicii tregediei clasice,
,,acesta a sintetizat procupările etice şi religioase ale lui Eschil şi pătrunderea psihologică a lui
Euripide într-o măiestrie artistică absolută.”27
În concluzie, tragedia greacă din secolul al V-lea î. Hr a reprezentat culmea creaţiei
dramatice a Antichităţii, atât ca structură şi adâncime a conflictului, cât şi ca tehnică de
reprezentare. Opera lui Sofocle a exercitat o puternică atracţie şi influenţă asupra literaturii
dramatice din epoca elenistică, a celei romane şi alexandrine, ea constituind de asemenea un izvor
de inspiraţie pentru marii autori de tragedii ai Renaşterii şi ai epocii moderne.
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Muntele Vulcan
Localizare şi acces
Rezervaţia naturală „Muntele Vulcan” este situată în
cuprinsul Ocolului Silvic Brad, la o distanţă de circa 40 km de
sediul ocolului silvic, aflat în oraşul Brad. Rezervaţia naturală este
situată în raza comunelor Buceş (judeţul Hunedoara) şi Ciuruleasa
(judeţul Alba). Accesul în rezervaţie se face din DN74 Brad Abrud - Câmpeni, la circa 28 km de municipiul Brad, deasupra
localităţii Buceş - Vulcan. Accesul mai este posibil şi de pe
teritoriul localităţilor Blăjeni şi Ciuruleasa. Din punct de vedere
teritorial - administrativ, aria protejată aparţine de comuna Buceş.
Înfiinţarea rezervaţiei naturale ,,Muntele Vulcan”

Fig. 1 - Localizare Muntele Vulcan

Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 518/1954
HCJ Hunedoara nr. 13/1997, privind regimul de ocrotire şi administrare a ariilor protejate,
rezervaţiilor şi monumentelor naturii din judeţul Hunedoara, Anexa 2
Legea nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional -Secţiunea a
III-a - zone protejate, Anexa 1
Legea nr. 462 din 2001, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, art. 13, reconfirmă statutul de arie protejată.
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Baza legală a administrării prin custodie a rezervaţiei naturale ,,Muntele Vulcan” şi modul de
funcţionare
Actele normative pe baza cărora este administrată rezervaţia sunt:
Legea 462/2001, care la art. 18, al. 10 prevede ca ariile naturale protejate care nu sunt cuprinse
în perimetrele rezervaţiilor biosferei, ale parcurilor naţionale şi parcurilor naturale pot fi
administrate pe baza de convenţii
Convenţia de custodie nr. 8925/20.09.2004, încheiată între Direcţia Silvică Deva şi Agenţia de
Protecţia Mediului Hunedoara, privind încredinţarea custodiei acestei rezervaţii naturale
Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurii, Apelor şi Mediului nr. 850/2003, care stabileşte
responsabilităţile custodelui.
Dreptul de proprietate/administrare şi de folosinţă a terenurilor
Aria naturală este amplasată în fondul forestier naţional, proprietate publică a statului.
Structura proprietăţii şi natura folosinţei terenurilor
Tabel 1.

Categoria de teren

Proprietar

Suprafaţa (ha)

% din total suprafaţă

Fond forestier

Statul Român

5,0

100

5,0

100

TOTAL
Categoria de arie protejată

Tabel 2.

Denumirea ariei
protejate

Tipul

Muntele Vulcan

Mixt

Desemnare
conform Legii
462/2001
Rezervaţie naturală

Desemnare conform
instrucţiunilor UICN

Suprafaţa- ha -

Categoria a IV-a

5,0

Cadrul natural
 Geologia
Roca este un factor genetic hotărâtor în formarea solului, implicit
în dezvoltarea vegetaţiei. Zona din care face parte rezervaţia naturală se
întinde pe două formaţiuni geologice principale:
- roci bazice, formate din calcare, calcare litologice noduloase şi
dolomitice din cretacic şi jurasic (3 %);
Fig. 2 - Muntele Vulcan
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- roci acide, formate din paragnaise, micaşisturi şi gresii (97 %).
Principalele roci întâlnite sunt micaşisturile şi paragnaisele. Pe aceste roci s-au dezvoltat în
această zonă, în cea mai mare parte soluri brune eumezobazice şi mai puţin soluri brune luvice,
rendzine şi litosoluri.
 Geomorfologia
Teritoriul din care face parte rezervaţia naturală este situat în zona Munţilor Apuseni şi
anume în zona Munţilor Bihorului, ocupând versantul stâng al râului Crişul Alb în treimea
superioară, împreună cu afluenţii săi: Valea Şipot, Valea Satului şi Valea Stănija.
Complexul de relief din care face parte acest teritoriu are un caracter general şi se extinde
din zona dealurilor înalte în zona de munte, cu altitudini cuprinse între 200 şi 1.200 m (Râul Crişul
Alb, respectiv vârful Buceş - Vulcan).
Bulzul calcaros al vulcanului se înalţă cu aproximativ 300 m faţă de formele de relief din jur
şi este acoperit în bună parte de calcare golaşe, conuri de grohotiş, iar spre periferie prezintă câteva
doline cu forma caracteristică de pâlnie bine conturată. Unitatea morfologică predominantă este
versantul ondulat, expoziţia majoritar sud-estică şi înclinarea terenului în medie de 15°.
 Hidrologia
Muntele Vulcan este situat la cumpăna izvoarelor Crişului Alb şi ale Arieşului. Reţeaua
hidrografică este bine dezvoltată, numeroase izvoare fiind prezente aici: Simedrena, Vulcănelul.
Muntele, ca masiv suspendat, calcaros, este lipsit de ape, izvoarele fiind situate circular, la nivelul
contactului geologic dintre calcare şi cretacicul necarstificabil.
 Clima
Rezervaţia naturală este situată în provincia climatică „clima de dealuri”, respectiv climat de
dealuri înalte. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 4 - 6 C, fiind mai ridicată în partea
inferioară altitudinal şi mai coborâtă în zona altitudinal superioară.
Luna cea mai caldă este iunie-iulie cu temperaturi cuprinse între 14 - 16 C, iar luna cea mai
rece este ianuarie, cu temperaturi cuprinse între - 6 şi - 4 C.
Vânturile dominante sunt vânturi locale şi bat din direcţia nord-est, dar relieful modifică de
cele mai multe ori direcţia şi intensitatea acestora.
 Solurile
Tipurile de soluri dominante în zonă sunt rendzinele litice cu grosime redusă 0 - 30 cm şi
orizont scheletic mai dezvoltat. În zona ariei protejate predomină masivul stâncos de calcare, cu
abrupturi şi grohotişuri înspre est şi sud-est.
 Flora
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Vegetaţia masivului Vulcan este predominată de arborete pure de fag (Fagus sylvatica) sau
cu diseminaţii de brad (Abies alba), carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre). Pe vârful
stâncos vegetează exemplare sporadice de molid (Picea abies) şi tisă (Taxus baccata).
 Fauna
Masivul adăposteşte următoarele specii de mamifere: vulpea, lupul, jderul, căprioara, pisica
sălbatică. Dintre păsări amintim: corbul, bufniţa, uliul. Nu s-au identificat specii endemice de faună.
 Habitate
Întreaga suprafaţă a ariei protejate este formată din stâncărie, cu calcare la suprafaţă.
Habitatele din zonă ar putea fi ameninţate de păşunat, colectare de specii floristice sau
faunistice, datorită atât afluxului turistic, cât şi datorită faptului că în vecinătatea rezervaţiei există
terenuri agricole (fâneţe).
Comunităţi locale
 Folosinţa terenurilor în trecut
Fiind un masiv stâncos nu a intrat în circuitul producţiei forestiere (teren neproductiv).
Enclavele situate la vestul peretelui stâncos (pe platou) s-au folosit de către localnici ca fâneţe sau
păşune. La baza peretelui stâncos fragmentele de rocă desprinse natural au fost utilizate de către
localnici la fabricarea varului, existând o tradiţie locală în acest sens.
Masivul fiind situat în apropierea drumului naţional Brad - Câmpeni, a prezentat interes
turistic în special datorită peisajului deosebit. Nu s-a practicat turismul, întrucât accesibilitatea este
dificilă, lipsesc spaţiile de cazare, deşi potenţialul zonei este deosebit.
 Aspecte socio-economice
Comuna Buceş urmează să preia în administrare suprafaţa respectivă potrivit legii (solicitare
de retrocedare). Locuitorii din zonă se ocupă în principal cu creşterea animalelor şi pomicultură.
Zona fiind accesibilă datorită căilor de acces, prezintă un potenţial turistic deosebit.
 Folosinţa terenului şi resursele naturale în prezent
Teritoriul este constituit integral din stâncărie acoperită parţial cu vegetaţie arbustivă
specifică calcarelor şi face parte din fondul forestier proprietate publică.
Statutul de conservare în prezent
Rezervaţia are regim de arie protejată cu scop de protecţie şi conservare a unor habitate şi
specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, geologic, cu posibilitatea vizitării în
scopuri ştiinţifice, putând fi admise şi activităţi turistice şi educative organizate, precum şi
valorificarea durabilă a unor resurse naturale.

