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FACTORI  DINAMIZATORI  AI MOTIVAŢIEI  PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBILOR 
STRĂINE 

 
 

Lector univ. dr. Alexandru Luca, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş, judeţul Mureş 
 
 

Una dintre diferenţele esenţiale între învăţarea naturală a limbii materne şi 

învăţarea instituţionalizată a unei limbi străine rezidă în ponderea factorului motivaţie. 

Motivaţia pentru însuşirea limbii materne este evidentă la copil pentru că acest proces 

natural face parte din lupta sa instinctivă pentru viaţă , în măsura în care cel mai eficace 

mod de a-şi satisface nevoile fundamentale este să-şi însuşească foarte de timpuriu un 

mijloc direct de a comunica cu lumea exterioară şi, mai întâi , cu anturajul său imediat.  

Când examinăm , însă, învăţarea limbilor străine, remarcăm de îndată că problema 

motivaţiei se pune în totul alţi termeni.  Şi atunci ne putem pune , ca profesori de limbă 

străină, întrebări asupra scopului , metodelor şi procedeelor, asupra finalităţii demersului 

nostru didactic. Înainte de toate trebuie să cunoaştem factorii principali ai motivaţiei 

pentru învăţarea unei limbi străine. Am decelat un număr de patru astfel de factori: 

1. Primul factor este fără legătură directă cu situaţia şcolară şi l-am putea 

numi contextul socio-lingvistic al ţării în care se derulează procesul 

învăţării limbii străine şi este , fără îndoială, un factor deloc de neglijat. 

Când este vorba despre o ţară a cărei limbă naţională nu este vorbită în 

afara graniţelor , este neîndoielnic că acest fapt ar trebui să joace un rol 

hotărâtor în întărirea motivaţiei elevilor. Dacă limba străină ar juca un 

rol activ în viaţa economică, socială şi culturală a ţării respective, 

aceasta s-ar traduce printr-un interes susţinut pentru învăţarea şi 

stăpânirea acestei limbi. Privind din acest unghi lucrurile, învăţarea 

limbilor străine la noi ar trebui să fie încurajată şi să se obţină rezultate 

bune. Decisivă a fost  politica de integrare europeană care a favorizat, a 

intensificat şi a permanentizat  schimburile pe multiple planuri. 

2. Al doilea factor al motivaţiei ar fi aptitudinea pentru învăţarea limbilor 

şi care, să fim realişti, nu poate fi prea mult şi cu adevărat modificat.  
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3. În schimb, asupra celui de-al treilea factor, programa şi metodele de 

predare, se poate acţiona cu uşurinţă. M-aş opri asupra acestui factor 

deoarece se ştie că anumite metode au o mai mare putere de motivaţie 

decât altele şi că acest fapt depinde în esenţă de felul în care programele 

şi metoda ţin seama de interesele şi posibilităţile intrinseci ale elevilor: 

motivaţia este cu atât mai puternică cu cât este mai strânsă legătura 

între conţinut şi metodă, pe de o parte, şi elev , considerat ca subiect al 

învăţăturii, pe de altă parte.  

 

Încă de la începutul secolului , din momentul în care metoda directă s-a substituit 

progresiv vechii metode gramatică-traducere, calchiată pe modelul învăţării limbilor 

clasice, învăţarea limbilor moderne şi-a propus ca obiectiv prioritar să-i aducă pe elevi în 

situaţia de a comunica în limba străină, să le permită să înveţe să comunice în aceasta. 

Este neîndoielnic că pentru orice individ ( copil, adolescent sau adult) a învăţa o limbă 

străină înseamnă înainte de toate să înveţe să vorbească, deci să comunice în această 

limbă. Şi este firesc să fie aşa deoarece singura noastră experienţă trăită cu limbajul este 

aceea cu limba noastră maternă care ne-a permis din cea mai fragedă copilărie să ne 

integrăm în comunitatea lingvistică în care ne-am născut şi cu care am comunicat. Sigur, 

nu se va putea pune semnul egalităţii între minunatul proces natural de învăţare a limbii 

materne şi procesul artificial de achiziţionare a limbii străine în mediul şcolar. Dar o 

seamă de factori vin să apropie aceste două procese , favorizându-l pe cel de-al doilea. 

Televiziunea, radioul, turismul internaţional şi schimburile internaţionale îi sensibilizează 

pe elevi la nevoia de a învăţa şi stăpâni cel puţin o limbă străină în această lume dinamică  

în care barierele şi îngrădirile par să cedeze locul unui statornic proces de comunicare , 

dar în care rămâne o ultimă barieră de trecut, cea mai rezistentă, a limbii ca mijloc de 

comunicare.   O învăţare a limbilor străine bazată pe comunicare are avantaje de 

necontestat.  

• dezvoltă mijloacele de exprimare a elevilor, cu efecte benefice asupra 

stăpânirii limbii materne; 

• dezvoltă zestrea culturală a elevilor, relevând noi moduri de viaţă şi 

alte valori culturale vehiculate de limba învăţată; 
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• pe plan moral şi uman, metodele bazate pe comunicare creează şi 

dezvoltă un spirit de toleranţă şi de deschidere de a cărui stringentă 

actualitate suntem cu toţii conştienţi.  

 

Pentru a atinge aceste finalităţi, o bună programă de limbă străină trebuie să-şi 

propună trei obiective strategice specifice: 

• un obiectiv comunicaţional; 

• un obiectiv lingvistic , de reflecţie asupra limbii în care îi învăţăm pe 

elevi să comunice şi , în acelaşi timp de reflecţie comparativă în 

legătură cu limba maternă; 

• un obiectiv cultural fără de care noua aptitudine a elevului de a 

comunica ar risca să funcţioneze în gol.  

 

Conştient de aceste trei obiective , ilustrate în programe şi manuale , pe care le 

sperăm mai bune, profesorul trebuie să proiecteze strategiile de învăţare –evaluare care 

vor conveni cel mai bine diferitelor categorii de elevi şi este imediat evident faptul că 

stăpânirea progresivă a unui instrument de comunicare din ce în ce mai eficient este 

prima sursă de motivaţie şi cel mai bun garant al succesului.  Iată de ce în manualele de 

limbă străină trebuie pus mai întâi accentul pe învăţarea comunicării. Învăţând să 

comunice oral, încă din prima lecţie, devenind din ce în ce mai autonom, în această 

activitate fundamentală, apoi învăţând să devină un cititor autonom, elevul nu se va putea 

simţi decât încrezător în forţele sale. Programele şi manualele şi apoi metoda prin care 

dăm viaţă conţinutului fiecărei lecţii sunt deci un puternic element al motivaţiei şi care 

poate fi reformat prin gândirea unor manuale care să incite la comunicare, la descoperirea 

unor elemente de civilizaţie şi cultură care, prin intermediul mijloacelor de comunicare, 

ne stau la îndemână ca surse inepuizabile de îmbogăţire a universului spiritual al elevilor 

noştri.  

  Şi am ajuns, în sfârşit , la cel de-al patrulea factor al motivaţiei,  fără îndoială  

cel mai important: profesorul. S-a remarcat adesea că o anumită metodă reuşeşte foarte 

bine unui profesor şi este un eşec total pentru altul , deşi contextul aplicării este identic. E 

firesc să ne întrebăm de ce. Există un domeniu esenţial în care profesorul poate cu 
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adevărat avea o influenţă asupra perseverenţei şi a motivaţiei dacă ţine seama de 

următorii factori:  

• satisfacerea cerinţelor elevilor; 

• atitudinea elevilor faţă de profesor; 

• interesul elevilor pentru studiul limbilor; 

• atitudinea elevilor faţă de cultura poporului a cărui limbă o învaţă; 

 

Profesorul trebuie să ţină seama de aceşti factori în lumea contemporană atât de 

dinamică, de schimbătoare, în aceste timpuri ale noilor generaţii de elevi, cu nevoi de 

care nu se poate face abstracţie fără riscul de a eşua în demersul instructiv-educativ. Dacă 

ar fi să schiţăm un portret al profesorului de limbă străină ideal, fără îndoială că 

următoarele caracteristici ar sta la loc de cinste:  

• el este tânăr  spiritual ( oricare i-ar fi vârsta); 

• este foarte cultivat şi se străduieşte să îmbogăţească cultura elevilor 

săi; 

• îşi ajută elevii să reuşească în viaţă; 

• îi determină pe aceştia să-i înţeleagă şi să-i aprecieze pe străini, 

• tratează cu elevii probleme de actualitate făcându-i să uite orizontul 

îngust al şcolii;  

• ştie să-şi facă lecţiile interesante; 

• are o bună pronunţie în limba străină; 

• explică cu claritate ; 

• tratează în mod egal toţi elevii; 

• dă dovadă de o mare răbdare; 

• insistă asupra limbii vorbite; 

• îi determină pe elevi să înveţe , să muncească; 

Putem presupune că dacă fiecare dintre noi ne străduim să ne apropiem de acest 

portret, elevii noştri vor fi motivaţi când vor avea sentimentul că învaţă o limbă autentică, 

când profesorul lor le oferă un bun model al acestei limbi pe care se vor strădui să-l imite. 

Profesorul trebuie să fie mai ales şi înainte de toate un bun psiholog, în mod constant 
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conştient de problemele specifice ale fiecărui elev , pentru a-i putea ajuta să le depăşească 

şi capabil în acelaşi timp să creeze în clasă o atmosferă de încredere şi de simpatie 

reciprocă care caracterizează relaţia profesor elev.  
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FACTORI  DINAMIZATORI AI MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBILOR 

STRĂINE 

 

REZUMAT 

 

Lect. Univ. dr. ALEXANDRU  LUCA   Univ. Petru Maior  
 

 

  Motivaţia elevilor este un factor atât de important al învăţării limbilor străine încât 

niciun profesor nu poate ignora acest aspect esenţial al demersului metodic şi educativ. 

Printre factorii care favorizează învăţarea limbilor străine ar putea fi amintiţi următorii:  

1. aptitudinea pentru învăţarea acestor limbi  

2. inteligenţa elevului 

3. perseverenţa sau motivaţia 

4. rolul programelor şi manualelor  

5. rolul profesorului de limbă străină.  

 

 Când examinăm învăţarea limbilor străine, remarcăm faptul că motivaţia e analizată în 

termeni diferiţi faţă de alte materii. Elevul învaţă fie din dorinţa părinţilor ca acesta să 

stăpânească o limbă străină , fie din dorinţa de a obţine rezultate deosebite. Finalitatea 

rămâne însă stăpânirea limbii ca mijloc de comunicare în diverse situaţii ale vieţii 

cotidiene , învăţare care rămâne oricum artificială şi căreia profesorul trebuie să-i aplice 

amprenta de autenticitate.  
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ELEMENTELE DISCURSULUI  ÎN OPERA TERRE DES HOMMES DE 
ANTOINE DE SAINT EXUPERY 

 

LES MARQUES DU DISCOURS DANS TERRE DES HOMMES 

D’ ANTOINE DE SAINT EXUPERY 

 

         Lector univ .dr.Luca Alexandru , Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş 

 

Terre des Hommes nu constituie o povestire liniară , în sensul în care ar fi o 

juxtapunere de povestiri ci o legătură tematică şi structurală , aşa cum vom încerca să o 

dovedim. Timpurile verbale cel mai des folosite sunt imperfectul care implică atât 

anterioritatea cât şi simultaneitatea în povestire, cât şi prezentul indicativ care presupune 

recursul la sistemul discursului care regizează efectiv scrierea operei şi asigură un factor 

de coeziune al operei , în ciuda aparentei sale discontinuităţi structurale. Această formulă 

scoate în evidenţă meditaţia subiectivă al unui « eu » al enunţării, persoană gramaticală 

pe care se plasează enunţurile şi asigură coeziunea acolo unde totul pare împrăştiat sau 

risipit.  

Activitatea memoriei subiectului ghidează în acest fel naraţiunea şi se instalează ca un 

factor de emancipare a discursului în raport cu povestea trăită.  

 

« C’était en 1926. Je venais d’entrer comme jeune pilote de ligne à la Société 

Latécoère, qui assura, avant l’Aéropostale, puis Air France la liaison Toulouse-Dakar ».1 

La narration commence à la première personne et l’auteur a opté pour une évocation 

rétrospective. La mention d’une date, les noms des lieux, associés aux déictiques ce/je 

fournissent un cadre bien fixé au récit, permettant ainsi  de repérer avec précision le 

narrateur, l’espace et le temps des événement racontés. 

La première phrase, d’une importance extrême, pose un fixage temporel : le 

moment où les événements racontés sont censés se dérouler, associé, dès la phrase 

suivante, au motif de l’entrée dans le domaine des futurs déplacements. Il est à remarquer 

                                                 
1 A.de Saint-Exupéry, Terre des Hommes,Gallimard,Paris,1939, p. 173. 
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que ce lieu, identifié par le nom de Société Latécoère, dépasse la fiction référentielle  du 

récit et acquiert un rôle fonctionnel dans la mesure où il constitue la porte d’accès à 

l’espace général de l’action : les vols entre Toulouse et Dakar, toponymes qui balisent le 

trajet, en parfait accord sémantique avec le référent posé dans le titre du chapitre : La 

ligne.   

Le recours au système du discours régit effectivement l’écriture de l’œuvre et 

assure un facteur de cohésion à Terre des hommes, malgré son apparente discontinuité 

structurale. Cette formule révèle en outre la médiation subjective d’un  je de 

l’énonciation, personne grammaticale sur laquelle viennent se placer les énoncés et 

assurent la cohésion là où tout semble dissipé ou éparpillé. L’activité de la mémoire du 

sujet guide de cette façon la narration et s’installe comme un facteur d’émancipation du 

discours par rapport à l’histoire vécue. L’alternance des deux systèmes peut être décelée 

dans le chapitre narrant le premier courrier et elle est  renforcée  par la présence  des 

déictiques qui renvoient à la subjectivité du locuteur. Leur relevé rend compte de cette 

présence du sujet du discours et donc d’un narrateur sujet central de l’énonciation, qui 

remplit le rôle de médiatiser les rapports entre le passé et le présent : « Les moteurs à 

cette époque-là, n’offraient point la sécurité qu’offrent les moteurs d’aujourd’hui ».2 

« Quand je sortais de ce bureau »3 « Ce vieil omnibus a disparu, mais son austérité, son 

inconfort sont restés dans mon souvenir. Et je me souviens d’avoir  appris, trois ans plus 

tard la mort du pilote L’écrivain. »4 « Ainsi voyage aujourd’hui l’équipage » 5« Je me 

souviens aussi de l’une de ces heures où l’on franchit les lisières du monde réel »  6 

De ces citations, on peut déceler de multiples marques signalant le rapprochement  

d’un temps du discours et d’un temps de l’histoire. Il est à souligner, tout d’abord 

l’emploi des  pronoms personnels et du système verbal. L’emploi du pronom  je, auquel il 

faut associer la forme verbale   me souviens suppose une intense activité mémorielle. Ce 

type de construction renvoie au moment de la narration et montre que celle-ci est 

dépendante d’une conscience qui restitue, subjectivement, les événements dans le but 
                                                 
2 Ibidem , p. 186. 
3 Ibidem, p. 175. 
4 Ibidem, p. 178. 
5 Ibidem, p. 180. 
6 Ibidem, p. 181. 
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précis de leur conférer un sens supérieur qui conduira par la suite à des réflexions qui 

vont être capitales pour l’œuvre de l’auteur.  

Dans Terre des hommes, les irruptions récurrentes du temps de l’écriture 

témoignent de la souplesse dont l’auteur et  le narrateur se rencontrent dans le temps de 

l’écriture. Mais d’autres procédés encore informent sur la présence d’un je-narrateur, 

organisateur des expériences fragmentées d’une vie en les unifiant suivant une démarche 

créatrice qui le fait forger un espace narratif et discursif   sui generis. 

La narration prend dans Terre des hommes une dynamique de juxtaposition de 

branches narratives indépendantes qui contredit le terme de roman qu’on a attribué à cette 

œuvre. Sur ce point, la composition du second chapitre Les camarades  par son caractère 

hybride, en offre un bon exemple sans que jamais le narrateur n’abdique de son statut de 

médiateur de la narration. Après l’évocation sommaire de l’ouverture de la ligne africaine 

Casablanca –Dakar et l’épisode de la captivité de Mermoz par les Maures, dans un récit 

dominé par l’emploi de la troisième personne, de l’imparfait et du passé simple : « Les 

moteurs d’alors ne résistaient guère, une panne livra Mermoz aux Maures ; ils hésitèrent 

à le massacrer, le gardèrent quinze jours prisonnier, puis le revendirent. Et Mermoz reprit 

ses courriers au-dessus des mêmes territoires »7, le narrateur qui sait tout, enchaîne un 

autre récit, projeté déjà sur un espace géographique opposé, situé sur un autre niveau 

temporel mais racontant les exploits du même Mermoz : « Lorsque s’ouvrit la ligne 

d’Amérique, Mermoz, toujours à l’avant –garde fut chargé d’étudier le tronçon de 

Buenos-Aires à Santiago et, après un pont sur le Sahara, de bâtir un pont au-dessus des 

Andes. Mermoz essayait pour les autres ».8 

Terre des hommes a la particularité qu’il s’agit d’un récit de déplacement en 

avion où la plupart des éléments sont traités en termes d’espace. Le récit est construit sur 

des traversées en avion et les personnages travaillent dans un métier qui les fait parcourir 

des étendues, affrontant l’espace et ses dangers, qu’il s’agisse de l’océan, du désert, des 

montagnes, des conditions atmosphériques dans ce qu’elles ont d’extrême - tempête, 

chaleur, froid. 

                                                 
7 Ibidem, p. 186. 
8 Ibidem, p. 186. 
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Mais une autre idée vient s’ajouter aux traits déjà  cités du trajet et qui souligne 

les dangers auxquels s’exposent les pilotes : la disparition : « Ces années entretenaient 

avec science notre respect. Mais de temps à autre, respectable pour l’éternité, l’un d’eux 

ne rentrait pas. » 9 C’est ce qui préfigure les disparitions de Mermoz, celle de Guillaumet 

et le récit  de l’accident d’avion en plein désert saharien subi par le narrateur et son 

compagnon Prévot. 

Ces différents trajets  et leurs dangers réciproques s’enchaînent donc au fil des 

récits où le narrateur intervient souvent comme personnage- actant – mais parfois comme 

simple conteur-narrant des histoires. Nous allons tâcher de saisir la particularité du 

mouvement narratif et discursif dans le cadre de ce même chapitre. Considérant le rapport 

entre les énoncés et l’énonciation, il nous faut dégager la situation énonciative du 

narrateur, engagé dans son discours et la façon dont il  manipule les structures 

temporelles, spatiales et actoriales qui véhiculent la progression du récit. Emile 

Benveniste donnait la définition de l’énonciation comme : « la mise en fonctionnement 

de la langue par un acte individuel d’utilisation ».10 « Il faudrait aussi distinguer 

l’énonciation parlée de l’énonciation écrite, celle-ci se met sur deux plans : l’écrivain 

s’énonce en écrivant et, à l’intérieur de son écriture, il fait des individus s’énoncer».11 

Reprenant maintenant le texte, et à la lumière de ces notions, vérifions comment au 

segment racontant le silence qui se fit dans la radio de Mermoz se juxtapose un autre 

segment, renvoyant à l’instance énonciative qui prend à sa charge l’explication de la 

différence dans la conception de la durée dans l’aviation. Il s’agit d’une structure hybride 

dans la mesure où le segment narratif est entremêlé du discours de l’auteur qui intervient 

dans l’histoire. C’est ce que dit, notamment, l’emploi du passé simple- temps privilégié 

de l’histoire : « Puis le silence se fit/…/Tous les postes de radio  de la ligne /…/ 

commencèrent leur veillé dans l’angoisse ».12 

Le passage au présent relève du discours : « Si dix minutes de retard n’ont guère 

de sens dans la vie journalière, elles prennent dans l’aviation postale une lourde 

                                                 
9 Ibidem, p. 188. 
10 E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris, 1966, tome I, p., 166. 
11 Ibidem, p .172. 
12 A . de  Saint Exupéry, op. cit. , p. 187. 
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signification ».13 La fusion du narrateur dans l’inclusif nous, procédé à travers lequel il 

ramène l’expérience à soi-même, l’utilisation de la forme interrogative, modalité 

spécifique du discours, expriment sa participation subjective : «  Lequel d’entre nous n’a 

point connu ces espérances de plus en plus fragiles, ce silence qui empire de minute en 

minute comme une maladie fatale ? »14  

   Par cette inclusion, même lorsque le narrateur s’efface comme personnage, il 

continue à appartenir à l’univers du récit. Mais d’autres moyens sont mis en œuvre pour 

faire coïncider de plus près l’histoire et le discours, le discours et le vécu. Ainsi le montre 

le segment qui suit le précédent, où la transition de l’histoire au discours devient plus 

nette par un recours massif au système du présent de l’énonciation, moment où le 

narrateur dégage une réflexion de cet événement passé : « Quand un camarade meurt 

ainsi, sa mort paraît encore un acte qui est dans l’ordre du métier, et tout d’abord, blesse 

peut-être moins qu’une autre mort   

 La narration s’organise à partir de l’instance  énonciative dont le discours est en 

prise constante sur l’histoire. Le sujet de l’énonciation renforce son propos, tout en 

accentuant le caractère rétrospectif de l’évocation. Saint-Exupéry raconte, en fait, avec sa 

mémoire ; il rapporte l’accident légendaire de Guillaumet dans la Cordillère des Andes et 

les recherches auxquelles il avait lui-même participé. En premier plan, nous avons le récit 

des impressions du narrateur : « Et lorsque, de nouveau, je me glissais entre les murs et 

les piliers géants des Andes, il me semblait, non plus te rechercher, mais veiller ton corps, 

en silence, dans une cathédrale de neige ».15 

    L’annonce de la rescapée de l’aviateur, la rencontre émouvante après cinq jours 

et quatre nuits de marche dans la neige sont rapportées par l’auteur-témoin : « C’est alors 

que tu exprimas, et ce fut ta première phrase intelligible, un remarquable orgueil 

d’homme : ce que j’ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l’aurait fait ».16  L’accident 

est raconté par le narrateur et c’est à travers son regard rétrospectif qu’est rapportée 

l’aventure de Guillaumet. En effet, l’invocation  de ce dernier, implicite dans la forme 

pronominale tu, renvoie à un interlocuteur, soit à la voix du narrateur.  

                                                 
13 Ibidem, p. 187. 
14 Ibidem, p. 188. 
15 Ibidem, p. 194. 
16 Ibidem, p.192. 



 6

  Il faut souligner l’utilisation particulière dans ce contexte du pronom tu, qui 

permet au narrateur de maintenir l’équilibre entre l’histoire et le discours.  Si, comme 

anaphore grammaticale de Guillaumet, ce pronom revêtit le rôle d’interlocuteur au sein 

du discours du narrateur mais il se trouve aussi engagé dans l’histoire, fait qui nous 

permet de mieux suivre son déroulement. 

    Une fois encore la voix du narrateur premier s’estompe au profit d’un discours 

second ; celui du narrateur homodiégétique qui intervient comme personnage de 

l’histoire, je, témoin et garant de l’épisode narré : « J’’avais failli me faire coincer, nous 

disais-tu, mais je n’étais pas convaincu encore. On rencontre des courants descendants au 

dessus des nuages qui paraissent stables »17. 

   Bien que la forme dialogique pure soit abandonnée, l’échange entre les pronoms 

je et tu se maintient par le biais de l’interpellation qui renvoie au passé, à partir du présent 

de l’énonciation. Le narrateur pénètre sans réserves dans la conscience du tu pour en 

restituer les pensées même s’il se trouve au-delà du rôle de participant à l’histoire.  Le 

lecteur se trouve en présence de l’évocation du tu par le narrateur et donc dans la 

présence d’un échange entre je et tu  et assiste à un échange dialogique entre le je  qui est 

le protagoniste de l’histoire, Guillaumet, dont la présence est relevée par les formes 

pronominales je, me, m’a, et le je qui représente le narrateur dont la présence dans 

l’histoire se manifeste par le pronom me.  

Il ressort ainsi la quête d’un sens à la vie de Guillaumet à celles des camarades. 

Comme des hommes en général. Saint Exupéry la définit à travers le geste cognitif de 

l’écriture qui l’amène à forger la notion de communauté. L’épanouissement de l’homme 

ne semble réalisable qu’au sein d’une communauté, s’affranchissant de la vie médiocre 

par le dépassement de lui-même.  

Dans Terre des Hommes le temps, l’espace, les personnages n’obéissent toujours 

pas à un rapport narratif fondé sur une chronologie ou sur la linéarité d’une narration, 

tendance vers laquelle la tradition romanesque oblige ce genre littéraire. L’auteur 

s’affranchit de certaines règles propres au roman, fait qui met en difficulté l’effort de 

définir aisément cet ensemble de récits. Ainsi, si l’on applique à l’étude de cette œuvre le 

terme « espace », celui –ci dépasse de bien loin la dimension thématique et en acquiert 

                                                 
17 Ibidem, p. 41. 
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une dimension allégorique qui pourrait être le déchiffrement d’un nouvel espace 

romanesque. Terre des Hommes, par la générosité des termes abordés, par la dimension 

humaine et morale, est d’une complexité et d’une profondeur qui envoûte le lecteur et 

réussit à le convertir à un effort de se surpasser, de devenir et de rester, au –delà des 

vicissitudes et des difficultés, Homme. 
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6. Gide, A., A. de Saint Exupéry, Albert, Liège, 1951 ; 
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futur, Langue française, 67,1985, p.38-58. 

 

 

ELEMENTELE DISCURSULUI  ÎN OPERA TERRE DES HOMMES DE ANTOINE 

DE SAINT EXUPERY 

 

REZUMAT 

 

                  Lect. Univ. dr.ALEXANDRU LUCA  Univ. Petru Maior 

 

 

Terre des Hommes nu constituie o povestire liniară , în sensul în care ar fi o 

juxtapunere de povestiri ci o legătură tematică şi structurală , aşa cum vom încerca să o 

dovedim. Timpurile verbale cel mai des folosite sunt imperfectul care implică atât 
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anterioritatea cât şi simultaneitatea în povestire, cât şi prezentul indicativ care presupune 

recursul la sistemul discursului care regizează efectiv scrierea operei şi asigură un factor 

de coeziune al acesteia , în ciuda aparentei sale discontinuităţi structurale. Această 

formulă scoate în evidenţă meditaţia subiectivă al unui « eu » al enunţării, persoană 

gramaticală pe care se plasează enunţurile şi asigură coeziunea acolo unde totul pare 

împrăştiat sau risipit.  

Activitatea memoriei subiectului ghidează în acest fel naraţiunea şi se instalează 

ca un factor de emancipare a discursului în raport cu povestea trăită.  

 

 

 



ŞCOALA ALTFEL - UN MOD NOU DE ABORARE A ACTIVITĂŢILOR 

 

 Profesor învăţământ preşcolar Aldea Daniela 

Grădiniţa P.P. Licurici Tg. Mureş, Judeţul Mures 

 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, 

iar aceştia trebuie pregătiţi  să înţeleagă şi să accepte provocările, să devină ei înşişi factori ai 

schimbărilor viitoare, acest lucru se realizează în cadrul activităţilor/ orelor din grădinţă/ şcoli, 

dar programul „şcoala altfel” propune un alt mod de a pregăti copiii pentru această lume, într-un 

mod practic, creativ, inovator,  care să-i implice pe copii în activităţi deosebite şi interesante 

pentru ei. 

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor şi a 

şcolilor, ci şi prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul 

de o săptămână „şcoala altfel”. 

 Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor 

didactice în activități care să răspundă intereselor  și  preocupărilor  diverse ale  copiilor 

preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu 

neapărat  în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni 

variate, în contexte nonformale. 

 În cadrul grădiniţei activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, 

concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la 

muzee, teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. 

 Pentru această săptămână voi propune câteva activităţi care pot fi desfăşurate cu copiii în 

această săptămână. 

 

ACTIVITATEA NR.1 

Grupa de vârstă: 6-7 ani 

Ariile de dezvoltare: afectivă, socială, fizică, intelectuală, spirituală şi a caracterului 

Denumirea activităţii: Călătorie în „junglă” 

Loc de desfăşurare: în exterior, curtea grădiniţei ( în parc, într-o poeniţă) 

Perioada: o zi 



Durata: 3 ore 

Nr. de participanţi: 20 de copii şi 4 adulţi 

Obiectivele activităţii: 

Activităţile propuse contribuie la dezvoltarea personală a copiilor în vederea atingerii 

următoarelor obiective: 

• Copilul îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi reuşeşte să se facă înţeles. 

• Copilul îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în 

dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. 

• Copilul îşi conştientizează şi acceptă propriile trăiri şi sentimente, înţelege cauzele şi 

efectele  pe care acestea le pot avea aupra sa şi a celorlalţi. 

• Copilul abordează într-o manieră optimistă  şi cu simţul umorului 

• Copilul acceptă şi respectă regulile jocurilor, şi participă activ la jocurile propuse 

Descrierea activităţii: 

 Ne imaginăm că pornim într-o călătorie în junglă. Fiecare copil îşi alege un nume de 

animal din junglă şi pornim la drum. ( în curtea grădiniţei) 

 Pentru a ne cunoaşte mai bine şi a şti numele celor di junglă ne jucăm jocul „Cine sunt 

vecinii tăi?” Se face un cerc, apoi se prezintă fiecare „animal” în parte. O persoană intră în cerc 

şi se va întreba pe sărite câte un animal: „Cine sunt vecinii tăi?”, iar copilul întrebat va raspunde: 

„Vecinii mei sunt.....” (şi le va spune numele de animale). După ce răspunde, cel din cerc va 

întreba: „Şi cine ai vrea să fie vecinii tăi?”, iar cel întrebat va spune două nume (altele decât a 

celor care îi sunt deja vecini). Cei patru ale căror nume au fost pronunţate trebuie să îşi găsescă 

un loc în partea opusă. Precum şi cel din cerc trebuie să ocupe locul unuia dintre vecinii celui 

întrebat. Dintre aceştia unul va rămâne fără loc- urmând să fie cel care va sta in  cerc. 

 Jocul se va termina după ce toţi participanţii au fost fie vecini, fie în cerc ori cei care au 

fost întrebaţi. 

 După ce ne-am cunoscut cu toţii, acum ca şi personaje din junglă, putem porni la 

călătorie. Dar nu ajungem departe deoarece am întâlnit o parte de pământ cu mulţi copaci, iar 

aceştia nu ne lasă să trecem până nu ne împrietenim cu ei. Astfel propun jocul „Recunoaşterea 

copacului”. Fiecare copil este legat la ochi şi dus în preajma unui copac. Acestuia i se va spune 

că pomul este prietenul lui şi că trebuie să îl cunoască cât mai bine, aşa că trebuie să răspundă la 

cerinţe precum: fă cunoştinţă cu el, îmbrţişează-ţi noul prieten,  bate palma cu el,  mângâie-l, etc. 



 După 5 minute copii sunt adunaţi într-un grup şi dezlegaţi la ochi. Provocarea pentru ei 

va fi să îşi regăsească prietenul. 

 După ce ne-am împrietenit cu copacii junglei, aceştia ne-au servit şi cu fructele lor, având 

o pauză de gustare de câteva minute. 

 Ca să ne putem continua călătoria prin junglă trebuie să trecem de „Groapa de 

crocodili”, dar nu oricum ci: se întinde o sfoară pe sol. Participanţii la joc trebuie să se aşeze în 

ordinea alfabetică, fără a călca înafara sforii. Cine este mâncat de crocodili merge la un cap al 

sforii. Jocul se termină când vor trece toţi şi vor fi aşezaţi în ordinea alfabetică. 

 După ce am trecut de groapa de crocodili, ne întâlnim cu maimutele urlătoare care nu ne 

mai permit să mai comunicăm. Acestea formează un „Zid urlător” între noi. Astfel copiii se 

împart în trei şiruri paralele, aşezătă la distanţă de un metru între ele. Primul şir trebuie să 

transmită un anumit mesaj celor din al treilea rând. Şirul din mijloc (maimuţele) trebuie să facă 

tot posibilul ca mesajl să nu fie recepţionat corect emiţând zgomote şi realizând mişcări. După 

circa 2 minute jocul se întrerupe şi se costată dacă mesajul a fost corect recepţionat. Şirurile se 

schimbă astfel în cât fiecare dintre acestea să fie pe rând emiţătorul, receptorul şi elementul 

perturbator al mesajului. 

 După ce am reuşit să ne înţelegem am plecat mai departe prin junglă, dar din păcate  

ne-am pierdut dar auzim un elicopter care ne-ar putea salva şi astfel încercăm să facem un „Om 

gigant”, vor forma  cu corpul lor un om gigant. Acest om are o serie de probleme pe care trebuie 

să le rezolve: - îţi curge nasul, suflă-l! - ţi-au căzut pantalonii apleacăte şi ridică-i! – îţi este sete 

bea apă! Etc. Participanţii trebuie să acţioneze în fucţie de ce anume o anumită parte a corpului. 

 Pentru că am făcut omul gigant  elicopterul ne-a văzut şi a venit şi ne-a salvat. Ajunşi în 

grupă am găsit un copac care trebuie colorat. Avem două culori: dacă le-a plăcut activitatea 

copiii colorează pe copac cu verde, iar dacă nu le-a plăcut activitatea vor colora tulpina cu maro. 

 

ACTIVITATEA NR. 2 

Grupa de vârstă: 6-7 ani 

Ariile de dezvoltare: afectivă, socială, fizică, intelectuală, spirituală şi a caracterului 

Denumirea activităţii: Atelierul de creaţie 

Loc de desfăşurare:în interior, în grupă 

Perioada: o zi 



Durata: 3 ore 

Nr. de participanţi: 18 copii şi 3 adulţi 

Obiectivele activităţii:  

Activităţile propuse contribuie la dezvoltarea personală a copiilor în vederea atingerii 

următoarelor obiective: 

• Copilul îşi dezvoltă capacitatea de a se exprima prin diferite forme de comunicare. 

• Copilul îşi consolidează încrederea în sine, fiind conştient de capacităţile personale şi de 

potenţialul de care dispune, pentru a-şi găsi propriul rol. 

• Copilul urmăreşte să optimizeze într-un mod creativ activităţile pe care le întreprinde. 

Descriere activităţii: Vom organiza spaţiul din grupă astfel în cât să creăm atmosfera unui atelier 

de lucru. Pentru început vom vedea care este utiltatea diferitelor materiale din atelier. Ne vom 

juca „Foaia de hârtie”. Copiii se împart în trei echipe egale. Fiecare echipă primeşte un 

material,(creion, plastelină, foaie, etc.) ei vor trebui să găsească în 10 minute cât mai multe 

modalităţi de utilizare a acestui material fără să judece ideile care sunt spuse. Se poate da şi 

contextul în care acele materiale trebuie să fie folosite . După ce se colectează ideile se prezintă 

şi se discută care sunt ideile care se pot pune în aplicare. 

 După ce am hotărât fiecare instrument ce rol are şi unde se poate folosi vom confecţiona 

„Felicitări de Paşte” din hârtie reciclată. Hârtia folosită se rupe bucăţi mici care se pun într-un 

lighean  şi se adaugă câteva căni de apă. Conţinutul astfel obţinut se bate cu mixerul până când 

devine o pastă. Se pot adăuga condimente sau mirodenii. Se bagă sita în acest amestec şi se 

scoate în pozişie orizontală. Sita se întoarce cu susul în jos, astfel stratul de celuloză obţinut 

ajungând pe o pânză care va absoarbe apa în exces.  De asemenea, utilizând un burete apa mai 

poate fi absorbită şi pe cealalată parte a sitei.Sita se ridică, rămânând numai celuloza pe bucata 

de pânză. Hârtia astfel opţinută poate fi ornată cu diferite condimente şi mirodenii, iar apoi lăsată 

la uscat în sala de clasă, pe pânză pe care a fost pusă iniţial. Hârtia obţinută trebuie lăată la uscat. 

 Fiecare dintre copiii a fost creator de felicitare, apoi propun jocul „Desenează o lună” ca 

să fim şi pictori. Toţi copiii stau în cerc pe scăunele, inclusiv educatoarea şi încă trei adulţi. 

Instrumentu de scris sau pensula trece din mână în mână pe la fiecare participant. Când cineva 

primeşte pensula, are sarcina de a desena în aer o lună cât mai frumoasă, apoi aşteaptă evaluarea 

educatarei şi abea după aceea va da pensula mai departe. Educatoarea „evaluează” fiecare desen, 

apreciind ca „frumoase” numai desenele celor care au mulţumit în momentul în care au primit 



pensula. Jocul continuă până când, ajutaţi fiind şi de indicile educatoarei şi de „exemplul pozitiv” 

dat de educatoare, şi cei care s-au prins deja, toţi participanţii descoperă regula. 

 După ce am trecut şi pe la atelierul de pictură vom poposi la atelierul de „Sclupturi”. 

Copiii vor face perechi de 2 persoane: una va fi lutul alta scluptorul. Lutul se va lăsa modelat de 

scluptor. Educatoarea poate să ofere instrucţiuni pentru scluptor: teme de modelare di filme, 

autoportret, cum vreau să t vad etc.  După ce se termină scluptura se pot inversa rolurile.  

 Atelierul noastre de creaţie s-a sfârşit şi pentru ca „artiştii” să-şi exprime părerea despre 

acea zi fiecare îşi va face un jurnal de o zi unde vor desena ceea ce le-a plăcut şi ceea ce nu le-a 

plăcut. 

 

ACTIVITATEA NR. 3 

Grupa de vârstă: 6-7 ani 

Ariile de dezvoltare: afectivă, socială, fizică, intelectuală, spirituală şi a caracterului 

Denumirea activităţii: O zi de cercetaş (Metoda Scout) 

Loc de desfăşurare: în exterior, curtea grădiniţei / în interior, în grupă 

Perioada: o zi 

Durata: 3 ore 

Nr. de participanţi: 18 de copii şi 3 adulţi 

Obiectivele activităţii:  

Activităţile propuse contribuie la dezvoltarea personală a copiilor în vederea atingerii 

următoarelor obiective: 

• Copilul îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în 

dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. 