104

Starea actuală de conservare este bună. În prezent, asupra rezervaţiei nu se manifestă
presiunea unor factori perturbatori.
Turism şi utilizări recreative, dotări
În interiorul rezervaţiei nu există spaţii de cazare. Există posibilităţi de campare în zonele
învecinate. Datorită suprafeţei mici a rezervaţiei, în zonă nu există trasee turistice.
Muntele Vulcan oferă excelente condiţii pentru practicarea alpinismului. Partea sa estică, în
zona stâncăriilor, are trasee pitonate. Poate fi străbătut cu piciorul în toate anotimpurile anului cu
multă uşurinţă.
Prezenţa vizitatorilor în zonă şi mai ales în aria protejată este relativ crescută. Sezonul de
practicare a turismului este vara. Sezonul de iarnă nu prezintă interes.
Obiective turistice în apropierea ariei naturale protejate
În zona Brad sunt construite 12 biserici, cele de la Crişan, Crişcior, Ribiţa, Baia de Criş fiind
monumente de istorie si arhitectură, reprezentând puncte de atracţie pentru cei care vizitează această
zonă. Alte puncte de atracţie în zonă sunt: Mănăstirea Crişan, Casa Memorială Crişan, Muzeul
Aurului şi Muzeul de Etnografie şi Folclor.
Staţiunea Vaţa de Jos, situată la o altitudine de 233 m, unde funcţionează şi un Centru de
recuperare, prezintă interes datorită valorii terapeutice a izvoarelor sale minerale.
Activităţi educative
Nu s-au organizat acţiuni şi activităţi educative cu Inspectoratul Şcolar Judeţean din lipsă de
fonduri şi a mijloacelor de deplasare. Nu sunt organizate tabere de vară din lipsa dotărilor. Se
impune, pe viitor, ca în colaborare cu Serviciul Public Salvamont, inspectoratul şcolar, organizaţii
neguvernamentale, să se găsească modalităţi de organizare a unor acţiuni de identificare şi marcare
a unor trasee, de igienizare a teritoriului.
La punctul de informare va trebui să existe o bibliografie pe tema educaţiei de mediu,
broşuri tematice pe probleme de conservare a naturii.
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Dealul Cetăţii Deva

Localizare şi acces
Rezervaţia naturală „Dealul Cetăţii Deva” este situată
între Munţii Apuseni şi Munţii Poiana Ruscă, pe partea stângă a
râului Mureş în raza municipiului Deva, judeţul Hunedoara.
Aria protejată se învecinează la nord-est cu Stadionul Cetate, la
sud cu str. Ştefan cel Mare, iar la vest cu păşuni şi fâneţe.
Accesul se face din DN7, sau gara Deva, la poalele
dealului Cetăţii desfăşurându-se centrul civic al oraşului Deva.
Fiind situată în imediata apropiere a bazei sportive şi a
parcului din municipiul Deva, accesul în rezervaţie este foarte
uşor, iar prin interiorul acesteia se poate circula pe poteci create
pentru mers pe jos, precum şi cu ascensorul. Rezervaţia naturală se află pe teritoriul administrativ al
municipiului Deva.
Înfiinţarea rezervaţiei naturale „Dealul Cetăţii Deva”
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1625/1955
HCJ Hunedoara nr. 13/1997, privind regimul de ocrotire şi administrare a ariilor protejate,
rezervaţiilor şi monumentelor naturii din judeţul Hunedoara, Anexa 2
Legea nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
III-a - zone protejate, Anexa 1
Legea nr. 462 din 2001, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, art. 13, reconfirmă statutul de arie protejată.
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Baza legală a administrării prin custodie a rezervaţiei naturale „Dealul Cetăţii Deva” şi modul
de funcţionare
Actele normative pe baza cărora este administrată rezervaţia sunt:
Legea 462/2001, care la art. 18, al. 10 prevede ca ariile naturale protejate care nu sunt cuprinse
în perimetrele rezervaţiilor biosferei, ale parcurilor naţionale şi parcurilor naturale pot fi
administrate pe baza de convenţii
Convenţia de custodie nr. 8934/20.09.2004, încheiată între Direcţia Silvică Deva şi
Agenţia de Protecţia Mediului Hunedoara, privind încredinţarea custodiei acestei rezervaţii
naturale
Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurii, Apelor şi Mediului nr. 850/2003, care stabileşte
responsabilităţile custodelui.
Dreptul de proprietate/administrare şi de folosinţă a terenurilor
Aria naturală protejată este amplasată majoritar în fondul forestier naţional, proprietate
publică a statului. Există, de asemenea, şi proprietăţi particulare.
Structura proprietăţii şi natura folosinţei terenurilor
Tabel 1.

Categoria de teren
Fond forestier

Proprietar

Suprafaţa (ha)

% din total suprafaţă

Statul Român

27,5

92

2,5

8

30,0

100

Enclave (Cetatea Devei)
TOTAL

Cadrul natural
 Geologia
Rezervaţia naturală este situată la limita
de nord-est a Munţilor Poiana Ruscă, din punct
de vedere geologic în zonă regăsindu-se
formaţiuni sedimentare (alcătuite din depozite
cretacice, acoperite de sedimente neogene)
care sunt depuse peste cele cristaline, în
straturi de 0 - 750 m, pe direcţia NE - SV.
Formaţiunile cristaline şi depozitele
sedimentare sunt stră- bătute de corpuri subvulcanice de andezite amfibolice, reprezentante ale
formaţiunilor eruptive.
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Versanţii puternic înclinaţi ai conurilor andezitice se încălzesc puternic vara, influenţând
prezenţa unei vegetaţii mezoxerofitice sau chiar xerofitice.
Dealul Cetăţii Deva este rezultatul activităţii vulcanice neogene, care, începând din
Tortonianul Superior până în Panonian, s-a desfăşurat cu o intensitate maximă în lungul Văii
Mureşului.
Între produsele magmatismului subsecvent acestei activităţi s-a format şi coşul vulcanic de
andezite al Dealului Cetăţii, căruia eroziunea ulterioară i-a îndepărtat o mare parte din structura
aparatului vulcanic.
Aspectul actual şi altitudinea i-au conferit şi denumirea de „deal”; doar versantul sudic, prin
stâncăriile abrupte şi golaşe aminteşte de originea muntoasă a acestei forme de relief.
 Geomorfologia
Forma de relief predominantă în zonă este versantul moderat înclinat. În partea centrală,
aceste culmi domoale sunt străpunse de conuri vulcanice cu aspect de măguri.
Din punct de vedere altitudinal, rezervaţia naturală este situată între 190 şi 371 m altitudine,
expoziţiile fiind variate, datorită formei conice. Înclinarea terenului este de 20 - 45°, versantul fiind
de tip ondulat.
 Hidrologia
Reţeaua hidrografică a zonei este reprezentată prin două categorii de pâraie:
- afluenţi direcţi ai râului Mureş (pârâul Bejan, valea Pietroasa, valea Rea), cu albii stabilite
în „văi de falie”, adeseori înguste
- afluenţi direcţi ai Cernei hunedorene, care la rândul său este afluent de stânga pe cursul
mijlociu al Mureşului (văile Arieş, Cârjiţi, Popeşti şi Almaş), cu configuraţia văilor mai deschise.
 Clima
Rezervaţia naturală, alături de ceilalţi muncei din jurul Devei, se constituie într-o limită
naturală între climatul temperat umed (specific Europei de Vest).
Temperatura medie anuală are valori în jurul a 10° C, pentru sezonul de vegetaţie 16,9 C.
Regimul eolian: vânturile au frecvenţe şi intensităţi moderate.
 Solurile
Din punct de vedere pedologic, tipurile de sol cu cea mai largă răspândire în zonă sunt cele
luvice şi argiloiluviale.
În cuprinsul rezervaţiei naturale se regăsesc următoarele tipuri de soluri:
- litosol tipic (pe pante abrupte şi versanţi superiori însoriţi - expoziţie estică)
- sol brun argiloiluvial tipic (în partea de nord)
- sol brun luvic tipic (în partea de sud-vest)
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 Flora
Principalele cenoze vegetale sunt reprezentate de păduri, tufărişuri şi vegetaţia stâncăriilor.
Pe versantul nordic şi nord-estic se păstrează pâlcurile de făgeto-carpinete, iar pe versanţii
sudici şi sud-vestici predomină tufărişurile de corn şi mojdrean.
Pe alocuri se întâlnesc tufe de liliac (Syringa vulgaris). La adăpostul acestor cenoze se
întâlnesc numeroase specii de origine submediteraneană şi mediteraneană: Aristolochia pallida,
Tamus communis, Inula conyza, Scutellaria altissima.
Vegetaţia lemnoasă este constituită din arborete artificiale (plantaţii de pini, salcâm, nuc
negru, efectuate în completarea golurilor create la poalele dealului prin extragerile masive din
deceniile trecute), alături de carpen, ulm, mojdrean, tei, frasin, paltin, arţar tătărăsc, păr, gorun, cer.
Subarboretul este bogat reprezentat prin corn, sânger, lemn câinesc liliac, păducel,
porumbar, salbă râioasă, salbă moale, călin, soc.
 Fauna
Fauna cuprinde specii caracteristice ecosistemelor dezvoltate pe substratul geologic. Astfel,
fauna de vertebrate cuprinde specii de mamifere, pasări, reptile, amfibieni ale căror habitate
preferenţiale sunt litiera pădurilor, tufărişurile, pădurile de foioase, vegetaţia de stâncării.
Amfibienii sunt reprezentaţi prin: Bufo bufo, Bufo viridis, Rana dalmatina, Rana
temporaria, Hyla arborea, Bombina bombina, Salamandra salamandra. Vipera cu corn (Vipera
ammodytes), ce trăieşte pe versanţii însoriţi ai stâncăriilor, este specie ocrotită prin lege.
Alte specii de şerpi întâlnite: Coronella austriaca, Elaphe longissima. Dintre şopârle sunt
amintite: Lacerta viridis, Podarcis muralis. Dintre păsări se menţionează: Corvus corax, Accipiter
gentilis, Garrulus glandarius, Falco tinunculus.
 Habitate
În suprafaţa ariei naturale protejate predomină terenurile acoperite cu vegetaţie lemnoasă,
dar apar în unele porţiuni şi stâncării andezitice pe care s-a instalat vegetaţie ierboasă.
Habitatele din cuprinsul nu sunt ameninţate de exploatări forestiere neconforme. Problemele
majore în zonă sunt cele legate de activitate turistică şi de păşunat.
Se preconizează reducerea impactului direct asupra Dealului Cetăţii prin introducerea
ascensorului înclinat, care facilitează accesul la ruinele cetăţii.
Comunităţi locale
 Folosinţa terenurilor în trecut
Zona Dealului Cetăţii Deva a fost supusă unei presiuni antropice deosebite dintotdeauna. În
documentele vechi se menţionează că în anii de glorie a cetăţii, dealul era complet defrişat, abia
recent instalându-se vegetaţia forestieră.
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 Aspecte socio-economice
Întreaga suprafaţă este proprietatea statului. Nu există alte persoane, fizice sau juridice, care
să deţină proprietăţi în interiorul acesteia. În imediata vecinătate a rezervaţiei există terenuri ce
aparţin locuitorilor municipiului Deva, care are în prezent o influenţă puternică asupra rezervaţiei.
Sursele de venit ale locuitorilor din zonă sunt în primul rând locurile de muncă în diferitele
domenii economice, dar şi surse de venit secundare din activităţi agricole (terenuri şi/sau animale
domestice).
 Folosinţa terenului şi resursele naturale în prezent
Terenurile din rezervaţie sunt repartizate pe categorii de folosinţă astfel: 92 % pădure şi
enclavă (Cetatea Devei) 8 %. Reglementările silvice exclud aceste suprafeţe de la orice fel de
intervenţie (ocrotire integrală).
Parcelele forestiere limitrofe rezervaţiei au fost constituite într-o zonă tampon prin
amenajamentul silvic şi încadrate ca atare din punct de vedere funcţional.
Administrarea se realizează de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva prin Direcţia
Silvică Deva, respectiv Ocolul Silvic Simeria.
Statutul de conservare în prezent
Rezervaţia are regim de arie protejată cu scop de protecţie şi conservare a unor habitate şi
specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, geologic şi arheologic cu
posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, putând fi admise şi activităţi turistice şi educative
organizate, precum şi valorificarea durabilă a unor resurse naturale.
Starea de conservare este în general bună. Turismul exercită o puternică influenţă negativă
în prezent, datorită afluxului mare de vizitatori, prin abandonarea deşeurilor şi colectarea speciilor
de floră sau faună.
De asemenea, păşunatul pe terenurile învecinate Dealului Cetăţii poate deveni un factor
perturbator al habitatelor.
Turism şi utilizări recreative, dotări
Punct de informare organizat există doar la sediul Ocolului Silvic Simeria. Posibilităţile de
cazare se găsesc în apropiere, în municipiul Deva. Spaţiile de cazare existente prezintă condiţii
foarte diferite de servicii.
Datorită suprafeţei mici a rezervaţiei în zonă nu există trasee turistice. Circulaţia se face pe
potecile de acces şi cu ascensorul înclinat. Nu există locuri de campare amenajate în apropierea
rezervaţiei. Nu sunt organizate servicii Salvamont, nefiind necesare.
Obiective turistice în apropierea ariei naturale protejate
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Principala atracţie turistică o reprezintă Municipiul Deva, situat pe malul stâng al cursului
mijlociu al râului Mureş, între Munţii Apuseni şi Munţii Poiana Ruscă, la o înălţime de 187 m faţă
de nivelul mării.
Numele „Deva” se consideră că provine din cuvântul dac „dava” însemnând fortăreaţă sau
cetate. Alte teorii atribuie originea numelui ,,Deva” Legiunii romane Augusta a II-a mutată în jurul
Castrului Deva, în prezent Chester din Britania.
Influenţa celtică leagă numele „Deva” de denumiri de locuri pre - romano - iberico - celtice
similare din Galia şi Iberia.
Dezvoltarea oraşului în secolele care au urmat este o consecinţă a protecţiei oferite de
fortăreaţă. Ca centru militar şi administrativ a jucat un rol important în istoria Transilvaniei.
Principalele obiective ale oraşului şi din împrejurimi sunt:


Palatul Magna Curia (azi sediul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane)



Turnul bisericii vechi ortodoxe, Deva, str. Călugăreni



Mănăstirea şi biserica franciscană, Deva, sec. XVIII



Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane - Secţia de Ştiinţe Naturale, Deva



Biserica „Sfântul Dumitru”, sat Hărău, comuna Hărău, sec. XIV



Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Bârsău, comuna Hărău, sec. XV



Castrul roman Micia, comuna Veţel, important castru roman.
De asemenea, alt obiectiv de interes turistic este

ascensorul înclinat de pe Dealul Cetăţii, inaugurat la Deva în
data de 22 noiembrie 2004, prima construcţie de acest gen din
România, cu rolul de a facilita accesul turiştilor în incinta
Cetăţii.
Staţia de plecare este amplasată la baza Dealului Cetăţii
- cota 186,5 m, cu acces din cărarea de intrare în stadionul
Cetate, iar cea de sosire în incinta Cetăţii Deva, la cota 369,5
metri, după al treilea zid de apărare.
Activităţi educative
Custodele colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru organizarea de acţiuni cu rol
de educare şi conştientizare şi totodată colaborează cu Consiliul Local Deva, desfăşurând acţiuni de
igienizare.
Se impune, pe viitor, ca în colaborare cu autorităţile locale, inspectoratul şcolar, organizaţii
neguvernamentale, să se găsească modalităţi de organizare a unor acţiuni educative.
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La punctul de informare va trebui să existe o bibliografie pe tema educaţiei de mediu,
broşuri tematice pe probleme de conservare a naturii.
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CERCETĂRI, STUDII, REFLECŢII
Strategii didactice diferenţiate şi impactul lor în promovarea unei învăţări care
răspunde cerinţelor educative ale elevilor

Problema cercetată
Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale permite, sub îndrumarea atentă a
cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către elevii normali a problematicii şi a
potenţialului de relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor lor care, din motive
independente de voinţa lor, au nevoie de o abordare diferenţiată a procesului de instruire şi educaţie
în şcoală şi de anumite facilităţi pentru accesul şi participarea lor la servicii oferite în cadrul
comunităţii.
În lucrarea de faţă mi-am propus să evidenţiez importanţa strategiilor didactice diferenţiate
şi impactul lor în promovarea unei învăţări care răspunde cerinţele educative ale elevilor. Consider
că nu este suficient să vorbim doar despre strategii diferenţiate, ci şi să acţionăm, ca dascăli, în
direcţia unei mai bune gestionări a resurselor personale şi a experienţei pe care pedagogia o oferă în
direcţia atingerii scopurilor şi obiectivelor scontate. Învăţând activ şi creativ, devenim activi şi
creativi.
4.2. Scopul şi obiectivele cercetării
Scopul acestei lucrări şi implicit a acestei cercetări este acela de a prezenta şi de a evidenţia
rolul, importanţa şi impactul utilizării unor strategii didactice diferenţiate la disciplina geografie
pentru formarea şi dezvoltarea elevilor cu CES din punct de vedere cognitiv şi comportamental.
4.3 Metodologia cercetării
În cadrul cercetării s-au utilizat metode calitative: observaţia şi experimentul.
În vederea experimentului se vor stabili variabilele independente şi dependente.
4.4 Design-ul cercetării
4.4.1 Ipoteza
Ipoteza generală (I.G.). Dacă se utilizează în activitatea didactică metode , mijloace si tehnici
diverse care permit diferenţierea la nivel de sarcină, conţinut, metode de lucru, creând o atmosferă
permisivă elevilor, atunci se educă şi se dezvoltă capacităţile de a identifica soluţii pentru diferite
probleme, reflecţii critice şi judecăţi de valoare, comparaţii şi analize ale situaţiilor date,
interacţiuni şi comportamente pozitive în grup.