• Copilul îşi conştientizează şi acceptă propriile trăiri şi sentimente, înţelege cauzele şi 

efectele  pe care acestea le pot avea aupra sa şi a celorlalţi 

• Copilul acţionează în mod responsabil pentru dezvoltarea grupului promovând şi 

facilitând un climat de colaborare în interiorul acestuia. 

• Copilul relaţionează cu cei din jur în mod nediscriminatoriu, fără a fi influenţat de 

steriotipuri sau prejudecăţi de ordin social, religios şi etnic şi urmăreşte înlăturarea lor. 

 

 



Descrierea activităţii:  

Pentru început se organizează un cadru în care fiecare copil va face PROMISIUNEA  de 

a deveni cercetaş grădinar. El va spune cu cuvintele lui ceea ce promite că va face ca şi cercetaş 

grădinar: să ascult sfaturile liderilor, să îngrijesc natura, să mă înţeleg bine cu natura, să fiu mai 

tot timpul vesel etc.  

 După ce fiecare copil a făcut promisiunea şi toţi sunt acuma cercetaşi grădinari, ne vom 

împărţi pe PATRULE. Fiecare patrulă are câte 6 membri şi un lider. Fiecare patrulă îşi alege un 

nume care să-i reprezinte, fiecare membru a grupului are o funcţtie: lider, purtător de cuvânt, 

responsabilul cu jurnalul etc.  

 După ce fiecare patrulă şi-a ales numele plecăm în călătorie. Propunem copiilor un 

CADRU IMAGINAR în care copiii să pătrundă şi să-şi desfăşoare activităţile. Putem să ne 

desfăşurăm activitatea de cercetaş grădinar în junglă, în cosmos, în curtea bnicii,  la mare în 

pădure etc, fie în grupă fie în atură.  

 După ce am plecat în călătoria noastră fiecare patrulă trebuie să aibă un steag ca să se 

poată recunoaşte de la distanţă. Astfel le dăm copiilor un timp să îşi elaboreze steagul patrulei. 

 După ce am parcurs toate aceste etape, vom cere fiecărei  patrule să-şi redacteze jurnalul 

patrulei. În fiecare zi acesta va fi completat de către toţi membrii patrulei fie cu inscripţii fie cu 

desene. 

 Din acest moment copiii sunt pregătiţi să desfăşoare activităţi cercetăşeşti organizaţi în 

patrule şi să-şi respecte promisiunea făcută.. 

   

 

Bibliografie: 

• Şerbănescu Horaţiu, Mişu Silvia, Seuche Radu, „Manualul 100 de idei de educaţie 
nonformală”, Editura Asociaţia Creativ, Bucureşti 2010 

• Curs de formare continuă „Pedagogia cercetăşească- premisă în educaţia nonformală” 

• http://www.scout.ro/ 

• http://www.isj.ph.edu.ro 
 

 

 



 

 

OPŢIONAL ,,MEŞTEŞUG ŞI HĂRNICIE’’ 

ANTRENAMENT GRAFIC BAZAT PE ARTĂ POPULARĂ  

 

Prof. Alina Iuliana Moldoveanu, 

Gr.P.P. Nr.2, Reghin 

Jud. Mureş 

          Prof. Ionela Maria Şerban, 

          Gr. P.P. Nr.2, Reghin 

Jud. Mureş 

Tot ce se întâmplă în jurul nostru invită la o revalorizare a dimensiunilor tradiţiilor, printr-un 

demers teoretic şi acţional, în consubstanţialitatea unui bogat repertoriu de formare axiologică şi 

praxiologică. 

 Această activitate opţională a apărut în urma unor serbări şi acţiuni la care am participat cu 

copiii, acţiuni care au promovat şi susţinut tradiţiile populare locale şi educarea preşcolarilor în 

spiritul respectării acestora. La participările respective am constatat că cei mici sunt atraşi de 

costumele populare, de obiectele de artă populară, dar nu au prea multe ocazii să le vadă şi să le 

admire. La oraş puţini părinţi au în casă obiecte de artă populară sau costume populare. De aceea, 

ne-am gândit că prezentarea acestora poate fi realizată atât în grădiniţă, cât şi la Muzeul Etnografic, 

şi poate fi întregită printr-o activitate opţională care să-l apropie pe copil şi mai mult de lumea 

satului sau de lumea bunicilor. Bineînţeles că vizitele la Muzeul Etnografic sunt ocazii 

nemaipomenite pentru copii să cunoască lumea satului ( casa acoperită cu şindrilă, vase şi obiecte 

de artă populară autentice, costume populare din mai multe zone, războiul de ţesut). 

 Copiii noştri merită toată atenţia, preocuparea şi priceperea noastră în a-i ajuta să descopere 

şi să se apropie cât mai mult de specificul popular român. Considerăm că avem datoria să-i învăţăm 

să preţuiască şi să ducă mai departe valorile şi tradiţiile populare, elementele care ne disting ca 

neam într-o lume a globalizării. 

 Pentru copiii care n-au bunici în mediul rural, grădiniţa reprezintă un important loc unde ei 

cunosc o parte din tradiţiile şi valorile neamului românesc. Astfel, am încercat să surprindem teme 

reprezentative din folclorul românesc într-o manieră accesibilă vârstei copiilor, pentru a-i face să 

aprecieze ceea ce este autentic şi valoros din tezaurul moştenit de la generaţiile anterioare.  

 Sub pretextul decorării obiectelor de artă populară, copilul exersează trasarea elementelor 

grafice fără a conştientiza semnificaţia lor ( de exemplu, copilul desenează şindrila de pe fântână şi 



nu linia oblică spre dreapta etc.). Această activitate opţională pregăteşte copilul atât la nivel cognitiv 

şi estetic, cât şi al deprinderilor motrice elementare necesare folosirii instrumentelor de scris. 

 Ne-am bucura dacă prin intermediul acestui opţional am putea veni în sprijinul colegelor 

educatoare care doresc să sensibilizeze copiii şi să-i introducă în lumea valorilor autentice ale 

tezaurului românesc, devenind ei înşişi „ mici creatori” de artă populară. 

 

DOMENII EXPERIENŢIALE IMPLICATE: DLC (Educarea limbajului)    

                                              DEC (Educaţie plastică) 

NIVELUL: II  

DURATA: 1 semestru 

SEMESTRUL : I 

OBIECTIV CADRU: Realizarea unor corespondenţe între  diferite elemente de limbaj plastic, 

forme, obiecte din mediul înconjurător ( natură, artă, viaţă socială); 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

Copilul să poată: 

� să recunoască modele tradiţionale din mediul înconjurător; 

� să redea liber temele propuse, utilizând elementele de limbaj plastic învăţate; 

� să-şi dezvolte dragostea şi gustul estetic pentru obiectele de artă populară; 

� să interpreteze liber, creativ, lucrările colegilor, exprimând sentimente estetice; 

� să exercite deprinderi, tehnici specifice desenului, în redarea unor modele de artă populară; 

 

 

 

NR. 

CRT 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

SARCINA DIDACTICĂ 

FORMA DE 

REALIZARE (elemente 

de limbaj plastic) 

1.  Fluierele ciobănaşului 
 
 

Ajută ciobănaşul să-şi 
orneze fluierele cu puncte. 

punctul 

2.  Spata de la războiul de ţesut 
 

Uneşte punctelor de sus în 
jos pentru a completa 
desenul. Continuă trasarea 
liniilor verticale după 
model. 

linia verticală ce uneşte 
două puncte 

3.  Lepedeul cu modele simple Continuă modelul 
lepedeielor folosind puncte 
şi linii verticale. 

linia verticală 
punctul 



 

NR. 

CRT 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

SARCINA DIDACTICĂ 

FORMA DE 

REALIZARE (elemente 

de limbaj plastic) 

4.  Înşirăm mărgele  Uneşte mărgelele de la 
stânga la dreapta prin linii 
orizontale pentru a forma 
şiraguri frumoase. 

linia orizontală 

5.  Traista Ornează traista populară cu 
puncte şi linii învăţate. 

punctul 
combinaţii de linii 

6.  Fântână ţărănească acoperită 
cu şindrilă 

Desenează şindrila de pe 
fântână folosind linii oblice 
spre dreapta. 

linia oblică spre dreapta 

7.  Ştergare ţărăneşti Decorează ştergarele cu 
linii oblice, orizontale şi 
puncte. 

linia oblică 
linia orizontală 
punctul 

8.  Căsuţa bunicilor  Desenează linii orizontale, 
verticale şi oblice pentru a 
realiza căsuţa bunicilor. 

linia orizontală 
linia verticală 
linia oblică 

9.  Faţa de masă Desenează steluţe mari, 
mici pe faţa de masă 
folosind linii orizontale, 
verticale şi oblice. 
 

linia orizontală 
linia verticală 
linia oblică 

10.  Poze pentru bunici Continuă modelele 
începute pe ramele 
pozelor.Desenează părul 
copiilor şi modelele de pe 
bluzele lor urmărind liniile 
punctate. 

combinaţii de linii 

11.  Ulcioare tradiţionale Ornează ulcioarele cu 
puncte, linii oblice şi linii 
ondulate(şerpuite). 

punctul 
linia oblică 
linia şerpuită 

12.  Dulap vechi Continuă modelele de pe 
dulapul bunicilor. 

combinaţii de linii 

13.  Bastonul bunicului Desenează bastonaşe pe 
banca bunicului şi uneşte 
liniile punctate de pe 
bastonul acestuia. 

bastonaşul 

14.  Acoperiş cu ţigle Desenează bastonaşe legate 
între ele pentru a termina 
acoperişul casei. 

bastonaşe legate între ele 

15.  Farfuria olarului Continuă desenele înce-
pute pentru a orna cât mai 
frumos farfuria olarului. 

linia frântă 
linia şerpuită 

16.  Ouă de Paşte Uneşte liniile punctate 
pentru a desena ouă. 
Desenează şi tu câteva ouă. 

linia curbă închisă 



 

NR. 

CRT 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

SARCINA DIDACTICĂ 

FORMA DE 

REALIZARE (elemente 

de limbaj plastic) 

17.  Încondeiem ouă Încondeiază ouăle folosind 
sugestiile date şi alte 
combinaţii de linii şi 
puncte învăţate. 

combinaţii de linii şi 
puncte. 

18.  Ia ţărăncuţei 
 
 
 

Ornează ia ţărăncuţei de la 
costumul popular cu linii 
frânte. 

linia frântă deschisă 

19.  Poale 
 
 
 

Continuă modelul început 
pe poale: puncte şi linii 
frânte. 

punctul  
linia frântă deschisă 

20.  Catrinţa Decorează catrinţa fetiţei 
cu modelele sugerate 
( evaluare). 

combinaţii de linii la 
alegerea copiilor 

21.  Costume populare Decorează costumele po-
pulare cu puncte şi linii 
învăţate(evaluare). 

combinaţii de elemente 
plastice învăţate 
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PROIECTUL, 
CA METODĂ INTERACTIVĂ DE GRUP  

 
Înv. ANA SIMIONESCU 
Şcoala Generală Adămuş 

Jud. Mureş 
  
  “Organizarea activităţii şcolare, fie în formă frontală ori colectivă (de muncă cu 

întregul colectiv al clasei), fie în echipe(microgrupuri) sau individuală, reclamă în mod 

inevitabil o metodologie adecvată acestor forme organizatorice.” 

                                                                                                            (Ioan Cerghit ) 
Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea 

dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi 
cu rezultate evidente.  

Proiectul, ca metodă interactivă de grup, se poate desfǎşura pe parcursul a câtorva 
zile, sǎptǎmâni sau chiar perioade mai lungi de timp. Atenţia elevilor se va concentra 
asupra dorinţei de a crea un produs de care ei sǎ fie mândri. La clasele mici se pot crea 
proiecte de grup, iar după iniţierea în folosirea metodei, şi proiecte individuale. Am 
demarat o acţiune de iniţiere a şcolarului mic în realizarea unui proiect la cunoaşterea 

mediului. Apreciez proiectul ca metodǎ, considerând cǎ are o importantă valoare 
instructiv-educativǎ, deoarece îl implicǎ activ pe elev în crearea, colectarea şi 
selecţionarea materialelor constitutive. Metoda permite activizarea optimă a elevilor pe 
plan intelectual, într-un demers didactic amplu. Se naşte, însă ,întrebarea: cum voi 
proceda, în mod concret, spre a-l atrage pe copil în demersul conceput de mine?                                   
Beneficiarii actului educaţional trebuie să fie elevii de a căror formare suntem 
responsabili. De aceea, o activitate de învăţare eficientă este cea în care sunt antrenaţi toţi 
participanţii. Am pornit de la această premisă atunci când mi-am propus să-i iniţiez pe 
elevii mei în realizarea acestui  proiect.    

La începutul unităţii de învăţare „Animalele sǎlbatice”, la clasa aII-a,  cǎreia i-am 
alocat 9 ore, am comunicat elevilor intenţia ca la final sǎ organizǎm un concurs cu tema: 
„Necuvântǎtoarele şi puii lor”. Le-am propus sǎ aleagǎ patru animale îndrǎgite despre 
care sǎ aflăm cât mai multe informaţii. Elevii au ales: iepurele, ariciul, veveriţa şi ursul. 
Am convingerea cǎ pânǎ şi elevii de vârstă şcolară mică sunt capabili sǎ întreprindǎ 
acţiuni de documentare sub o atentǎ îndrumare a învăţǎtorului. Cooptând elevul în 
activitǎţi de informare pe tema propusǎ, învăţarea devine un proiect personal al elevului, 
îndrumat şi orientat de învǎţǎtor ca manager al situaţiei de învǎţare. Astfel, în etapa 
pregǎtitoare a proiectului, am colaborat cu biblioteca şcolii pentru o atentǎ selecţie de 
texte în proză şi în versuri, ghicitori, curiozitǎţi despre cele patru animale. Elevii au 
consultat atlase, reviste, pliante, au realizat decupaje (folosite mai târziu ca ecusoane), au 
căutat mascote reprezentative care au fost utilizate în concurs. Aceastǎ muncǎ activizantǎ 
şi laborioasǎ a produs satisfacţie elevilor pe măsurǎ ce deveneau conştienţi de faptul cǎ 
propria contribuţie va aduce beneficii grupei. Activitatea propriu-zisă s-a desfǎşurat pe 4 
grupe a câte 5 elevi. Aceştia au fost aşezaţi ca în schema de mai jos: 
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                             Veveriţele Iepuraşii 
 
 
 
 
 
 Ariceii  
 Ursuleţii 
 
 
 
 
 
Grupele au fost desemnate prin rezolvarea unui rebus, soluţia acestuia fiind însǎşi 

denumirea echipei („Ariceii”, „Veveriţele”, „Ursuleţii” şi „Iepuraşii”). Pretextul l-a 
constituit poezia lui Marin Sorescu, „Cea mai scumpă de pe lume” (Spune-mi care 
mamă-anume /Cea mai scumpă e pe lume?/ Puii toţi au zis de pasări,/ Zarzării au zis de 
zarzări,/Peştişorii, de peştoaică,/Ursuleţii, de ursoaică,/Şerpişorii, de şerpoaică,/ 
Tigrişorii, de tigroaică. /Mânjii toţi au zis de iepe, /Firul cepii-a zis de cepe,/ Nucii toţi au 
zis de nucă, /Cucii toţi au zis de cucă...), precum şi versurile poeziei „Fiecare cu puiul 
său”, acestea fiind baza definiţiilor pentru soluţionare şi pe care le-am rostit împreunǎ: 
 ( Are furnica furnicuţe/Şi broscuţa Oac, broscuţe./Ursoaica are ursuleţi / Şi veveriţa 
vevereţi./Are dovleacul dovlecei/Şi şoricica şoricei./ O fluturiţă fluturaşi/ Şi greieriţa 
greieraşi). Versurile selectate ca definiţii pentru rezolvarea rebusului au fost recitate de 
toţi, în cor. Acest moment a avut ca scop omogenizarea dinamicii colectivului de elevi şi 
focalizarea atenţiei asupra apartenenţei la un grup. 

Am avut în vedere în permanenţǎ faptul cǎ fiecare elev este caracterizat de un ritm 
propriu de învǎţare şi un stil de muncă diferit. Am optat pentru munca diferenţiată până la 
nivel individual, propunând în cadrul grupei sarcini pe mǎsura potenţialului fiecǎrui elev 
la nivel minimal, mediu, superior şi de performanţǎ. Elevul a fost atât de implicat în 
rezolvarea sarcinii proprii, încât el nu a conştientizat cǎ sarcina sa diferǎ ca nivel de a 
altui coechipier, ceea ce era şi de dorit. În conceperea probelor concursului am ţinut 
seama cǎ sarcinile propuse trebuie sǎ îl provoace pe elev în a descoperi lumea 
înconjurǎtoare şi ceea ce se întâmplǎ in jurul sǎu. În acest sens, cunoştinţele, informaţiile 
acumulate prin acţiunile de documentare, capacitaţile şi abilităţile formate la clasǎ, 
experienţa anterioarǎ au fost solicitate în soluţionarea subiectelor.  

Dupǎ desemnarea grupelor, elevii au primit ecusoane cu însemne şi nume (Aricel  
1, 2, 3, 4, 5, Ursuleţ 1, 2, 3, 4, 5, Veveriţǎ 1, 2, 3, 4, 5 şi Iepuraş 1, 2, 3, 4, 5). Au aşezat şi 
mascota „norocoasă” pe masă, aceasta fiind un animal de pluş, reprezentativ pentru 
grupă. În coşuleţe am aşezat „punctele”, sub formă de decupaje specifice hranei fiecărui 
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animal: mure, alune, morcovi şi furnici. 
Itemii au fost identici pentru fiecare grupǎ, diferenţierea fǎcând-o referirea la 

animalul în sine.  
Proba numărul 1: elevii care au ecusonul cu numărul 1 din fiecare grupǎ se aşazǎ 

la masa de lucru şi primesc fişa conceputǎ astfel:  
A. Unde trǎieşte ..... (imaginea reprezentativǎ animalului)?         

• În pădurile de la munte; 
• În zonele de câmpie, 
• La marginile pădurilor şi locuri umbroase, 
• În pădurile de foioase şi conifere.  ( X ) 

B. Primeşti un punct în plus dacă alegi corect şi adǎpostul lui:  
• bârlog 
• scorburǎ ( X )                                                                             
• ierburi şi tufişuri 
• marginile pǎdurilor 

( Am exemplificat cu „veveriţa”; celelalte trei grupe au: urs, iepure, arici. În mod normal, 
răspunsurile vor fi diferite). 
           Dupǎ expirarea timpului de lucru alocat, se confruntǎ rezultatele, care sunt 
consemnate pe patru afişe, cu ajutorul decupajelor-recompense specifice fiecǎrei grupe 
(alune, mure, furnici, morcovi). 
 
 
 

 
 

PROBA 

1 

 
 

PROBA 

2 

 
 

PROBA 

3 

 
 

PROBA 

4 

 
 

PROBA 

5 
Punctaj total 
 

     

 
Între probele concursului, fiecare grupǎ de „pui” a prezentat rezultatele documentǎrii 
constând în citirea unui scurt text în prozǎ, reprezentativ, recitarea unor poezii hazlii, 
ghicitori, curiozitǎţi, cântece, concepute într-un minispectacol, fructificând astfel 
cunoştinţele, abilitǎţile, imaginaţia şi creativitatea participanţilor. Exemplific cu 
materialele despre veveriţă. 
Ghicitoare!                  Este tare mititică, 
                                    O zăreşti prin rămurică, 
                                    Însă coada ei stufoasă 
                                    O face aşa frumoasă. 
                                    Cu alune se hrăneşte, 
                                    Spuneţi voi cum se numeşte!  ( Veveriţa)       
Poezie:                                                                                                   

Ce se-aude în copac?                                      Trosc! Prelung ca un ecou!!!!!                                       
Oare-i scrâşnet de gândac?                             Când e vremea rea afară, 
Sau vreo carie ce-acuş                                    În bogata ei cămară, 
Face-n scoarţă rumeguş?                                Numa-n fustă şi papuci 
I-auzi! ...Trosc!, apoi din nou                         Veveriţa sparge nuci. 
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Cântec: I. Din pădurea cea vestită                 II.   Veveriţa cea isteaţă 
                Colo jos în poieniţă                              A ajuns la ea acasă. 
                Veveriţa vine-n grabă                           Cu alune-n paneraş 
                Cu alune multe-n labă.                         Să le dea la copilaşi. 
                                          Refren: Ţup, ţup, ţup din creangă-n creangă 
                                                        Îşi adună alunele.  ( bis ) 
                                                                    
Text în proză: fragment din „Veveriţa”, de Mihail Sadoveanu. 
 
Ştiaţi că.... 

• Veveriţa poate sări la o distanţă de peste 2 metri? 
• Coada stufoasă a veveriţei o ajută să-şi menţină echilibrul în timp ce sare de pe o 

creangă pe alta? 
• Totodată ea serveşte şi ca o pătură în iernile geroase? 
• Foarte rar, când e nevoită, poate înota prin apă, folosind coada drept cârmă? 
 

Proba numărul 2:   ( este rezolvată de „puiul ”cu acelaşi număr din grup) 
A. Cu ce se hrăneşte? ( imaginea animalului )  

Sunt aplicate imagini ale hranei specifice (morcovi, alune, mure, furnici). Elevii unesc 
imaginea animalului cu a hranei corespunzătoare lui ( itemi cu alegere multiplă);  
se prezintă rezultatele şi se dau punctele-recompensă. 

B. Primeşti un punct în plus dacă adaugi şi tu ceva la hrana lui. 
 

Proba numărul 3: ( se rezolvă de către „puiul” cu numărul 3  din fiecare grupă) 
Completează desenul cu ce lipseşte! ( pe fişa cu „Iepuraş” lipsesc urechile; pe fişa cu 
„Urs” , o lăbuţă, la „Arici”, ţepii, la „Veveriţă”, coada). Se analizează produsele finale şi 
se acordă punctele. 
 
Proba numărul 4:  ( va fi rezolvată de „puii”ce au ecusonul cu numărul 4) 

Ce număr are umbra animalului colorat?  
Fişa conţine umbrele a nouă animale, numerotate de la 1 la 9 şi imaginea color a 

unuia (iepuraş, veveriţă, arici, ursuleţ). Concurenţii trebuie sǎ specifice numǎrul umbrei 
acestuia.  Se acordă punctajul. 

 
Proba numărul 5: ( se rezolvă de către „puii” cu numărul 5) 
Potriveşte piesele puzzle-ului penrtu a obţine imaginea animalului îndrăgit. 
( fiecare elev ce are ecusonul nr.5 din grupă primeşte imaginea întreagă şi pe cea 
secţionată sub formă de puzzle a animalului pe care îl reprezintă; se alocă timp sufucient 
pentru reconstituirea imaginii). Se analizează şi se acordă recompensele. 
 
 La finele activitǎţii, toate materialele referitoare la acelaşi animal au fost cuprinse 
într-un dosar pregǎtit din timp, cu numele animalului, imagine reprezentativă şi un număr 
de folii de plastic. Proiectul despre fiecare animal conţine 12 pagini ( rebus, cele 5 probe 
ale concursului, text în proză, poezie, ghicitoare, cântec, curiozităţi, puzzle – imagine 
întreagă şi secţionată). Materialele au fost ilustrate cu desene ale copiilor, decupaje, 
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reprezentǎri, ştampile de colorat, ţinându-se cont de nevoia de concret şi de estetic a 
şcolarului mic.  

Ca strategie evaluativǎ am optat pentru evaluarea formativǎ pe tot parcursul 
activitǎţii, implicându-l pe elev în procesul de învǎţare, fǎcându-l în permenenţǎ conştient 
de rolul sǎu în rezolvarea sarcinilor grupei, dar, mai ales, punându-l într-o luminǎ 
favorabilǎ prin ajutor şi colaborare în analiza erorilor pânǎ la soluţionarea lor spre a-i 
cultiva încrederea în sine. Totodatǎ elevul a fost invitat sǎ se autoaprecieze în cazurile în 
care aplicarea acestei metode a fost posibilǎ. 
 Aprecierea efortului fiecăruia la reuşita activităţii de grup este un moment 
important al actului didactic. Elevii îl aşteaptă pentru a li se confirma reuşita efortului 
depus. Astfel că, pe lângă punctele-recompensă adunate de grupă, nu au lipsit nici 
„recompensele”dulci, alese în aşa fel încât să satisfacă „gusturile”participanţilor: 
ciocolată cu alune pentru „Veveriţe”, cu miere pentru „Ursuleţi”, cu fructe pentru 
„Iepuraşi” şi în formă de mămăruţe pentru „Aricei”. 
 E un început firav în iniţierea elevilor în conceperea unui proiect, dar am 
convingerea că experienţa acumulată reprezintă fundamentul unor activităţi ulterioare de 
acest gen. 
                      Ataşez fotografie cu  grupa „Veveriţele”. 
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Propriet¼aţi ale punctului intermediar din teorema de medie a
calculului integral

Theorem

Fie a, b 2 R cu a < b. Dac¼a funcţia f : [a, b]! R este continu¼a pe
[a, b] , atunci exist¼a cel puţin un punct c 2 [a, b] astfel încâtZ b

a
f (x)dx = (b� a) f (c) . � (1)
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Example

Fie a, b 2 R cu a < b. Pentru funcţia f : [a, b] �! R de�nit¼a prin

f (x) = x , oricare ar � x 2 [a, b],

exist¼a un singur punct c , şi anume c = (a+ b) /2, astfel încât (1) s¼a �e
adev¼arat¼a. O
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Example

Fie n un num¼ar natural. Pentru funcţia f : [�nπ, nπ]! R de�nit¼a prin

f (x) = cos x , oricare ar � x 2 [�nπ, nπ] ,

exist¼a exact 2n puncte c , şi anume

ck = �
(2k � 1)π

2
, k 2 f1, 2, ..., ng,

astfel încât (1) s¼a �e adev¼arat¼a. O
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Theorem

(teorema de unicitate a punctului intermediar) Fie a şi b dou¼a numere
reale cu a < b şi f : [a, b]! R o funcţie continu¼a pe [a, b] . Dac¼a funcţia
f este injectiv¼a, atunci exist¼a un punct c 2 [a, b] , şi unul singur, astfel
încât s¼a avem Z b

a
f (x)dx = f (c) (b� a).

S¼a observ¼am c¼a dac¼a not¼am cu θ num¼arul

θ :=
c � a
b� a ,

atunci
θ 2 [0, 1] şi c = a+ θ (b� a)

şi Z b

a
f (x)dx = (b� a)f (a+ θ (b� a)) .
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Prin urmare teorema de medie poate � formulat¼a şi în felul urm¼ator:

Theorem

Fie a şi b dou¼a numere reale cu a < b şi f : [a, b]! R o funcţie. Dac¼a
funcţia f este continu¼a, atunci exist¼a un num¼ar real θ 2 [0, 1] astfel încât
s¼a avem Z b

a
f (x)dx = (b� a) f (a+ θ (b� a)) . O (2)

Teorema urm¼atoare d¼a o condi̧tie su�cient¼a pentru ca num¼arul real
θ 2 [0, 1] din teorema anterioar¼a s¼a �e unic.

Theorem

Fie a şi b dou¼a numere reale cu a < b şi f : [a, b]! R o funcţie continu¼a
pe [a, b] . Dac¼a funcţia f este injectiv¼a, atunci exist¼a un num¼ar real
θ 2 [0, 1] , şi unul singur, astfel încât s¼a avemZ b

a
f (x)dx = (b� a) f (a+ θ (b� a)) .
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Preciz¼ari ale poziţiei punctului intermediar

Example
Dac¼a a şi b sunt numere reale cu a < b, atunci pentru funcţia
f : [a, b] �! R, de�nit¼a prin

f (x) = x , oricare ar � x 2 [a, b],

avem:

a < c =
a+ b
2

< b. O
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Example

Fie a, b 2 R cu 0 < a < b şi f : [a, b]! R funcţia de�nit¼a prin

f (x) = ln x , oricare ar � x 2 [a, b] .

Punctul intermediar c 2 [a, b] din teorema de medie a calculului integral
veri�c¼a inegalitatea

p
ab = exp

ln a+ ln b
2

< c <
a+ b
2
. O
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Theorem

Fie a, b numere reale cu a < b şi f : [a, b] �! R o funcţie care satisface
urm¼atoarele propriet¼aţi:
(i) funcţia f este derivabil¼a de dou¼a ori pe [a, b] ;
(ii) derivata a doua f (2) a funcţiei f este continu¼a pe [a, b] ;
(iii) f (1) (x) 6= 0 6= f (2) (x) , oricare ar � x 2]a, b[.
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Theorem
Dac¼a c 2]a, b[ este un punct intermediar din teorema de medie a
calculului integral, atunci
10 Dac¼a

f (1) (x) f (2) (x) > 0, oricare ar � x 2]a, b[, (3)

atunci
a+ b
2

< c < f �1
�
f (a) + f (b)

2

�
.

20 Dac¼a
f (1) (x) f (2) (x) < 0, oricare ar � x 2]a, b[,

atunci

f �1
�
f (a) + f (b)

2

�
< c <

a+ b
2
.
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Introducerea funcţiei punct intermediar

Fie I un interval din R, a un punct din I şi f : I ! R o funcţie continu¼a
pe I . Atunci, în baza teoremei de medie , pentru �ecare x 2 Infag exist¼a
cel puţin un punct cx în intervalul închis cu extremit¼aţile x şi a astfel încât
s¼a avem: Z x

a
f (t)dt = (x � a) f (cx ) . (4)

Dac¼a, în plus, funcţia f este injectiv¼a, atunci pentru �ecare x 2 Infag
exist¼a un punct cx , şi unul singur, în intervalul cu extremit¼aţile x şi a, astfel
încât (4) are loc. In acest caz putem de�ni funcţia c : Infag ! I prin

c (x) = cx , oricare ar � x 2 Infag. (5)

Aceast¼a funcţie c satisface relaţiaZ x

a
f (t)dt = (x � a) f (c (x)) , oricare ar � x 2 Infag. (6)
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Dac¼a funcţia f nu este injectiv¼a, atunci pentru anumite puncte x 2 In fag
exist¼a mai multe puncte cx în intervalul cu extremit¼aţile x şi a astfel încât
relaţia (4) s¼a �e adev¼arat¼a. Dac¼a pentru �ecare x 2 In fag , alegem un cx
din intervalul cu extremit¼aţile în punctele a şi x care satisface (4), atunci
putem, de asemenea, de�ni funcţia c : In fag ! I prin formula (5).
Aceast¼a funcţie c satisface relaţia (6).
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Theorem

Fie I un interval din R, a 2 I şi f : I ! R o funcţie continu¼a pe I . Atunci
exist¼a o funcţie c : Infag ! I astfel încât (6) este adev¼arat¼a.
Mai mult, dac¼a, în plus, funcţia f este injectiv¼a pe I , atunci funcţia c este
unic¼a. O

Theorem

Fie I un interval din R, a 2 I şi f : I ! R o funcţie continu¼a pe I . Atunci
exist¼a o funcţie θ : Infag ! [0, 1] astfel încât (2) este adev¼arat¼a.
Mai mult, dac¼a, în plus, funcţia f este injectiv¼a pe I , atunci funcţia θ este
unic¼a. O
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Propriet¼aţi de derivabilitate ale funcţiei punct intermediar

Theorem

Fie I un interval din R, a un punct interior intervalului I şi funcţia
f : I ! R. Dac¼a:
(i) funcţia f este derivabil¼a pe intervalului I ;
(ii) derivata f (1) a funcţiei f este continu¼a în punctul a;
(iii) f (1) (a) 6= 0,
atunci
10 Exist¼a un num¼ar real δ > 0 astfel încât:

a) ]a� δ, a+ δ[� I ;
b) f (1) (x) 6= 0, oricare ar � x 2]a� δ, a+ δ[;
c) Funcţia ϕ :]a� δ, a+ δ[! f (]a� δ, a+ δ[) de�nit¼a prin

ϕ (x) = f (x) , oricare ar � x 2]a� δ, a+ δ[,

este bijectiv¼a.
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Theorem

20 Exist¼a o funcţie c :]a� δ, a+ δ[n fag !]a� δ, a+ δ[, şi una singur¼a,
cu proprietatea c¼a: Z x

a
f (t)dt = (x � a) f (c (x)) , (7)

oricare ar � x 2]a� δ, a+ δ[nfag.
30 Exist¼a o funcţie θ :]a� δ, a+ δ[n fag ! [0, 1] , şi una singur¼a, cu
proprietatea c¼a:Z x

a
f (t)dt = (x � a) f (a+ (x � a) θ (x)) , (8)

oricare ar � x 2]a� δ, a+ δ[nfag.
40 Funcţia θ are limit¼a în punctul x = a şi

lim
x!a

θ (x) =
1
2
. (9)
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Theorem

50 Funcţia bc : ]a� δ, a+ δ[! [0, 1] de�nit¼a prin

bc (x) = � c (x) , dac¼a x 2 ]a� δ, a+ δ[ n fag
a, dac¼a x = a

este derivabil¼a în punctul x = a şi

bc (1) (a) = 1
2
. (10)

Speci�caţie: Teorema are loc şi pentru cap¼at de interval.
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Theorem
Fie I un interval din R, a un punct interior intervalului I şi f : I ! R o
funcţie care satisface urm¼atoarele condiţii:
(i) funcţia f este derivabil¼a de dou¼a ori pe intervalul I ;
(ii) funcţia f (2) este continu¼a în punctul a;
(iii) f (1) (a) = 0, f (2) (a) 6= 0.
Atunci urm¼atoarele a�rmaţii sunt adev¼arate:
10 Exist¼a un num¼ar real δ > 0 astfel încât s¼a avem

a) ]a� δ, a+ δ[� I ;
b) f (2) (x) 6= 0, oricare ar � x 2 ]a� δ, a+ δ[ ;
c) Funcţia f este injectiv¼a pe �ecare din intervalele ]a� δ, a[ şi

]a, a+ δ[ .
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Theorem

20 Exist¼a o funcţie c1 : ]a� δ, a[!]a� δ, a[, şi una singur¼a, şi o funcţie
c2 : ]a, a+ δ[! ]a, a+ δ[ , şi una singur¼a, astfel încât funcţia
c : ]a� δ, a+ δ[ nfag ! ]a� δ, a+ δ[ de�nit¼a prin

c (x) =
�
c1 (x) , dac¼a x 2 ]a� δ, a[
c2 (x) , dac¼a x 2 ]a, a+ δ[ ,

(11)

satisface relaţia Z x

a
f (t)dt = (x � a) f (c (x)) , (12)

oricare ar � x 2 ]a� δ, a+ δ[ nfag.
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Theorem

30 Exist¼a o funcţie θ1 : ]a� δ, a[! [0, 1] , şi una singur¼a, şi o funcţie
θ2 : ]a, a+ δ[! [0, 1] , şi una singur¼a, astfel încât funcţia
θ : ]a� δ, a+ δ[! [0, 1] de�nit¼a prin

θ (x) =

(
θ1 (x) , dac¼a x 2 ]a� δ, a[

θ2 (x) , dac¼a x 2 ]a, a+ δ[ ,
(13)

satisface relaţiaZ x

a
f (t)dt = (x � a) f (a+ (x � a) θ (x)) , (14)

oricare ar � x 2 ]a� δ, a+ δ[ n fag .
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Theorem

40 Funcţia θ are limit¼a în punctul a şi

lim
x!a

θ (x) =

p
3
3
. (15)

50 Funcţia bc : ]a� δ, a+ δ[! ]a� δ, a+ δ[ de�nit¼a prin

bc (x) = ( c (x) , dac¼a x 2 ]a� δ, a+ δ[ n fag
a, dac¼a x = a,

este derivabil¼a în punctul a şi

bc (1) (a) = p
3
3
. (16)

Speci�caţie: Teorema are loc şi pentru cap¼at de interval.
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În continuare dorim s¼a vedem în ce condi̧tii funcţiile bc şi bθ sunt derivabile
de ordin superior.

Theorem

Fie I un interval din R, a un punct interior intervalului I şi f : I ! R o
funcţie. Dac¼a
(i) funcţia f este derivabil¼a de n ori pe intervalul I ;
(ii) funcţia f (n) este continu¼a pe intervalul I ;
(iii) f (1) (a) 6= 0,
atunci urm¼atoarele a�rmaţii sunt adev¼arate:
10 Exist¼a un num¼ar real δ > 0 astfel încât s¼a avem

a) ]a� δ, a+ δ[� I ;
b) f (1) (a) 6= 0, oricare ar � x 2 ]a� δ, a+ δ[ ;
c) Dac¼a J = f (]a� δ, a+ δ[), atunci funcţia ϕ : ]a� δ, a+ δ[! J,

de�nit¼a prin

ϕ (x) = f (x) , oricare ar � x 2 ]a� δ, a+ δ[

este bijectiv¼a şi ϕ�1 : J !]a� δ, a+ δ[ este continu¼a pe J.
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Theorem
20 Exist¼a o funcţie c : ]a� δ, a+ δ[ n fag !]a� δ, a+ δ[, şi una singur¼a,
astfel încât Z x

a
f (t)dt = (x � a) f (c (x)) , (17)

oricare ar � x 2 ]a� δ, a+ δ[ n fag .
30 Exist¼a o funcţie θ : ]a� δ, a+ δ[ n fag ! [0, 1], şi una singur¼a, astfel
încât Z x

a
f (t)dt = (x � a) f (a+ (x � a) θ (x)) , (18)

oricare ar � x 2 ]a� δ, a+ δ[ n fag .
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Theorem
40 Funcţia bc : ]a� δ, a+ δ[! [0, 1] de�nit¼a prin

bc (x) = � c (x) , dac¼a x 2 ]a� δ, a+ δ[ n fag
a, dac¼a x = a

(19)

este derivabil¼a de n ori pe ]a� δ, a+ δ[ şi, pentru �ecare m 2 f1, ..., ng,
avem:
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Theorem

bc (m) (x) = m

∑
j=1

∑
k1 + k2 + ...+ kj = j � 1

k2 + 2k3 + ...+ (j � 1) kj = j � 1

Fk1,...,kj (x)�

�

0BBBBB@ ∑
i1 + i2 + ...+ im = j

i1 + 2i2 + ...+mim = m

Ri1,...,im (x)

1CCCCCA ,
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Theorem

unde, pentru �ecare x 2]a� δ, a+ δ[,

Fk1,...,kj (x) =

=
1�

f (1) (x)
�2j�1

 
(�1)j�1+k1 (2j � 2� k1)!
(k2)! (k3)! � ... � (kj )!

! 
f (1) (x)
1!

!k1
...

 
f (j) (x)
j !

!kj
,
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Theorem

şi
Ri1,i2,...,im (x) =

=
m!

(i1)! (i2)! � ... � (im)!

 
r (1) (x)
1!

!i1  
r (2) (x)
2!

!i2
� ... �

 
r (m) (x)
m!

!im
,

cu

r (k ) (x) =

8>>>>>><>>>>>>:

�
1

x � a

Z x

a
f (t)dt

�(k )
, dac¼a x 2 ]a� δ, a+ δ[ nfag

f (k ) (a)
k + 1

dac¼a x = a,

oricare ar � k 2 f0, 1, ..., ng.
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Theorem

50 Funcţia bθ : ]a� δ, a+ δ[! [0, 1] de�nit¼a prin

bθ (x) =
8<: θ (x) , dac¼a x 2 ]a� δ, a+ δ[ n fag
1

2
, dac¼a x = a

este derivabil¼a de n ori pe ]a� δ, a+ δ[ nfag şi, pentru �ecare
m 2 f1, ..., ng, avem

bθ(m) (x) =  �ϕ�1 � r
�
(x)�

�
ϕ�1 � r

�
(a)

x � a

!(m)
, oricare ar � x 2]a� δ, a+ δ[nfag,

şi de n� 1 ori derivabil¼a în punctul a, şi pentru �ecare m 2 f1, ..., n� 1g,
avem
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Theorem

bθ(m) (a) =
=

1
m+ 1

m+1

∑
j=1

∑
k1 + k2 + ...+ kj = j � 1

k2 + 2k3 + ...+ (j � 1) kj = j � 1

Fk1,...,kj (a)�

�

0BBBBB@ ∑
i1 + i2 + ...+ im+1 = j

i1 + 2i2 + ...+ (m+ 1) im+1 = m+ 1

Ri1,...,im+1 (a) .

1CCCCCA
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Example

Avem bc (1) (a) = 1
2
şi bθ (a) = 1

2
,

bc (2) (a) = f (2) (a)
12f (1) (a)

şi bθ(1) (a) = f (2) (a)
24f (1) (a)

,

bc (3) (a) = f (1) (a) f (3) (a)�
�
f (2) (a)

�2
8
�
f (1) (a)

�2 ,

bθ(2) (a) = f (1) (a) f (3) (a)�
�
f (2) (a)

�2
24
�
f (1) (a)

�2 .
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Ana-Maria NEGREA () PROPRIET¼AŢI ALE PUNCTULUI INTERMEDIAR DIN TEOREMA DE MEDIE A CALCULULUI INTEGRAL
Grup Scolar Traian Vuia Tg-Mures 31 /

32



 

 

 

 

ORGANIZAREA MEDIULUI DE ÎNVĂŢARE  

ŞI ROLUL CENTRELOR DE INTERES ÎN GRĂDINIŢĂ 

Prof. Înv. Preşc. Muntean Andreea Alexandra, Grăd. P. P. nr. 19, Tg. Mureş, Jud. Mureş 
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 Grădiniţa trebuie să fie pentru copii un spaţiu dorit, cu activităţi care să-i implice, să le ofere 

posibilitatea de a se dezvolta într-o atmosferă deschisă, stimulatoare. Prima impresie se formează în 

primele 20 de secunde, aşa că, un copil care intră pentru prima dată într-o sală de grupă, ar trebui să 

găsească sala în aşa fel încât să vină, în fiecare zi, cu plăcere, la grădiniţă.    

 Organizată pe zone, centre de interes, centre de activitate sau arii de stimulare (aşa cum au 

fost denumite în timp şi în funcţie de specificul grupei), sala de grupă devine un cadru adecvat 

situaţiilor de învăţare. Prin felul în care este amenajată, ea oferă copilului ocazia să se simtă bine în 

intimitatea lui, stimulându-i interesul şi invitându-l la învăţare prin descoperire şi explorare. Sala de 

grupă îi vorbeşte copilului prin ceea ce îi oferă ca posibilitate de acţiune şi experienţă.   

 Noul curriculum structurează experienţele copilului pe domenii experienţiale. Astfel, având 

în vedere setul de interese şi aspiraţii ale copilului, nevoile acestuia, sala de grupă poate fi 

delimitată în mai multe centre de activitate/interes: Bibliotecă, Ştiinţă, Arte, Construcţii, Joc de rol, 

Nisip şi apă.             

 Centrul „Bibliotecă” este spaţiul în care copiii îşi exersează limbajul sub toate aspectele sale 

(vocabular, gramatică, sintaxă, înţelegerea mesajului), în timp ce comunică (verbal sau nonverbal) 

sau asimilează limbajul scris. Deşi se adresează preponderent domeniului „Limbă şi comunicare”, 

contribuţiile asupra dezvoltării globale sunt multiple şi pot include: dezvoltare motricităţi fine, 

dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată, curiozitatea şi interesul, 

iniţiativa şi creativitatea.          

 Acest centru trebuie să fie de dimensiuni medii, dotat cu scaune, covoraşe, perne, o masă de 

scris şi desenat unde copiii pot scrie felicitări. Aşezate ordonat pe rafturi, cărţile trebuie expuse 

astfel încât, copiii să le găsească cu uşurinţă, să aibă acces la ele şi să-şi poată alege una la care să 

privească în linişte, aşezaţi pe covor. Pentru a-i stimula pentru citit şi scris, centrul poate fi decorat 

cu diverse forme ale cuvântului scris sau tipărit, căci imaginile şi cuvintele ajută copilul de toate 

vârstele să înţeleagă importanţa scrisului şi cititului. Alături de cărţi, educatoarea poate îmbogăţi 

centru cu alte materiale: litere din autocolant, litere decupate din ziare, reviste, ambalaje, pe care 

copiii le decupează şi formează silabe sau cuvinte. De asemenea copilul are la îndemână, în acest 



 

 

centru, o mulţime de creioane, carioca, hârtie liniată şi neliniată.      

 În acest centru copiii creează poveşti cu ajutorul materialelor şi a păpuşilor pe degete, care 

pot fi înregistrate şi apoi audiate cu toată grupa. La masă, copiii pot confecţiona cărţi, scrie, dar mai 

ales, desena.             

 Multe săli de grupă sunt dotate cu televizoare, dar utilizarea acestora trebuie făcută cu multă 

precauţie. Televizorul trebuie introdus pentru a completa cunoştinţele copiilor şi nu ca un element 

concurent pentru activităţile din sala de grupă, în scopul vizionării desenelor animate.  

 Centrul „Ştiinţe” subsumează elementele care aparţin de”Domeniul Ştiinţe”, respectiv, 

dezvoltarea gândirii logice, înţelegerea relaţiilor dintre obiecte şi fenomene, exersarea capacităţii de 

a rezolva probleme, familiarizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor elementare matematice 

sau a celor care privesc cunoaşterea şi înţelegerea lumii vii.     

 În acest centru este util să existe un spaţiu pentru expunerea permanentă a materialelor din 

natură (ghinde, pietre, scoici, seminţe, fructe, legume, cereale, colecţii de insecte, ierbare ş.a.), un 

loc pentru animale vii (acvariu cu peşti sau cu broscuţe ţestoase), dar şi mulaje din plastic, 

reprezentând animale sau păsări. De asemenea, nu trebuie să lipsească diverse pliante, imagini, 

planşe, atlase de anatomie, botanică, zoologie, enciclopedii, hărţi ş.a.     

 Copiii sunt oameni de ştiinţă, care caută permanent să se informeze în legătură cu lumea 

care-i înconjoară, de aceea este necesar să existe şi un loc pentru instrumentele de investigaţie: 

magneţi, oglinzi, termometru, recipienţi, clepsidră, diferite obiecte de măsurare. Totodată, în acest 

centru, copiii îşi construiesc cunoştinţele matematice, durabile şi utile, prin utilizarea de jocuri cu 

numere, dominouri, puzzle-uri, jocuri Lotto, jocuri matematice, rigle, rulete, cântare, balanţe, piese 

lego, table magnetice cu numere, etc.        

 Centrul „Arte” are influenţe asupra dezvoltării copiilor în toate domeniile, deoarece acestea 

se întrepătrund în sarcinile şi tipurile de activităţi de aici şi pot asigura dezvoltarea globală a 

copilului. Gama de materiale din acest centru poate cuprinde: blocuri de desen, hârtie de toate 

dimensiunile şi culorile, creioane colorate, acuarele, foarfece, pastă de lipit, planşete, plastilină, 

cocă, coloranţi alimentari, autocolant, sfoară, sârmă, gheme de lână divers colorate, casetofon, 

radio, casete sau CD-uri cu muzică, muzicuţe, fluiere, tamburine.     

 În acest centru li se oferă copiilor posibilitatea să exerseze pictura cu degetele, cu buretele, 

cu dopuri sau rulouri de carton, imprimă materiale textile, pictează cu ceară, modelează, 

confecţionează colaje. Aşadar, în amenajarea acestui spaţiu, educatorul se va asigura de confortul şi 

intimitatea în care copiii lucrează.          

 Centrul „Joc de rol” este spaţiul în care dezvoltarea socio-emoţională se regăseşte din plin. 

Aici, copilul se regăseşte într-un mediu ideal şi poate să înveţe cu plăcere. Prin jocul în acest centru, 



 

 

copiii refac locuri, evenimente, imită comportamentul părinţilor sau joacă roluri ale unor persoane 

cunoscute; reproduc lumea aşa cum o înţeleg ei, repetă, reinterpretează, reproduc şi retrăiesc 

experienţe. Jocul de rol îi ajută pe copii să-şi exprime şi să-şi gestioneze emoţiile, să comunice cu 

ceilalţi, să accepte diversitatea.          

 În acest centru se pot desfăşura activităţi de gătit şi de cunoaşterea hranei. Este necesar un 

spaţiu în care să nu se joace în mod frecvent copiii, să fie un loc sigur şi uşor de supravegheat. Aici, 

activităţile de gătit reprezintă o distracţie şi o relaxare pentru copii, aceştia exersându-şi toate 

simţurile, dar în mod special cel olfactiv şi gustativ.      

 Centrul „Construcţii” mijloceşte dezvoltarea cognitivă, socio-emoţională, fizică, dar şi 

iniţiativa, creativitatea şi perseverenţa, prin activităţile individuale sau de grup. Spaţiul alocat 

acestui centru trebuie să fie destul de mare pentru ca un grup de copii să poată lucra aici împreună 

sau fiecare separat, fără ca şantierele lor să se intersecteze. E de preferat să existe un covor care să 

acopere podeaua, pentru a reduce zgomotul făcut de blocurile de lemn sau cele de plastic în cădere, 

iar copiii şi adulţii vor putea sta mai comod.        

 Este ideal ca toate cuburile să fie aşezate pe rafturi, sortate după formă şi mărime, iar 

rafturile cu materiale de construcţii să fie marcate şi etichetate cu forma şi mărimea pieselor. De 

asemenea, centrul poate fi decorat cu imagini care reprezintă construcţiile pe care le vor realiza 

copiii: poduri, nave cosmice, vapoare, blocuri etc. Centrul trebuie dotat şi cu jucării de tip mijloace 

de locomoţie, de diferite mărimi. Dezvoltându-şi gândirea creatoare, imaginaţia, copiii îşi formează 

concepte matematice referitoare la mărime, formă, înălţime, volum, spaţiu, direcţie, echilibru, 

măsurare, numărătoare, ordonare.         

 Centrul „Nisip şi apă” este gazda experienţelor care asigură dezvoltarea fizică a copiilor 

preşcolari. În sala de grupă, copiilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a explora senzaţia atingerii 

nisipului şi apei şi fiecare sală ar trebui să fie dotată cu suporturi pentru nisip sub diverse forme, 

cuve din plastic, ligheane, deoarece copiii se simt atraşi de nisip şi apă, indiferent de vârstă. Masa 

cu nisip şi apă trebuie să fie înaltă, până la talia copilului, iar podeaua unde aceasta este plasată 

trebuie acoperită deoarece se risipeşte nisip şi apă şi devine alunecoasă. La dispoziţia copiilor 

trebuie puse prosoape, mături şi făraşe pentru a strânge nisipul şi apa, ori de câte ori este nevoie.

 Materialele şi accesoriile care se folosesc la acest centru cuprind: vase şi unelte, materiale 

din natură, substanţe lichide sau solide, care se dizolvă.      

 Masa cu nisip trebuie pusă într-un loc mai retras, nu în drumul copiilor, deoarece pot 

transporta pe încălţăminte nisip, sau pot luneca din cauza apei. Din acest motiv şi materialele de 

curăţenie trebuie aşezate la îndemâna copiilor şi, mai mult decât atât, aceştia trebuie învăţaţi să le 

folosească.            



 

 

 Ambianţa în care copilul îşi trăieşte direct experienţa de viaţă trebuie să pregătească un 

climat socio-afectiv, punând preşcolarul în faţa mai multor posibilităţi dintre care el trebuie să 

aleagă, să decidă ceea ce i se potriveşte.        

 Criteriul principal care stă la baza amenajării unei săli de grupă este spiritul critic al 

copilului. Acesta trebuie să exploreze posibilitatea rămânerii în sală pentru mai mult timp, precum 

şi a revenirii în spaţiul educaţional. Ochiul critic al copilului vede, explorează, analizează şi 

interpretează încă din primele secunde spaţiul în care urmează să fie primit şi îşi exprimă acordul 

sau dezacordul de a intra în sală prin intenţia de a face sau nu primii paşi.    

 Pe lângă o educatoare prietenoasă, zâmbitoare şi primitoare, existenţa altor copii cu care se 

poate interacţiona, precum şi prezenţa pentru un anumit timp a părinţilor în sală, face posibilă 

dorinţa copiilor de a rămâne la grădiniţă. Însă toate aceste lucruri nu sunt de ajuns dacă preşcolarul 

nu găseşte o sală amenajată pe placul său, adică în concordanţă cu particularităţile vârstei sale. 

Aceasta înseamnă că sala de grupă trebuie să fie un spaţiu larg, luminos, aerisit, curat, zugrăvit în 

culori vesele calde, îmbinate armonios. Chiar şi mobilierul trebuie să fie dimensionat specific 

vârstei preşcolare, dotat cu o varietate de materiale şi jucării, toate aflate la îndemâna copiilor, iar 

spaţiul trebuie să fie delimitat astfel încât să dea impresia mai multor universuri care aşteaptă să fie 

descoperite şi explorate.          

 Organizarea spaţiului educativ prin delimitarea centrelor oferă atât părinţilor cât şi 

educatoarelor oportunitatea de a-i observa mai bine pe copii în interacţiunea cu materialele, cu alţi 

copii sau cu adulţii.           

 În organizarea pe centre a spaţiului educativ educatoarea trebuie să asigure: securitatea şi 

protecţia copiilor, confortul prin mobilier, canapele, pernuţe, existenţa unui spaţiu suficient 

studiului şi întâlnirii cu alţi copii, existenţa unui material adecvat oricărei situaţii de învăţare, 

poziţionarea adecvată a centrelor respectând reguli specifice. Acestea se referă, în special, la 

posibilitatea supravegherii oricărui centru din orice loc în care se află educatoarea în sala de grupă.

 Nu trebuie omisă nici poziţionarea centrelor în sala de grupă, respectiv separarea centrelor 

zgomotoase de cele mai liniştite, dar şi asigurarea suficientă de lumină naturală. Mijlocul sălii 

trebuie să fie permanent liber pentru fluidizarea circulaţiei copiilor şi pentru a putea desfăşura 

întâlnirea de dimineaţă sau alte activităţi de grup. Este totodată necesar ca mobilierul, mesele, 

scaunele, covoraşele, perniţele existente la fiecare centru de activitate, să fie dimensionate potrivit 

vârstei copiilor şi poziţionate astfel încât să se poată lucra în grup, dar să nu se creeze conflicte între 

membrii grupului.           

 De menţionat este faptul că, pentru preşcolari, este foarte important să existe un loc special 

amenajat unde se pot expune în fiecare zi lucrările acestora: desene, cântece, poezii învăţate, picturi 



 

 

macheta ş.a. Acest spaţiu trebuie să fie destinat exclusiv creaţiilor copiilor şi trebuie amenajat 

undeva la îndemâna părinţilor, însă având grijă să nu se suprapună cu spaţiile de joacă ale copiilor 

sau cu centrele de interes. Preşcolarii au nevoie şi de aprecieri ale părinţilor cu privire la activităţile 

pe care ei le-au desfăşurat în fiecare zi.        

 Fiecare obiect sau jucărie din sala de grupă trebuie să îşi păstreze locul dinainte stabilit şi 

cunoscut de preşcolari. Aceştia trebuie responsabilizaţi în ceea ce priveşte aranjarea obiectelor şi 

jucăriilor pe care le folosesc şi trebuie să cunoască locul fiecăreia în sala de grupă. În cazul în care 

educatoarea decide să schimbe locul unui obiect, va face acest lucru prin anunţarea întregului grup 

şi prezentarea motivului care a dus la luarea respectivei decizii.     

 Nu în ultimul rând, pereţii sălii de grupă trebuie decoraţi ţinând cont de particularităţile 

individuale ale copiilor. Fie că se vor confecţiona personaje din poveşti, peisaje din diferite 

anotimpuri, cifre sau litere animate sau orice alte decoraţii, se va avea în vedere specificul grupului, 

nivelul de cunoştinţe şi vârsta preşcolarilor. Evident, pavoazarea se va schimba în fiecare anotimp şi 

se va îmbunătăţii ori de câte ori este nevoie.       

 Respectând toate aceste condiţii şi criterii, cadrul didactic va amenaja sala de grupă astfel 

încât copilul preşcolar va păşi cu optimism şi îşi va dori să rămână în acest mediu special amenajat 

pentru el şi pentru activităţile în care acesta ocupă rolul principal.     

 Aşadar, se poate concluziona faptul că amenajarea corespunzătoare a sălii de grupă 

reprezintă o condiţie necesară pentru ca un preşcolar să aibă curaj să păşească pentru prima dată 

într-o sală de grupă, iar cadrul didactic are obligaţia de a respecta particularităţile de vârstă şi 

individuale ale copiilor, tocmai pentru ca educaţia timpurie să se poată desfăşura în condiţii optime 

şi pentru ca personalitatea copiilor să se poată forma încă de la cea mai fragedă vârstă. Deci, se 

poate afirma că, dintre dimensiunile managementului clasei de elevi, dimensiunea ergonomică nu 

este lipsită de importanţă, ci ocupă un loc frontal pentru succesul profesional al cadrului didactic.             
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• Modelarea matematică a unui sistem înseamnă de fapt 

identificarea modelului matematic ce poate fi folosit pentru 

descrierea sistemului. 

• Este utilă în diferite domenii cum sunt fenomenele naturale 

care pot fi descrise printr-o evoluție în timp. 

• Aplicația MATHEASS  este folosită pentru descrierea 

matematică a modelelor, este o aplicație interactivă care ajută 

la realizarea unor calcule numerice complexe  și vizualizarea 

unor date și grafice. 





























Să se determine numărul rădăcinilor reale ale ecuaţiei   5sinx =  x/2 











 Fără a avea pretenția că alicația MATHEASS 

poate înlocui manualul, culegerile de probleme, creta 

la tablă și caietele de exerciții, putem afirma totuși că 

MATHEASS  este un instrument util profesorului de 

matematică la clasă. 
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I.ELŐSZÓ 

 Kérdéssel indítok, kedves olvasó, mert amikor valaki írásra szánja el magát 

odaképzeli a címzettet is, akihez „beszél”. Miképpen értjük azt, ami a tantervben van? , 

miért tanítunk? ,mi értelme van annak, amit éppen tanítunk? Szerinted mit jelent tudni 

valamit? Ha a kérdésekre válaszolunk, az derül ki, hogy ezek az elképzelések sok félék. 

Az anyanyelvet a gyermek a környezetétől sajátítja el. Nyelvmestere mindenki, akivel csak 

érintkezik. Tudatosan és tervszerűen foglalkoznunk kell a tanulók szókincsének 

fejlesztésével. A magyar nyelv és irodalom tanterv ( V.-VIII.oszt. ) tartalmazza a 

közmondásokkal, szólásokkal való fejezetet, mint tanulási tevékenységek –nyelvi, művészi, 

kognitív információk, többletjelentés felfedezése, a szó szerinti és átvitt jelentés 

megkülönböztetése. Így e kis tanulmányomban bemutatom a modern parömiológia 

eredményeit. A parömiológia latin-görög összetételű szó, szóláselméletet jelent. A modern 

magyar parömiológia elindítójának Tolnai Vilmost tekintjük, majd O. Nagy Gábor, 

Szemerkényi Ágnes munkásságával lendül előre.    

         A szólás és közmondás a nemzetközi szakirodalomban idióma. A szólások 

minden nyelvnek sajátos alakulatai, s fontos jellemző tulajdonságuk a komplexitás, indokolt 

tehát a több szempontú vizsgálat, különösen jelentéstani alkatukat és nyelvtani felépítésük 

igényel behatóbb elemzést. 

       ,,A szólások éppen abban különböznek minden más szókapcsolattól, hogy a 
jelentésváltozás már mint valamilyen szempontból egységet alkotó szókapcsolaton ment  
végbe” , írja O. Nagy Gábor. Ez a szólás eredményeit eredményezi. 
         A ,,Kibújt a szög a zsákból” grammatikailag mondat, jelentésének azonban három 
szintje lehet: 

a) az első szint a mondatot alkotó szavak szószerinti elemzése 
b) a  második alkalmi szint a szólás jelentése ( kiderült,kitudódott ) 
c) a harmadik szint a szövegbe illesztett, szövegkörnyezethez alkalmazkodó szólás 

jelentése.  

        A közmondások közeli rokonságban állnak a szólásokkal, de nem azonosak velük, csak a 
parömiológiában , azaz ,  néprajzi kutatásban nem tesznek különbséget közöttük. A 
proverbiumok sokrétű jelenségek : egyszerre érdekli a nyelvtudóst, a folkloristát és az 
irodalmi műfajok kutatóját. 
       Nálunk a szólások vizsgálata egészen a legutóbbi időig O. N. Gábor munkásságának 
középpontjában állt. A szólások és közmondások a frazeológiai egységek közé sorolhatók, s 
ezt használati értékükből adódóan tartom indokoltnak . Vagyis magukon hordozzák azokat a 
tulajdonságokat, melyek a frazeológiai egységeket általában jellemzik. A frazeológiai 
egységeket két vagy több szó kapcsolatának tartom, melynek jellemzője az egységes vagy 
majdnem egységes jelentéstartalom, általában a formai állandóság. Legtöbbször a 
szókapcsolat egészének sajátos történeti fejlődése, s a semlegestől az expresszívig nivelláló 
stilisztikai hatása. Fontos jellemzője még a szövegbe szerkeszthetőségének a módja. 
       A szólások és közmondások keletkezésüket tekintve közösségi alkotások, s bár 
együttemlegetik őket a rendszerben elfoglalt helyük alapján is, oppozícióban állításuk 
megláttatja a szemantikai, szintaktikai és pragmatikai különbségeket. 
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      A frazeológiai egységek közül a szólások és közmondások komplex, többszempontú 
jellemzőinek vizsgálatát tűztem célul, mindig a domináns aspektus kiemelésével. Tekintetbe 
véve interdiszciplináris jellegüket, s azt is, hogy egyszerre önállóak és kötöttek is. Önállóak, 
mert kategoriális rendszert alkotnak ugyan a sajátos körülhatárolható körükön belül, de 
önállóan megjelenhetnek a szövegben. Kötöttek is, mert csak bizonyos határokon belül 
változhatók, transzformjaik korlátozottak. Szükséges az idiómák arculatának kettősségére 
mint releváns tulajdonságra is rámutatnunk: azaz arra, hogy megjelenhetnek szótári szinten 
és kontextuális szinten. 
      Regisztrálható tehát mint lexikalizálódott szótári forma, nyelvi szintre került szókapcsolat 
a nyelvi absztrakció( langue ) síkján élő, a nyelv sajátos képződményeként számon tartott 
alakulat. Van ugyanakkor alkalmazott változata, használati ( parole ) formája is, az 
összefüggő szövegbe ( írásos vagy beszélt változatba ) szerkesztett idióma is. Ezek a nyelvi 
szintről a beszédszituáció során alkalmivá váló szókapcsolatok. 
   Az idiómák vizsgálata több szaktudomány körébe tartozik ugyan , de dominánsan nyelvi 
megjelenési formájukból adódóan tulajdonságaik a lingvisztika konvencionális és újabb 
módszereivel tárhatók fel. Ugyanakkor interdiszciplináris sajátosságuk sugallja a többoldalú 
megközelítést s a nyelvtudománnyal néhol érintkező, néhol egybeeső szemiotikára tereli a 
figyelmet. Dolgozatom két fejezetet foglal magába. A szólások és közmondások elnevezése 
idők folyamán változott. Újabban, mind a magyar,mind a nemzetközi kutatásban 
proverbium nevet parömiológia elnevezéssel illetik. A parömilógia a görög képes 
kifejezésmód jelentésű szóra vezethető vissza, amit a latin nyelvben paroemia-nak 
neveztek.   
     Ha megakarjuk határozni, hogy mi a proverbium, mik a jellemzői, először tudnunk kell 
jellemző tulajdonságait. Valamennyi proverbium logikai egység. Meghatározott szituációk, 
esetleg dolgok közötti meghatározott viszonyok jelei. Minden proverbium egy szituációnak 
felel meg, a dolgok között ugyanazt a viszonyt tükrözi, mint amilyenről a beszéd folyik. A 
szituáció jellege szerint választjuk ki a használandó szituációt. Mivel a proverbiumok 
összetartó elemek stabil komplexumai egységes kifejezést alkotnak, s mint ilyeneket 
helyezzük szövegkörnyezetbe s így értjük meg, noha például a szólások szavak módjára 
viselkednek a mondatépítésben. A közmondások is szókapcsolatok, de ezeknek még az átvitt 
értelem a domináns. Mint logikai-szemantikai egységek nagy igazságértékkel rendelkeznek, 
nagyobbal, mint az egyszerű szavak. A modern strukturalista módszer követői, alkalmazói 
közül idézem A. Dundens véleményét: „ A közmondás olyan hagyományos megállapítás, 
amely legalább egy descriptiv elemet tartalmaz, a descriptiv elem pedig egy témából és egy 
kommentárból áll.” 
A proverbiumok jelentésével összefüggő különböző irányzatok, elméletek, kutatási 
módszerek vizsgálatának egyik nemzetközi szaktekintélye Krikman,A.A. észt folklorista. A 
szemantikai szövegelemzés alkalmazott nyelvészeti és ezen belül is alkalmazott szemantikai 
diszciplina. A szemantikai elemzés feladata egyrészt a szótár elemeinek szemantikai 
jellemzése, az elemek közötti szemantikai struktúrájának megragadása, másrészt a 
mondatok szemantikai struktúrájának megragadása volt. 
           Az utóbbi években egyre több szó esik a szemiotika alkalmazásáról különböző 
területeken. A proverbiumok abból a tulajdonságukból, hogy jelzés, következik, hogy 
elsősorban ezek logikai-szemiotikai rendszerét kell feltárni. Kérdés az, hogy a proverbium 
műfaja kezelhető-e szemiotikai rendszerként vagy sem?  
A szemiotika, mint a nyelvi jelek általános elmélet, a jelek egymáshoz való viszonyának a 
gondolkodáshoz, az objektív valósághoz és az emberhez való viszonyának általános 
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elméletét határozza meg. A nyelv elsődleges szemiotikai rendszer, a proverbium műfaja 
pedig a másodlagos szemiotikai rendszerek közé tartozik. A szólások, tehát a másodlagos 
szemiotikai rendszerként kezelhetők.  
  

II. A MODERN PARÖMIOLÓGIA EREDMÉNYE ÉS CÉLKITŰZÉSEI 

   II.1. A MŰFAJ MEGHATÁROZÁSÁNAK ÉS ELHATÁROLÁSÁSNAK SZEMPONTJAI 

A frazeológiai kapcsolatok elhatárolása a modern parömiológia feladatkörében is helyet 

kapott, de most már interdiszciplináris módszereket használnak. Mind a szólás, mind a 

közmondás a frazeológia klissérendszer kategóriába tartozik. A szólás allegórikus kifejezés, 

hiányos megállapítás: 

Rostával hordja a vizet. 

Üres szalmát csépel. 

Köti az ebet a karóhoz.- típusú szókapcsolatok csak a beszédkontextusban nyernek 

teljes értelmet. Ezzel ellentétben , a közmondásoknak a beszédhelyzettől függetleníthető 

önálló jelentésük is van. Ez a megállapítás nem új a parömiológiában. A közmondás egy zárt 

klissére épül, úgynevezett teljes klissére, mely állandóelemekből áll és nem szenved lényegi 

változásokat a beszédben. Szerkezetük zárt nem bővül új elemekkel és nem válnak el 

alkotóelemei. Például:  

Dobbal nem lehet verebet fogni. 

A csizmadia maradjon a kaptafánál. 

Nem jó nagy urakkal egy tálból cseresznyézni.- típusú szókapcsolatok formája, 

szerkezete nem kell hogy megváltozzék a beszédben, mert mind egy zárt egységet illeszti be 

a beszélő a mondanivalójába. 

A Dobbal madarat fogni. 

Hasára süt a nap. 

Felült Lackó a nyakára.-típusú szólások teljes értelme megkívánja, hogy a klissék a 

beszédben újra és újra kiegészüljenek olyan elemekkel, amelyek teljessé teszik az értelmét. 

Így míg a közmondások számtalan beszédhelyzetben felvesznek új elemeket, beilleszkednek 

a szövegösszefüggésbe, hogy értelmük teljessé kerekedjék, a szólások végleges formája, 

tartalma és funkciója a beszédhelyzetek, a kommunikációs kontextusok függvénye. Ezért 

szerkezete nyílt, készen a kiegészítő elemek beiktatására. Míg a közmondások teljes, a 

szólások csak részleges klissék. 

A szólások és közmondások közti másik különbség vonatkozási körükben van. A 

közmondás üzenet mindig eszmei síkra tereli a szemléletet. Az ilyen típusú 

közmondásokban, mint: 

Minden anyának szép a maga fia.- az általános vonatkozás a közmondás konkrét 

értelmében van jelen. De ebben a formában: 

A bagolynak is szép a maga fia.- az elvet egy partikuláris tulajdonsággal fejezzük ki. A 

közmondásokban tehát a kapcsolat, jelentés, vonatkozási kör így jelentkezik: partikuláris 

vagy általános-általános. A szólás mindig valamilyen partikuláris tulajdonságot vagy viszonyt 
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akar érzékeltetni egy sajátos szókapcsolattal, s miközben hasonlít, azonosít, behelyezi a 

tulajdonságokat, helyzeteket egy általánosabb kategóriába. A szólások és közmondások 

közti különbség funkcióikban is jelentkezik. Mikor egy beszédhelyzetben elhangzik egy 

közmondás , a közlő, a szóban forgó, a kommunikáció tárgyát képező helyzetet minősíti 

azáltal, hogy egy ismert helyzetmodellel azonosítja. A helyzetmodellt a közmondás 

információja nyújtja, mellyből a hallgató következtet a helyzetazonosságra, ezáltal egy 

sajátos helyzet általános jellemzőit kapja. 

A közmondások és szólások klisséit egyaránt alkothatják konkrét és átvitt értelmű 

szavak kapcsolatai. A konkrét értelmű szavak jelentése a vonatkozási folyamatban nem 

változik, a hallgató nem kell, hogy áthelyezze a szavakat egyik fogalmi rendszerből a 

másikba, hogy értelmet nyerjenek az adott beszédhelyzetben. Az ilyen típusú 

proverbiumokban, mint: 

Ahány ház, annyi szokás. 

Jóból is megárt a sok.  

Nem ér két krajcárt. 

Mindenki tudja a maga baját.- a jelentés maga magát adja a szavak 

jelentéséből. 

Az átvitt értelmű metaforikus kifejezéseknél a szólás és közmondás jelentése nem 

adódik önként a szavak jelentéséből. Hogy a hallgató fölfogja és alkalmazza jelentését, a 

szavakat, kapcsolatokat olyan fogalmi rendszerbe kell áthelyeznie, hol jelentésüknek 

valóságérvénye van.  

Bagoly mondja a verébnek, hogy nagy a feje.- szólásunkban a szavak konkrét 

jelentéséből származó információ hamis, lehetetlen, a bagoly soha nem mondhatja a 

verébnek, hogy nagy feje van, ez tehát egy abszurd kijelentés. A hallgató azonban ismeri a 

kijelentés valódi értelmét, melynek igazságát érzékeli, ha áthelyezi a szavak kapcsolatát egy 

tágabb fogalomkörbe, ahol érvényes: olyan valaki nehezményezi másnak valamilyen 

fogyatékosságát, akikben az nagyobb mértékben megvan. Az információ konkrét értelme 

elvezet, közvetít egy igazsághoz. A jelentésáttételt egyik fogalomkörből a másikba , a 

partikulárisból az általánosokba nem kell mindig elvégeznünk, hiszen a proverbiumok 

jelentését a hagyományból, az előző beszédhelyzetkből már ismerjük, csak vonatkoztatni 

kell a kommunikáció tárgyára. Megkülönböztetünk konkrét jelentésű szólásokat -by-worde-  

és konkrét jelentésű közmondásokat -aphorisme. 

 

 

III. A „HATOS ”A MAGYAR SZÓLÁSOKBAN, KÖZMONDÁSOKBAN 

 

Sokszor foglalkozott a parömiológiai, a nyelvtudományi sőt a logikai kutatás a 

jelentés kérdéseivel, és végtérre is arra a megállapításra jutott, hogy a jelentés a szólások, 

közmondások esetében kettős -a közvetlen, szószerinti „jelentés” mellett van a szólásoknak 

egy átvitt „értelme” is. 
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A „6”számnevet tartalmazó magyar szólások anyagát vizsgáltam. Ezeknek a 

szövegeknek az összetartozása nem egyszerűen a jelentés szintjén képzelhető el, hiszen a 

hat szónak mind a „jelentése” mind az „értelme” egyezik a „6” számnévvel. A példák 

csoportjait két szempontból rendeztem: a növekvő proverbiumszerűség és a „6” proverbiális 

használatának mikéntje szerint. A következő a két szempont: 

A) ELEMI FORMÁK 

1) A „6” általában „sok”. 

Úgy földhöz vágja, hogy hatot henteredik. 

Úgy dolgozik, mint hat. 

Olyat aludtam, mint hat. 

Úgy jól laktam, mint hat.   

Néhány esetben már általánosabbá, képszerűbbé válik a „6” használata.  

Csecsemő korában hat rágó dajkája volt.= telhetetlen 

Hatszor is megolvassa a pénzt. 

Az idézett példák szófordulatok, frázisok, de még nem teljes értelmű proverbiumok. Az a 

tény azonban, hogy szólásgyűjteményeink már közlik őket, mutatja, elindultak a 

proverbiummé válás útján. 

 

  2.) Állandósult kifejezéssé válik a „6” említése, a szemantikai invariáns 

azonban nem a „6”, hanem az ezzel kapcsolatba hozott jelenség. E proverbiális frázisok még 

nem a „6” miatt tekinthetők a proverbium elemi formáinak. 

   Befogta mind a hatot.= hatlovas fogatot, átvitt értelemben sokat. 

(Ballagi M.1850.179.) 

   Befogta mind a hatot.= divat volt egykor hat lovon járni, csupa 

nagyuras fényűzésből. (Erdélyi 1851.179.) 

   Megtette a hat vágást.= érti a dolgát. 

 

  3.) Az idézendő példákból érthető, hogy a „6” ugyanis nem csupán a „sok”, 

hanem a „bőség” kifejezője is, ilyen módon kitűnő ellentétpárt alkothat a „kevés” és 

„nincstelenség” kifejezéseivel. Az ide sorolható szólásokban így magyarázható az, hogy a 

szólások tartalma egyértelműen negatív jellegű, annak ellenére, hogy a „6” mindenütt a 

pozitív jelentést fejezi ki, az egész szöveg irányítottsága negatív, pesszimista. 

   Hat kérdésre alig felel egyet.= sok kérdésre keveset válaszol, nem ad 

feleletet. 

   Már a hatodik falut járja a koldus. = késő reggel van. 

   Ki hat mesterséget tud, éhen hal az meg.= nem jó a sok. 

   Hat puszta falut eltart tanáccsal.= esztelen ( Margalits 1896.315,316. ) 

  

  4.) Nemcsak tartalmi, értelmi, hanem formai és szerkezetbeli megfelelések is 

vannak az elemi formák és a későbbi, fejlett proverbiumok között. Itt a kapcsolódás egyedi 

és sokféle irányban elképzelhető. 
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   Hatszor is megnézi a garast, hogy nem hatos-e? = sokszor megnézi a 

kis pénzt, nem nagyobb értékű-e mégis ? 