113

4.4.2 Formarea eşantionului
În vederea realizării acestui experiment, am apelat la clasa a V-a, clasă de învăţământ
special cu un număr de 9 elevi (4 fete şi 5 băieţi) cu vârste cuprinse între 10 şi 13 ani, proveniţi din
medii diferite, unde părinţii nu colaborează cu şcoală, nu acordă sprijin, nu se interesează de situaţia
şcolară neavând grijă de ai trimite zilnic la şcoală, oferindu-le un nivel minim de trai.
4.4.3 Etapele cercetării
Cercetarea s-a desfăşurat pe perioada anului şcolar 2014-2015.
Etapele desfăşurării cercetării au fost următoarele:
1) Documentarea asupra clasei, observarea grupelor de copii, discuţii cu profesorul itinerant şi
profesorul consilier.
2) Identificarea nevoilor educaţionale ale elevilor şi a domeniilor de intervenţie prioritare
3) Aplicarea directă a intervenţiei privind eficienţa activităţilor diferenţiate în vederea creşterii
calităţii învăţării .
4) Analiza datelor obţinute.
5) Prelucrarea datelor cercetării şi stabilirea modalităţii de valorificare a cercetării.
Cercetarea experimentală intra-grup a parcurs trei etape: pre-testul (test de evaluare), etapa
intervenţiei experimentale, etapa post-test.

4.5 Rezultatele experimentului
În cadrul acestei acţiuni de cercetare, elevii investighează, descoperă, prelucrează informaţii
de real interes pentru ei; sunt actori cu roluri multiple în organizarea, planificarea, realizarea şi
evaluarea activităţilor; sunt puşi în situaţii practice în care sunt determinaţi intrinsec să
experimenteze deprinderi şi capacităţi noi şi să le consolideze pe cele dobândite; utilizează
cooperarea ca modalitate de bază în atingerea scopurilor individuale şi de grup; se construieşte o
comunitate de învăţare.
Analizând comparativ rezultatele celor două testări constată că în etapa de pre-test 66% din
elevii din eşantion au înregistrat rezultate slabe, iar în etapa de post-test procentul a scăzut
considerabil, ajungând la 11%. În ceea ce priveşte rezultatele medii constatăm că în prima etapă de
pre-test 33% din elevii din eşantion au înregistrat rezultate medii, iar în etapa de post-test 55% din
eşantion a înregistrat rezultate medii. În etapa de post-test constatăm că 33% din elevii au
înregistrare rezultate bune, iar astfel de rezultate nu s-au înregistrat în etapa de pre-test.
Ca urmare a utilizării unor strategii didactice care permit diferenţierea şi individualizarea
actului învăţării am constat că majoritatea elevilor au progresat după desfăşurarea acelor activităţi
contribuind la dezvoltarea copiilor, îmbogăţindu-le vocabularul, dezvoltându-si interesul pentru
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activităţi de cunoaştere. De asemenea feedbackul pozitiv utilizat permanent de către cadrul didactic,
valorizarea muncii individuale şi de grup, încurajările permanente, activităţile cu caracter concret şi
neteoretizat, realizate la nivelul cognitiv de – recunoaştere, reproducere, simple analize şi
comparaţii au determinat creşterea rezultatelor şcolare. Introducerea la începutul fiecărei orei a unui
moment de evocare în care elevii îşi reactualizau informaţiile anterioare, aveau ocazia să comunice,
să interacţioneze şi să se cunoască mai bine au determinat construirea unei comunităţii de învăţare
şi o mai un comportament implicativ crescut. Aceste momente de învăţare, de dezvoltare a
abilităţilor de comunicare, de intercunoaştere am observat că au determinat creşterea interesului
pentru învăţare a elevilor.
La finalul intervenţiei 88 % din totalul de 9 de elevi şi-au însuşit cunoştinţele, deprinderile şi
priceperile prevăzute de programa şcolară la nivel superior, ele devenind instrumente ale muncii
intelectuale viitoare.
Prin aplicarea strategiilor de învăţare diferenţiată am reuşit să stimulez motivaţia pentru
învăţare, încrederea în forţele proprii.
Cu răbdare şi perseverenţă, dar mai ales cu profesionalism şi responsabilitate prin descifrarea şi
înţelegerea nevoilor acestor elevi vom rezolva problemele cu care ne confruntăm: de relaţionare, de
comunicare, de învăţare reciprocă, de cunoaştere, de adaptare, de control etc.
Analiza rezultatelor obţinute după aplicarea acestor demersuri didactice au evidenţiat:


o reducere parţială a insuficientei dezvoltări a receptării sunetelor la nivelul silabelor şi a
cuvintelor;



posibilitatea de a citi şi de a scrie cuvinte polisilabice;



o creştere relativă a capacităţii de formulare a propoziţiilor;



o relativă dezvoltare a limbajului.

Pentru a asigura succesul în activitatea didactică, ca urmare a experimentului realizat consider că
este importantă:


folosirea testului situaţional, subiectul să fie pus în situaţii de viaţă cotidiană reale;



stimularea pozitivă a subiecţilor în toate activităţile de învăţare pentru dezvoltarea motivaţiei
intrinseci privind activitatea de învăţare;