   Olyan hosszú, mint ide hat hét.= messze van, sokáig tart. A 

megfogalmazásban a „hat” számnév és a „hét” időegység, de a számsorban „6” és „7” 

követik egymást, ezért kapcsolódtak itt össze.  

B.) ÁTMENETI FORMÁK 

  1.) A „6” átvitt értelemben szerepel és valamilyen tartalmi  vagy formai 

sajátossága révén más elemekkel kerül kapcsolatba, a megfogalmazás már a 

proverbiumszerűség felé mutat, ugyanakkor annak csak bizonyos vonásait képviseli, és ezért 

nem tekinthető önálló, állandóan használt proverbiumnak. 

   Hat hízója ólban, maga a hetedik. = maga is kövér, gazdag. 

 

  2.) A „6” tartalmi , élettényszerű vonatkozásában válik a proverbiumképződés 

kiinduló pontjává. 

   Heti bére hat nap, a hetedik ráadás. = nem a munka, hanem a bér 

szerpel a „6” iletve „7”nappal összekapcsolva. Itt a számsor, a hat munkanap és a hetedik 

ünnepnap egymásmellettisége adja a proverbiummá válás lehetőségét. 

  

  3.) Ötöt-hatot –akadozva, összevissza beszél, a magyarban közismert ige 

számos proverbiális formában szerepel. 

   Ne ötölj, ne hatolj. = ne tétovázz, ne mentegesd magad. 

   Ötöl, hatol.= szabadkozik. 

 

  4.) Egy állandó kifejezés a hatökrös gazda proverbiumszerű átmeneti formák 

kiinduló pontjává válik. 

   Úgy él, mint hat ökrös gazda.= jól él. 

   Kajtól, mint valami hat ökrös gazda.= hangoskodik. 

   Hat ökör jár ki az udvarából.= jómódú. 

Néha inkább átvitt értelemben szerepel az állandó elem. 

   Gyermekész hajtja a hat ökröt.= gazdag, könnyen megél. 

   Nem úgy keresik a hat ökröt.= nem ez a vagyonosodás útja. 

 

 

  

C.) PROVERBIÁLIS FORMÁK 

 

Az egyes proverbiumok önálló vonásokat vesznek át, értelmezésük a többi proverbium 

segítségével képzelhető el. Az egyes szövegek egymáshoz viszonyítva és külön-külön is 

továbbfejleszthetőek.  

   Nincs ki hatra.= úgy viselkedik, mintha nem lenne épeszű. 
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   Ki vagyok veled hatra.= meg vagyok vele akadva, nagy bajban vagyok 

vele. A „6” itt a „sok”, „egészen”, „nagyon” értelemben szerepel, ugyanakkor valamilyen 

lezártságot is képvisel. Ilyen értelemben mind a”6”, mind a „nem 6” azonos módon a 

problémát, értelmetlenséget jelzi. 

Kétféle értelmezés keveredik egyazon megfogalmazásban: az ostobasággal kapcsolatos „6” 

valamint az „5” átvitt értelemben „5 ujj a tolvaj keze”. Az átmeneti formák száma nagy, amit 

elősegít a „6” és „5” fonetikai közelsége is a magyarban. 

   Haton adják, ötön veszik.= nem a rendes árán veszi. 

   Haton adják, ötön veszik. = áron adnák, ő ötön ( azaz öt ujjával ) veszi. 

A kockajáték szokásával kapcsolódik össze és rendkívül széles körben elterjedt a „6” 

azonosítása a szerencsével, vagy legalábbis a szerencsés számmal. Feltűnő, hogy mind a 

négyféle megfogalmazás esetében a szerencsére vonatkozik, így a szöveg s a téma 

referenciája ugyanaz. 

   Hatot vet néki a kocka.= szerencse. 

   Nem mindenkinek vet hatot a kocka. 

   Vagy hatra vagy vakra.= el vagyok szánva jóra, rosszra, ahogy lesz, úgy 

lesz. 

   Egynek hatot, másnak vakot vet a világ kockája.= egynek sokat, 

másnak semmit. 

 

 IV.UTÓSZÓ 

 

 Az általános szakirodalom a proverbiumokat a folklorisztika tárgykörébe tárgyalja, 

mint kisepikai produktumukat. H a proverbiumokat folklórtermékeknek fogjuk is fel, a nyelvi 

megfogalmazásuk nem hanyagolható el. 

A proverbiumok esetében a nyelvészt az érdekli, hogy a közleményt leadó és felvevő, az 

információ szubjektuma és az információt befogadó hogyan viszonyul egymáshoz, egy 

meghatározott csoport azonos értelmet tulajdonít-e neki vételkor és leadáskor, vagyis a 

kódolás és dekódolás azonos módon reagál-e a jelek által közöltekre. 

Ha egy kicsit utána gondolunk a dolgoknak, kiderül nem is olyan könnyű a proverbiumok 

meghatározása. A szakirodalomban sok meghatározás olvasható, de nagyon sok definíció 

ellentmond egymásnak. Hogy helyesen tudjuk értelmezni a közmondásokat, tisztázni kell a 

szövegkörnyezet szerepét, a közmondást mondó ember és a közmondás viszonyát, a 

használati lehetőségeket, meg kell vizsgálni a forma  -a jelentés –a használat együttesét.  
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FUNCTIILE STILISTICE ALE EXPRESIILOR IDIOMATICE 

 

 

Vorbitorul nu creează idiomatismele cu ocazia enunţării mesajului, ci le extrage din lexiconul 

său mental. Însă frecvent expresiile idiomatice sunt construite în jurul unor tropi sau al unor 

figuri ale gândirii - eufemisme, ironii, paradoxuri etc. –, au de multe ori o gramatică proprie, 

aşa încât ele sunt de fapt rezultatul istoric al creativităţii lingvistice. Astfel, mi se pare mai 

corect a opune uzul frazeologic uzului liber standard (sau neutru) al limbajului, iar nu 

creativităţii limbajului. 

Pe de altă parte, de frazeologisme depinde eficienţa lingvistică, discursivă şi stilistică a 

vorbitorului. Astfel, expresiile reprezintă un loc lingvistic în care limbajul se comportă foarte 

creativ, iar această creativitate a primit recunoaştere lexicală. 

Ele pot conţine jocuri de cuvinte, dar prezenţa calamburului nu este întotdeauna obligatorie 

pentru o deraiere frazeologică. A analiza un frazeologism deconstruit ca un joc de cuvinte 

înseamnă a-l aborda dintr-o perspectivă semantică şi dintr-una stilistică, valorizantă. Jocul 

de cuvinte are această condiţie de a fi o figură de stil. Considerăm că tot atât de importante 

ca şi mecanismele semantice sunt şi cele pragmatice.  

Lucrarea propune o temă de interes pentru cercetarea lingvistică. 

Paremiologia ultimelor decenii adună o serie de lucrări interesante ca rezultat al studierii 

proverbelor înţelese drept fond valoros al spiritualităţii unui popor prin contribuţia la 

reliefarea nenumăratelor valenţe expresive ale limbii, valorificând astfel posibilităţile 

conotative.  

Motivaţia alegerii temei pleacă de la ideea că vorbitorii unei limbi recurg de obicei la 

structuri fixe, utilizate în diferite situaţii de comunicare, paremia fiind privită ca o unitate 

căreia îi revin o serie de sarcini concrete.  

Ca parte a folclorului proverbele arată fizionomia morală a unui popor, aşa cum s-a format 

ea de-a lungul generaţiilor şi demonstrează fără putinţă de tăgadă calităţile şi defectele la fel 

privite, lăudate sau condamnate. În tezaurul paremiologic al fiecărui popor se face o 

distincţie clară între adevăr şi minciună, dreptate şi nedreptate, înţelepciune şi prostie, 

bogăţie şi sărăcie  

Analizez o parte din proverbele maghiare, in cele care apare numarul ”6” din punct de 

vedere sintactic, semantic şi pragmatic.  

Studiul contrastiv este o modalitate de a arăta care sunt într-adevăr trăsăturile generale ale 

proverbelor şi care sunt cele specifice unei culturi şi unei limbi. Rezultatele acestei cercetări 

sunt benefice didacticii limbii Teza urmăreşte dimensiunea specificului şi dominanta 

universală a materialului paremiologic cercetat, analizând posibilitatea de aplicare a 

rezultatelor la nivelul predării – învăţării şi utilizării în vorbire a proverbelor de către cei care 

învaţă limba maghiara . (clasele V.-VIII. ) 

Cercetarea paremiologică modernă se distinge prin metode variate şi bine conturate, 

cooperând cu o serie de discipline precum lingvistica, lingvistica comparată, sociologia, 
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psihologia socială şi istoria , menite să asigure o cuprindere consistentă a specificului şi 

potenţialului acestui fond lexical.  

 

 Lucrarea este structurată după cum urmează:  

 

I.PREFATA 

II.SCOPUL SI REZULTATUL PAREMIOLOGIEI MODERNE 

III.NUMARUL ,,6” IN ZICATOARELE SI PROVERBELE MAGHIARE 

IV.POSTFATA 

V. CUPRINS IN LIMBA ROMANA 



CHIMIA,

PRIETENA ELEVILOR

prof. Daniela Cîmpean

Grupul Şcolar “Gh. Marinescu”

Tîrgu – Mureş, jud. Mureş



INTRODUCERE



� O cerință de prim ordin a
Uniunii Europene: crearea
unei societăți bazate pe
cunoaștere.

�O condiție fundamentală a
calității educației și una
dintre premisele esențiale
ale performanței este
creativitatea .



Creativitatea este motorul inovării și factorul cheie al
dezvoltării personale,[…] sociale și al bunăstării tuturor
indivizilor în societate (Logo-ul Anului European 2009).

�Creativitatea utilizează în mod inventiv
experiența și cunoștințele acumulate,
oferind soluții și idei originale.

�Componenta principală a creativității:
imagina ția.

� creația de valoare reală presupune o
motivație, dorința de a realiza ceva nou,
ceva deosebit, ceva ce necesită voin ță
și perseveren ță.



Profesorului modern trebuie să aibă
capacitatea de a-și educa elevii în direcția
dezvoltării creativității acestora .

• A fi azi profesor european, presupune
a promova strategii și metode de
predare activă și de a dezvolta
interesul elevilor pentru cunoaștere și
înțelegere.

• Este necesar a se utiliza toate
mijloacele care ne stau la dispoziție :
video, audio, calculator, internet,
experiment real sau virtual.



Metode moderne de 

învățare



Instruirea asistat ă de calculator

Este o metodă modernă și
inovatoare ce are la bază
dezvoltarea utilizării tehnologiei,
pentru realizarea idealului
educațional, având un aport
valoros în formarea
personalității autonome și
creative.



Avantaje

• achiziționarea informațiilor prin
asocieri logice între idei noi și noțiuni
invățate anterior;

• simularea unor fenomene imposibil de
realizat în fața elevilor;

• stimularea memorării vizuale, prin
prezentarea fenomenelor;

• valorificarea gândirii divergente și a
învățării prin descoperire.



Dezavantaje
• “Robotizarea” gândirii elevului (distruge

orice urmă de creativitate);
• Un experiment virtual nu-i va da unui

elev dexteritatea de a mânui corect
ustensilele de laborator;

• Flexibilitatea gândirii va fi limitată prin
utilizarea exclusivă a calculatorului la
rezolvarea de algoritmi;

• Tendința de evadare din lumea reală și
înlocuirea acesteia cu experiențe
virtuale.



Experiența mea.......



Surse informative de pe net...

• www.about.com

• www.chimie.webnode.com

• www.chem-toddler.com

• www.creativeminds.ro



Lec ții realizate în programul power point

• Structura atomului
• Izotopi
• Legături chimice
• Cristale
• Solu ții
• Peptide și proteine
• Polizaharide etc.



Anima ții chimice și filmule țe
• Dizolvarea
• Reacțiile metalelor alcaline cu apa
• Reacția termitului
• Tensiunea superficial ă a apei
• Formarea miceliilor etc.

Câteva adrese utilizate de mine la clasă :
www.northland.cc.mn.us
http://www.exploratorium.edu
brainiac alkali metals
Thermite vs. Car etc.



Altele....
• Lec ții AEL 

(Coroziunea metalelor, modelarea ionizării
unor acizi și baze în soluții apoase,
deplasarea ionilor către electrozii unei pile
electrice sau ai unei celule de electroliză)
• CHEMISTRY LAB

(vizualizarea imaginii reale a fiecărui
element din Sistemul Periodic)
• ChemSketch

(editarea de formule și reacții chimice,
modele moleculare statice, în mișcare și 3D)



Școala Discovery

• proiect elaborat de Ministerul Educației în
colaborare cu Discovery Channel , lansat în
ianuarie 2012.

• “ să aducem lumea Discovery în sala de
clasă, stimulând curiozitatea firească a
elevilor față de știință, dar și să integrăm
resursele audio-video și new media în
procesul de educație”[8 ].

• Câteva dintre temele prezentate: Atomii,
elementele fundamentale ale materiei,
Compu și și reac ții, Sistemul Periodic,
Nemetale, Metale, Acizi și baze .



Experimentul chimic 
• Chimia vizează observarea şi perceperea lumii

în întregul său, cu componentele, procesele şi
fenomenele caracteristice, ca învăţare şi
aplicare.

• A experimenta înseamnă a-i pune pe elevi în
situaţia de a concepe şi a practica ei înşişi un
anumit gen de operaţii, cu scopul de a observa,
a studia, a verifica, a măsura rezultatele [1] .

• Experimentul de laborator este o formă de
activitate independentă a elevilor şi în acelaşi
timp, o cale de dezvoltare a interesului pentru
chimie, ca ştiinţă .



Experiența mea.......





Ora deschis ă în limba francez ă



Oră deschis ă cu musafiri din 
Republica Moldova



Prepararea săpunului



Primele s ăpunuri

Primele s ăpunuri



Ultima tur ă de săpunuri





Kinder cu...balsam de buze





Prima expozi ţie - aprilie 2010



Expozi ţie dec. 2011 - Târgul de Cr ăciun



Expozi ţia de produse cosmetice - aprilie 2012





Cercul de Chimie 2012
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Abilit ăţi şi aptitudini în alegerea profesiei 

 

   prof. psiholog Adriana Cerghedi 

     Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș 

 

Orientarea profesională reprezintă punctul de plecare în adaptarea complexă a omului la 

muncă, prin ea o persoană poate  să-şi descopere interesele şi aptitudinile în vederea alegerii unei 

profesiuni în care se va realiza, fiind eficienţa societăţii în care trăieşte.  

OŞP are două sarcini de bază: găsirea pentru o persoana a profesiunii celei mai potrivite 

capacităţilor sale şi satisfacerea cu personal a tuturor ramurilor profesionale, a pieţei muncii pe plan 

naţional. Astfel, cel în cauză trebuie informat prin cât mai multe mijloace asupra exigenţelor, 

satisfacţiilor, dificultăţilor, fiecărei profesiuni de care el se arată interesat. Examenul aptitudinilor 

trebuie să releve care ar fi grupul de profesiuni care i s-ar potrivi unui candidat, rămânând ca decizia 

asupra opţiunii profesionale să fie finalizată de el însuşi. 

La terminarea ciclului gimnazial de şcolarizare elevii (şi, de cele mai multe ori, părinţii) 

sunt puşi în faţa unei decizii majore şi extrem de complicate, care presupune analizarea mai multor 

variabile şi găsirea unei soluţii cât mai apropiate de o variantă ideală. Este vorba despre alegerea 

specializării şi formei de învăţământ profesional sau liceal. La terminarea liceului apare o altă 

decizie la fel de complexă şi cu cel puţin la fel de multe implicaţii. Este vorba despre decizia de a 

urma o formă de învăţământ superior sau de a intra pe piaţa muncii, de a profesa o anumită 

meserie. În aceasta decizie contribuţia părinţilor pare să fie, în general, mai scăzută, însă  pentru 

preadolescent acesta este un moment marcant, care poate fi  extrem de confuz. Atunci când solicită 

sau primeşte  consiliere în acest domeniu elevul trebuie să fie informat cu privire la diversele 

aspecte ale deciziei. În acest context ne-am propus investigarea  potrivirii aptitudinilor şi intereselor 

preadolescenţilor cu aptitudinile şi interesele relevante a meseriei  dorite să o profeseze. Deci 

investigarea   concordanţelor şi discordanţelor care pot apărea  între profilul aptitudinal şi al 

intereselor  elevului cu cerinţele aptitudinale şi intereselor relevante  solicitate de profesia . 

 Lucrarea   este structurată   pe 5 capitole  capitole . Primul capitol are in vedere Probleme actuale 

privind orientarea şcolară şi profesională la preadolescenţi, cel de al 2 lea capitol işi propune sa  

detalieze - Caracteristici  relevante pentru carieră, al treilea capitol  prezintă Metodologia de lucru şi  
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derularea acesteia(cercetarea prezentată), urat de capitolul 4 care sunt expuse analiza şi 

interpretarea rezultatelor, iar in ultimul capitol  este prezentat un studiu de caz. 

Pornind de la teoria personalităţii a lui John Holland care consideră că alegerile 

vocaţionale constituie o exprimare a personalităţii, prezentul studiu îşi propune să 

identifice opţiunile de interese profesionale  şi   nivelurile aptidudinale a elevilor din 

clasele a VIII- a. 

Studiul a fost realizat pe un lot de 60 de preadolescenţi , elevi de clasa a VIII-a, 

având 14 ani care  provin   din şcolile din mediul urban şi rural. Elevi  au  participat 

benevol la acest studiu.  

Figurile  de mai jos   ne indică numărul de participanţi la studiu:  29 de 

preadolescenţi din mediul urban reprezentând, 48,34% şi 31 de preadolescenţi din mediul 

rural reprezentând 51,66%  şi respectiv  24 din preadolescenţi chestionaţi  sunt  băieţi 

(40%) , iar 36 sunt fete (60%).  

 

Distribuţia participanţilor în funcţie  de mediul de provenienţă 

48,34%

51,66%

46,00%

47,00%

48,00%

49,00%

50,00%

51,00%

52,00%

preadolescen ţi

Urban 48,34% 

Rural 51,66%

 

Distribuţia participanţilor în funcţie de sex 

40%
60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

preadolescenti

Masculin 40%

Feminin 60%
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Subiecţilor  li s-a   aplicat : teste din platforma de evaluare psihologică Cognitrom 

Assessment System (CAS evaluâdu-se  aptitudinile cognitive şi   interesele elevilor. 

Rezultatele obţinute s-au raportat la cerinţele ocupaţionale solicitate  de postul vizat de elev. Astfel 

s-a urmărit dacă există o concordanţă între profilul elevului,( profilul aptitudinal / codul individual) 

rezultate din  testele de evaluare a aptitudinilor / chestionarul de interese  şi profilul aptitudinal / 

codul ocupaţie, profesie alese.  

Paralel cu acestea s-a  aplicat şi un  chestionar  obţinându-se    informaţii referitoare la:ocupaţia / 

profesia  pe care ar dori  să o profeseze după terminarea studiilor; motivul pentru care optează 

pentru profesia aleasă; dacă cunoaşte traseul educaţional  pe care trebuie să-l urmeze;cine a 

influenţat decizia preadolescentului; profilul şi specializare pe care o va urma în liceu măsura în care 

consideră adolescentul  că dorinţa lui este realizabilă. 

Studiul realizat şi-a propus: 

� O1 -investigarea  intereselor profesionale, ca aspect al motivaţiei pentru alegerea 

ocupaţiei / profesiei  

� O2  -investigarea şi evaluarea  aptitudinilor , ca aspect al plierii, al  potrivirii  

acestora cu  aptitudinile   ocupaţiei /profesiei vizate. 

� O3 -surprinderea posibilelor corelaţii între  interesele profesionale şi  nivelurile 

aptidudinale ale elevului şi interesele profesionale şi nivelul aptitudinal solicitat 

de profesia dorită de elev.. 

 

� Ip1. Presupunem că există diferenţe în funcţie de gen  în ce priveşte  aptitudinile 

şi interesele preadolescenţilor  şi gradul de concordanţă a acestora cu profesia 

aleasă  

� Ip1.1. Presupunem că procentul  fetelor care prezintă concordanţă între  cerinţele 

aptitudinale şi interesele ocupaţionale cu profesia aleasă este mai mare decât  

procentul băieţilor care   prezintă concordanţă între cerinţele aptitudinale şi 

interesele ocupaţionale cu profesia aleasă 

� Ip1.2. Presupunem că raportul dintre aptitudini şi interese este diferit la fete în 

comparaţie cu băieţii 

 



 4

� Ip2. Presupunem că există diferenţe în funcţie de mediul de provenienţă în ce 

priveşte aptitudinile şi interesele preadolescenţilor  şi gradul de concordanţă a 

acestora cu profesia aleasă  

� Ip2.1. Presupunem că mai mulţi elevi din mediul urban preferă profesii care 

necesită studii superioare în comparaţie cu elevii din mediul rural. 

� Ip2..2. Presupunem că procentajul elevilor din mediul urban  care au potrivire 

globală de peste 50 %  (concordanţă între  cerinţele aptitudinale şi interesele 

ocupaţionale cu profesia aleasă)  este mai mare decât  procentajul elevilor  din 

mediul rural . 

� Ip2.3. Ne aşteptăm ca adolescenţii din mediul urban să obţină scoruri mai mari în 

comparaţie cu adolescenţii din mediul rural în ce priveşte: abilităţile generale  de 

învăţare abilităţile  verbale, abilităţile numerice , aptitudinea spaţială , aptitudinea  

de percepţie a formei   şi abilităţile funcţionăreşti  

� Ip3. Presupunem că există diferenţe în ce priveşte concordanţa dintre  nivelul 

aptitudinilor preadolescenţilor şi aptitudinile compatibile cu meseria dorită de 

aceştia 

� Ip3.1. Presupunem că numărul elevilor cu procent de potrivire peste 50 %   a 

aptitudini compatibile cu meseria aleasă este mai mare decât  numărul elevilor cu 

procent de potrivire sub  50 %  a  aptitudini compatibile cu meseria  dorită.  

Distribuţia procentului de  potrivire globală în funcţie de genul participanţilor 

� Ip3.2. Presupunem că procentajul elevilor care au  un profil format din tipuri 

similare, adiacente profesiei dorite este egal cu procentajul elevilor care au un cod 

specific ocupaţiei / profesiei ideale. 

 

Ipotezele sunt confirmate  prin rezultate obţinute  şi prin  teste de semnificaţie a diferenţei 

de frecvenţă. 

� Faptul că  56,66% dintre elevii investigaţi    au  potrivirea globală   peste 50%   şi   

43,33% dintre  elevi au potrivirea globală   sub 50%  (adică nu  prezintă concordanţă între 

cerinţele aptitudinale şi interesele  

ocupaţionale cu profesia aleasă)- confirmă Ipoteza  Ip3.1   

� Ipoteza Ip3.2.  – conform căreia că procentajul elevilor care au  un profil format  
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din tipuri similare, adiacente profesiei dorite este egal cu procentajul elevilor care au un 

cod specific ocupaţiei / profesiei ideale este infirmată; deoarece procentul  elevilor a 

căror interese ocupaţionale sub 50% compatibile cu meseria aleasă este de 53,33 %,  în 

timp ce procentul elevilor  care au  interesele  ocupaţionale  peste 50%  compatibile  cu 

meseria aleasă este de 46,66% .  Din analiza datelor se poate concluziona faptul ca  

preadolescenţi  investigaţi cu vârstă de 14 ani   au aptitudinile necesare profesiei dorite  

, dar interesele ocupaţionale încă nu sunt cristalizate  nefiind în concordanţă cu  profesia 

aleasă. 

� Procentul  de  26,7% din  elevii  din mediul urban  care  au peste 50 % procentul  

de potrivire globală cu profesia aleasă  faţă de procentul  de  20,1%  din elevii din mediul 

rural care   prezintă concordanţă între cerinţele aptitudinale şi interesele ocupaţionale cu 

profesia aleasă confirmă  ipoteza  Ip2.2   

� Procentele  de fete  care prezintă concordanţă  între a cerinţelor aptitudinale  

43,33%   şi intereselor ocupaţionale 30%  este mai mare decât procentul  băieţilor 26,7 % 

, respectiv 16,66% Aceste rezultate obţinute ( tabele 40, 42 ;  figura 25 şi 27) confirmă  

ipoteza Ip1.1.  

� 82,75% dintre elevi din mediul urban şi  doar 61,29%  elevi din mediul rural  

� preferă profesii care necesită studii superioare –rezultatele  ne confirmă ipoteza  

Ip2.1.  

 

Concluzii  

 

� 14 preadolescenţi, reprezentând 23,33%  din mediul rural obţin un nivel mediu  

(nivelul 3) la abilitatea generală de învăţare  faţă  de cei din mediul urban  care în procent 

ridicat  25% (15 preadolescenţi )obţin pentru aceeaşi abilitate nivelul  bun (nivelul 4) 

confirmă Ip2.3.  . Obţinerea unui p=0,05  la testul de semnificaţie de diferenţă a 

frecvenţei suţine afirmaţia - preadolescenţi  cu vârsta de 14 ani din mediul urban faţă de 

cei din mediul rural au abilitatea generală de învăţare  la un nivel mai  bun. 

 

Abilitatea generală de învăţare  în funcţie de mediul de provenienţă a preadolesecenţilor 
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� Preadolescenţilor din mediul rural  au obţin într-un număr mai mare 20% din  

preadolescenţi    un nivel bun (nivelul 4) şi   18,4% dintre preadolescenţi  un  nivelul 

mediu (nivel 3), preadolescenţi din mediul urban având rezultate mai mari obţinând   

pentru aptitudinea verbală nivel foarte bun (nivel 5 ) în proporţie de 15% şi nivel bun 

(nivel bun) în procent de  18,4 %.  Datele confirmă ipoteza Ip2.3. 

 

Aptitudinea verbală   în funcţie de mediul de provenienţă al preadolescenţilor 
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� Un  număr mare de preadolescenţi di mediul rural şi urban au obţinut nivel mediu  

(nivel 3), 23,3% respectiv 22% la aptitudinea numerică. Nivelul bun (nivel 4)fiind obţinut 

în procent mai mare doar de preadolescenţi din mediul urban18,4%faţă de procentul de 

55 al preadolescenţilor din mediul rural. Aceste rezultate , dar şi rezultatul de p=0,012  de 

la  testul de semnificaţie al diferenţei de frecvenţă confirmă ipoteza Ip2.3. .  Totodată se 

mai poate afirma că preadolescenţi de 14 ani din mediul urban au dezvoltate la un nivel 

mai ridicat aptitudinile numerice  în comparaţie cu preadolescenţi din mediul rural. 

 

Aptitudinea numerică în funcţie de mediul de provenienţă  al preadolescenţilor 
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� Atât  preadolescenţilor din mediul rural cât şi la cei din mediul urban    au  

aptitudinea spaţială mai bine dezvoltată faţă de celelalte aptitudini. La baza acestei 

afirmaţi stau rezultatele obţinute de preadolescenţi : nivel foarte bun (nivel 5) 11,7%, 

respectiv 10% preadolescenţi din mediul urban, respectiv mediul rural;   nivel bun 

(nivelul 4)  21.7%, respectiv 16,6% preadolescenţi din mediul urban, respectiv  mediul 

rural; nivelul mediu (nivel 3),  câte  un procent egal 13,33% de preadolescenţi din mediul 

urban  şi rural. Nivelul 4 (bun) obţinut într-un procent  de 21,7 % elevi şi nivelul 5 (foarte 

bun) obţinut într-un procent  de  11,7% elevii din mediul  urban este mai mare decât 

procentele elevilor din mediul rural la aceleaşi nivele 4 ( bun) şi 5 (foarte bun)respectiv 

16,65 şi 10%.  

 

 

Aptitudinea spaţială în funcţie de mediul de provenienţă al preadolescenţilor 
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 Aceste date prezentate mai sus   confirmă ipoteza Ip2.3. Totuşi, pe baza acestor  

scoruri mari  
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obţinute la testele ce măsoară  aptitudinea spaţială putem afirma că preadolescenţilor  

investigaţi  au  dezvoltată această aptitudine   faţă de celelalte aptitudini la un nivel mai 

ridicat faţă de alte aptitudini 

Nivelul 3,4,5 (mediu, bun şi foarte bun) la percepţia formei este obţinut de un procent 

mai mare de preadolescenţi  din mediul urban , respectiv 18,4%;11,7% şi 5 % faţă de 

preadolescenţi din mediu rural  13,33%;1,7% şi 1,7%. Din analiza datelor obţinute şi a 

rezultatului de 0,013 la testul de semnificaţie  a diferenţei de frecvenţă putem concluziona  

faptul că elevii de 14 ani din mediul urban au perecepţia formei mai bine dezvoltată decât 

cei din mediul rural, confirmându-se astfel  ipoteza Ip2.3. 

 

Percepţia formei în funcţie de mediul de provenienţă al preadolescenţilor 
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Preadolescenţii din mediul urban au abilităţile funcţionăreşti  mai dezvoltată ( nivel 

mai ridicat) decât cei din mediul rural.   Afirmaţie care  confirmă ipoteza Ip2.3 prin :  

numărul mai mare de elevi din mediul urban (10%, respectiv 5%  al preadolescenţilor)  

care au obţinut   nivel 4 (bun) şi  nivelul 5 ( foarte bun)  pentru abilităţile funcţionăreşti  

şi    numărul mic  de elevi (  5  de preadolescenţi ) din mediul rural   care au obţinut nivel 

4 (bun)  la abilităţile funcţionăreşti, nivelul 5 ( foarte bun) nu este obţinut de niciun elev 

din mediul rural . Conform testului  de semnificaţie a diferenţei de frecvent (p= 0.023) şi 

a datelor preadolescenţii în vârstă de 14 ani din mediul rural au abilităţile funcţionăreşti 

mai  puţin dezvoltate. 

Abilit ăţi funcţionăreşti în funcţie de mediul de provenienţă al preadolescenţilor 



 9

5%

21.60%

10%
13.33%

18.40%

11.70% 10%

5% 5%

00%

5%

10%

15%

20%

25%

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Urban

Rural

 

Tipul  de interese predominant la preadolescenti supus studiului, astfel: primul loc 

este ocupat  de tipul social, 22 dintre preadolescenţi investigaţi (36,7%),  poziţia a doua 

este ocupată de tipul investigativ   cu 11  preadolescenţi (18,3%), iar locul  al treilea de 

tipul realist cu 10 preadolescenţi (16,7%). 
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Distribuţia profesiilor alese de  preadolescenţi  din lotul studiat  se prezintă astfel: 12 

optează pentru profesia de medic (20%) ; un număr egal de câte 5 pentru profesia de 

informatician- programator (8,33%);  4 preadolescenţi optează pentru a deveni ingineri 

(6,66%); un număr egal de câte 3 preadolescenţi  optează pentru  profesiile: de avocat,  

contabil, mecanic (5%), câte 2 preadolescenţi pentru a deveni arhitecţi,  psiholog, 

învăţători,  asistenţi medicali, ghid turistic, şoferi (reprezentând 3,33% pentru fiecare 

profesie) şi câte un preadolescent pentru fiecare dintre profesii preferă să devină: 

traducător,poliţist, jurnalist, funcţionar, agent de turism, ospătar, farmacist, cosmeticiană, 

croitaoreasă, secretară (reprezentând un procent  de 1,7%pentru fiecare profesie aleasă). 

Distribuţia  profesiilor  pentru care optează  preadolescenţii (din cei  60 de subiecţi) 
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Programatori-informaticieni 8,33%

Profesori 8,33% 

Îvăţători 3,33%

Ingineri 6,66%

Avocat  5%

Arhitecti 3,33%

Psiholog 3,33%

Contabil 5%

Mecanic 5%

Asistent medical 3,33%

Ghid turistic 3,33%

Şofer 3,33%

Traducător 1,7%

Poliţist 1,7%

Jurnalist 1,7%

Funcţionar 1,7%

Agent turism 1,7%

Ospătar 1,7%

Farmacist 1,7%

Croitoreasă 1,7%
 

 Pentru  preadolescenţi din mediul urban este specific codul Realist – investigativ  

– social – întreprinzător, iar pentru mediul rural este specific  tipul social-artistic-

investigativ.55%   de preadolescenţii  îşi aleg profesia pentru că le place,  22,66%  îşi 

aleg profesia deoarece aceasta este de viitor din punct de vedere financiar,  4, 

reprezentând 6,66% îşi aleg meseria  pentru că este la modă ;   într-un număr egal de 

preadolescenţi , adică 3 (5%) îşi aleg profesia  pentru că îi îndrumă părinţii sau pentru că 

părinţii au această profesie; 1 (1,7%) fiind îndrumat de profesorii. 

 

� Cei mai mulţi dintre preadolescenţi  ( 45% )cunosc traseul educaţional pe care  

trebuie să îl urmeze pentru a avea profesia dorită;  un  procent de 43,34%   cunosc traseul 

educaţional parţial şi doar un procent de 11,66% nu cunosc  traseul profesional  

 

Repartiţia  cunoaşteri  de către preadolescenţi a traseului  educaţional pe care trebuie să-l 

urmeze 
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� Cei mai mulţi 86,66% (52 subiecţi)  dintre preadolescenţi consideră că dorinţa lor  

este realizabilă în  mare măsură , 11,66% (7 elevi ) consideră că dorinţa  lor este 

realizabilă în foarte mare măsură şi doar un procent de 1,66% (1 elev) consideră dorinţa 

lui realizabilă în mică măsură. 

Reprtiţia  privind persoanele care au luat decizia finală 
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CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE 

 

CULTURE IN ELT (ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 

 

Prof.Cristina Drescan, Grup Şcolar “Lucian Blaga”, Reghin 

 

 De ce să predăm cultură şi civilizaţie în orele de lb.engleză? Pe lângă exersarea şi 

aprofundarea competenţei comunicative în predarea lb.engleze, este necesară 

confruntarea elevilor cu o lume diferită de-a lor? Fireşte. Învăţarea unei limbi moderne 

oferă şansa unică de a pătrunde într-o altă lume, o altă cultură. În acest sens,  prin 

intermediul limbii se achiziţionează şi valorifică cunoştinţe culturale. 

 Mai mult, lingvişti şi antropologi au realizat de mult că formele şi utilizarea unei 

limbi reflectă valorile culturale ale societăţii respective. Astfel, doar competenţele 

lingvistice nu sunt îndeajuns ca elevii să fie competenţi într-o anumită limbă (Krasner, 

1999). Ca urmare, elevii trebuie să cunoască, de exemplu, modul acceptat de a saluta, de 

a cere ajutor sau informaţii, de a exprima accept sau refuz. 
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Why should we teach culture in our EFL classes? Apart from enhancing and enriching 

communicative competence, should EFL provide students with an opportunity to 

confront a world that is other? By all means, the study of a language offers a unique 

chance to learn about the people, books and culture of a foreign country. As such, 

language-acquisition is also culture-acquisition.  

 

Moreover, linguists and anthropologists have long recognized that the forms and uses of 

a certain language reflect the cultural values of the society where the language is 

spoken. Linguistic competence alone is not enough for learners of a language to be 

competent in that language (Krasner, 1999). Thus, students need to be aware, for 

example, of the culturally appropriate ways to address people, ask for support, offer 

help, express gratitude, make requests, agree or disagree with someone, etc. The 

language learners should also know that behaviours and intonation patterns that are 

correct and polite in their own country may be perceived differently by members of the 

target language speech community. In addition, we have to understand that, in order for 

communication to be successful, language use must be associated with other culturally 

appropriate behaviour. 

 

But what happens in our classrooms? At any rate, foreign language learning is foreign culture 

learning, and, in one form or another, culture has, even implicitly, been taught in the EFL 

classroom—if for different reasons. What is debatable, though, is what should be taught and the 

way it should be integrated into core curricula. Nowadays, a large variety of activities offer 

many possibilities for integrating culture, content, and communication during the 

language-learning process. In many regards, through the study of other languages, 

students gain a knowledge and understanding of the cultures that use that language; in 

fact, students cannot truly master the language until they have also mastered the cultural 

contexts in which the language occurs. 

 

There is definitely more than meets the eye, and we must not forget that the teaching of 

culture is not akin to the transmission of information regarding the people, places, and 
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events of the target community or country. In this respect, the teacher has the duty and 

responsibility to shed some light on the role of culture in fostering cross-cultural 

understanding which transcends by far the simple boundaries of linguistic forms. 

Nevertheless, teachers must allow students to observe and explore cultural interactions 

from their own perspectives to enable them to find their own voices in the second 

language speech community. We have to keep in mind that cultural information should 

be presented in a nonjudgmental fashion, more precisely in a way that does not place 

value or judgment on distinctions between the students’ native culture and the culture 

explored in the classroom. 

 

As a result, the role of culture in the foreign language curriculum has been enhanced 

and various culture and civilisation topics can be found in different types of national 

contests (e.g. “Evaluare în educaţie”, „Cangurul lingvist”). Yet, do teachers have the 

necessary competence and knowledge to teach EFL cross-culturally? As Singhal (1998) 

states, ‘[i]t is evident that one would have to be quite knowledgeable in the culture 

under study to be able to present all of these aspects accurately to second language 

learners’. On the other hand, cultural knowledge is not only an aspect of communicative 

competence, but an educational objective in its own right. In view of this, it is 

reasonable to assert that if teachers are well-prepared, cultural awareness can be viewed 

as a significant component enriching communicative competence. 

 

However, the question arises that if language and culture are so intricately intertwined, 

why should we focus so much on culture when there are other aspects of the curriculum 

that need more attention? To begin with, we should raise students’ awareness and help 

develop their curiosity towards both the target culture and their own, helping them to 

make associations and comparisons among different cultures. Cultural activities and 

objectives should be carefully selected, organized, and incorporated into lesson plans to 

enrich the teaching content. Some ideas for presenting culture in the classroom are 

described in the following section. 
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1. In groups, students draw up a list of those characteristics and traits that 

supposedly distinguish the home and target cultures (e.g. food, clothing, music, , 

dance, arts and crafts, physical features). Due to this activity it becomes easy for 

teachers and students to identify prejudices, stereotypical lapses and 

preconceived ideas that they need to disabuse themselves of. 

2. In groups, students make a list on items that they would include into a Culture 

Time Capsule (to be opened by foreigners) and that stand for the most important 

values of their home culture. Through exposure to the foreign civilisation, 

students inescapably draw some comparisons between the home and target 

culture. 

3. In pairs, students are in a restaurant and are expected to order a meal. In this 

way, learners are given the opportunity to step into the shoes of a member of the 

target culture. While one group performs the role play, the other ones observe 

the role play and try to identify the reason for the miscommunication. 

4. While sharing a popcorn treat with your students, ask them to run a webquest on 

the history of popcorn and the uses corn has. 

5. In groups, students work on an Internet-project: What happened on this day in 

history? 

6. In groups, students discuss common proverbs in the target language and focus 

on how the proverbs are different from or similar to proverbs in their native 

language and how differences might underscore historical and cultural 

background.   

7. The class celebrates festivals by learning songs and dances, drawing posters, 

decorating the room, writing invitations, etc. This kind of activity enables 

student to actively participate in the cultural heritage of the people they are 

studying. 

8. In groups, students are sent out on cultural scavenger hunts to supermarkets 

where they have to make lists of imported goods.  
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9. Students prepare a cultural island in their classroom. Assigning students foreign 

names can heighten their interest. Posters, pictures, maps, signs, traditional food, 

clothing, music, and realia of many kinds are essential in helping students 

develop a mental image. Short presentations on a topic of interest with 

appropriate pictures or slides add to this mental journey. 

 

To sum up, indisputably, alongside linguistic knowledge, students should also 

familiarise themselves with cross-cultural issues such as various forms of non-verbal 

communication, behaviour and conduct rules, sterotypical thinking and labelling, 

people’s way of life, values, attitudes, and beliefs in the target culture, etc. Thus, the 

teaching of culture should become an integral part of foreign language instruction. 

‘Culture should be our message to students and language our medium’ (Peck, 1998). 
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DIFERENŢIEREA – MOFT SAU NECESITATE? 

 

Prof. Cristina Drescan, Grup Şcolar “Lucian Blaga”, Reghin 

Prof. Helmine Pop, CN “Al.Papiu Ilarian”, Tg.Mureş 

 

 Orice educator îşi pune întrebări de genul: Care sunt priorităţile educaţiei? Ce pot 

face eu, un simplu individ, pentru a îmbunătăţi calitatea actului de predare-învăţare? 

Sistemul educaţional din România se confruntă cu mii de probleme care afectează vizibil 

nu doar procesul de educaţie, ci şi imaginea pe care acesta îl are în rândul beneficiarilor 

direcţi şi indirecţi.  

 Mai mult ca niciodată, în urma rezultatelor slabe la examenul de bacalaureat şi la 

testele iniţiale din toamna anului 2011, s-a conturat nevoia de reformare a educaţiei pe de 

o parte, şi reticenţa faţă de schimbare, pe de alta. 

 Având în vedere că majoritatea dascălilor lucrează cu colective mari şi eterogene, 

această lucrare încearcă să ofere câteva idei, respectiv să prezinte metode care prin 

diferenţierea şi activizarea elevilor contribuie la optimizarea învăţării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BINNENDIFFERENZIERUNG – LAUNE ODER NOTWENDIGKEIT? 

 

Prof. Cristina Drescan, Grup Şcolar “Lucian Blaga”, Reghin 

Prof. Helmine Pop, CN “Al.Papiu Ilarian”, Tg.Mureş 

 

 Motto: «Es gibt nur eine Sache auf dieser Welt, die teurer ist als Bildung: Keine 

Bildung!» J.F. Kennedy, 1962 

 

 Es gibt keine Lehrkraft, die sich nicht ab und zu fragt “Welche sind die Prioritäten 

des Bildungssystems?“, „Was kann ein Einzelner bewirken?“, „Inwieweit kann ich 

meinen Unterricht optimieren?“ Das rumänische Bildungssystem birgt viele 

Schwierigkeiten, die, mehr oder weniger sichtbar, einerseits den Unterricht beeinflussen, 

andererseits das Bild, das sich die Schüler, Eltern und andere Leistungsempfänger davon 

machen, verzerren. 

 Mehr als zuvor, nach den schwachen Abiturzeugnissen und Ergebnissen der 

Diagnosetests vom Herbst 2011, wurde klar, wie nötig eine Bildungsreform ist, aber 

auch, wie groß der Widerstand gegen Änderungen sein kann. 

 Vor allem brauchen wir einsetzbare Methoden zur Binnendifferenzierung, da die 

allermeisten von uns mit großen heterogenen Klassen arbeiten und dennoch guten 

Unterricht leisten wollen. Leicht ist das nicht und bald sind wir an der Grenze unserer 

Belastbarkeit, wenn wir methodisch nicht richtig vorgehen. Doch wie kann ich 

differenzieren? Welchen schulpädagogischen Voraussetzungen muss ich entsprechen? 

Was tut sich in den Köpfen der Schüler? Was kann ich durch Binnendifferenzierung 

erzielen? Lohnt sich der Aufwand? 

Die Differenzierungsmöglichkeiten sind zahlreich und können auf den eigenen 

Unterricht übertragen werden. Genauer gesagt, kann man nach der Arbeitsform, der 

Sozialform, dem Inhalt, dem Umfang, der Komplexität und dem Schwierigkeitsgrad, dem 



Methodeneinsatz, den Medien, den Zusatz-/Wahlaufgaben, dem Einsatz von Schülern als 

Hilfslehrer, usw. differenziert Schüler fördern. Binnendifferenzierung bringt 

Erfolgserlebnisse mit sich und die steigern die Motivation und verbessern das 

Lernverhalten, das wiederum Defizite ausgleichen und individuelles Lernen unterstützen. 

Eine effiziente und handlungsorientierte Methode ist Stationenarbeit. In der 

Regel, arbeiten die Schüler eigentätig, selbstgesteuert und schwerpunktmäßig an vom 

Lehrer vorbereiteten Materialien, die in Stationen angeordnet sind. Selbstverständlich ist 

es optimal, wenn dem Schüler die Auswahl der Aufgaben überlassen wird. In diesem 

Sinne könnte der Arbeitsauftrag so lauten: Löse 3-5 der gegebenen Übungen. In diesem 

Falle kann jeder die Anforderungen bewältigen und sprachliche, persönliche oder soziale 

Hürden überbrücken. Es gibt auch eine Kontrollstation, wo die Schüler ihre Arbeit selber 

überprüfen und bewerten können. Ältere Schüler können die Stationen selber für die 

Mitschüler entwerfen und so den Unterricht kompetent mitgestalten. 

Mit Lust am Lernen steigert man die Leistung jedes Einzelnen. Lust kann man 

aber nicht immer sichern – man kann aber versuchen sie nicht zu verderben. Eine leicht 

einsetzbare Methode ist Zeig-was-du-kannst: Die Schüler bestimmen sowohl das Thema 

als auch die Präsentationsart. Diese Präsentationsmethode verhindert, dass ein Schüler 

kläglich scheitert und dann von den Mitschülern bewitzelt wird. Außerdem kann es 

gewisse Fähigkeiten und Talente entwickeln. 

Jeopardy differenziert sowohl was den Schwierigkeitsgrad betrifft als auch 

inhaltlich. Die Fragen können auch fächerübergreifend angelegt werden oder sogar 

lehrwerkunabhängig sein. Die Methode verbindet ideal Wissensabfrage mit Spiel und 

Wettkampf und weckt so das Interesse der Schüler und regt sie zum aktiven Mitmachen 

an. Es ist ein anregender Ansatz, um den Unterricht weiterzuentwickeln und die eigene 

Arbeit zu verbessern.  

Eine weitere spielerische Aktivität ist die Schnitzeljagd oder Schatzsuche. Die 

Vorarbeit wird von dem Lehrer geleistet. Die Teilnehmer erhalten je ein Arbeitsblatt mit 

Fragen. In der Klasse oder im Schulgebäude werden zweierlei Umschläge versteckt. Eine 

Art von Umschlägen enthält die Fragen, die andere die passenden Antworten. Das heißt, 



falls der Schüler die Antwort nicht kennt, kann er zu einem angezeigten Ort rennen und 

die Antwort entdecken. Um Chaos zu vermeiden, wird ausgelost, welche Gruppe an 

welcher Station anfängt. Die Tätigkeit gründet sich nicht auf bloße Stoffvermittlung, 

sondern fördert Lernen mit Kopf, Herz und Hand und verbessert das Klassenklima.  

Solche und ähnliche Methoden und Aufgaben schaffen eine wichtige Grundlage 

für erfolgreiches Lernen. Methodenbeherrschung ist gleichermaßen Voraussetzung und 

Gewähr dafür, um inhaltlich-fachliches Lernen wirksam über die Bühne zu bringen 

(Klippert). Binnendifferenzierung bleibt weiterhin ein brennendes Thema weltweit und 

ein Problemkind unseres Bildungssystems. Lehrer müssen Differenzierung aus einem 

veränderten Blickwinkel betrachten und verstärkt Kompetenzen erwerben, um 

gleichzeitig Bildungsbenachteilung auszugleichen und verschiedene Begabungen zu 

entfalten. 
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SINUSOIDA ÎNTRE MATEMATIC Ă, ELECTRONIC Ă ŞI MEDICIN Ă 

Profesor: Filep Gyongyi /Grup Şcolar „Gh. Şincai” Tg Mureş, jud. Mureş        

     În lucrarea mea dezbat creativitatea şi o dedic fericirii, sănătăţii şi unirii tuturor eforturilor, din 

toate domeniile (matematică, fizică, electronică şi nu în ultimul rând medicină) pentru o cauză 

nobilă, pentru o inimă sănătoasă, pe care  nu întâmplător o asociem cu fericirea. Buna funcţionare a 

inimii, citirea şi interpretarea corectă de diagnostic impune noţiuni elementare de matematică, 

fizică, electronică şi măsurări, care  îşi găsesc finalitatea în medicină.  

    Unii afirmă că matematica este o abstracţie fără legătură cu practica. Ei sunt în mod cert 

victimele unei neînţelegeri de termeni şi momente. Matematica are aplicaţii practice  spectaculoase. 

Ea deschide drumuri spre diverse domenii care edifică o ştiinţă care se aplică în alte ştiinţe şi în 

practică în general. Legătura cu practica se realizează pe o cale directă şi una indirectă. Cea directă 

constă în folosirea de metode matematice pentru a rezolva probleme concrete din fizică, tehnică, 

economie. Matematicianul face calcule directe, inginerul proiectează, electronistul calculează cu 

ajutorul integralei semnalul redresat al curentului electric. 

Pentru eficientizarea lecţiilor se urmăreşte formarea de deprinderi, aptitudini,  plasând elevul în 

centrul acţiunilor şi punând accent pe formarea sa, prin descoperirea personală a informaţiilor. 

Crearea unui mediu stimulativ pentru învăţare şi participarea elevilor la lecţii impune cunoaşterea şi 

exersarea strategiilor bazate pe interactivitate.   Pentru a putea rezolva problemele puse de practică, 

matematica le transformă în probleme generale, abstracte. În cercetarea acestor probleme apar 

probleme noi, cu aspect pur teoretic, de a căror rezolvare depinde uneori rezolvarea unor probleme 

practice. Mai mult, pe măsură ce matematica se dezvoltă, se creează teorii matematice, care, iniţial, 

nu au nici o legătură cu practica, dar îşi găsesc mai târziu, aplicaţii pe care creatorii lor nici nu le-au 

bănuit. Cu timpul, matematica a ieşit din cadrul îngust al ecuaţiilor şi oferă o largă abordare din 

multe alte domenii. Ea  oferă tehnici specifice de studiu şi investigare în multe domenii aplicative, 

dar oferă şi o importantă dezvoltare şi disciplinare a gândirii, acestea subzistând în straturile tuturor 

celorlalte discipline studiate.  Profesorul  trebuie  să găsească  argumentarea la nivelul de cunoştinţe 

a noţiunilor  predate şi să facă  conexiuni care se impun  cu celelalte discipline. 

     În contextul  competiţiei  accelerate care ne influenţează viaţa, ne dinamizează mediul, ne 

provoacă la o regândire a sistemelor economice şi sociale, se fac eforturi de adaptare a societăţii la 

exigenţele lumii de mâine. Trăim într-o lume bazată pe competiţie şi eficienţă, a cărei forţă rezidă în 
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cunoaştere. Creativitatea este motorul inovării şi factorul cheie al dezvoltării personale, 

antreprenoriale şi sociale şi bunăstare a indivizilor în societate.  Anul 2009 a fost desemnat anul 

creativităţii şi inovaţiei în Europa: ”individul trebuie să-şi consolideze capacitatea de creativitate şi 

inovare din motive sociale şi economice pentru a răspunde în mod eficient la dezvoltarea societăţii 

bazată pe cunoaştere”. Creativitatea şi inovaţia în educaţie  se regăsesc cel mai bine  prin legătura 

între mai multe  discipline.  Mânuirea şi “update”-rea   devine  rolul profesorului. Clasicul şi 

tradiţionalul se aduc la zi şi în “ trend“ cu tehnica şi societatea modernă,  indiferent de domeniu.  

   Pentru a sublinia  importanţa  si rolul funcţiilor  trigonometrice,  atât în domeniul matematicii, al 

electronicii   şi mai ales în domeniul medicinii, abordez interdisciplinaritatea pe această temă.  

Paralelismul dintre funcţia sinusoidală abordată din punct de vedere matematic,  graficul semnalului 

de curent alternativ,  graficul funcţionării 

unei inimi sănătoase vs. infarctul miocardic, 

determină o corelare din care rezultă o 

interpretare a unor elemente de medicină cu 

ajutorul matematicii, măsurărilor tehnice, 

etc.   Deci prin aceasta se creează o nouă 

abordare  interdisciplinară: matematic, 

tehnic şi medical.               

Deci prin aceasta se creează o nouă abordare  interdisciplinară: matematic, tehnic şi medical.    

Sinusoida în matematică  Funcţia sinus este o funcţie periodică, cu perioada  2π.  Este  impară,   

sin(-x)= - sinx,   graficul ei fiind simetric în raport cu originea axelor (O). Imaginea funcţiei sinx 

este   deci  graficul funcţiei este mărginit între dreptele de ecuaţie y = -1 şi y = 1.  Funcţia 

creşte pe intervalul ,  descreşte pe şi creşte din nou pe  Valoarea maximă 

+1 pentru x= şi cea minimă  se anulează în x=k , k întreg.                   

 Sinusoida în electronică  

Curentul alternativ  este un curent electric  a cărui 

direcție se schimbă periodic, spre deosebire de curentul 

continuu, al cărui sens este unidirecțional. Forma de 

undă a curentului    alternativ este sinusoidală     (forma 

undei     „împrumutată” din trigonometrie).                                                                                                                  

Curentul alternativ  apare ca urmare a generării unei 

tensiuni electrice  alternative în cadrul unui circuit 

electric prin inducție electromagnetică.    Sinusoida  apare în cazul în care, după cum se cunoaşte,  

un curent electric care parcurge o spiră conductoare, generează un câmp magnetic având liniile de 
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câmp circulare. Dacă într-un circuit închis, există un flux magnetic variabil, în el va lua naştere un 

curent indus, aceasta dovedind că apare un câmp electric cu liniile de câmp închise.  Între câmpul 

electric şi cel magnetic este o legătură profundă, care se manifestă prin generarea unuia dintre ele 

când celălalt  este variabil: - un câmp electric, variabil în timp, generează un câmp magnetic cu linii 

de câmp închise în jurul liniilor de câmp electric. 

Un câmp magnetic, variabil în timp, generează un câmp electric cu linii de câmp închise în jurul 

liniilor de câmp magnetic. Deci câmpul electromagnetic este ansamblul câmpurilor electrice şi 

magnetice, care variază în timp şi se generează reciproc. Vectorii E ai câmpului electric sunt 

perpendiculari pe vectorii B  ai câmpului magnetic.  

Unda electromagnetică este fenomenul de propagare 

din aproape în aproape a câmpului electromagnetic. 

Forma sinusoidală 

            

•  este amplitudinea  curentului  

•   valoarea efectivă a curentului 

•   viteza unghiulară   f= nr de cicluri complete petrecute într-o secundă  

•  defazaj între curent și tensiune introdus de sarcină. 

     Sinusoida în medicină 

 Ca o aplicaţie a măsurătorilor Electrocardiograma  este  înregistrarea 

grafică a variaţiilor de potenţial electric, care iau naştere la suprafaţa corpului, 

datorită activităţii cardiace.  Studiind  Electrocardiografia (EKG), observăm o 

mare asemănare cu graficul funcţiei sinusoidale si cu variaţia semnalului de 

curent alternativ. La nivelul ţesutului miocardic, excitaţia este iniţiată 

într-un punct şi se propagă  de la o celulă la alta. Limita dintre 

porţiunea activată (devenită electronegativă) şi cea neactivată 

(rămasă electropozitivă), are în spaţiu forma unei suprafeţe, 

constituind suprafaţa limitantă. Aceasta se deplasează prin inimă în 

sensul undei de excitaţie, mărimea şi orientarea ei fiind într-o 

permanentă schimbare. De-o parte şi de alta a suprafeţei limitante, 

există un câmp electric pozitiv şi unul negativ, luând deci naştere un 

dipol. El poate fi reprezentat printr-un vector, orientat dinspre zona 

electronegativă înspre zona electropozitivă cu o mărime determinată de diferenţa de potenţial între 
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cei doi poli.  Există vectori cardiaci care corespund dipolului unei fibre miocardice, numiţi vectori 

elementari. Vectorii instantanei reprezintă grafic situaţia însumării unor vectori elementari într-un 

anumit moment, în cursul activităţii cardiace. Aceşti vectori, se supun legilor matematicii putând fi 

însumaţi, deplasaţi şi măsuraţi. Dacă  în fiecare moment al activităţii cardiace, există un alt vector 

instantaneu, cu o altă orientare în spaţiu şi cu o altă mărime, ei pot fi aduşi printr-o translaţie într-un 

punct comun, în care în mod convenţional îşi au originea toţi vectorii cardiaci, numit centrul 

electric al inimii (0). Astfel, în timpul unui ciclu cardiac, vârfurile vectorilor instantanei se 

deplasează pe o curbă închisă,  care începe şi se termină în punctul 0, numită vectocardiogramă 

(VCG). Proiecţia desfăşurată a acestei curbe în funcţie de timp, pe o dreaptă din corp, 

corespunzătoare unei derivaţii, reprezintă electrocardiograma (ECG).      

 

Electrozii pentru culegerea potenţialelor generate de activitatea inimii sunt plasaţi în diverse puncte 

pe suprafaţa corpului. Un anumit raport între punctele de plasare a electrozilor defineşte o derivaţie. 

Grafic, fiecărei derivaţii îi corespunde un ax, căruia i se atribuie convenţional un sens. Pe acest ax 

se face proiecţia vectorilor cardiaci; proiecţiile orientate în sensul axului se înregistrează pozitive, 

iar cele orientate în sens invers se înregistrează negative 

    Deoarece corpul omenesc este un mediu conductor neomogen, se face standardizarea unor 

derivaţii grupate în sisteme . În practică se folosesc în mod curent 3 sisteme de derivaţii: derivaţiile 

standard, derivaţiile unipolare ale membrelor şi derivaţiile toracice. Willem Einthoven, medic şi fiziolog 

olandez, a creat primul electrocardiograf cu utilizare medicală practică în 1903 şi a primit premiul Nobel pentru  

activitatea sa  în 1924. 

Derivaţiile standard (DS). Sunt derivaţii bipolare ale membrelor, standardizate de Einthoven, care 

explorează activitatea inimii în planul frontal. Utilizează 3 puncte de plasare a electrozilor activi:– 

membrul superior drept (R = right) – roşu /membrul superior stâng (L = left) – galben/– membrul 

inferior stâng (F = foot) – verde/ un al patrulea electrod va fi plasat pe membrul inferior drept, 

acesta fiind un electrod de pământare (negru).  VR , VL şi VF potenţialele punctelor respective, 

derivaţiile standard măsoară diferenţele de potenţial care iau naştere între câte două din aceste 

puncte, astfel  =VF- VL/ D2= VF – VR/D3= VL – VR                   
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Triunghiul lui Einthoven……………  Locurile de aplicare a electrozilor 

 

În reprezentare grafică, axele  electrice ale celor trei DS sunt reprezentate de cele 

trei laturi ale unui triunghi echilateral, numit triunghiul lui Einthoven; inima, ca sursă 

electromotoare este plasată în centrul acestui triunghi  

 

Standardizarea ECG 

 

-pe verticală: 1mm = 0,1mV,   permiţând 

aprecierea  amplitudinii   undelor 

-pe orizontală: 1mm = 0,04 secunde  (la viteza de 

25 mm/sec), permiţând aprecierea duratei undelor   

şi intervalelor 

 

 

 

Interdisciplinaritatea se concretizează prin măsurarea, calcularea, corelarea mărimilor electrice cu 

cele matematice şi prin interpretarea lor în domeniul medical. 

 

Determinarea frecvenţei cardiace: 

 

Ea este dată    de numărul revoluţiilor cardiace   dintr-un minut                                                                                                           

 Atunci când viteza de derulare a hârtiei este de 25 mm/s, 

 se aplică formula:  
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FC  este :                  1 sec................25mm 

                                  60sec..............x        x = 60x25 = 1500mm/min 

Fc(batai /minut)=1500/ IR  unde  IRR este distanţa între două unde R succesive exprimată în mm. 

Normal: 60-80/min. Metoda de apreciere rapidă a frecvenţei cardiace. Hârtia milimetrică a ECG are 

la distanţe de 5 mm o linii mai groase. Se caută o undă R situată în dreptul unei asemenea linii şi se 

urmăreşte unde apare următoarea undă R. La o viteză de derulare a hârtiei de 25 mm/s, dacă 

următoarea undă R cade pe prima linie groasă, frecvenţa este de 300/min, dacă ea cade pe a doua 

linie groasă, este de 150/min, ş.a.m.d. Electrocardiograma este o metoda precisă care reflectă fidela 

activitate a  miocardului, permiţând uneori chiar localizarea leziunii. Este eficace în diagnosticarea 

tulburărilor ritmului cardiac, a intoxicației cu unele droguri.  Interpretarea ei se face astfel: 

Regularitatea ritmului cardiac se apreciază pe baza distanţei dintre undele R succesive. Dacă 

distanţa se menţine constantă, ritmul este regulat, iar dacă se modifică de la un ciclu cardiac la altul, 

ritmul este considerat neregulat.  

 Creativitatea reprezintă deci o condiţie fundamentală a calităţii educaţiei. Ea este acea caracteristică 

a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi cunoştinţele acumulate, oferind soluţii şi idei 

originale. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală 

mai presupune şi o motivaţie şi voinţă, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări. 

Gândirea creatoare este deosebit de complexă şi are la bază o serie de factori care-i permit  

transformările, implicările, relaţiile, evaluările. Pe lângă coeficentul de inteligenţă, un rol important 

în creativitate, îl au: ereditatea, capacităţile intelectuale, aptitudinile, caracterul, mediul socio-

cultural, efortul susţinut de pregătire  Stimularea creativităţii tinerilor se poate realiza prin 

dinamizarea iniţiativei şi muncii independente, a spiritului critic ştiinţific; dinamizarea activităţii de 

documentare şi experimentare independentă; receptivitatea faţă de nou; pasiune pentru ştiinţă în 

concordanţă cu aptitudinile fiecăruia. Sper că elevul va fi curios să studieze toate aceste noţiuni de 

matematică, electronică şi să le aplice în studiul medical pentru o funcţionare sănătoasă a inimii. Vă 

doresc o inimă sănătoasă 
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METODELE INTERACTIVE-MIJLOC DE DEZVOLTARE  A CREATIVITĂŢII ŞI 

IMAGINAŢIEI ÎN CADRUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 
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Tinând cont de faptul  că în cadrul procesului instructiv-educativ competenţa 

principală este creativitatea, aş dori să precizez în primul rând ce înseamnă şi ce reprezintă 

aceasta. Astfel, creativitatea este strâns legată de modul flexibil şi inventiv de găsire a 

soluţiilor pentru diferite probleme şi de aplicare a lor, de originalitate a soluţiilor noi şi 

neobişnuite, de modul de abordare a problemelor din puncte de vedere diferite. Odata cu 

această definiţie aş vrea să subliniez faptul că societatea în care trăim se află în continuă 

mişcare, transformare şi evoluţie, copiii pe care urmează să îi instruim sunt tot mai diferiţi şi 

au acces la cât mai multe lucruri şi informaţii. Deaceea, rolul cadrului didactic este acela de a 

stârni în permanenţă interesul copilului şi de a-i menţine dorinţa de descoperire şi de învăţare. 

Astfel, cred că putem vorbi despre creativitate nu doar în ceea ce ii priveşte pe cei instruiţi, ci 

şi pe cei care instruiesc. Sunt de părere că imaginaţia şi creativitatea sunt calităţi imperios 

necesare unui cadru didactic deoarece acesta trebuie sa găsească mereu soluţia cea mai 

potrivită, mijloace de captarea tot mai noi şi mai diferite şi trebuie să aiba capacitatea de a 

adapta anumite metode în funcţie de particularităţile de vârstă, de personalitate şi de nivelul 

de cunoştinţe ale celor  ale celor educaţi. 

Sigur că acest lucru nu reprezintă deloc o misiune uşoară, dat fiind şi faptul că în 

societatea actuală are loc un process dinamic  însă, trebuie să ne bucurăm şi să profităm de 

resursele pe care educaţia modernă ni le pune la dispoziţie şi să răspundem nevoilor acesteia. 

Aşa cum şi titlul lucrării sugerează, voi aborda tema lucrării prin prisma metodelor 

interactive. În rândurile care urmează voi prezenta pe scurt, ce reprezintă metodele interactive 

şi care este rolul lor. Metodele interactive stimulează în primul rând comunicarea, activizează 

toţi copiii şi le formează anumite capacităţi cum ar fi spiritual critic constructive, 

independenţă în gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative de rezolvare a sarcinilor de 

învăţare. Totodată, metodele interactive sunt foarte atractive pentru cei mici şi nu numai, iar 



dacă le sunt prezentate sub forma unor jocuri cu reguli vor avea un efect pozitiv şi constructiv 

asupra lor. 

După cum ne este cunoscut, metodele interactive sunt împărţite în mai multe categorii 

printre care se află şi metodele de creativitate. Aceste metode sunt BRAINSTORMINGUL, 

TEHNICA 6/3/5 sau BRAINWRITING şi metoda PHILIPS 6/6. 

Exemple de activităţi: 

În următoarea parte a lucrării voi exemplifica două metode interactive, aşa cum le-am 

folosit în activitatea desfăşurată la grupă. În cadrul activităţilor desfăşurate, am aplicat 

metoda BRAINWRITING, la grupa mijlocie, tema „Când, cum şi de ce se întămplă?”, 

subtema “Zâna Primăverii e la noi!”. Astfel, am aplicat metoda în cadrul întâlnirii de 

dimineaţă şi am prezentat-o preşcolarilor sub forma unui joc. Am împărţit copiii în 3 grupe a 

câte 6, le-am explicat că au de desenat tema “Primăvara e la noi!” şi că fiecare va avea de 

desenat în 5 minute câte 3 elemente care vor alcătui desenul. După ce fiecare copil a desenat 

elementele pe foaia personală, au dat foaia următorului copill de la stânga spre dreapta până 

ce aceasta a ajuns din nou la primul copil. Cei care au primit foile au completat desenul cu 

alte elemente specific anotimpului primavera şi au adus chiar şi completări desenelor 

realizate de colegi.  

Obiectivele propuse pentru această activitate  au fost următoarele: 

-să deseneze 3 elemente legate de tema propusă în 5 minute 

-să completeze desenul cu alte elemente 

-să găsească alte soluţii care să îmbunătăţească desenele colegilor 

-să se încadreze în timpul alocat activităţii 

La sfârşit, fiecare grup şi-a expus desenul şi au găsit împreună un titlu definitoriu 

pentru acesta. Trebuie ţinut cont de faptul că regula este ca titlul să aparţină de tema propusă 

„Zâna Primăverii e la noi”. Astfel, titlurile alese de copii au fost „Floricele pe câmpii”, 

„Primăvară bun venit” şi „În pădure”. Ţin să precizez faptul că metoda a avut succes, 

aplicarea ei a stârnit interesul copiilor, le-a solicitat creativitatea şi le-a permis să realizeze 

conexiuni deoarece titlurile desenelor au fost alese inspirându-se din cântecele şi poeziile 

învăţate, sigur că pe parcursul activităţii i-am îndrumat şi le-am sugerat anumite idei. 



 O altă metodă aplicată la grupă, a fost EXPLOZIA STELARĂ care a avut acelaşi 

succes şi a activizat copiii, solicitându-le în acelaşi timp şi creativitatea. În aplicarea acestei 

metode a fost nevoie şi de creativitatea mea în sensul că a trebuit să adaptez metoda în funcţie 

de vârsta copiilor.  

Denumirea activităţii: DLC +DS -activitate integrată 

Tema: Zâna Toamnă e la noi! 

Forma de realizare: joc didactic, convorbire 

Obiectiv fundamental: 

Sistematizarea cunoştinţelor despre anotimpul toamna; dezvoltarea proceselor 

cognitive. 

Obiective operaţionale: 

a) cognitiv-informaţionale: 

- să precizeze aspectele caracteristice anotimpului toamna cu fenomenele atmosferice 

specifice: schimbările din natură,  temperatura, durata zilelor şi a nopţilor, dezvoltarea 

plantelor, activitatea oamenilor, adaptarea vieţuitoarelor; 

- să pună întrebări despre lucrurile care-l interesează; 

- să asculte cu atenţie când i se pun întrebări şi să poată susţine o conversaţie apelând 

la cunoştinţele acumulate în anii de grădiniţă anteriori; 

- să folosească expresii şi cuvinte adecvate: „anotimp bogat”, „ploios”, „iarbă 

veştedă”, „panere”, „frunze ruginii”, „stol de păsări”, „livadă”, „pomi fructiferi” etc.; 

b) psiho-motorii: 

- să mânuiască materialul pus la dispoziţie; 

c) afective: 

- să recunoască şi să îndrăgească frumuseţea anotimpului toamna; 

- să ocrotească să protejeze şi să întreţină natura. 



Strategia didactică: 

a) Metode: observarea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, 

demonstraţia, explozia stelara 

b) Mijloace didactice: imagini reprezentând anotimpul toamna, jetoane, frunze 

uscate, fişe de muncă independentă, panou, tablă, cretă colorată. 

 

I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: 

Frontal, individual, pe echipe. 

II. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

În sala de grupă prin folosirea metodei exploziei stelare. 

Captarea atenţiei: Copiii vor avea parte de o surpriza, Zana Toamna care le va aduce 

un cos cu fructe si legume de toamna, imagini, dar si roata magica cu intrebari. 

Anunţarea temei şi enunţarea obiectivelor: 

Desfăşurarea propriu-zisă: 

Copiii vor fi aşezaţi în semicerc, li se va prezenta surpriza adusă de Zâna toamnă şi 

scopul acestei surprize. Preşcolarii vor fi împărţiţi în două echipe, echipa legumelor şi echipa 

fructelor şi li se va explica cum se va desfăşura jocul. Va veni pe rând, câte un copil din 

fiecare grupă şi va învârti săgeata de pe roata magică, primind astfel un cartonaş cu intrebarea 

pe care va trebui să o formeze. Această întrebare va fi adresată apoi tuturor copiilor. După ce 

vor veni pe rând, mai mulţi copii, îi vom cânta Zânei un cântecel de toamnă în semn de 

mulţumire şi o vom saluta pe rând. 

În concluzie, educaţia modernă şi resursele care ne sunt puse la dispoziţie, susţinerea 

părinţilor dar şi copiii care sunt tot mai creativi, mai extrovertiţi şi mai curioşi, ne ajută să 

realizăm activităţi tot mai atractive, mai consistente în metode şi resurse materiale cu care se 

poate jongla în aşa fel în cât să răspundă nevoilor copiilor şi societăţii în care trăim. 
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Personalitatea creatoare nu poate fi concepută ca o imagine standardizată, prezentând aceleaşi 

faţete, peste tot şi oricând. Ea îmbracă cele mai diverse forme. 

Activitatea creatoare este un proces care interesează întreaga societate, de aceea trebuie să preocupe 

în mod deosebit învăţământul. 

 Iată câteva idei care denumesc termenul atât de utilizat, creativitate: 

• Bucuria de a te exprima; 

• Lejeritate în gândire; 

• Interes pentru soluţii; 

• Neodihnă spirituală; 

• Lanţ de idei; 

• Aventură intelectuală încărcată de imaginaţie şi plăcere; 

Studiile de specialitate diferenţiază cinci niveluri de creativitate: 

a.Expresivă-treapta de bază caracterizată prin libertatea de exprimare(desenele copiilor); 

b.Productivă-implică aptitudinile şi talentele;produsul poate să nu fie original în raport cu al altora; 

c.Inventivă-bazată pe utilizarea originală a experienţelor dobândite; 

d. Inovatoare-este superioară, necesită o remarcabilă aptitudine de conceptualizare; 

e.Emergentă-nivelul cel mai elaborat, care duce la compunerea unor principii fundamental-

noi(Tailor). 

 Wailas distinge patru etape esenţiale ale actului creator: 

1.Prepararea- care presupune motivarea, definirea problemei, adunarea materialului, munca reală de 

creaţie prin analogie, metaforă, fantezie, joc. 

2.Incubaţia-o stare de confuzie cognitivă, este etapa activităţii inconştiente. 

3.iluminarea- o străfulgerare sau o scânteie de geniu. 

4.Verificarea –se realizează în mintea cercetătorului cât şi în cea a colegilor, a specialiştilor. 

 Factorii creativităţii pot fi: 

• Intelectuali-gândirea divergentă,  gândirea convergentă. 

• Non-intelectual-motivaţia, caracterul, afectivitatea, temperamentul; 

• Biologici- ereditatea, vârsta, sexul, sănătatea mintală; 

• Sociali-condiţiile socio-economice şi culturale, educative(familia, şcoala); 



• Aptitudini speciale-organizatorică, matematică, pedagogică. 

În activitatea preşcolară, creativitatea se dezlănţuie pe fundamentul unei aptitudini stimulative, 

cu o uşoară super-evaluare. 

În acest sens, A.Osborn preciza: „Creativitatea este o floare atât de delicată încât elogiul o face să 

înflorească, în timp ce descurajarea o înnăbuşă, adesea chiar înainte ca ea să se poată transforma în 

floare”. 

 Rolul grădiniţei în destinul creativităţii este amplu comentat în lucrările de specialitate.Unele 

studii sesizează inapetenţa unor cadre faţă de elevii lor creativi, consideraţi un izvor nesecat de 

năzbâtii şi indisciplină. 

 Ştefan Odobleja arată că ”Este vina societăţii, a familiei, a pedagogiei şi a şcolii că cei creativi 

nu evoluează spre destinul lor natural şi că atât de des ajung nişte epave ale societăţii în loc să 

constituie stelele” 

 În lumea contemporană, cea mai răspândită formă de creativitate este cea în echipă. Chiar în 

spatele unui inovator se află un colectiv de oameni. În acest sens, se arată că: „Scânteia strălucitoare 

a unui gând născut în creier, aprinde una similară în alt creier”.Putem generaliza că activitatea unui 

grup depinde în mare măsură de nivelul fiecărui individ şi invers.” 

 Al. Hare conchide:”Deşi grupul este de obicei mai bun decât individul mediu, el este rareori mai 

bun decât cel mai bun individ” 

 Creativitatea, indifirent de nivelul la care se înfăptuieşte, este determinată decisiv de nivelul la 

care are loc comunicarea în formele ei posibile de manifestare. Şi cum comunicarea se înfăptuieşte 

prin aranjarea unor capacităţi ale intelectului, însăşi formularea conţinutului de către emiţător 

implică un efort de construcţie, cu elemente de creaţie simplă. 

 Actul creaţiei angajează capacităţi intelectuale la cel mai înalt nivel precum şi performanţe ale 

intelectului care să treacă de limita obijnuitului. Actul creaţiei, oricât de neânsemnat ar fi, 

presupune un plus, un adaos de calitate, de noutate, de inedit. 

 Ca exemplificare, am ales ca şi metodă de stimulare a creativităţii brainstorming-ul. 

 Brainstorming-ul este o metodă prin care se dezvoltă spiritul creativ, se formează componente 

creative prin exersarea gândirii divergente, care invită la elaborarea unor soluţii personale pentru 

problemele indentificate. Ea implică mai multe momente şi respectarea unor reguli iar grupul care 

utilizează brainstorming-ul trebuie să fie compus dintr-un număr par de participanţi. Utilizarea 

brainstorming-ului este un punct de plecare în construirea învăţării, bazat pe cunoştinţele copilului, 

cunoştinţe de care acesta devine conştient şi la care se vor adăuga ulterior altele noi. 

Conştientizarea proprilor idei şi informaţii îi va permite să lege cunoştinţele vechi de cele noi, să-l 

menţină implicat şi interesat pe toată durata activităţii prin indentificarea unor scopuri ale 

investigaţiei la care participă. Brainstorming-ul poate fi utilizat individual, în perechi sau în grup. 



Informaţiile, ideile, soluţiile pe care le-a cunoscut fiecare preşcolar pot fi comunicate colegului cu 

care lucrează sau întregii clase. Indiferent dacă sunt corecte sau nu, ele vor fii acceptate şi cuprinse 

în lista de informaţii, idei, soluţii. 