responsabilizarea subiectului în clasă şi în familie.
Profesor Vintilă Teodora Elena
Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, Deva, judeţul Hunedoara
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Reflecţie asupra optimizării actului instructiv-educativ
Formarea unui nou tip de om, respectiv dezvoltarea unei personalităţi versatile trebuie să fie
prioritară tuturor cadrelor didactice pentru a contribui la îmbunătăţirea, modenizarea, perfecţionarea
procesului educaţional.
În procesul instructiv – educativ din zilele noastre s-a schimbat atât sarcina cadrului didactic
cât şi rolul elevului. Sarcina cadrului didactic este de a stârni interesul elevilor, de a încorpora în
educaţia formală valenţe ale educaţiei informale, punând în prim plan observarea esenţială,
autonomia operaţională şi rezolvarea sarcinilor de lucru, dându-le astfel posibilitatea realizării
autoformării pe tot parcursul vieţii. În acest scop elevilor trebuie să li se ofere materiale şi
instrumente didactice adecvate, precum şi prelucrarea logică, ştiinţifică a noilor cunoştinţe, în
funcţie de caracteristicile vârstei copilului. Totodată, cadrul didactic trebuie să cunoască atât
progresul cât şi dificultăţile de învăţare ale elevilor, pentru a-i sprijini la momentul potrivit, pentru a
conduce activităţile instructiv educative în modul cel mai potrivit, introducând recapitularea
necesară, exerciţii diferenţiate, încurajând performanţa şcolară, contribuind în acelaşi timp prin
metode eficiente de predare – învăţare la dezvoltarea multilaterală a elevilor.
Succesul unui cadru didactic - în final - este stabilit de societate, pe baza performanţei
individului, adaptabilitatea, inventivitatea şi integrarea sa în societate.
Este nevoie de schimbare, de noi reforme în educaţie. Educaţia trebuie ridicată la cel mai
înalt nivel, în conformitate cu noile nevoi social – economice. Perfecţionarea tehnicilor, metodelor
educaţionale vizând îmbunătăţirea eficienţei educative au apărut în paralel cu apariţia criticilor la
adresa educaţiei tradiţionale.
Un cadru didactic bun nu poate fi decât un om care gândeşte. Principalul scop al cadrului
didactic este educaţia, care nu este doar un scop, ci şi o vocaţie. Foarte multe familii încredinţează
responsabilitatea educaţiei doar în seama şcolii, dar aportul major la educaţia copiilor rămâne în
sarcina şcolii şi în cazul părinţilor, care coopereză cu instituţiile de învăţământ. Cadrul didactic este
considerat de părinţii cooperanţi un expert în educaţie.
Funcţia primordială a şcolii este îndeplinită doar atunci dacă cadrul didactic îşi manifestă
interesul faţă de elev, din toate punctele de vedere: îşi cunoaşte elevii, le cunoaşte trăirile interioare,
alege metoda adecvată în procesul instructiv – educativ. Activitatea unui cadru didactic îşi pune
amprenta asupra vieţii elevilor.
În ce constă activitatea unui cadru didactic?
 Organizează, clarifică şi îmbogăţeşte metodologic cunoştinţele elevilor;
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 Prezintă, sistematizează şi consolidează mijloacele prelucrării noilor cunoştinţe
precum şi a exprimării gândirii;
 Ajută la prelucrarea şi folosirea corectă a experienţelor acumulate, precum şi la
corelarea ştiinţei cu societatea;
 Oferă sprijin în realizarea de activităţi, în dezvoltarea gândirii critice şi a vieţii
emoţionale;
 Toate cele de mai sus ajută elevul în orientare, mai întâi într-un grup restrains
(familia, şcoala), apoi treptat în mediu tot mai larg (localitate, ţară), facilitând
autocunoaşterea, integrarea în societate (moralitate, comportament), învăţăndu-l să-şi
creeze comportamente responsabile privind sănătatea, respectiv autocontrolul.
Îmbunătăţirea eficienţei activităţilor didactice şi educaţionale trebuie deci să fie în
centrul de interes al unui cadru didactic, dând dovadă de capacitate de gândire creativă, de
previziune, de cercetare şi de inovaţie.
Din aceste motive în activităţile la clasă de zi cu zi, cadrul didactic va trebui să
creeze condiţiile optimizării actului educaţional. Nu toţi elevii îşi vor însuşi cunoştinţele în
egală măsură, dar fiecare va trebui să însuşească cel puţin minimumul prevăzut în
curriculum. Cadrul didactic trebuie să cunoască cauzele regresului elevului, şi să utilizeze
metode şi procedee care conduc spre învăţare eficientă.
Printre condiţiile optimizării actului instructiv – educativ putem menţiona:
 Cunoaşterea cât mai detailată a posibilităţilor de învăţare, respectiv personalitatea
elevilor. Identificând nivelul de dezvoltare atins, putem defini nivelul următor de
dezvoltare care poate fi îndeplinit prin efortul elevului.
 Responsabilizarea elevului cu privire la muncă, disciplină, conştientizarea
perseverenţei necesare depăşirii obstacolelor, devenind astfel membru activ al
societăţii.
 Crearea climatului optim de lucru, asigurarea condiţiilor pentru a stimula procesul de
învăţare a elevilor în scopul obţinerii rezultatelor remarcabile. Totodată, cadrul
didactic trebuie să fie exigent şi obiectiv.
Ideile prezentate mai sus justifică orientarea spre acea metodă didactică, care este cea mai
adecvată, plăcută şi atractivă în rândul elevilor şi cu ajutorul căreia – din experienţa mea
profesională – se poate obţine în cel mai scurt timp rezultatul scontat.
Această metodă este metoda jocului didactic, metodă cu importante valenţe educaţionale,
contribuind la informarea şi formarea elevilor, la consolidarea cunoştinţelor, la însuşirea unor
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concepte şi noţiuni noi. Prin folosirea acestei metode la clasă se asigură atât captarea elevilor cât şi
relaxarea şi o participare eficientă şi activă la desfăşurarea şi consolidarea lecţiei.
Jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de mişcare şi de acţiune a copilului. El
deschide în faţa copilului nu doar universul activităţii, ci şi universul extrem de variat al
relaţiilor interumane, oferind prilejul de a pătrunde în intimitatea acestora şi dezvoltând
dorinţa de a se comporta ca adulţii. Cu ajutorul jocurilor pot să-şi amplifice posibilităţile
memoriei ţinând minte regulile unui joc; se dezvoltă sub raportul activităţii voluntare, îşi
formează însuşirile voinţei: răbdarea, perseverenţa, stăpânirea de sine, conformându-se
acţional regulilor jocului. Tot în joc sunt modelate însuşirile şi trăsăturile de personalitate:
respectul faţă de alţii, responsabilitatea, cinstea, curajul, corectitudinea sau poate opusul lor.
În sfârşit jocul formează, dezvoltă şi restructurează întreaga viaţă psihică a copilului.
“Copilul este un nucleu al societății, el este punctul central în orice comunitate,
căci formarea lui și atitudinea pe care și-o dezvoltă vor crea societatea de mâine. Educația, sub toate
formele ei, este un puternic catalizator al acestei dezvoltări. Copilul, pe lângă puritatea și inocența
sa, reprezintă și o resursă valoroasă a lumii, el trebuie valorificat zi după zi. Prin valorificare
înțelegem tot ansamblul de comportamente care contribuie la toate acțiunile ce fac din comunitatea
de azi o lume mai bună, în care implicarea activă să fie un reflex înnăscut.” (Vlăduț Victor,
“Zîmbeşte-i copilului din tine”)