 La sfârşitul activităţii, copiii pot compara informaţiile iniţiale cu cele pe care le-au obţinut pe 

parcursul activităţii, îşi pot modifica ideile de la debutul investigaţiei în lumina noilor date şi 

perspective. 

 Rolul educatoarei este acela de a asculta cu atenţie, fără a interveni în discuţiile lor, eventual 

intră în joc prin respectarea regulilor. 

 Sugestii de întrebări prin care introducem brainstorming-ul: 

Ce aţi face dacă aţi fii.....?; Ce ştiţi despre.....?; Cum credeţi că putem aranja centrul artă....?;Ce 

aţi propune dacă aţi fii.....? Ce s-ar putea realiza cu....? Ce ar trebui să conţină tema plastică 

”Serbarea noastră”? 

 Următoarele sugestii de asociere a brainstorming-ului în proiectarea activităţii şi-au dovedit 

eficienţa în practica educaţională. 

 Metoda Brainstorming ----------------- Metoda Cubul 

 Metoda Brainstorming ----------------- Metoda Venn 

 Metoda Brainstorming ----------------- Povestire în perechi ------------------ Eseul de cinci minute 

 Activităţile în care se poate utiliza cu succes metoda  brainstorming-ului sunt următoarele: 

Povestirea creată, Activităţile manuale, Activităţile matematice cu formulări de probleme ilustrate. 

Cu puţin curaj, acestea pot fi proiectate în parteneriat cu copiii. Din punct de vedere metodic, se 

recomandă la început activitate frontală, apoi individual, în perechi sau în grup. 

 Un exemplu sugestiv pentru aplicarea Brainstorming-ului este povestirea creată : „Povestea 

Anotimpurilor”   

“Demult tare demult, trăia un împărat şi o împărăteasă. Pe împărat îl chemă ANUL, iar pe 

împărăteasă o chema ZIUA. Ei aveau patru fete: Primăvara, Vara, Toamna şi Iarna. Într-o seară 

ele au început să se laude cu frumuseţea şi bogăţia lor. Prima a vorbit Primăvara: 

- Când m-am născut eu, pământul s-a  acoperit cu o rază de soare, ghioceii şi-au scos capul 

din fulare iar pomii râdeau de înfloriţi ce erau. Eu sunt fiica cea mai tânără şi mai frumoasă. Pe 

mine mă mângâie soarele cu razele lui călduţe şi luminoase. Eu trezesc la viaţă întreaga natură. Eu 

fac să răsară florile, să apară verdeaţa, să zumzăie albinele, să ciripească păsările. Ogoarele 

răsună de duduitul tractoarelor. Este numai viaţă , frumuseţe şi veselie peste tot locul. Când a 

terminat de vorbit Primăvara  a început să vorbească Vara: 

 - Când m-am ivit eu pe lume, pământul s-a îmbrăcat în holde iar soarele şi-a pus cercei de 

cireşe la urechi. Eu sunt cea mai strălucitoare, pe mine mă iubeşte soarele cel mai mult. Razele lui 

fierbinţi imi coc grânele şi fructele. Cât vezi cu ochii, spice de aur, livezi îmbelşugate şi pajişti 



odihnitoare.Aici se seceră şi se treieră, dincolo se coseşte fânul, se culeg cireşe, vişine, piersici şi 

caise.Iarna altă fiică a anului şi-a ascultat cele două surori după care le-a spus: 

- Eu nu mă laud cu frumuseţea nici cu bogăţia. Deşi am inima de gheaţă, eu ţin cald 

semănăturilor, le învelesc cu covoare albe şi moi de nea. Eu le aduc copiilor cele mai multe 

bucurii: zăpadă pentru schi, gheaţă pentru patinaj, pârtie pentru săniuşi. Le aduc vacanţă cu brad 

împodobit.Ultima a vorbit Toamna.”     Aici povestirea va fi  întreruptă. 

Se formează  3 grupuri cu câte 8 copii în fiecare grup. Se explică copiilor modul cum trebuie să 

procedeze să creeze povestirea. 

- Ce credeţi voi că a spus toamna? Vă gândiţi la caracteristicile anotimpului toamna şi în special 

la bogăţiile pe care le aduce oamenilor. Fiecare copil din cele trei grupuri va emite câte o idee 

despre acest anotimp fără a repeta idea colegilor.Exemple de enunţuri: 

� este cel mai bogat anotimp/peste tot vezi numai roade bogate/se coc fructele/crengile merilor şi 

perilor se rup de bogăţia roadelor/oamenii culeg strugurii şi umplu butoaiele cu must/în livezi copiii 

îşi ajută părinţii la culesul fructelor/se recoltează legumele din grădini/gospodinile pregătesc 

conserve pentru iarnă/se culege porumbul/se fac arăturile de toamna/se seamănă grâul/frunzele 

copacilor îngălbenesc şi cad/înfloresc crizantemele şi tufănelele/păsările călătoare pleacă în ţările 

calde/soarele nu mai încălzeşte aşa de mult/plouă mai des, bate vântul,/ne îmbrăcăm mai 

gros/animalele sălbatice se pregătesc pentru iarna/insectele se ascund/vacanţa se sfârşeşte/copiii îşi 

pregătesc ghiozdanele, începe şcoala; 

Aceste caracteristici  ale anotimpului toamna  se împart în mai multe categorii: 

a) caracteristici care prezintă bogăţia toamnei şi care conturează conţinutul povestirii ce 

urmează să fie creată; aceste caracteristici vor fi subliniate cu o culoarea galbenă; 

b) caracteristici care prezintă transformările care au loc în natură vor fi subliniate cu o 

culoarea portocalie; 

c) caracteristici care prezintă relaţia omului cu mediu în anotimpul toamna vor fi subliniate 

cu o culoarea maro. 

Cele nesubliniate nu se încadrează în nici o categorie şi sunt eliminate. 

Prin gruparea caracteristicilor anotimpului toamna am realizat o  cale progresiv – liniară 

(Ion Ovidiu Pîinişoară) care presupune evoluţia unei idei prin completarea ei până la emiterea 

ideii – soluţie  de rezolvare a problemei.         

Fiecare grup brainstorming va primi câte o foaie de hârtie şi câte un set de culori sau cariocă şi li 

se cere să – şi aleagă câte un reprezentant. 

Li se precizează timpul şi sarcina de lucru: ”Desenaţi pe fişe cât mai multe elemente care 

caracterizează anotimpul toamna şi care redau bogăţia acestui anotimp. Pentru a desena cât mai 

multe elemente se cere copiilor din fiecare grup să colaboreze între ei. Timpul expiră când primul 

grup finalizează acţiunea. Fiecare lider de grup prezintă pe scurt elementele desenate. După afişarea 



desenelor se trece la crearea povestirii de către copii.  Se anunţă copiii că fiecare grup să-şi aleagă 

dacă doresc un  alt reprezentant care va creea sfârşitul povestirii. 

Se dă timp de gândire copiilor, după care se va numi  pe rând liderul fiecărui grup să povestească 

ceea ce cred ei că a spus toamna. În timp ce copiii povestesc, se urmăreşte şi se intervine în cazul în 

care relatarea lor este lipsită de logică, de sens sau se abat de la tema  respectivă. În continuare vor 

fi numiţi şi alţi copii care doresc să povestească în maniera lor. Se apreciază sfârşitul fiecărei 

povestiri şi se subliniază ceea ce corespunde mai bine temei. 

În încheiere  se apreciază cea mai bună povestire creată şi modul cum au colaborat copiii din 

fiecare grup. Ca activitate integrată, după modelul de planificare tip-sfoară creat de Annabella Cant, 

această poveste dezvoltă  următoarele domenii experienţiale, respectiv activităţi: 
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POVESTIREA ÎN PREDAREA LIMBII GERMANE 

                                        ERZÄHLEN IM DEUTSCHUNTERRICHT 

                                                 

 

                                                                                                     prof.  Friciu Zita Cristina 

Grup Școlar “Lucian Blaga” Reghin,  jud. Mureș 

 

Povestirea, comunicarea verbala sunt foarte importante pentru interacțiunea socială. In didactica 

limbilor străine, o atentie deosebita începe sa fie acordată părții de comunicare. 

Cum poate fi motivat un elev pentru studiul limbii străine reprezintă o întrebare care îi preocupă pe toţi 

profesorii care predau această disciplină.  

Folosirea mediilor in predare duce la optimizarea procesului de predare. In ultimele decenii, gama de 

metode si procedee folosite in activitățile de invățământ a fost orientat spre o perspectivă creativă si 

modernă. Alături de cântece, internet, calculator, profesorul  poate folosi filmul in predarea limbilor 

străine. 

  Dincolo de aspectul cultural şi de divertisment, filmul se poate utiliza în scop pedagogic. 

Profesorul va decide dacă filmul va fi utilizat integral sau parţial, cu sau fără întreruperi. Vizionarea 

filmului  poate fi întărită prin materiale interactive, fișe cu diferite exercitii pentru înainte si dupa 

vizionare. 
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Wie wäre das Leben in der Gemeinschaft ohne Erzählen? Das Erzählen ist für das soziale 

Miteinander sehr wichtig, denn durch die verbale Kommunikation teilt man sich seiner Außenwelt mit: 

es werden Standpunkte verteidigt, Gefühle mitgeteilt oder Phantasievorstellungen versprachlicht. Der 

Erzähler kann seinem Publikum auch einfach Freude bereiten durch die sprachliche Zuwendung, die er 

ihm schenkt. Erzählen stellt für jeden Menschen ein lebensnotwendiges Ventil sich zu artikulieren dar 

und zusätzlich eine Möglichkeit, mit den Mitmenschen in Kontakt zu treten und zu bleiben. Deshalb 

kommt dem Sprachgebrauch im Unterricht eine fundamentale Bedeutung zu. Von der Fähigkeit, sich 

mündlich angemessen auszudrücken hängt die persönliche Entfaltung, das selbständige und 

verantwortliche Handeln und das soziale Beziehungsnetz ab. So ist es einleuchtend, dass die Schule 

einen Grundstein für die Erzählfähigkeit und Erzählfertigkeit des Heranwachsenden legen muss. 

Kommunikative Kompetenz wird, nur dann erworben, wenn Schüler und Lehrer sich gegenseitig in 

diesem Prozess unterstützen, dass bedeutet, wenn sie gleichrangig im Unterricht anwesend sind und 

jeder die Verantwortlichkeit seiner Arbeit übernimmt.  

Um leichter zu erzählen, müssen die Lehrer die Schüler stimulieren. So können Medien zum Beispiel 

Elemente zur Optimierung des Unterrichtsprozesses werden. Visualisierung von Informationen 

bedeutet, diese Information anschaulich zu machen, sie so darzustellen, dass man eine Vorstellung, ein 

Bild, davon bekommt. Etwas Neues auszuprobieren, macht Spaß. Unerwartetes lassen den 

Fremdsprachenunterricht zu dem werden, was Sprache auch ist - etwas Lebendiges. Auch Flime 

können im Unterricht  positiv wirken und dadurch könnten sie kommunikative und schriftliche 

Kompetenzen erwerben. Filme gehören zu den audiovisuellen Medien. Lesen ist nur Druckerschwärze, 

Hörspiel/Radio ist nur Ton, während Film Bild und Ton bedeutet. 

Die Behandlung von Filmen gehört aus mehreren Gründen in den Deutschunterricht . 

Literaturwissenschaft muss wohl darauf reagieren, dass viele Leute immer mehr fernsehen. Es sollen 

Hilfen geboten werden, zwischen "guten" und "schlechten" Filmen  zu unterscheiden. Dass alle 

SchülerInnen ab und zu und einige andauernd fernsehen oder ins Kino gehen, ist ja eben auch ein 

Vorteil: "intertextuelle" Vergleiche fallen erheblich leichter als bei Büchern. Deshalb können 

SchülerInnen bei Filmen auch sehr viel leichter über "Vorwissen" und damit verbundene 

Erwartungshaltungen mitreden als bei Büchern.  Und umgekehrt wird damit filmtechnischer Unterricht 

erheblich leichter auf den Schüleralltag  zurückwirken als Literaturunterricht. Der Film ist ein anderes 
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Medium als Geschriebenes, das (teilweise) nach anderen Regeln und einer anderen Logik funktioniert. 

Lesen erfordert viel mehr Phantasie und ermöglicht sehr viel mehr Freiheiten als Filme, die die 

Phantasie oftmals eher erschlagen. Indem Filme anders als Literatur funktionieren, kann man daraus 

auch Besonderheiten der Literatur lernen. SchülerInnen sind mit Filmen einfacher als mit Literatur zu 

ködern, aber was in Filmen oftmals überdeutlich ist, kann später dann doch auch auf Literatur 

übertragen werden. Nach der Visualisierung verstehen die Schüler die Geschichte besser und können 

leichter erzählen. Für manche Menschen gibt es nichts Bedrückenderes, als ein lehres Blatt Papier,                                                                             

das darauf wartet gefühlt zu werden. Viele Schüler fühlen sich behemmt, weil sie zwei Dinge zur 

selben Zeit erledigen müssen. Sie müssen Gedanken in Worte fassen und diese Gedanken auch 

schreiben. Diese Schreibblockade sollte man durch verschiedene Übungen und Aufgaben überwinden. 

Beispiele: 

Arbeitsblatt 

„ Rotkäppchen“   von Brüder Grimm 

Ü  1 Bringen Sie die Textabschnitte in die richtige Reihenfolge! 

 a) Da das Haus der Großmutter tief im Wald liegt, mahnt Rotkäppchens Mutter sie dazu, nicht vom 

Wege abzukommen und stets auf der Hut zu sein. 

 b) Während Rotkäppchen nun die Blumen rupft, eilt der Wolf zur Großmutter, frisst sie und legt sich 

mitsammt ihres Nachthemdes, in des Großmutters Bett. 

c) Nach dem wohlschmeckendem Mahl, hält der Wolf ein kleines Nickerchen, bei dem er den 

herannahenden Jäger nicht bemerkt. Dieser schneidet ihn am Bauch auf, befreit die Großmutter und 

Rotkäppchen und näht ihm stattdessen lauter Steine ein.  

d) Das Märchen Rotkäppchen handelt von einem kleinen Mädchen mit roter Kappe, welches eines 

Tages mit einem Korb, indem sich Wein und Kuchen befindet, zur erkrankten und bettlägerigen 

Großmutter geht.  

e) Beim Spatzieren durch den Wald wird Rotkäppchen schließlich von dem bösen Wolf angehalten und 

dazu überredet, für die kranke Großmutter noch einen schönen Blumenstrauß zu pflücken. 
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f) Als Rotkäppchen beim Haus ankommt, wundert sie sich über das grausige Aussehen ihrer 

Großmutter. Bevor sie bemerkt, dass der böse Wolf hinter der Maskerade steckt, frisst er sie auf.  

g) Als der Wolf aufwacht und etwas Wasser am Brunnen trinken will, fällt er durch die Schwere seines 

Bauches hinab und ertrinkt. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

D       

  

 Ü 2    Richtig oder falsch? 

 richtig falsch 

a.Einmal schenkte ihre Tante Rotkäppchen ein Käppchen aus 

rotem Samt. 

x  

b.Rotkäppchens Groβmutter war krank  und wohnte drauβen im 

Wald. 

  

c. Im Wald begegnete ihm der Jäger.    

d. Rotkäppchen pflückte Pilze.   

e Der Wolf ging zum Bett der Groβmutter und verschlang sie.    

f. Als Rotkäppchen kam, frass der Wolf Rotkäppchen nicht.   

d. Der Jäger fand den Wolf  im Bett und fing an,dem 

schlafendenWolf den Bauch aufzuschneiden. 

  

h. Er konnte Rotkäppchen nicht befreien.   

i. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim.   
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 Ü  3   Sehen Sie den Film und antworten Sie auf folgende Fragen! 

 

a)Was macht Rotkäppchen zu Hause? 

 ______________________________________________________________ 

 b)Was bringt Rotkäppchen der Groβmutter? 

                _________________________________________________________ 

              c)Was sagt ihr die Mutter bevor sie sich auf dem Weg macht? 

                _______________________________________________________________ 

              d)Wem begegnet  Rotkäppchen im Wald? 

                _______________________________________________________________ 

              e)Mit wem kam der Jäger? 

                _______________________________________________________________ 

              f)Womit füllen sie den Bauch des Wolfes? 

                _______________________________________________________________ 

              g)Ist der Wolf gestorben? 

                 _______________________________________________________________ 
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Was ist im Film anders?    Gibt Beispiele! 

 Arbeitsblatt 

                                                             

  Shrek    

 Es war einmal in __________ dunklen Sumpf. Dort lebte ______ hässliches grünes 

Monster: Shrek, ______ Oger. Er lebte dort ganz alleine, und wenn sich jemand in seinen 

Wald hineinwagte, dann erschreckte ______ Oger ______ Menschen und hatte wieder seine 

Ruhe. Doch wie ______ in Märchen so ist - __________ Tages ändert sich alles. Denn am 

Rand des Waldes läuft Shrek ______ Esel über ______ Weg - ______ sprechender Esel, 

______ gerade auf ______ Flucht vor ______ Soldaten des bösen Lord Farquaad ist. Dieser 

will nämlich alle Fabelwesen einfangen und festhalten. Außerdem möchte ______ Lord 

______ schöne Prinzession Fiona heiraten, um König zu werden, und deshalb schließt er 

__________ Handel mit Shrek ab: Wenn es ______ Oger gelingt, ihm Fiona zu bringen, 

dann wird er im Gegenzug alle Fabelwesen aus ______ Sumpf entfernen lassen, damit dort 

wieder Ruhe einkehrt. Tatsächlich gelingt es Shrek und ______ Esel in __________ 

abenteuerlichen Rettungsaktion, ______ schöne Prinzessin aus ihrem abgelegenen Schloss - 

wo sie von __________ feuerspeienden Drachen bewacht wird - zu befreien. Bei näherer 

Betrachtung ist Fiona allerdings alles andere als erbaut von ihrem Retter - als hässlichen 

Oger hat sie sich ihren zukünftigen Traumprinzen nun wirklich nicht vorgestellt. Aber auf 

______ Weg zurück zu Lord Farquaad stellen Shrek und Fiona fest, dass sie vieles 

gemeinsam haben und sich trotz ihres grundverschiedenen Aussehens gut verstehen und 

______ sich hinter __________ hässlichen Oger und __________ schönen Prinzessin wahre 

Helden und dunkle Geheimnisse verbergen können. 

1.Setzen Sie die folgenden Wörter in die Lücken im Text:  

das  das  dem  dem  dem  dem  den  den  der  der  der  der  der  die  die  die  ein  

ein  ein  einem  einem  einem  einen  einer  einer  eines   
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2.Beschreibt das Bild. Was glaubt Ihr, warum lacht der Esel? 

 

 

3.Spielt das Spiel! 

Stell deinem Partner W-Fragen zum Text von Übung 1. Jeder Augenzahl des Würfels Ist eine W-Frage 

(z.B. Wer?, Wie?, Was? Warum? Wo? Wann? Weshalb? Woher?) zugeordnet. Dein  Mitspieler 

antwortet, würfelt und formuliert dann die nächste Frage. 

●wer    ●●was   ●●●wo   ●●●●warum     ●●●●●wie     ●●●●●●wann 

Zum Beispiel: 

1.Wer wollte Fiona heiraten? 

2.Warum will Shrek fiona retten?  ... 

 

4. Antwortet auf die Fragen! 

 

5. Erzählt über eine Liebesgeschichte! 

 



8 

 

 

 

Literaturverzeichnis 

 Aebli, H.: Zwölf Grundformen des Lehrens. Klett-Cotto, 1983, S 20. 

 Ehlich, Konrad (Hrsg.) 1980 : Erzählen im Alltag. Frankfurt am Main: Suhrkamp,1980, 

S53.  

 Flader,D. und Hurrelmann, B.: Erzählen im Klassenzimmer- eine empirische Studie zum 

freien Erzählen im Unterricht, in: Ehlich, Konrad (Hrsg.): Erzählen in der  Schule, Narr: 

Tübingen,1984, S 34.  

 Genette, Gerard: Die Erzählung. München: Fink,1994, S56-59.  

 

 



 

 

EXEMPLE DE STRUCTURI ALGEBRICE NEIZOMORFE 

Prof. Hecser Enikő Krisztina, Colegiul Naţional “Unirea”, Târgu Mureş, jud. Mureş 

 

 Materia de algebră de clasa a XII-a este – în general- pe placul elevilor. Verificarea 

axiomelor de asociativitate, comutativitate, existenţa elementului neutru, existenţa simetricului unui 

element, distributivitate şi, respectiv, diferite combinaţii ale acestora (la structuri algebrice) se 

însuşeşte uşor şi aceste tipuri de exerciţii, în majoritatea cazurilor, nu reprezintă dificultate pentru 

elevi. 

 În cazul izomorfismelor însă, se pot întâmpina greutăţi dacă în enunţul problemei nu se dă 

funcţia despre care trebuie dovedit că este morfism/izomorfism. Sunt necesare multe exerciţii până 

când elevii ajung să găsească funcţiile, să stabilească izomorfismele.  

 Cele mai grele exerciţii sunt cele la care se cere să se arate că două structuri algebrice nu 

sunt izomorfe. Deşi metoda de rezolvare se bazează aproape de fiecare dată pe metoda reducerii la 

absurd (o metodă bine înţeleasă şi suficient de exersată la elevii de clasa a XII-a) aceste probleme 

rămân în “ceaţă”. Poate fi un motiv şi faptul că - în comparaţie cu problemele care cer un 

izomorfism - probleme de această natură sunt mult mai puţine şi elevii nu au posibilitatea să se 

familiarizeze cu ele. Iată motivul pentru care am ales spre prezentare câteva dintre acestea. Primele 

exerciţii sunt de nivel mediu, ele pot fi abordate la clasă, ultimele sunt mai degrabă pentru cercurile 

de matematică. 

 

 Problema 1. Arătaţi că grupurile ( )+,Q  şi ( )⋅∗ ,Q  nu sunt izomorfe. 

Rezolvare: Presupunem că există QQf →∗:  izomorfism. Imaginea elementului neutru din ( )⋅∗ ,Q  

fiind elementul neutru din ( )+,Q  avem 0)1( =f . 

Utilizând ∗∈∀+= Qyxyfxfxyf ,)()()(  (condiţia de morfism) putem scrie: 

0)1()1(20)1(2)1()1())1)(1(()1( =−⇒−=⇒−=−+−=−−= fffffff , deci )1()1( −= ff ceea 

ce este contradicţie cu injectivitatea funcţiei  f.  

 Problema 2. Arătaţi că grupurile ( )⋅∗
+ ,Q  şi ( )⋅∗ ,Q  nu sunt izomorfe. 

Rezolvare: Presupunem că există ∗∗
+ → QQf :  izomorfism.  

Imaginea elementului neutru din ( )⋅∗
+ ,Q  fiind elementul neutru din ( )⋅∗ ,Q  avem 1)1( =f  

Funcţia  f fiind surjectivă rezultă că yxfQxQy =∈∃∈∀ ∗
+

∗ )(:  , de unde pentru 1−=y  obţinem 

1)( −=xf . Utilizând faptul că funcţia f este morfism, avem: 



)1()(1)(1)1)(1()()()()( 222 fxfxfxfxfxxfxf =⇒=⇒=−−===  iar de aici pe baza 

injectivităţii rezultă că 12 =x  

1)1(1
12

−=⇒=⇒




∈
=

∗
+

fx
Qx

x
, contradicţie cu 1)1( =f . 

 Problema 3. Arătaţi că grupurile ( )⋅∗ ,R  şi ( )⋅∗
+ ,R  nu sunt izomorfe. 

Rezolvare: Presupunem că există ∗
+

∗ → RRf :  izomorfism. Imaginea elementului neutru din ( )⋅∗ ,R   

fiind elementul neutru din ( )⋅∗
+ ,R  avem 1)1( =f . 

Utilizând condiţia de morfism avem: 

[ ] 1)1(1)1(1)1()1())1)(1(()1( 2 ±=−⇒=−⇒=−−=−−= ffffff , dar ∗
+∈− Rf )1( , prin urmare 

1)1( =−f , ceea ce este contradicţie cu 1)1( =f  şi injectivitatea. 

 Problema 4. Arătaţi că grupurile ( )⋅∗ ,Q  şi ( )⋅∗ ,R  nu sunt izomorfe. 

Rezolvare: Presupunem că există ∗∗ → RQf :  izomorfism. Imaginea elementului neutru din ( )⋅∗ ,Q   

fiind elementul neutru din ( )⋅∗ ,R  avem 1)1( =f . 

abRbRaf =∈∃⇒∈= ∗∗ 3:)3(  

Funcţia  f  fiind surjectivă şi ∗∈ Rb  există ∗∈ Qx  astfel încât bxf =)(  şi atunci 

[ ] ∗∉=⇒=⇒==== Qxxxfxfbaf 33333 33)()()3( , contradicţie. 

 Problema 5. Se consideră grupul aditiv [ ] { }QbaCbiaiQ ∈∈+= , . Arătaţi că grupul aditiv 

al numerelor raţionale nu este izomorf cu grupul [ ]( )+,iQ . 

Rezolvare: Presupunem prin absurd că există un izomorfism de grupuri ( ) [ ]( )+→+ ,,: iQQf . Se 

arată uşor că Qxaxxf ∈∀=)( , unde )1(fa = . 

afffff 2)1(2)1()1()11()2( ==+=+=  

aaaffff 32)1()2()12()3( =+=+=+=  

Presupunând că nanf =)(  rezultă că  

ananafnfnf )1()1()()1( +=+=+=+ , ceea ce inductiv înseamnă că Nnnanf ∈∀=)( . 

Dacă în relaţia Zyxyfxfyxf ∈∀+=+ ,)()()(  înlocuim 0== yx , atunci obţinem 0)0( =f  

şi pe baza acesteia avem =−== )()0(0 xxff  )()())(( xfxfxxf −+=−+ , deci: 

Zxxfxf ∈∀−=− )()( . 

Dacă ∗∈−= Nnnx , , atunci nanfnfxf −=−=−= )()()( , adică Zxaxxf ∈∀=)( . 

Extindem şi pentru mulţimea numerelor raţionale pozitive: 
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 ∗∈∀ Nnm, . Prin urmare  axxf =)(  pentru 

orice x număr raţional pozitiv. Mai avem un singur pas de făcut : dacă +∈−= Qyyx , , atunci  

axyaayyfyfxf =−=−=−=−= )()()()( , deci axxf =)(  pentru orice x număr raţional. 

 Fie ∗∈+== Qnmnimfa ,,)1(  (nu putem avea 0=m sau 0=n  căci f nu ar fi surjectivă). 

Deoarece f este morfism surjectiv, considerând elementul [ ]iQinm ∈++ )1(  deducem existenţa 

unui element Qx ∈  astfel încât inmxf )1()( ++= . Această egalitate se mai scrie 

inmxf )1()1( ++=  sau inmninx )1()( ++=+ , de unde 




+=
=

1nnx

mmx
. Cum 0≠m  din prima 

egalitate deducem 1=x  şi atunci cea de-a doua egalitate devine 1+= nn , contradicţie. 

 Problema 6. Arătaţi că grupurile ( )+,Z  şi [ ]( )+,XZ  nu sunt izomorfe. 

Rezolvare: Dacă presupunem că aceste două grupuri sunt izomorfe ajungem la concluzia că 

grupul [ ]( )+,XZ  este ciclic deoarece ( )+,Z  este grup ciclic generat de 1. Fie atunci f un polinom 

care este generator al acestui grup. Rezultă [ ] { }ZnnfXZ ∈=  egalitate care este contradictorie, 

deoarece în mulţimea din membrul drept apar polinoame de acelaşi grad cu f şi polinomul nul, în 

timp ce în [ ]XZ  există polinoame de orice grad. Deci presupunerea este falsă. 

 Problema 7. Arătaţi că grupurile abeliene ( )+,Q  şi [ ]( )+,XQ   nu sunt izomorfe. 

Rezolvare: Să presupunem prin absurd că există un izomorfism de grupuri abeliene 

( ) [ ]( )+→+ ,,: XQQf . Se arată uşor că Qxxfxf ∈∀= )1()(  (problema 5.). Notând cu g polinomul 

)1(f , din această egalitate rezultă că imaginea lui f conţine numai polinoamele asociate în 

divizibilitate cu polinomul g  şi polinomul nul. Deoarece în grupul [ ]XQ  există şi alte polinoame 

decât cele amintite, deducem că f nu este surjectivă. Evident contradicţie. 

 Problema 8. Arătaţi că grupurile aditive [ ]( )+,XZ  şi [ ]( )+,XQ  nu sunt izomorfe. 

Rezolvare: Să presupunem prin absurd că există un izomorfism de grupuri 

[ ]( ) [ ]( )+→+ ,,: XZXQϕ . 

Considerăm [ ]XQf ∈  un polinom nenul şi [ ]XZXaXaXaaf n
n ∈++++= ...)( 2

210ϕ  care va fi 

de asemenea nenul. Alegem un număr ( )naaakNk ,...,,max, 10>∈ ∗  şi considerăm polinomul 



[ ] f
k

gXQg
1

, =∈ . Rezultă fkg = şi aplicând izomorfismul ϕ  obţinem )()( fgk ϕϕ = , deci 

)(
1

)( f
k

g ϕϕ = . Ţinând seama de alegerea lui k şi de faptul că )( fϕ  este nenul rezultă că 

[ ]XZg ∉)(ϕ , ceea ce reprezintă contradicţie. 

 Problema 9. Arătaţi că inelele de polinoame [ ]( )⋅+,,XR  şi [ ]( )⋅+,,XC  nu sunt izomorfe. 

Rezolvare: Presupunem că există un izomorfism de inele [ ]( ) [ ]( )⋅+→⋅+ ,,,,: XCXRϕ . Dacă 

( ) fX =ϕ , vom avea 1≥gradf  (dacă f ar fi polinomul nul, atunci ar rezulta că X este polinomul 

nul, iar dacă f ar avea gradul zero, ar fi inversabil, deci şi X ar fi inversabil- contradicţie în ambele 

cazuri). Considerăm polinomul ireductibil [ ]XRX ∈+12  şi atunci avem: 

)1)(1(1)1( 22 ififfX −+=+=+ϕ , adică imaginea prin izomorfismul ϕ  a unui polinom ireductibil 

nu este ireductibil. Evident contradicţie. 

 Problema 10. Arătaţi că inelele ( )⋅+,,R  şi [ ]( )⋅+,,XR  nu sunt izomorfe. 

Rezolvare: Inelele R şi [ ]XR  nu pot fi izomorfe, deoarece primul este corp, în timp ce al doilea nu 

este corp (polinoamele inversabile sunt polinoamele constante nenule).  

 Problema 11. Notăm ])1,0([C  mulţimea funcţiilor continue pe intervalul ]1,0[  şi cu 

])1,0([D  mulţimea funcţiilor derivabile pe ]1,0[ . Arătaţi că inelele ( )⋅+,]),1,0([C  şi ( )⋅+,]),1,0([D  nu 

sunt izomorfe. 

Rezolvare: Presupunem că există izomorfismul ])1,0([])1,0([: DCF →  şi considerăm funcţia 

xxfDf =∈ )(]),1,0([ . Funcţia F fiind surjectivă, există ])1,0([Cg ∈ astfel încât fgF =)( . 

Dacă funcţia g  este continuă pe intervalul ]1,0[ , atunci şi funcţia 3 g  este continuă pe ]1,0[  

intervallumon. F este morfism, deci putem 

scrie: 33333333 ))(()()()()()( gFgFgFgFgggFgFf =⋅⋅=⋅⋅== , adică: 

333 )( xfgF == . Această egalitate este o contradicţie, deoarece funcţia 3 xx →   nu este 

derivabilă la dreapta în 0.  

 Problema 12. Fie d şi e două numere întregi care nu sunt divizibile cu pătratul nici unui 

număr prim. Arătaţi că inelele ( )⋅+,],[ dZ  şi ( )⋅+,],[ eZ  nu sunt izomorfe. 

Rezolvare: Presupunem că există ][][: eZdZf →  izomorfism. Aceste inele fiind domenii de 

integritate au loc relaţiile: 0)0( =f  şi 1)1( =f . Se ştie că endomorfismele grupului ),(+Z  sunt 

aplicaţiile ZnnnfZZf ∈∀=→ )(,: , metoda de construcţie ale acestora urmează să fie pusă în 

practică în cele ce urmează. Egalitatea )()()()()()( dbfadfbfafdbafxf +=+=+=  ne 



arată că funcţia f este bine determinată dacă se cunoaşte )( df . Dacă notăm 

][)( eZenmdf ∈+= , atunci pe baza egalităţilor 

emnenmenmdfdfddfdfd 2)())()()()( 222 ++=+==⋅=⋅==  ajungem la 

concluzia că  trebuie să avem 




=
+=

02

22

mn

enmd
  

Dacă 0=m , atunci end 2=  şi deoarece d nu se divide cu pătratul nici unui număr prim, rezultă că 

1=n , adică ed = , ceea ce este contradicţie. 

 Dacă 0=n , atunci din 2md =  ajungem la egalitatea 1±=m , de unde obţinem 1=d , ceea ce este 

tot o contradicţie. 

 Problema 13. 13. Există inele commutative unitare A astfel încât inelul de polinoame într-o 

nedeterminată A[X] să fie izomorf cu inelul (Z, +, .)? 

Rezolvare: Să presupunem că ar exista un inel comutativ unitar A astfel încât A[X] ≈ Z. Cum A este 

subinel unitar al lui A[X], rezultă că A este izomorf cu un subinel unitar al lui Z. 

În particular, (A, +) va fi izomorf cu un subgrup nenul al grupului aditiv (Z, +), deci există n∈Z\{0} 

astfel încât A ≈ nZ. Dar 1∈A ≈ nZ și atunci rezultă n∈{-1, 1}. Prin urmare A ≈ Z, adică Z[X] ≈ Z, 

ceea ce este o contradicție (căci inelul Z nu este izomorf cu inelul de polinoame Z[X]). Deci nu 

există inele A cu proprietatea din enunț. 

 Problema 14. Arătaţi că grupul aditiv al unui inel integru nu este izomorf cu grupul 

multiplicativ al elementelor sale inversabile. 

Rezolvare: Fie ),,( ⋅+A  domeniul de integritate şi să notăm cu )),(( ⋅AU  grupul multiplicativ al 

elementelor sale inversabile. Presupunem că există un izomorfism de grupuri )(: AUAf → .  

Deoarece )(1 AU∈−  şi funcţia f este surjectivă rezultă că există un element a din A astfel încât 

1)( −=af . Atunci: )0(1)1)(1()()()( fafafaaf ==−−==+  şi datorită injectivităţii obţinem 

0=+ aa . 

011
))0(01)((0

0)11(
0 =+⇒





=≠−=≠
=+

⇒=+
fafa

a
aa  (în A nu există divizori ai lui zero) 

 Dacă Ax ∈   este un element oarecare, atunci:  

1)0()()()(0)11( ==+=⇒=+=+ fxxfxfxfxxx  

1)(

1)(

1)(

0]1)(][1)([01)(
11

2 =⇒








−=
∨

=
⇒=+−⇒=−

=−
xf

xf

xf

xfxfxf  

Deci: Axxf ∈∀= 1)( . Rezultă că }1{)(}1{Im =⇒= AUf .  



Deoarece f este izomorfism, ştim că este bijectivă, deci  1)( == AUA , adică  A are un singur 

element. Evident, contradicţie. 
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Cercetători şi educatori arată precum condiţiile în care învaţă elevii, ca şi subiectele 

studiate, îi stimulează pe aceştia în mod personal şi semnificativ. Ceea ce învaţă constituie o 

provocaţie, pe care ei o acceptă în măsura în care temele de studiu sunt pe măsura nivelului lor de 

dezvoltare, dacă le e permis să studieze în conformitate cu propriul lor mod de gândire, au latitudini 

şi se simt în control; de asemenea, dacă utilizează materiale pe care le stăpânesc deja, şi construiesc 

cu ele noi concepte de cunoștință, dacă au ocazii să interacționeze social şi dacă li se acordă un 

suport efectiv. 

Constructivismul privește elevul în dobândirea cunoștințelor, iar construcţionismul pune 

accent critic pe construcţiile particulare ale lui, ca artefacte si pe care le prezintă ca produse., le 

comunică, le supune evaluării în grup. Aceasta, pentru a verifica şi aprofunda înţelegerea, 

cunoaşterea, tocmai prin explicitare şi practică, vizual, demonstrativ a modului său de concepere, de 

realizare efectivă, de adaptare la sarcini şi condiţii. 

Construcţionismul priveşte modul de învățare constructivistă al elevului, prin aplicaţii 

practice, materializate, iar nu modul de predare al profesorului. Elevii construiesc singuri, sub 

îndrumarea acestuia, metodele de cercetare si construcţie practică, facilitează un context adecvat, 

îndrumă, stimulează autoanaliza critică, colaborarea. 

Este o soluţie pentru învățarea activa, ca proces de construcţie efectivă, unde accentul cade 

pe acţiunea practica, ca relaţie mental – aplicativ, cunoștințele formate fiind prezentate, comunicate 

şi ca produse –artefacte:  idei, texte, programe, proiecte, compuneri, descrieri, decizii, harţi 

conceptuale, reprezentări grafice variate, scheme, combinaţii practice, modele, obiecte, diverse 

lucrări practice, rezolvări demonstrate, portofolii, proceduri, softuri, concepte-construct. 

Construcţiile conceptuale sau aplicative rezultate sunt ca niște “sculpturi în nisip”: ele 

imita construcţia, dar nu durează, duc la câștigul de experienţa constructivistă, pentru a înţelege, a 

structura, a rezolva cu abilitate, a formula ipoteze de interpretare şi soluţionare, a analiza critic, a 

concretiza un proiect mental, a verifica metodologii de cunoaştere. 