Bibliografie:
1. Cotuna, Rafila (2005), Locul şi rolul jocului didactic în învăţare, Revista Învăţământul
primar nr. 3-4, Editura Miniped, Bucureşti
2. Ionescu, Miron, Radu, Ioan (2005), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca
Profesor Ilyes Ibolya, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad
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Adjectivul şi grupul adjectival în GALR!
Studiu de caz
Gramatica. Un sistem de capcane atent
pregătite pentru picioarele omului autorealizat,
de-a lungul căii pe care înaintează cu distincţie.
Ambrose Bierce
Lucrarea de faţă tratează modul de abordare a clasei adjectivului şi a grupului adjectival din
perspectiva GALR 2005, 2008, deoarece odată cu apariţia Gramaticii academice a limbii române sa putut constata uşor că în ceea ce priveşte definirea părţilor de vorbire a avut loc o oarecare
pierdere de esenţă, deoarece în modul de abordare a acestora nu se ţine cont întotdeauna de criteriile
morfologice, sintactice, logico-semantice sau pragmatice, criterii pe care renumiţi lingvişti le
consideră absolut necesare în stabilirea principalelor caracteristici ale fiecărei părţi de vorbire.
În GALR adjectivul are o definiţie incompletă, lucru acesta este dedus din faptul că
adjectivul reprezintă o clasă de cuvinte oarecum omogenă. GALR aduce totodată în prim plan
studiul perspectivei structurale, adică a grupurilor, grupul nominal, grupul verbal, grupul adjectival,
etc., astfel grupul adjectival reprezintă un component al enunţului care este constituit în jurul unui
centru care se exprimă printr-un adjectiv. Totuşi adjectivul participă la organizarea enunţului ca şi
termen dependent, subordonându-se centrului unui grup ierarhic superior, grup nominal sau grup
verbal.
Grupul adjectival dezvoltă şi detaliază unitatea informaţională din cadrul enunţului care este
privit ca un mesaj, însă când este vorba de a organiza mesajul, grupul adjectival este plasat de
obicei după componentul temă. Din punctul de vedere al GALR adjectivul reprezintă clasa
cuvintelor flexibile subordonate substantivului, acordându-se cu acesta şi limitându-i extensiunea
prin atribuirea unei informaţii specifice. Din punct de vedere semantic adjectivul are autonomie şi
exprimă însuşirea numelui, nu singur ci numai prin raportarea la subiect. Însuşirea priveşte forma
obiectelor, mărimea, gustul, culoarea, originea, valoarea.
Ex: mare, frumos, rotund, încăpător.
Din punct de vedere morfologic adjectivul are flexiune sintetică marcată prin desinenţe de
gen, caz şi de determinarea articolului hotărât enclitic. Articolul nu este specific adjectivului ci
substantivului, dar apare în structura adjectivului din cauza topicii antepuse.
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Ex: marele spectacol, privirea jucăuşă - desinenţă de feminine singular N-A, florii
gingaşe – desinenţă de feminine G-D
Din punct de vedere sintactic adjectivul este plasat lângă substantive în topica normală sau
directă şi după substantive în topica indirectă, este antepus substantivului. Are capacitatea de a avea
funcţii sintactice şi intră în relaţie cu alte adjective, ori chiar cu verbul copulativ.
Ex: Maria are rochia galbenă. (atribut adjectival)/Tânărul este mai inteligent decât credea.
Centrul unui grup adjectival pe lângă faptul că poate fi exprimat printr-un adjectiv propriuzis, exemplu, rău de gură, recunoscător lui Dumnezeu, mai poate fi şi printr-un participiu doar că
trebuie să aibă o valoare adjectivală, exemplu, plină de remuşcări, sau un gerunziu devenit adjectiv
prin schimbarea valorii gramaticale, exemplu, coşuri în trecut/până nu demult fumegânde,
adjectivul pronominal şi numeralul adjectiv nu pot genera un grup sintactic.
Deoarece un grup adjectival se apropie de un grup verbal prin calitatea şi construcţia
adjuncţilor, complemente şi circumstanţiale, dar nu atribute, calitatea gramaticală a centrului de
grup are consecinţe directe atunci când este vorba de o selectare a adjuncţilor. Diferenţa apare
atunci când trebuie selectaţi adjuncţii dintre adjectivele prototipice şi cele înrudite semantic şi
formal cu verbul, adjectivele verbale având mai multe complemente obligatorii faţă de adjectivele
propriu-zise, exemplu, acţiuni premergătoare grevei vs. o femeie delicată şi distinsă, adjective
prototipice fără compliniri.
Din punct de vedere semantic, adjectivele prototipice generează şi ele diferenţe în ce
priveşte selectarea adjuncţilor. Adjectivele calificative acceptă adjuncţi cantitativi de diferite feluri,
spre exemplu, grozav de frumos, iute ca săgeata, temporali sau locali, exemplu, băiat atent atunci în
clasă, iar adjectivele categoriale de tipul: lingvistic, şcolar, zonal, pământesc, atunci când sunt
utilizate cu sens propriu, admit un număr limitat de adjuncţi care sunt exprimaţi de obicei prin
adverbe de mod, oarecum zonală. Topica adjectivului centru faţă de regentul său în grupul nominal
joacă un rol important, astfel, postpunerea este favorizată pentru prezenţa adjuncţilor adjectivului în
timp ce antepunerea este limitată, de aici rezultă faptul că adjuncţii din grupul adjectival diferă în
funcţie de calitatea centrului de grup şi de particularităţile semantico-sintactice şi de regim ale
centrului.
La fel ca şi adjectivele verbale şi adjectivele prototipice impun complementelor restricţii de
formă ( de caz, de prepoziţie sau de conjuncţie) şi roluri tematice, unele impun dativul, altele au o
anumită prepoziţie, apt de, capabil de, atent la, şi altele, care acceptă adjuncţi propoziţionali, impun
o anumită conjuncţie, conştientă că, aptă să, iar unele adjective propriu-zise îşi schimbă înţelesul
când devin centre de grup: Sorin este vrednic (harnic), Sorin este vrednic (demn) de a fi premiat.
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Când sensul adjectivului este insuficient pentru un enunţ sau când prezenţa unui adjunct este
impusă de regimul verbului înrudit, (tineri dependenţi de stupefiante), determinativii adjectivului
pot fi obligatorii, iar când sensul adjectivului este suficient pentru un enunţ (am cunoscut o fată
frumoasă/am cunoscut o fată frumoasă ca o floare, determinativii sunt facultativi. Tiparul de
construcţie a grupului adjectival este asemănător cu cel al grupului verbal, ceea ce diferă este
frecvenţa de apariţie deoarece grupurile adjectivale sunt mai rar utilizate.
O altă inconsecvenţă o reprezintă faptul că s-a încercat revizuirea definiţiei clasice a
adjectivului, considerându-se că adjectivul nu exprimă însuşiri, ci atribuie însuşiri obiectelor. Un alt
fapt observat în GALR, în ce priveşte adjectivul, este că se prezintă sumar o clasificare a acestora,
chiar şi a categoriilor nespecifice adjectivului, genul, numărul şi cazul, însă se acordă o importanţă
mărită categoriei specifice clasei adjectivelor, categoriei intensităţii.
S-a ajuns la concluzia că adjectivul şi grupul adjectival contribuie la sporirea expresivităţii
limbii noastre, oferind uzului figurat un material abundent deoarece se caracterizează prin
autonomie atât semantică cât şi funcţională. Prin expresivitatea lor sonoră, prin relevanţa acustică
deosebită, multe adjective şi grupuri adjectivale îmbogăţesc zestrea artistică a poporului nostru,
desăvârşind funcţia estetică a limbii.

Bibliografie:
1. Dimitriu, C., Tratat de gramatică a limbii române. Morfologia. Institutul European, Iaşi, 1999
2. Găitănaru, M., Adjectivul în limba română, Editura Universităţii, Piteşti, 2002
3. Găitănaru, Ş., Studii şi articole de gramatică, Editura Universităţii, Piteşti,2002
4. Guţu, R., V., Gramatica limbii române, Volumul I-II, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2005
5. Guţu, R., V., Gramatica limbii române, Volumul I-II, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2008.
Prof. Andreea Petrişor, Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş”, Şofronea
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Studiu sociologic – Atitudinea elevilor romi faţă de şcoală

Egalitatea este principiul fundamental, în virtutea căruia tuturor oamenilor şi statelor li se
recunosc aceleaşi drepturi şi li se impun aceleaşi îndatoriri, consacrate de lege. Ca şi dreptatea,
principiul egalităţii este un ideal de înfăptuit.
Realizarea principiului egalităţii înseamnă că indiferent de rasă, sex, religie, opinii politice,
avere, origine etnică sau socială, oamenii trebuie să se bucure de acelaşi tratement.
Comunitatea romilor reprezintă una dintre comunităţile etnice cu o pondere destul de
însemnată în peisajul demografic al României actuale. Diferenţele dintre romi şi români persistă şi
astăzi, această etnie rămânând în continuare categoria socială cea mai săracă şi forţă de muncă
foarte ieftină.
Studiul sociologic pe care îl prezint se numeşte ,,Atitudinea elevilor romi faţă de şcoală” am
făcut această delimitare deoarece atunci când muncim cu elevi romi ne lovim de mai multe
probleme precum: elevi cu CES, migraţie, violenţă, abandon şcolar, familii monoparentale.
Scopul cercetării – prezentarea atitudinii elevilor romi faţă de şcoală.
Obiectivele cercetării:


să le modificăm atitudinea nu tocmai bună faţă de şcoală;



să îi atragem pe aceşti elevi către şcoală;



să reducem abandonul şcolar;



să reducem marginalizarea socială la care sunt supuşi;



să le oferim o educaţie corespunzătoare;



să îi facem să devină cetăţeni activi;



să le dezvoltăm gândirea, creativitatea, curiozitatea şi respectul faţă de ceilalţi.

Ipoteza de cercetare – Dacă elevii romi nu au o atitudine favorabilă faţă de şcoală atunci rata
abandonului şcolar va creşte.
Eşantionarea – pentru realizarea studiului am apelat la un număr de 20 elevi romi cu vârste
cuprinse între 10 – 14 ani, aceştia au răspuns la un set de 10 întrebări ; studiul a fost realizat în
perioada 25.11.2015 – 15.12.2015.
Stabilirea metodologiei de cercetare:


metoda de cercetare folosită a fost ancheta sociologică;



tehnica de cercetare folosită a fost chestionarul;

122



procedeul de cercetare folosit a fost foaia cu întrebări.

Cercetarea propriu-zisă – a fost realizată prin răspunsul subiecţilor la cele 10 întrebări.
Chestionarul:
1. Aveţi o părere bună faţă de şcoală :
a Da

b Nu

2. Vă place cum arată şcoala în care învăţaţi :
a Da

b Nu

3. V-aţi gândit vreodată la abandonarea şcolii:
a Da

b Nu

4. Vă ajută studiile în viaţă:
a Da

b Nu

5. Aveţi calculator acasă:
a Da

b Nu

6. Sunteţi de acord cu temele de casă:
a Da

b Nu

7. Vă place ceea ce faceţi la şcoală:
a Da

b Nu

8. Părinţii vă încurajează să mergeţi la şcoală:
a Da

b Nu

9. După terminarea clasei a VIII a doriţi să vă continuaţi studiile:
a Da

b Nu

10. Profesorii vă oferă sprijin şi consiliere la şcoală:
a Da

b Nu

Prelucrarea informaţiilor s-a realizat după administrarea chestionarului.
Analiza statistică a datelor:


la întrebarea 1 pentru Da au fost 8 răspunsuri, iar pentru Nu au fost 12 răspunsuri.



la întrebarea 2 pentru Da au fost 18 răspunsuri, iar pentru Nu au fost 2 răspunsuri.



la întrebarea 3 pentru Da au fost 15 răspunsuri, iar pentru Nu au fost 5 răspunsuri.



la întrebarea 4 pentru Da au fost 2 răspunsuri, iar pentru Nu au fost 18 răspunsuri.



la întrebarea 5 pentru Da au fost 5 răspunsuri, iar pentru Nu au fost 15 răspunsuri.



la întrebarea 6 pentru Da au fost 3 răspunsuri, iar pentru Nu au fost 17 răspunsuri.



la întrebarea 7 pentru Da au fost 10 răspunsuri, iar pentru Nu au fost 10 răspunsuri.



la întrebarea 8 pentru Da au fost 4 răspunsuri, iar pentru Nu au fost 16 răspunsuri.
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la întrebarea 9 pentru Da au fost 2 răspunsuri, iar pentru Nu au fost 18 răspunsuri.



la întrebarea 10 pentru Da au fost 14 răspunsuri, iar pentru Nu au fost 6 răspunsuri.

Verificarea ipotezei de cercetare – ipoteza de cercetare lansată a fost confirmată.
Raportul de cercetare
Majoritatea reprezentanţilor acestei etnii se confruntă cu importante dificultăţi, precum
excludere, marginalizare socială şi culturală sau discriminare. Această populaţie se confruntă cu
probleme precum: analfabetism, lipsa de calificare, lipsa unui loc de muncă, nivelul scăzut de
educaţie, precaritatea stării de sănătate sau sărăcia.
În urma studiului pe care l-am efectuat am constatat că şcoala nu ocupă un loc important în
viaţa elevilor romi, majoritatea au vrut să abandoneze şcoala iar continuarea studiilor nu este o
prioritate datorită faptului că părinţii nu îi încurajează să meargă la şcoală.
Lipsurile materiale îi afectează foarte mult cu toate că profesorii le oferă sprijin şi consiliere
la şcoală şi că şcoala deţine toate condiţiile pentru o educaţie corespunzătoare.
Cred că trebuie să se pună mare accent pe educaţia adulţilor care aparţin acestei etnii, aceştia
să beneficieze de locuri de muncă, iar ajutoarele de la stat să fie reduse.
Elevii ar trebui să beneficieze de program after school, de diverse activităţi şcolare şi
extraşcolare prin care să fie atraşi la şcoală. Curricula şcolară să fie modificată şi adaptată pentru
elevii romi, să fie introduse ore de educaţie moral - civică.
În procesul de integrare a copiilor romi, şcoala are un rol fundamental promovând educaţia
interculturală al cărei obiectiv prioritar este promovarea capacităţii de convieţuire constructivă în
contextul cultural şi social variat, îndepărtând şi prevenind prejudecăţi din trecut şi chiar prezente.
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