Construcţiile aplicative, conceptuale sunt necesare ca exerciţii şi pentru construcţiile 

mentale, dar şi pentru formarea abilităţilor specifice unei construcţii, pentru formularea de 



interpretări, înţelegeri proprii, exersarea procesărilor mentale, elaborarea de scheme sau prototipuri, 

formularea de ipoteze, exersarea gândirii critice şi cauzale, a autoevaluării, a comunicării ăi 

susţinerii ideilor, produselor în faţa grupului..  

Matematicianul Seymour Papert este un reprezentant a contrucţionismului, firma Lego 

după cartea lui Papert a numit kitul educaţional Mindstorm, el a văzut în produsul Lego un 

instrument util în educaţie, prin care se poate pune în valoare ideile constucţioniste. 

Kiturile de construcţie utilizate în robotica modernă, ca de exemplu sistemul Mindstorm, 

dau elevilor ocazia să proiecteze şi să execute artefacte interactive care utilizează instrumente de 

orientaţie tehnică, inclusiv angrenaje, motoare şi senzori, astfel cercetând în mod activ prin 

intermediul creării unor experimente prin joc. 

Roboţii încurajează elevii să gândească creativ, să analizeze situaţii şi să folosească 

gândirea critică în rezolvarea problemelor din lumea reală. Munca în echipă şi cooperarea stau la 

baza oricărui proiect de robotică. Elevii învaţă că este acceptabil să comită erori, mai ales dacă acest 

lucru conduce la găsirea unor soluţii mai bune.  

Robotica este o cale captivantă şi distractivă în predarea unor noţiuni de matematică, 

tehnologie sau de ştiinţele naturii. Robotica ajută în mai multe aspecte: 

- Analiza problemelor. Robotica încurajează elevii să privească problemele în 

ansamblu, să identifice care sunt problemele pe care trebuie să le rezolve. Se poate găsi uşor 

probleme din lumea reală pentru proiecte, oferind elevilor contexte pentru proiectele lor. 

Înainte de începerea construcţiei robotului elevii trebuie să determine ce aşteptări poate 

îndeplini robotul din perspectiva problemei date, având în vedere aceste aşteptări trebuie să 

proiecteze robotul. 

- Proiectare. Cu o utilizare bine gândită şi cu idei de implementare, elevii încep 

proiectarea propriu zisă, această fază de lucru oferă elevilor o recompensă pentru munca depusă 

în realizarea fizică a ideilor abstracte, conceptuale. Au posibilităţi de perfecţionare şi de 

îmbunătăţire în cazul în care observă greşeli pe care nu au prevăzut în faza de proiectare.  

- Programare. Avem la dispoziţie o varietate de limbaje de programare pentru 

programarea roboţilor, de la limbaje cu interfeţe grafice până la limbaje bazate pe text. 

Competenţele de programare învaţă elevii să gândească logic să prevadă situaţi multiple, 

robotul să execute exact pentru ce a fost proiectat, nici mai mult nici mai puţin. Informaţii de la 

diferite senzori trebuie să prelucreze logic şi corect. 

Cunoștințe de programare necesară este destul de simplist, elevii învaţă despre logica de 

funcţionare a calculatoarelor. Roboţii sunt construiţi de echipe, elevi capătă experienţă de 

conlucrare cu colegi. 



După părerea lui Papert multe dintre cunoştinţele asimilate la orele de programarea 

roboţilor Lego sunt uşor transferabile în alte domenii de studii. El crede că calculatoarele pot 

schimba fundamental gândirea copiilor şi totodată modalitatea de învăţare.  

Un nou mod de abordare a educaţiei pentru inginerie şi tehnologie care câştigă în 

popularitate constă în folosirea roboţilor pentru a preda diverse materii. Papert a identificat în roboţi 

un excelent mijloc pentru punerea teoriei constructivismului în practică. Copii care învățau cu 

roboţi reuşeau să se imagineze în locul acestora,şi astfel să intuiască modul în care lucrează un 

program computerizat. Copiii erau în stare să transfere cunoştinţa lumii reale la înțelegerea logicii şi 

principiilor matematice. Papert a raţionalizat că ceea ce face multe concepte dificile de înţeles 

copiilor este lipsa de materiale reale care să materializeze conceptul. El a arătat că roboţii cu opţiuni 

de programare erau suficient de elocvenţi pentru a demonstra idei care nu avuseseră anterior vreo 

analogie naturala cu lumea reală.  

Prin testarea principiilor științifice şi mecanice cu ajutorul roboţilor, elevii pot sesiza 

concepte abstracte, şi astfel ating un nivel funcţional de înţelegere . Elevii pot de asemenea percepe 

ca în lumea reală nu corespunde în mod necesar un singur răspuns la fiecare întrebare. Este mult 

mai important ca elevii să propună soluţii creative la problemele primite decât să recite răspunsuri 

învăţate pe dinafară în cadrul lecţiilor din clasă.  

Studiile demonstrează că robotica generează un înalt grad de interes şi implicare în 

învăţătură, şi promovează interesul în matematică şi în carierele științifice. 

Având la dispoziţie elemente mecanice cu care se pot construi structuri şi mecanisme, 

elemente electronice cum ar fi senzori, servomotoare şi microcontrolere, rezultă că setul NXT 

permite construirea si programarea unui robot mobil reconfigurabil deosebit de versatil.  Elementele 

mecanice ale sistemului respectă binecunoscutul principiu LEGO al interconexiunii dintre elemente 

modularizate. 

Echipamentul NXT cuprinde: 

- Unitatea centrală de procesare, cărămidă - Este centrul operaţional al sistemului. 

Execută programele utilizatorului şi controlează comunicarea cu senzorii, 

servomotoarele, cu PC-ul sau cu 

alte unităţi NXT  

- 3 servomotoare - Motoare 

electrice de curent continuu 

alimentate la 9V sau 12V (pe 

perioade scurte).  

- Senzor cu ultrasunete - Determină distanţa de la senzor până la cel mai apropiat 

obiect folosind un sistem similar sonarului  



- Senzor de contact - Este practic un întrerupător, având două stări: apăsat sau 

eliberat  

- Senzor optic - Senzor fotosensibil capabil să distingă 4 culori sau variaţii în 

intensitatea luminii ambiente  

- Senzor acustic - Măsoară intensitatea sonora în decibeli (microfon)  

- Cabluri de interconectare - Servomotoarele şi senzorii se conectează la unitatea 

centrală de procesare prin cabluri cu câte 6 fire care suportă interfaţa analogă şi 

digitală  

- Cablu USB - Robotul se poate conecta la PC prin USB sau prin Bluetooth  

- Suita software pentru PC Conţine driverele necesare şi mediul de programare  

NXT-G 

Suita software cu care este prevăzut setul NXT conţine atât drivere necesare comunicării 

PC-ului cu robotul NXT cât si un program de tipul IDE (Intergrated Development Environment 

numit NXT-G). Pentru a permite programarea robotului cu o deosebită uşurinţa, programarea în 

NXT-G este vizuală (graphical programming) similar cu programele LabVIEW si Microsoft 

Robotics Studio.  

Programarea în NXT-G prezintă următoarele avantaje: 

- Este uşor de instalat atât pe Windows cât si pe Mac OS X  

- Configurarea calculatorului pentru 

comunicarea prin USB sau Bluetooth este 

asigurată de la instalare  

- Programarea vizuală este foarte 

intuitiva şi reprezintă un pas de iniţiere în 

programarea clasică  

Totuşi, programarea în NXT-G are şi dezavantaje, cum ar fi faptul că nu se poate valorifica 

complet varietatea de instrucţiuni ale firmware-ului rezident pe robot. 

Deşi produsul LEGO Mindstorms NXT a fost lansat relativ recent, amatorii de robotica au 

văzut în acest produs o platformă de dezvoltare versatilă. Printre „pionieri” se regăsește John 

Hansen, creatorul limbajului de programare NXC (Not eXactly C). 

Alte limbaje de programare au fost create sau adaptate să suporte arhitectura robotului 

NXT. Printre cele mai importante se afla: Next Byte Codes si NXC, RobotC, leJOS NXT, Matlab, 

Lua, etc.  

Cercul de programare a roboţilor Lego are succes în rândul elevilor şi în şcoala noastră, 

elevii au scris proiecte din domeniul fizicii, matematicii, informaticii. Elevii au învăţat să lucreze în 



echipă, să folosească creativitatea, curiozitatea intelectuală, gândirea critică şi cunoștințele tehnice, 

abilităţi necesare în secolul 21. 

  

Elevii pot proiecta construcţia roboţilor şi pe calculator folosind aplicaţia Lego Digital 

Designer http://ldd.lego.com şi LeoCAD http://www.leocad.org/win.htm 
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TEHNICI  DE PREDARE A LEXICULUI LA CLASELE DE ÎNCEPĂTORI 

 

TECHNIQUES  D’ ENSEIGNEMENT DU VOCABULAIRE  AU NIVEAU 

DÉBUTANT 

 

                           prof.  Luca  Iulia , Grup Şcolar “Gheorghe Şincai”, Târgu Mureş 

 

 

Predarea vocabularului constituie o parte esenţială a învăţării unei limbi, având în 

vedere faptul că lexicul constituie un material lingvistic fără de care realizarea sistemului 

vorbit şi scris nu este posibilă.  De aceea, profesorul trebuie să îşi facă un obiectiv din 

predarea lexicului, obiectiv pe care îl va urmări într-un mod sistematic şi metodic. Atâta 

timp cât elevii nu posedă o cantitate suficientă de cuvinte ( substantive, adjective, verbe, 

conjuncţii şi prepoziţii), ei nu vor avea facilitatea de a se exprima în franceză şi, prin 

urmare , motivaţia lor nu se va întări, 

Predarea francezei ca limbă străină se face pe nivele determinate de finalităţile şi 

de conţinutul lor. Nivelul I se caracterizează între altele printr-o învăţare situaţională a 

vocabularului de bază. „ Elevii nu vor mai fi striviţi de cuvinte, învăţate la întâmplare 

sau după anumite liste ; vor fi învăţaţi mai întâi să înţeleagă şi să producă fraze în 

situaţii de comunicare obişnuite şi nu să înveţe pe de rost cuvinte” , spunea Robert 

Gallison în lucrarea Învăţarea sistematică a vocabularului. 
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L’enseignement du français langue étrangère se fait par niveaux déterminés par 

leurs finalités et leur contenu. Le niveau I se caractérise entre autres par un apprentissage 

situationnel du vocabulaire de base. Les élèves ne sont plus écrasés sous les mots, 

assignés pêle-mêle ou par liste ; on leur apprend d’ abord à comprendre et à produire des 

phrases dans des situations de communication usuelles et non pas à mémoriser du lexique 

Au niveau débutant, le professeur ne doit jamais recourir en classe à la langue 

maternelle parce que celle-ci fonctionne comme une barrière entre l’élève et la langue 

cible. En plus, la langue maternelle favorise les interférences et paralyse la formation des 

automatismes dans la langue seconde. Pour bien forger la prononciation et l’intonation, le 

professeur veille à le faire en contexte et non pas dans des mots isolés. Il peut recourir au 

document visuel qui est considéré comme essentiel pour la formation des associations 

motrices perception-langue et concept-langue. Au niveau débutant, la présentation des 

mots inconnus qu’on va rencontrer dans le texte de la leçon, se réalise par plusieurs 

stratégies et observe quelques principes didactiques : 

• le point de départ en est la perception auditive du mot inconnu, inséré dans un 

syntagme ou une structure très courte, qui fait suite à l’observation directe de 

l’objet, des figurines de papiers  placées au tableau de feutre, ou d’une 

diapositive, voire d’un simple dessin esquissé au tableau noir.  

� L’élève débutant doit commencer par entendre, puis comprendre ce 

qu’on lui dit. Le professeur aura donc à lui présenter le vocable nouveau 

au moyen d’un geste, d’une image, du tableau de feutre ou d’un dessin 

au tableau en le nommant. Il ne le donnera jamais isolément, car le mot 

isolé, enseigné seul, n’est qu’un son ou un ensemble de sons, mais il le 

placera dans un contexte, une courte phrase au début. Les élèves serons 

invités ensuite à reproduire ce qu’ils ont entendu ; plusieurs répétitions 

sont nécessaires pour obtenir l’acquisition. Le professeur veillera à la 

correction de la prononciation, mais évitera l’erreur fréquente de répéter 

les fautes des élèves.  

  Par un jeu de questions judicieusement choisies, dont les réponses – parfois 

suggérées par le professeur – seront répétées individuellement ou en cœur, imitées, 
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modifiées progressivement, jusqu’à ce que le sens soit bien saisi, on atteindra l’objectif 

de cette première étape.  

• le principe pédagogique qui s’y retrouve, c’est le principe de l’intuition( 

visuelle/auditive). On emploi des procédées figuratifs ( images) et des procédés 

ostensibles ( gestes, actions). Ces procédés sont excellents pour la présentation 

des noms concrets. L’enseignant synchronise  le geste,  l’action et la parole. La loi 

qui gouverne cette activité est que l’image et le geste précède la parole, la parole 

précède l’écrit et l’écrit précède la lecture.  

La présentation du matériel linguistique se fait oralement et en action ; l’explication 

du vocabulaire est liée au langage parlé en action, car tous les deux sont étroitement unis. 

Au niveau des débutant d’âge scolaire petit, le vocabulaire sera vécu et actif, senti comme 

nécessaire, vu qu’il est lié  à l’expérience personnelle des élèves ( ils entrent en classe, ils 

ferment la porte ; ils ouvrent la fenêtre, etc). Le professeur doit s’habituer à faire 

économie de mots parce que les élèves n’ont qu’un vocabulaire restreint à leur 

disposition et il est inutile de les noyer dans un flot de paroles qu’ils ne comprennent pas. 

L’essentiel seul doit être retenu  et pour cela cette première phase doit être assez brève. 

Le professeur doit résister à la tentation de lui consacrer la majeure  partie du temps 

disponible, au détriment des autres exercices. Les explication (faite dans la langues 

enseignée) doivent être brèves et immédiatement suivies d’une utilisation par les élèves 

de la nouvelle forme enseignée ( répétitions collective et individuelle alternativement , le 

professeur veillant toujours à la qualité phonétique de la reproduction du modèle donné).  

• la présentation écrite fait suite à la présentation orale ; il s’ensuit donc une 

perception motrice des mots nouveaux : on prononce le mot en contexte, on le 

fixe oralement en contexte, on l’emploie dans d’autres contextes, les «élèves 

l’écrivent dans leur cahiers et toujours en contexte. Cette présentation est destinée 

à une meilleure compréhension, à une meilleure fixation et aussi à un 

accroissement du rendement communicatif.  

• ce qui va suivre, ça sera tout naturellement, dans un deuxième moment de la 

classe de langue, le réemploi des éléments linguistiques que l’on vient 

d’apprendre, et mieux encore, qu’un simple réemploi, une exploitation de ces 

éléments, c’est-à-dire leur remise en jeu dans des contextes légèrement différents 
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de celui dans lequel ils ont été présentés mais assez voisions cependant pour que 

les éléments précédemment assimilés se présentent facilement à l’esprit des 

élèves. La présentation et l’exploitation sont les plus souvent imbriquées : 

l’enseignant peut associer l’observation de l’objet ou de l’image aux exercices 

oraux et écrits. L’élève voit, observe, accomplit une action, entend un mot en 

contexte, imite un modèle donné par le professeur, en voit la représentation 

graphique au tableau ; l’écrit lui-même, lit ce qu’il a écrit, formule d’autres 

phrases, dialogue avec le professeur ou avec un camarade. L’idée fondamentale 

de cette activité est que l’enseignant doit se servir du geste expressif et du 

dialogue, tout comme le ferait un acteur sur la scène. Il joue un scénario et les 

élèves y apportent leur pierre. Dans son ensemble, la démarche repose sur une 

activité informative-participative. 

• La fixation des mots nouveaux se fait oralement et par écrit, ce qui suppose, outre 

le renforcement des connaissances nouvellement acquises, la détermination plus 

exacte du sens, dans de nouveaux contextes. Le niveau débutant doit assurer à 

l’élève une compétence minimale, les bases d’une compétence ouverte, qui lui 

permette de continuer avec succès ses études au niveau moyen. Sur le plan du 

vocabulaire, on travaille donc sur le français fondamental, c’est-à-dire sur les 

mots les plus fréquents dans la langue parlée, ce qui donne à l’élève la possibilité 

d’entretenir une conversation usuelle et de lire un texte en français facile.  

• Après avoir fixé le vocabulaire, on passe à la lecture modèle du texte. Après avoir 

lu, le professeur fera lire les élèves, en exigeant une prononciation correcte. Une 

conversation sur le texte viendra ensuite. A cette étape les jeux linguistiques et 

communicatifs présentent des avantages incontestables dans l’acquisition de la 

langue cible. Tout comme les comptines qui débutent les jeux d’enfants, les jeux 

linguistiques reposent généralement sur l’emploi répété souvent organisé en 

refrain ou en dialogue d’un lexique ou d’une certaine structure lexico-

grammaticale qui assure la systématisation, la fixation et l’automatisation de la 

matière acquise.  

Parmi les techniques d’enseignement les plus utilisées el classe, la conversation 

est pratiquée à tous les niveaux parce qu’elle permet de pratiquer le français parlé 
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aussi proche que possible des conditions naturelles. Au niveau élémentaire elle donne 

l’occasion de mettre au service de l’expression orale les motivations les plus 

puissantes de nos élèves : le désir d’acquérir réellement le français et de pouvoir en 

tirer parti. C’est elle qui stimule nos élèves et les oblige à utiliser dès le début le 

bagage linguistique qu’ils ont acquis précédemment. Le professeur doit prêter une 

importance particulière à la technique de la conversation car elle trouve sa place à 

toutes les étapes de classe de langue,  à partir du contrôle des connaissances et jusqu’à 

la fixation. Chaque heure de cours doit commencer par une conversation 

situationnelle dont le but est de créer une atmosphère française, ce bain linguistique 

tellement nécessaire au travail pendant la classe de français. La conversation sera 

également le principal moyen de vérifier les connaissances acquises des élèves.  

Au niveau élémentaire on pratique une sorte de « préconversation », des dialogues 

encore rudimentaires qui visent au réemploi et à l’appropriation du matériel 

linguistique qu’on vient de proposer aux élèves. A une première étape, l’enseignant 

puise les sujets dans la classe, dans la nature, dans les besoins des enfants, dans les 

événements occasionnels, dans les activités auxquelles il participe, etc. La 

conversation doit être entraînante parce que, pour parler, les enfants doivent avoir 

quelque chose à dire. Toutes les leçons d’expression orale, à ce niveau prennent appui 

sur l’observation active. L’enfant voit, entend, compare, apprécie, entre en clase, sort 

de la classe, se déplace, parle, lit, écrit et toutes ces activités éveillent en lui des idées 

et le besoin de s’exprimer. A ce niveau il faut privilégier les structures lexico-

grammaticales acquises au moyen des exercices structuraux qui peuvent être : 

1. simple réponse, en écho, sans changement dans le verbe : Est-ce que nous 

sommes en classe ? Oui, nous sommes….Non, nous ne sommes pas…. 

2. réponse, en écho, avec changement dans le verbe : Quel âge as-tu ? J’ai …. 

3. questions posées pour le maniement des temps de l’indicatif : Depuis quand 

apprenez-vous le français ? Nous apprenons …… 

4. réponse brève, elliptique, typique de la langue parlée : Chez qui achète-t-on de la 

viande ? Chez le boucher. 

5. questions simples sur des métiers, des boutiques, des magasins, sur les saisons, les 

mois, les jours de la semaine : Où acète-t-on le pain ? à la boulangerie.  
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La technique du tableau de feutre chez les débutants est utilisée pour la présentation 

des éléments nouveaux de langue sous forme de dialogue. Des figurines représentant des 

personnages, des animaux, des voitures sont placées et déplacées sur un carré de feutrine 

et peuvent servir à animer des dialogues, des récits ou de simples descriptions. Le 

professeur peut déplacer les figurines sur le tableau ou laisser deux élèves les déplacer 

tout en décrivant ce qu’ils font et imaginant les propos de leurs personnages.  

Une autre technique très motivante pour les débutants sont les jeux lexicaux qui 

présentent des avantages incontestables dans l’acquisition de la langue. Tout comme les 

comptines qui ouvrent les jeux d’enfants, les jeux linguistiques ( de vocabulaire, de 

grammaire, d’orthographe) reposent généralement sur l’emploi répété ( souvent organisés 

en refrain ou en dialogue) d’un lexique ou de certaine structures lexico-grammaticales, ce 

qui les rend susceptibles  d’assurer la systématisation et la fixation des connaissances 

acquises.  

Il est évident que la motivation d’apprentissage s’accroît, vu que toute espèce de jeu 

implique une activité de réflexion et de découverte, qui suscite la curiosité. Les jeux ont 

la fonction de dissiper la monotonie d’une classe. Le jeu débloque les tensions et libère 

l’expression ce qui fait que la communication se nouera naturellement autour de l’activité 

ludique et ne sera plus forcée par des intentions pédagogiques : faire parler, faire 

communiquer, envers et contre tous, dans des situations simulées plus ou moins insipides 

auxquelles les élèves ont du mal à s’identifier, malgré la virtuosité du professeur. On joue 

pour faire parler sans avoir l’air de le faire. On joue pour devenir autonome, pour pouvoir 

utiliser la langue selon ses propres besoins, ses aspirations, malgré les erreurs et souvent 

les fausses pistes qui caractérisent tout processus de découverte et de connaissance.  

On distingue plusieurs types de jeux : il y a d’abord des jeux individuels, silencieux, 

généralement écrits, ou s’appuyant sur des cartes ou des dominos. Il y a aussi des jeux 

verbaux destinés à faire découvrir aux apprenants le fonctionnement de la langue.  Dans 

les classes de débutants, il est possible de sensibiliser les élèves à l’art des calembours 

français par des alternances phonétiques du type :  

-Le livre est ouvert / le manteau est tout vert. 

-C’est ta mère ? / C’est amer.  
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1. « Décris ce que tu vois sur ton carton » on distribue aux élèves des cartons avec des 

images qui s’accordent avec un vocabulaire restreint mais déjà acquis par les élèves. 

(L’image d’une classe, d’un appartement, d’un objet) ; 

2. Pour faire parler les débutants on peut les provoquer par un jeu qui commence par 

deux mots : chaque élève doit continuer en faisant de cette amorce une phrase de 

longueur considérable. L’important c’est que chaque élève répète les paroles de son 

prédécesseur et qu’il ajoute ses propres paroles.  

3. Le jeu des antonymes consiste à faire une phrase dans laquelle il y a un mot dont 

l’antonyme est connu par les élèves. L’élève suivant trouvera cet antonyme et le placera 

dans une nouvelle phrase.  

4. Le jeu des vingt questions suppose la participation de deux élèves, l’un deux 

choisissant un objet visible dans la classe  et un autre élève essayant de le deviner par des 

questions.  

 Pour conclure je dois dire que l’enseignement du vocabulaire est efficace lorsque 

le professeur fait une sélection rigoureuse du matériel à enseigner. Le mot ne sera jamais 

présenté hors contexte, mais dans un environnement qui facilite sa compréhension et son 

acquisition et qui permet son réemploi correct dans d’autres situations de communication.  

Quelques soient les méthodes employées( figuratives, contextuelles, ludiques), 

l’enseignement du vocabulaire ne doit pas considéré comme instinctif , spontané et 

fortuit. Par contre, cela doit se faire de manière attentive, raisonnée et systématique pour 

aboutir à cette connaissance des mots qui est à la base de la connaissance de la langue.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

1. .Hameau, M-A.,  L’enseignement du vocabulaire, dans Guide pédagogique pour 

le professeur de français langue étrangère, Hachette,, Paris, 1971, p.103. 

2. Roman Dorina , La didactique du français langue étrangère, édition Umbria, 

Baia Mare, 1994, p.87-90 

 

 

 

 



 8 

 



1 
 

FOLOSIREA BAZELOR DE DATE GENETICE ÎN EDUCA ŢIE 

 GENETIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN 
 
                                              

Prof. József Éva 
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” , Tg.Mureş, Mureş 

 
 

De ce să folosim baze de date genetice în educaţie? Cum se pot explica fără dificultate concepte 

complexe de genetică moleculară, genetică umană, evoluţie moleculară în aşa fel ca elevii să înţeleagă 

şi corelaţiile dintre ele? Prin lucrarea prezentă caut răspunsul la întrebările formulate anterior 

prezentând activitatea cercului ştiinţific Appendix al Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”.  

Bioinformatica este ştiinţa care se ocupă cu depozitarea şi prelucrarea datelor imense care s-au 

acumulat de-a lungul timpului despre biologia şi genetica moleculară. În genomul uman există 3 

miliarde de nucleotide, ar fi foarte anevoios să căutăm sau să prelucrăm date în cadrul acestor inormaţii 

numai prin observare simplă. Totodată căutarea  secvenţelor nucleotidice este numai primul pas în 

cunoaşterea genomului uman, pentru aflarea funcţiilor acestora, a implicaţiilor lor în sănătatea sau 

bolile umane, evoluţia moleculară a speciei umane necesită prelucrări complexe. Bioinformatica 

permite prelucrarea datelor din două perspective: depozitarea datelor pe de-o parte şi prelucrarea 

acestora din diferite puncte de vedere de exemplu evidenţierea similitudinilor din secvenţele diferitelor 

specii (alignment). În cadrul lucrării mele voi prezenta modalităţile de căutare a informaţiilor despre 

genomul uman în cadrul bazei de date www.ensembl.org, dar şi prelucrarea datelor prin procedee 

asigurate de baza de date  www.geneious.org precum şi folosirea acestora  în activitatea ştiinţifică 

şcolară 

 

 

 

 



2 
 

 

Miért használjunk bioinformatikai adatbázisokat az iskolai oktatásban? Hogyan lehet könnyen és 

közérthetően elmagyarázni molekuláris genetikával, humángenetikával és evolúció elmélettel 

kapcsolatos információkat úgy, hogy a diákok az összefüggéseket is megértsék? Ezekre a kérdésekre 

keresem a választ bemutatva a Bolyai Farkas Elméleti Líceum Appendix Természettudományos 

Diákkörének munkáját.  

A molekuláris genetika tanítása nehéz feladattá vált hazánkban az elmúlt években. A 

tanűgyminisztérium által javasolt reform új tanterve elvont és nagyon részletes információkat 

tartalmaz. Ezzel egyidőben , ugyanez a reform száműzte az evolúció elmélet tanítását a középiskolai 

tantervből. Ezeknek a problémáknak áthidalására használtam az Appendix Természettudományos 

Diákkörben és a tanításban a bioinformatikai adatbázisokat. Az adatbázisok használata segít 

látványossá tenni néhány, a molekuláris genetika által felvetett problémát, mint az emberi gének 

szerkezetét és szerepét, a rák genetikáját és nem utolsó sorban a molekuláris evolúciót.  

A bioinformatika hatalmas biológiai információ tárolásának, az ebben való keresésnek és 

elemzésnek a tudománya. Az emberi genomban 3 milliárd nukleotid található, nehéz lenne ezek 

szekvenciáit követni, elemezni egyszerű megfigyeléssel. Ugyanakkor a szekvenciák megismerése még 

csak a kezdet, hiszen  további feldolgozást igényel ezek funkciója, a gének szerepe, kapcsolatuk 

betegségekkel. A bioinformatika két alapvető információ feldolgozást kínál: információtárolást 

adatbázisok formájában, valamint információ feldolgozási eszközöket, amelyekkel érdekes 

műveleteket, pl. összehasonlítás alapú kereséseket tesznek lehetővé.[1]  

Az Appendix Természettudományos diákkörben kifejtett munka a 2010-2011.-es tanévben 

bioinformatikai adatbázisok segítségével történt. A tudományos diákkör céljául tűzte ki az alapvető 

kutatási stratégiák középiskolás szinten való alkalmazását kutatásmodellező technikák révén. Az 

aktuális tudományos kutatás témáit felölelve a diákok az új iránti nyitottságot, a szakirodalom és az 

alapvető kutatási technikák helyes használatát sajátították el. A matematikai, kémiai, informatikai 

gondolkodási modellek alkalmazása biológia témájú feladatok megoldásában a tantárgyak közötti 

logikai egységesség, átjárhatóság elvét követte. A módszerek között kiemelt jelentőséget kapott a 

felfedezésen alapuló oktatás, kooperatív oktatási modellek, csoportkutatás, mozaik módszer, 

kísérletezés. Nem kis jelentőséget kapott a foglakozások során a szövegértés, kommunikáció, internetes 

és nyelvi kompetenciák fejlesztése, az anyanyelvű és idegen nyelvű szaknyelv használata.   
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Táblázat:Válogatás az Appendix diákkörben feldolgozott témakörök közül 

A foglalkozás témája 

1. Klasszikus humángenetika - kromoszómák és gének 

2. Hogyan öröklődnek tulajdonságaink?- matematikai modellek a monohibridizáció, 

polihibridizáció, poliallélia, poligénia, episztázis esetében 

3. A rokonházasságok genetikai következményei – esettanulmányok 

4. Férfiasság és nőiesség genetikai háttere 

5. Geneious program www.geneious.org  megismerése, szekvenciaillesztés és evolúció 

6. Bioinformatikai adatbázisok felkutatása - az emberi változatosság, SNPs fogalma, a 

www.ensembl.org adatbázis megismerése és felhasználása 

7. Felismersz egy rák mutációt? - A DNS szekvenálás szimulálása, a www.cosmic.org  

weboldal megismerése 

 

A továbbiakban a molekuláris törzsfák elkészítésének módszerét mutatom be a www.geneious.org  

adatbázis és program segítségével.  

A DNS alapu törzsfák elkészítésének előnye az, hogy a tulajdonságok anyagi alapjait, a géneket 

tartalmazzák. Az általunk összehasonlított DNS szekvencia a mitokondriális DNS-ből (mtDNS-ből) 

származik. A mitokondrium a sejt energiáját felszabadító sejtszervecskéje, minden mitokondriumnak 

saját, kis méretű genomja van, a sejtek nagy számú mitokondriumot tartalmaznak, így könnyű 

mitokondrális DNS-t kivonni. Ezzel magyarázható az, hogy ősi és mai élőlények összehasonlításának 

kedvelt genetikai anyaga. 

Szekvenciaillesztés („alignment”): két vagy több nukleotid- vagy aminosav-szekvencia olyan 

elrendezése, amely megmutatja, hogy az összehasonlított szekvenciák hol hasonlítanak, illetve hol 

különböznek egymástól. A szekvenciaillesztés meghatározza az illesztett szekvenciák közötti 

azonosság, illetve eltérés mértékét. Hasonló szekvenciák esetén a különböző fajokból származó 

szekvenciák közötti eltérések a fajok független evolúciós múltja során gyűjtött mutációk eredményei. A 

mutációk száma, vagyis a szekvenciaeltérés foka ezért megfeleltethető a két faj közti evolúciós 
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távolsággal: minél régebben vált el egymástól két faj, annál nagyobb lesz a szekvenciaeltérés. Az 

optimális illesztés minimalizálja a fán a mutációs lépések számát.[2] 

1. Belépés az adatbázisba: 

 

2.ábra: a www.geneious.org weboldal 

2. A szekvenciaillesztés kiválasztása a bal oldali menüből történik, ugyanakkor bejelölhetjük a 

vizsgálatra kiválasztott gént. Ebben az ábrában COXII génjének szekvenciái közötti hasonlóságokat és 

különbségeket vizsgáljuk. A COXII,  citokróm oxidáz II alegységének a génjéről bővebb információt a 

geneious program által kínált NCBI adatbázis felkeresésével kaphatunk, amit a bal oldali menüből 

választunk ki ( tetszőleges lehetőség). 

 

3.ábra: A szekvenciaillesztés kiválasztása  

3. Ahhoz, hogy egyszerűbb és értelmezhetőbb ábrát kapjunk, különböző fajokat jelölhetünk ki. 

Ebben az ábrában a majmok és emberszabású majmok COXII génjét  vizsgáljuk: 
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4.ábra: A kívánt szekvenciák kijelölése 

4. A kívánt szekvenciák összehasonlítása akár szabad szemmel is elvégezhető. Felnagyítva a 

szekvenciákat megfigyelhetjük a sötét zölddel jelölt régiókat, amelyek teljes azonosságot jelentenek. 

Megfigyelhető, hogy az ilyen típusú szakaszok nagy számban fordulnak elő. Ennek kapcsán feladatokat 

jelölhetünk ki diákjainknak pl. Milyen típusú nukleotid behelyettesítések gyakoribbak a vad típushoz 

viszonyítva, hogyan magyarázhatjuk, hogy egyes nukleotidok helyettesítése gyakoribb (gondoljunk a 

nukleotidok vegyi szerkezetére)? 

 

5.ábra: kívánt szekvenciák összehasonlítása 

6. Azt is megfigyelhetjük, hogy a szabad szemmel való összehasonlítás nagyon idő- és 

energiaigényes . A geneious program lehetőséget kínál egy sokkal egyszerűbb módszerre, a statisztikai 

összehasonlításra. Ennek érdekében megnyitjuk a Statisztika ablakot (Statistic box) a jobb oldali 

menüből. A statisztikai ablakban leolvashatók az adott szakasz számszerűsített adatai: a szekvencia 

hossza, hasonlóság a kiválasztott szekvenciák között, az adott szakasz nukleotid összetétele. 
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6.ábra: Statisztikai összehasonlítás 

7. Az evolúciós törzsfa felállítása szekvenciaillesztés alapján a fás ábrázolás kijelölésével történik a 

megfelelő ábrázolási modellt és módszert kiválasztva: 

 

7.ábra: Az evolúciós törzsfa beállításának lépései 

Az evolúciós törzsfa megjelenítése a beállítások utáni OK gombra való kattintással történik. Ha az 

elágazások felíratozását is kérjük (Show Branch Labels), a megjelenő számok a különbségek ( bázis 

helyettesítések) mértékét adják meg. Az adott törzsfa legközelebbi rokonunknak a COXII gén estében a 

csimpánzt jelöli meg, majd a gorillát és még távolabbi rokonunknak az orangutánt. A molekuláris 

evolúció igazolja a klasszikus evolúcióelmélet empirikusan felállított vagy hasonlóság alapú 

rokonságának hipotézisét a főemlősök között.    

 

7.ábra: Az evolúciós távolságot is megjelenítő törzsfa 

A  diákkörünkben a bioinformatikai adatbázisok felhasználásával olyan munkák születtek meg, 

amelyeket különböző versenyeken mutattak be diákjaink. Ilyenek voltak a TUDEK (Tudományos 

Diákkörök Erdélyi Konferenciája), TUDOK (Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája) a 
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Kutató Diákok Szövetségének szervezésében, valamint a Magyar Tannyelvű Középiskolák Országos 

Tantárgyversenye, amelyet már hatodik éve iskolánk szervez. A munkák bemutatásával a diákok idén 

TUDEK és TUDOK első díjat, nagydíjat, illetve hazai versenyünkön dícséretet kaptak. A dolgozatok 

elkészítésének elsődleges feltétele a jó ötlet, a bioinformatikai adatbázisokat a kutatás kiegészítésére 

használtuk, mint genetikai különbségek azonosítására férfiak és nők között a „Különbözünk, de miért?” 

című dolgozatban (szerzői: Germán Salló Zsófia, Kelemen Krisztina), illetve a  rák kialakulásának 

módjainak vizsgálatára „A rák mint genetikai betegség” című dolgozatban (szerzője: Ferencz Arnold 

Béla). 

Nagy hangsúlyt fektetünk diákkörünkben a tudomány népszerűsítő munkára is. Ennek jegyében 

szervezzük meg minden évben a Mindentudás Iskolája előadássorozatot, amelyben diákjaink az adott 

évben elkészített tudományos munkájukról számolnak be. Mindezek és az elkészített dolgozatok 

weboldalunkon  kerülnek bemutatásra  http://www.bolyai.ro/appendix.  

A diákkör minden természettudományos területet felölel. Weboldalunkon a matematika, fizika, 

kémia és biológia terén végzett tudományos munkák és elkészített diák dolgozatok egyaránt 

megtalálhatók. 
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METODE ALTERNATIVE DE ÎNV ĂŢARE A PROGRAMĂRII 

Prof. Informatic ă, Jakab Irma-Tünde 
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” 
Tîrgu-Mure ş, judeţul Mure ş 

 

Cerinţa secolului al XXI-lea, de a se putea adapta la schimbările permanente, este valabilă 

nu numai pentru adulţi, dar şi pentru copii. Majoritatea tinerilor de azi, într-o formă sau alta, zilnic 

sunt în contact cu calculatorul, şi aceste „maşini” sunt folosite din ce în ce mai des ca auxiliare în 

predare. 

Adolescenţii zilelor noastre sunt „nativi digitali”; ei se orientează cu uşurinţă în lumea 

digitală, trimit mesaje scrise instantaneu, se distrează cu jocuri on-line şi navighează pe web fără 

niciun efort. Dar asta oare înseamnă că ei utilizează eficient tehnologia digitală? Puţin sunt printre 

ei, care sunt capabili să-şi creeze jocuri, animaţii, simulaţii proprii. 

Este importantă învăţarea conceptelor matematice şi a celor de calcul, dar în acelaşi timp, 

este util ca elevii să gândească creativ, sistematic şi să poată colabora cu ceilalţi. Există o mulţime 

de oportunităţi de învăţare, care folosesc calculatorul nu doar pentru prezentarea unor materiale; de 

exemplu prin programare, se oferă posibilitatea unei învăţări activizante, care ajută dezvoltarea 

competenţelor digitale şi matematice deopotrivă. 

Pentru ca un elev, să poată proiecta şi să creeze utilizând calculatorul, este necesară 

cunoaşterea unui limbaj de programare. 

Programarea dezvoltă gândirea algoritmică, disponibilitatea de rezolvare a problemelor, 

învăţarea unor strategii de planificare, cum ar fi modularizarea şi proiectarea iterativă. Există 

numeroase medii de programare dezvoltate special în scopuri educative, instrumentate 

corespunzător. Un exemplu bun este mediul de programare Scratch, proiectat de Lifelong 

Kindergarten: MIT Media Lab (Cambridge, Ma, SUA) în spiritul unor proiecte mai vechi, precum 

Logo şi LEGO/Logo, conceput pentru copii cu vârsta între 8-16 ani. [1] 

 

De ce Scratch? 

Am ales Scratch-ul, pentru că dezvoltatorii au încercat să creeze un mediu de programare 

care: [2] 

� este vizual şi interactiv, adică totul este la îndemâna programatorului, într-un loc vizibil şi poate 

urmării pe loc rezultatul executării instrucţiunilor; 

� este prietenos, fiind potrivit atât pentru rezolvarea unor probleme tradiţionale, bazate pe 

matematică, cât şi pentru rezolvarea unor probleme considerate interesante de către copii. 



Aceştia ştiu întotdeauna exact ce-şi doresc. În acest mediu, se pot integra în paralel imagini 

statice sau dinamice, elemente de sunet şi muzică, elevii se pot aventura, se pot angrena în 

descoperiri independente, în timp ce ei captează cunoştinţe şi experienţă de programare, într-un 

mod „invizibil”; 

� are efecte educative. Paralel cu dezvoltarea limbajului de programare Scratch, s-a dezvoltat şi 

site-ul Scratch (http://scratch.mit.edu), unde oricine poate încărca propriile „creaţii”, care 

ulterior sunt rulate de către alţii. Astfel, a apărut o comunitate, unde se poate cere ajutor şi 

suport, se pot exprima impresii despre munca altora, dar în acelaşi timp trebuie suportată 

părerea celorlalţi, chiar dacă pot conţine şi critici negative. 

 

Ce este Scratch-ul? 

Scratch-ul este un mediu de programare vizual, care se poate descărca gratuit, dezvoltat 

special pentru copii, în scopul de a face programarea mai atractivă, interesantă şi pusă la dispoziţia 

oricui. 

� În centru se află personajele, este dinamic şi sprijină crearea aplicaţiilor de tip joc şi animaţie. 

Prin utilizarea alternativă a diferitelor elemente de media – imagini, sunete – se deschide 

imaginaţia programatorului şi se nasc programe interactive în care se reflectă creativitatea. 

Programatorul poate utiliza elementele încorporate, dar, de asemenea, poate importa propriile 

creaţii, în conformitate cu nevoile şi gustul personal. 

� Este orientat pe obiecte. Elementele de bază a unui program Scratch sunt personajele. 

Comenzile şi instrucţiunile de fapt descriu proprietăţile şi comportamentul personajelor. 

� Mediul este multilingvistic. Dacă este încorporată traducerea corespunzătoare, fiecare utilizator 

poate edita sursa în limba proprie, mai mult, poate vizualiza sursa celorlalţi în propria limbă.[3] 



Cum funcţionează Scratch? 

Interfaţa limbajului Scrath este prietenoasă, lizibilă, cu acces direct la comenzi. Utilizarea 

lor adecvată este sprijinită de fereastra Ajutor, care oferă asistenţă rapidă. Limba interfaţei se poate 

seta în funcţie de opţiunea programatorului. Astfel, utilizatorii care folosesc variante diferite pentru 

programare pot înţelege cu uşurinţă codul sursă a celorlalţi. Conţine o bară de meniu, bară de 

instrumente, interfaţă de programare. 

 

Interfaţa de programare are trei părţi principale: secţiunea pentru comenzi, secţiunea de 

program şi secţiunea de joc. 

Plăcile colorate ale comenzilor, acoperă câte un grup de comenzi (Mişcare, Aspect, ... etc.). 

La selectare uneia dintre ele, în partea inferioară a ferestrei sunt vizualizate elementele grupului. 

Comenzile sunt afişate folosind structuri grafice pe care le distingem în funcţie de culoarea şi forma 

lor. 

Folosind tehnica „drag-and-drop”, cu ajutorul mouse-ului putem trece comenzile şi 

structurile de control din secţiunea pentru comenzi în secţiunea de program, şi ca o construcţie 

Lego, alăturăm piesele programului. Structura programului va fi clar vizibilă, iar imbricarea 

blocurilor va fi bine evidenţiată. Blocurile de comenzi se pot mişca cu uşurinţă, parametrii, 

condiţiile se pot rescrie în mod simplu. Deoarece comenzile nu trebuiesc tastate, nu vor apărea 

greşeli de sintaxă în program. Unde totuşi putem modifica manual, vom produce eventuale erori 

logice, deoarece se permite introducerea doar a unor valori de tip potrivit sau de expresii 

corespunzătoare. Feedback-ul este imediat, nu sunt mesaje de eroare, astfel experienţa neplăcută a 

eşecului lipseşte. [6] 

Secţiunea de program pe lângă sarcini (Scripts), conţine caracteristicile de costum 

(Costumes) şi de sunet (Sounds) pentru personaje. 

secţiunea de joc 

secţiunea de program 

personaje 

secţiunea pentru 
comenzi 

costume, sunete 



Executarea instrucţiunilor se poate urmării în secţiunea de joc, astfel sentimentul reuşitei 

este imediată. Deoarece codul sursă al programului şi rezultatul rulării programului sunt vizibile 

deodată, erorile logice se pot detecta şi, implicit, corecta rapid. 

Încărcarea personajelor se efectuează de asemenea pe secţiunea de joc. Se pot edita 

caracteristicile acestora şi se pot personaliza în fereastra de pictură. 

 

Aplicabilitate 

Mulţimea de aplicaţii, încărcate pe siteul Scratch de-a lungul anilor, dovedeşte că elevii 

învaţă cu drag acest limbaj de programare, iar profesorii îl folosesc cu succes în instruire. 

Este un instrument simplu în predarea elementelor de bază al programării şi în acelaşi timp, datorită 

caracteristicii de limbaj orientat pe obiecte, interpretat, cu sprijinirea executării paralele a 

instrucţiunilor, este potrivit pentru crearea unor aplicaţii complexe. Prin Scratch poate fi învăţată 

rigurozitatea necesară dezvoltării programelor, şi poate fi folosită eficient în transferul de cunoştinţe 

precum: [8] 

� Înţelegerea noţiunilor de font, grafică, în scopul creării unui produs finit atractiv; 

� Prelucrarea intuitivă a elementelor de grafică şi de sunet în aplicaţiile multimedia; 

� Transferarea informaţiilor prin intermediul animaţiilor şi a muzicii; 

� Elaborarea unor aplicaţii, care reflectă caracterul transdisciplinar al subiectului prelucrat; 

� Proiectarea, testarea controlului evenimentelor prin modificarea secvenţelor de instrucţiuni; 

� Mişcarea personajelor pe ecran, şi reacţia acestora la mediu; 

� Elaborarea unor secvenţe de instrucţiuni; 

� Utilizarea instrucţiunilor condiţionale, în scopul determinării cursului unor acţiuni; 

� Executarea repetată a unor secvenţe de instrucţiuni; 

� Tratarea tastaturii şi a altor evenimente; 

� Utilizarea variabilelor; 

� Transmiterea cerinţelor şi a mesajelor în beneficiul verificării aplicaţiilor. 

 

Utilizarea Scratch, din perspectiva caracteristicii de vârstă a elevilor, prezintă două 

alternative. Cei mici (8-12 ani), sunt captivaţi în special de realizarea animaţiilor. Elaborarea 

acestora necesită cunoştinţe şi experienţă de programare sumară, însă permite experimentare iar 

rezultatul este spectaculos. Ei învaţă să utilizeze un alt editor pentru desene, gustă puţin din 

multimedia. Fac cunoştinţe cu instrucţiunile simple, şi înţeleg esenţa ciclurilor repetitive. Elevii mai 

mari (13-16 ani), se pot familiariza cu misterele elaborări programelor de tip joc. La acest nivel, 

este importantă cunoaşterea exactă a funcţionării instrucţiunilor. Particularitatea mediului este 

faptul că personajele îşi execută sarcinile în paralel. Condiţia prealabilă a funcţionării corecte a 



programului este proiectarea corectă a algoritmului, recunoaşterea relaţiilor existente între 

personaje, planificarea şi verificarea.[2] 

În cazul în care elevii ar ajunge la nivelul de a fi capabili de abstractizare, de a descompune 

problema pe elemente simple, iar apoi să le construiască înapoi într-o structură logică, care rezultă 

un program ce funcţionează corect, atunci efortul elevului şi a profesorului deopotrivă, nu a fost în 

zadar. 
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ÎNOTUL – SPORTUL PENTRU TRUP ŞI SUFLET 

Prof. Educaţie fizică şi sport, Jakab Barna-Robert 
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” 
Tîrgu-Mure ş, jud. Mureş. 

 

Condiţiile vieţii au fost cercetate în continuu de-a lungul existenţei omenirii, şi s-au tras 

concluzii permanent valabile, cum ar fi şi cea de “minte sănătoasă într-un corp sănătos”. Pornind de 

la această premiză trebuie să recunoaştem, că cea mai mare comoară a fiecăruia dintre noi este 

sănătatea fizică şi mentală proprie, iar una dintre responsabilităţile principale ar fi să-i educăm pe 

copii să-şi trăiască viaţa astfel încât, să-şi ocrotească sănătatea. [2] 

Alimentaţia echilibrată, consumul alimentelor sănătoase, activitatea fizică regulată, o igienă 

riguroasă şi gândirea pozitivă sunt cele mai bune recomandări pentru a avea o viaţă sănătoasă. 

 

Influen ţa sportului asupra dezvoltării fizicului şi a psihicului 

Descoperire empirică a faptului că exerciţiile fizice, contribuie la dezvoltarea fizicului şi 

psihicului, a condus la recunoaşterea importanţei educaţiei fizice şi a sportului. Practicarea regulată 

a exerciţiilor fizice şi a sportului au efecte multiple pe două planuri: asupra fizicului şi a 

organismului, respectiv asupra psihicului. [1] 

Pe latura fizicului, se manifestă asupra dezvoltării armonioase a corpului uman şi asupra 

stării generale de sănătate a organismului.  

În sfera psihicului, se reflectă într-un moral sănătos, cu o capacitate ridicată de a suporta 

stresul, dar şi în trăirea emoţiei concursului, în dorinţa de a învinge, de a tinde către un ideal, care se 

poate atinge prin perseverenţă şi muncă, având ca drept răsplată satisfacţia victoriei. 

Integrarea organică a sportului în traiul cotidian rezultă sănătate, gândire pozitivă, încredere, 

bucurie de viaţă, totodată sprijină dezvoltarea relaţiilor interumane, creează un mediu ambiant 

degajării spiritului colectiv.[2] 

Efectele pozitive asupra organismului uman a practicării diferitelor sporturi[1] 

- creşterea nivelului de energie, îmbunătăţeşte rezistenţa fizică; 

- ajută la păstrarea masei musculare, ceea ce ajută la conservarea sistemul osos, la păstrarea 

flexibilit ăţii coloanei vertebrale, a articulaţiilor;  

- reduce riscul apariţiei bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat, a hipertensiunii arteriale; 

- întăreşte sistemul imunitar, reduce considerabil stresul, previne depresia; 

- ajută la menţinerea greutăţii corporale, la arderea caloriilor în plus.  

 



Înotul, sportul cel mai blând cu corpul omenesc 

În dorinţa noastră de a duce o viaţă sănătoasă care să implice - în special în cazul tinerilor - 

o dezvoltare fizică şi psihică armonioasă, dorim să alegem sportul cu cel mai bun raport între efortul 

depus şi beneficii. 

Beneficiile înotului 

Sportul considerat ca fiind cel mai complex şi eficient pentru sănătatea noastră este înotul, 

deoarece nu prezintă rezervele tipice majorităţii sporturilor. Acesta dezvoltă foarte bine calităţile 

motrice de bază cum ar fi: viteza, îndemânarea, rezistenţa şi forţa. Sportul, în general, este o 

activitate socială, un mijloc educativ ce dezvoltă trupul, mintea şi gustul pentru frumos. Acest sport 

sporeşte capacitatea de coordonare, eleganţă în mişcări, viteză de reacţie, tonifică în egală măsură, 

muşchii, inima şi plămânii.[1] 

Datorită presiunii apei, exercitate asupra corpului aproape toate organele sunt influenţate. 

Plămânii şi inima depun un efort mai mare pentru a funcţiona normal. Astfel se măreşte elasticitatea 

şi rezistenţa acestora, se reglează tensiunea arterială, deci se reduce riscul bolilor cardiovasculare şi 

se îmbunătăţeşte circulaţia sangvină. Riscul de traumatizare a corpului este minimă, iar posibilitatea 

de accidentare este aproape inexistentă. 

Practicat regulat, garantează o silueta de invidiat, „topeşte” celulita şi dezvoltă armonios 

toate grupele de muşchi.  

Psihologii americani susţin că 70% din cei care practică acest sport trăiesc intens emoţiile 

plăcute. Studiile arată că înotătorii au, în general, tensiunea mai mică, iar nivelul depresiei sau al 

furiei este, de asemenea, scăzut. De asemenea, trebuie subliniat că este sportul tuturor vârstelor. 

Poate fi practicat de la copii cu o vârstă fragedă, la vârstnici sau la persoanele care datorită condiţiei 

fizice, nu au acces la alte sporturi, într-un mediu plăcut. 

Înotul a căpătat şi o bine meritată reputaţie terapeutică sau corectivă, fiind cel mai răspândit 

şi eficient, susţinând astfel teza existenţei sportului pentru sănătate, constituindu-se chiar într-o 

procedură aparte, hidrokinetoterapia (tratamentul prin mişcare în apă caldă). Înotul astăzi este 

considerat medicament de elecţie, ca urmare prin efectele uneori miraculoase, tonificând sistemul 

nervos şi muscular.[1]  

Eventuale riscuri ale înotului 

În ciuda a multor aspecte pozitive, înotul practicat cu mişcări incorecte, poate cauza unele 

leziuni:  

- Supraîncărcarea poate duce la inflamaţie muşchiul umărului şi a bicepsului. 

- Mişcările repetate de rotire a capului şi de schimbări de poziţie a corpului pot provoca leziuni 

lombare. 

- Datorită condiţiilor externe, pot apărea infecţii ale piciorului, otita medie, conjunctivita. 



Biomecanica înotului 

Se prezintă diferitele stiluri de înot, prin specificarea caracteristicilor particulare ale 

acestora, evidenţiind comportarea musculaturii. Fiecare procedeu tehnic de înot sportiv este 

caracterizat printr-un grup de contracţii musculare coordonate global, cu o structură biomecanică 

particulară a procedeului respectiv. 

Procedeul craul[3] 

- Poziţia capului – este întotdeauna în linie dreaptă cu coloana 

- Umerii şi pieptul – umerii se rotesc în jurul axei coloanei vertebrale, în acelaşi plan cu şoldul. 

- Braţele – întotdeauna un braţ conduce mişcarea, iar celălalt fie trage, fie se relaxează. 

- Picioarele – jocul de picioare în comparaţie cu jocul braţelor are un rol secundar. Mişcare energică 

a vârfului picioarelor ajută împingerea mai rapidă. Sunt acceptate mai multe tipuri de tempouri (în 

2, în 6, etc.) 

- Respiraţia – are loc la fiecare a doua sau a treia tragere a braţului. Este important ca respiraţia să 

se efectueze confortabil în ambele părţi.   

 

Procedeul fluture[3] 

- Poziţia capului – este întotdeauna cu privirea în faţă, cu mişcare alternativă de ridicare şi coborâre 

sub apă. 

- Braţele – au o mişcare ciclică, simetrică. Avansarea braţelor nu se face la suprafaţă sau sub apă, 

înotătorul ridică braţele deasupra apei şi le avansează deodată. 

- Picioarele – în legătură cu procedeul fluture s-a format mişcarea picioarelor, denumită delfin. 

Esenţa bătăii delfin este mişcarea ondulatorie simultană a membrelor în plan vertical. 

- Respiraţia – inspiraţia se efectuează în etapa pasivă, iar expiraţia în etapa activă a mişcării 

braţelor, la fiecare a 4-a bătaie.  

 

Procedeul bras[3] 

- Poziţia capului – prin specificul mişcărilor, capul trebuie să se ridice deasupra apei la revenirea 

picioarelor. 

- Poziţia corpului – trunchiul trebuie să fie aliniat orizontal, cu bazinul cât mai aproape de suprafaţă. 

- Braţele – au o mişcare ciclică, simetrică. Toate etapele, şi cele active şi cele pasive sunt realizate 

sub apă. Faza de pregătire pasivă este urmată de o etapă activă de propulsie.  



- Picioarele – mişcarea lor descrie un traiect eliptic subacvatic, cu rol deosebit. Avansarea se 

datorează, în procent de 70%, mişcării membrelor. Faza pasiva este încetinită, faza activă este cu 

creşterea vitezei mişcării. Deosebim faza pregătitoare pasivă şi faza activă de propulsie. 

- Respiraţia – Inspiraţia are loc în timpul etapei de tragere, cu capul imediat deasupra apei şi ţine 

până la propulsie, când are loc expiraţia. 

 

Procedeul spate[3] 

- Poziţia capului, corpului – se ţine deasupra apei doar nasul şi gura, iar restul capului şi al corpului 

rămân scufundate. 

- Braţele – au mişcarea încrucişată, asimetrică, ciclică. Două etape: active şi pasive. Cele active sunt 

intrarea şi prinderea apei, împingere, tracţiunea, eliberarea, iar cea pasivă - revenirea şi intrarea 

braţului în apă. 

- Picioarele – au mişcare ciclică de sus în jos, de jos în sus (mai intensiv). Mişcarea porneşte de la 

şolduri, genunchii sunt uşor îndoiţi, vârful piciorului se întoarce către interior.  

- Respiraţia – este cea mai simplă, deoarece gura este deasupra apei. Expiraţia se conectează de 

mişcare unuia dintre braţe. Capul nu se roteşte, nu există nici o mişcare laterală. 

 

Cum lucrează musculatura? 

În urma practicării înotului cu regularitate, 

rezistenţa la efort şi mobilitatea organismului 

creşte considerabil. Apa preia greutatea corporal, 

deci muşchii şi articulaţiile lucrează fără să 

suporte această încărcătură. Asta înseamnă că din 

întreaga masă musculară, 2/3 se dezvoltă fără ca 

articulaţiile să sufere în vreun fel iar ligamentele 

îşi dezvoltă flexibilitatea şi se întăresc. 

 

 

 

În urma practicării înotului cu regularitate, rezistenţa la efort şi mobilitatea organismului 

creşte considerabil. Apa preia greutatea corporal, deci muşchii şi articulaţiile lucrează fără să 

suporte această încărcătură. Asta înseamnă că din întreaga masă musculară, 2/3 se dezvoltă fără ca 

articulaţiile să sufere în vreun fel iar ligamentele îşi dezvoltă flexibilitatea şi se întăresc. 



Muşchii dezvoltaţi şi ligamentele puternice rezultă o ţinută corporală corespunzătoare şi 

aspect plăcut. Înotul întăreşte muşchii fesieri şi pectorali, tonifică abdomenul, şi are un rol 

important în dezvoltarea coapselor şi gambelor. 

 

Istoricul înotului 

Înotul este, probabil, la fel de veche precum omenirea. Există mai multe vestigii antice, care 

ne indică faptul că în urmă cu mult timp, acesta a fost o activitate populară de petrecere a timpului 

liber. Primele consemnări despre înot, apar în lucrarea „Der Schwimmer Zwiegespräch Ein oder 

über die Schwimmkunst”, din 1538 a lingvistului Nicolaus Winmann. 

Înotul de performanţă începe să se răspândească aproximativ din anii 1800. În 1837, a fost 

fondat primul club de înot în Germania, iar din anul 1908 există şi Federaţia Internaţională de 

Nataţie a Amatorilor (Federation Internationale de Natation de Amateur), iar la puţin timp se 

cristalizează caracteristicile diferitelor procedee de înot. Înotul fiind un sport apreciat, este practicat 

atât de amatori cât şi de sportivi profesionişti, este prezent la toate ediţiile Jocurilor Olimpice 

Moderne. 

În România, primele bazine din Bucureşti sunt construite în anii 1930, iar pe 21 decembrie 

1930, se constituie Federaţia Română de Înot, care se afiliază la UFSR (Uniunea Federaţiilor de 

Sport din România) în 1933. În 1940, Federaţia Română de Sporturi Nautice (FRSN) se uneşte cu 

Federaţia Română de Înot (FRI) formând Federaţia de Sporturi pe Apă (FRSA). 

 

Pietre de hotar a diferitelor procedee 

Freestyle (Craul): În anii de după Primul Război Mondial, Johnie Weismüller a dezvoltat 

tehnica de bază pentru freestyle, pe distanţă scurtă. El a înotat cel mai repede pe 100 m pe vremea 

aceea, terminând această distanţă sub 1 minut. 

Fluture: În 1935,  Jack Sieg din SUA a experimentat un nou procedeu de înot, după ce a 

avut o operaţie la picior, încercând să imite înotul delfinului. Procedeul fluture a evoluat în paralel 

cu cel numit bras, iar la Jocurile Olimpice din 1952 a fost înregistrată ca o tehnica independentă. 

Bras: Rademacher Sietas în primii ani de după Primul Război Mondial a dezvoltat 

procedeul bras. Acest procedeu a fost construit pe câteva consideraţii fizice. Principala 

caracteristică era ca braţul şi jocul de picioare, în timpul înotului, să mişte o cantitate cât mai mare 

de apă, în scopul deplasării.  

Spate: Tehnica procedeului spate a fost iniţiată în anii 1920-30, de Adolph Kiefer,un 

înotător american. El a implementat cu succes freestyle la procedeul spate, unde simultan lucra cu 

braţele şi piciorul. 

 



Accesoriile sportului de înot 

În ceea ce priveşte echipamentul, înotul nu este un sport foarte costisitor, dacă nu luăm în 

considerare biletul de intrare. Pe lângă un bazin de 25 sau 50 de metri avem nevoie de un costum de 

baie, cască, ochelari de protecţie şi dopuri pentru urechi.Ochelarii şi casca este indicat să fie să fie 

foarte flexibili, de preferinţă din silicon. Casca din silicon este elastică şi oferă senzaţia de confort. 

Este indicat ca ochelarii să fie cu protecţie UV, trataţi împotriva aburirii, cu lentile de sticlă 

rezistentă la şocuri. 

 

Înotători faimo şi 

Foarte mulţi sportivi valoroşi din nataţie, pe plan internaţional şi naţional, sunt personalităţi 

care constituie un model demn de urmat pentru elevi: 

Oferim topul celor zece înotători ai tuturor timpurilor: 

Mark Spitz, 11 medalii olimpice, din care 9 de aur 

Matthew Nicholas Biondi, 11 medalii olimpice, din care 8 aur 

Johnny Weissmuller, 6 medalii olimpice, din care 5 aur 

Ian James Thorpe, 9 medalii olimpice, din care 5 aur 

Michael Fred Phelps, 9 medalii olimpice, din care 5 aur 

Jennifer Elisabeth Thompson, 12 medalii olimpice, din care 8 aur 

Krisztina Egerszegi, 7 medalii olimpice, din care 5 aur 

Dawn Lorraine Fraser, 8 medalii olimpice, din care 5 aur 

Kristin Otto, 4 medalii olimpice de aur 

Shane Gould, 5 medalii olimpice, din care 3 de aur 

Înotători de excepţie din România: 

Diana Mocanu, 2 medalii olimpice de aur 

Camelia Potec, 1 medalie olimpică de aur 
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Prevenirea dezinteresului față de învățare prin cooperare 

Autor: prof.înv. primar Kacsó Tünde 

 

1.De ce copii nu sunt interesați să învețe? 

 Deseori auzim părinți, cadre didactice spunând că elevii nu sunt interesați să învețe, să 

studieze profund, nu cooperează îndeajuns. Nu sunt motivați să depună un efort în plus pentru 

a obține rezultate frumoase sau pentru a-și însuși noile cunoștințe la nivelul așteptărilor. 

 În cele mai multe cazuri în spatele acestor probleme nu se află probleme familiale, de 

sănătate sau incapacitatea de a învăța, elevii afirmă cu seninătate că nu sunt interesați sau 

învățătura e plictisitoare, inutilă. 

 La  ciclul primar consider că elevilor le lipsesc foarte mult jocurile cu care erau 

obișnuiți să-și petreacă o bună parte a zilei la grădiniță, pe când la școală accentul se pune 

mai ales pe învățare prin sau fără joc. La această vârstă ei învață mai eficient jucându-se. 

 Alte  motive care cauzează indiferență, plictiseală: 

- se culcă prea târziu 

- au după-amiezele diferite programe, activități care îi solicită prea mult 

- părinții au pretenții cărora nu le pot corespunde 

- materia nu li se pare interesantă sau e depășită uneori 

- unele  informații sunt inutile 

- activitățile sunt monotone 

- profesorul nu le este simpatic, etc. 

Datorită democratizării accesului la cunoştinţe, învățătorul (profesorul) trebuie să 

devină un organizator, o călăuză a învăţării, oferind elevilor, în locul tradiţionalei transmiteri 

de cunoştinţe, veritabile experienţe de învăţare. Acest lucru se poate realiza însă doar într-o 

şcoală incluzivă, cea care poate răspunde unei diversităţi mari de copii, o şcoală în care toţi 

participă şi sunt trataţi ca fiind la fel de importanţi. Dascălii trebuie să înveţe să apeleze la 

tehnici noi, cu ajutorul cărora să poată asigura performanţe şcolare înalte pentru toţi elevii. 

Din dorința de a preîntâmpina această problemă am început să caut noi metode de 

predare-învățare care să aibe efect benefic asupra elevilor mei. Astfel am studiat și lucrat 
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folosind metoda cooperării, care pe lângă efectul scontat, este și o metodă ce presupune jocul 

atât de mult solicitat, dar și dezvoltarea spiritului de echipă. Metodele şi tehnicile de învăţare 

prin cooperare pot consolida atitudinile pozitive faţă de învăţare, pot îmbunătăţi 

performanţele, rezultatele şcolare şi stima de sine ale elevilor, putând promova interacţiunea 

pozitivă şi sprijinul reciproc între elevi. 

2.Învăţarea prin cooperare 

Învăţarea prin cooperare este o metodă didactică fundamentată pe organizarea 

elevilor în grupuri mici pentru a putea lucra împreună, astfel încât fiecare membru al grupului 

să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la sporirea performanţelor 

celorlalţi membri ai grupului. Elevii învaţă prin interacţiune cu ceilalţi, nu unii alături de 

ceilalţi, fiind direcţionată spre asigurarea dimensiunii sociale a învăţării prin dezvoltarea 

deprinderilor de comunicare interpersonală, a competenţelor şi a comportamentelor sociale. 

Acest tip de învăţare nu este echivalent cu învăţarea în grup. Ea are conţinut şi instrumentar 

specific, ceea ce creează premisele utilizării ei alături de celelalte metode în proiectarea 

didactică. 

Cercetările efectuate arată că metodele bazate pe cooperare au rezultate importante şi 

mult mai bune decât metodele de învăţare bazate pe competiţie şi individualism. În plus, 

învăţarea prin cooperare dezvoltă respectul pentru diversitate, capacitatea de empatie, 

abilităţile sociale. Dat fiind că între membrii unui grup există şi diferenţe cognitive, apare 

conflictul socio-cognitiv, care generează accelerarea învăţării. Grupul funcţionează mai bine 

dacă membrii au distribuite roluri, pe care le exercită alternativ. În acest fel, elevii lucrează 

împreună, în perechi, în grupuri mici pentru a rezolva aceeaşi problemă, a explora o temă 

nouă sau a crea idei noi. 

Rezultatele învăţării sunt mai bune atunci când învăţarea se desfăşoară prin cooperare. 

Acestea pot fi definite: 

� Performanţe superioare şi capacitate de reţinere sporită; 

� Raţionamente de ordin superior mai frecvente, înţelegere mai aprofundată şi gândire 

critică; 

� Concentrare mai bună asupra învăţării şi comportament indisciplinat mai redus; 

� Motivaţie sporită pentru performanţă şi motivaţie intrinsecă pentru învăţare; 

� Capacitate sporită de a vedea o situaţie şi din perspectiva celuilalt; 
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� Relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii, indiferent de etnie, sex, capacităţi intelectuale, 

clasă socială sau handicapuri fizice; 

� Sănătate psihologică sporită, adaptare, senzaţie de bine; 

� Încredere în sine bazată pe acceptarea de sine; 

� Competenţe sociale sporite; 

� Atitudine pozitivă faţă de materiile de studiu, învăţătură, şcoală, cadre didactice şi alte 

persoane din şcoală. 

 3.Elementele învăţării prin cooperare 

Dintre elementele de bază ale învăţării prin cooperare amintesc: 

a. Interdependenţa pozitivă 

Elevii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit sarcina grupului  

Profesorii pot structura această interdependenţă pozitivă stabilind scopuri comune:  

-recompense comune  

-resurse comune  

- roluri distribuite  

b. Interacţiunea directă 

Elevii se ajută unii pe alţii să înveţe, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile.  

c. Răspunderea individuală 

Se evaluează frecvent performanţa fiecărui elev şi rezultatul i se comunică atât lui, cât 

şi grupului. 

d. Deprinderi interpersonale şi de grup 

Grupurile nu pot exista şi nici nu pot funcţiona dacă elevii nu au şi nu folosesc 

anumite deprinderi sociale absolut necesare ca: organizarea, conducerea, luarea deciziilor, 

clădirea încrederii, comunicarea, managementul conflictelor. 

e. Procesare în grup 
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Grupurile au nevoie de anumite momente pentru a discuta cât de bine şi-au atins 

scopurile şi pentru a menţine relaţii eficiente de muncă între membrii lor. Dascălii creează 

condiţiile necesare acestei procesări prin sarcini ca: 

1. Enumeraţi cel puţin trei acţiuni ale membrilor care au condus la succesul grupului; 

2. Enumeraţi cel puţin o acţiune care ar putea spori succesul grupului mâine. 

Profesorul monitorizează, în permanenţă, învăţarea grupurilor şi le dă feedback, lor şi 

întregii clase, despre cum lucrează. 

f. Principii călăuzitoare 

Elevii vor ajunge să gândească mai bine numai dacă li se oferă ocazii numeroase de a 

exersa metodele de gândire care le sunt prezentate. 

Trebuie să ne concentrăm pe câteva strategii de gândire care sunt foarte utile şi uşor 

de transferat de la un domeniu la altul, astfel încât elevii să le poată folosi în mod regulat. 

g. Rolurile elevilor 

În interiorul fiecărui grup, rolurile pe care le joacă elevii pot fi orientate spre sarcina 

de lucru sau spre menţinerea grupului sau spre ambele. 

Pentru că elevii trebuie să se deprindă cu ambele categorii, uneori profesorul poate distribui 

roluri specifice. Elevii trebuie să-și schimbe rolurile la fiecare activitate pentru că scopul este 

să le poată îndeplini pe toate simultan. Aceste roluri sunt:verificatorul, cititorul, iscoada, 

cronometrul, ascultătorul activ, interogatorul, rezumatorul, responsabilul cu materielele, etc. 

4.Condiţii ale eficacităţii: 

- stabilirea clară a obiectivelor;  

- anunţarea obiectivelor; 

-  precizarea instrucţiunilor şi a recomandărilor; 

- plasarea elevilor în grupuri eterogene; 

- elevii trebuie să fie asiguraţi că au şanse egale de reuşită; 

-  angajarea elevilor în sarcini care presupun interdependenţă pozitivă; 
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- elevii acceptă că recompensele vor reveni echipei şi nu indivizilor; 

- elevii au interacţiuni “ faţă în faţă”şi sunt dispuşi “ umăr lângă umăr”; 

- exercită roluri, comportamente, atitudini specifice interacţiunilor sociale; 

- elevii au acces la informaţii şi au posibilitatea de a le prelucra; 

Orice lecţie în care folosim învăţartea prin cooperare presupune precizarea 

obiectivelor specifice lecţiei, dar şi a obiectivelor privind deprinderile sociale, interpersonale 

şi de lucru în grup pe care elevii le vor învăţa pentru a coopera cu ceilalţi. 

5.Principii privind evaluarea 

a. Evaluarea este o componentă esenţială a activităţii didactice; 

b. Evaluare este multicriterială şi multiinstrumentală; 

c. Evaluarea este un proces reglator, nu pedepeseşte, nu cataloghează, ci urmăreşte 

dezvoltarea a  ceea ce este pozitiv.  

d. Evaluarea este dublată de autoevaluarea permanentă; 

e. Se bazează pe standarde curriculare de performanţă precizate de programele şcolare 

care va pregăti elevul pentru intrarea în viaţa socială; 

6.Ce monitorizăm şi evaluăm? 

-  Conţinuturile învăţării; 

-  Procesul învăţării; 

-  Climatul clasei; 

- Rezultatele elevilor  (toate categoriile de rezultate şcolare, progresul/ regresul în 

învăţare; 

- Alocarea resurselor (materiale, de timp, informaţionale, strategice etc) în vederea 

ameliorării continue a performanţelor şcolare ale elevilor; 

- Aspecte instrucţionale: cum au reacţionat copiii, a crescut motivaţia, care sunt 

dificultăţile. 
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- Aspecte interacţionale: elev-elev, elev-cadru didactic, ameliorarea comunicării, 

gradul de relaxare a copiilor, conflictele etc.  

7. Concluzii 

Ceea ce este benefic la acest tip de învăţare este faptul că ea încurajează la o atitudine 

deschisă, se bazează pe iniţiative personale, pe creativitate, imaginaţie şi favorizează o 

angajare intensă a elevilor. Cooperarea îi solicită pe elevi să ia cunoştinţă de responsabilităţile 

lor, faţă de sine şi faţă de coechipieri. Totodată ea continuă şi după plecarea de la şcoală 

având efecte pozitive în comunicarea dintre elevi şi favorizând întrajutorarea. 

Învăţarea prin cooperare reprezintă o strategie pedagogică prin care se încearcă a-i 

determina pe elevi să lucreze în grup, într-un mod interdependent. Învăţarea prin cooperare 

are efecte pozitive asupra reuşitei şcolare. Elevii care au ocazia de a lucra în colaborare învaţă 

mai repede şi mai eficient, ei se simt mai bine în activităţile de învăţare. Cooperarea între 

elevi duce la atenuarea egocentrismului. 
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LA UN PAS DE ŞCOALĂ 
activitate de evaluare-concurs 

 

 Kardos Gabriella 

                                                                                        Grădiniţa P. P. Nr.12 ,Tg.Mureş 
 

 

Argument 

Pregătirea pentru viaţa de elev, constituie pentru cadrul didactic de la grădiniţă şi, mai 

apoi pentru copilul preşcolar un obiectiv primordial, care urmăreşte întreaga perioadă a 

preşcolarităţii, dar se concretizează mai ales în grupa pregătitoare.Acum este momentul în care 

se pun în valoare toate realizările unei perioade relativ îndelungate, în care copiii au fost învăţaţi 

să dorească să afle, să îşi îndeplinească propriile aspiraţii, să îşi stabilească scopuri pe care,  apoi 

să le ducă la bun sfârşit. 

  

 

Marea realizare a  anilor de grădiniţă este şi formarea la copii a voinţei de a învăţa, 

rezultat al unui proces educativ de durată care presupune îndeplinirea unor scopuri fixate de alţii 

dar şi a unor scopuri stabilite de propria persoană. Exersarea acestei voinţe duce treptat la o 

dorinţă permanentă de a şti mai mult, de a cunoaşte mai mult, mai ales atunci când eforturile 

copilului sunt recompensate prin satisfacţii care se găsesc în însăşi învăţare şi duc la sentimentul 

de succes. 

 Vorbind despre voinţa de a învăţa, intrăm în sfera motivaţiei învăţării, condiţie esenţială 

care asigură dobândirea de noi cunoştinţe. 

 Motivaţia învăţării, prin definiţie, reprezintă totalitatea elementelor care dinamizează 

comportamentul uman, la baza lor existând trebuinţe biologice şi psihologice.Motivaţia, cu cele 

două forme ale sale, intinsecă şi extrinsecă,constituie cauza comportamentului uman. 

 În cadrul activităţilor de la grădiniţă, pentru o motivare temeinică a efortului necesar 

asimilării unor cunoştinţe şi deprinderi, concursurile reprezintă o modalitate foarte bună de a 

oferi satisfacţii imediate, aprecieri şi laude.Este deosebit de importantă asigurarea unei 

predominări a momentelor de reuşită, a satisfacţiilor în cadrul activităţilor de la grădiniţă pentru 

dezvoltarea stimei de sine şi a unei imagini de sine pozitive.  



 Motivarea prin cooperare şi competiţie, suportă largi dezbateri care prezintă avantajele şi 

dezavantajele acestei modalităţi de evaluare a copilului preşcolar. 

 Competiţia stimuleză efortul şi productivitatea copiilor, promovează norme şi aspiraţii 

mai înalte şi micşorează distanţa dintre capacitate şi realizări, dar poate să se constituie în factor 

ce determină conflicte, conduce la o slabă interacţiune între colegi. Ea poate să ducă la încercări 

de împiedicare a celorlalţi să obţină rezultate deosebite, la lipsa comunicării şi a încrederii 

reciproce, la rivalităţi şi sentimente de invidie . 

 Cooperarea în grupuri de copii prezintă, şi ea, avantaje şi dezavantaje, asemeni 

competiţiei. Astfel copiii sunt apreciaţi pozitiv şi ajung să aibă rezultate bune în condiţiile în care 

şi ceilalţi membri ai grupului au aceleaşi rezultate, dă posibilitatea unei largi varietăţi de 

interacţionare care uşurează apariţia sentimentelor de acceptare şi simpatie, instaurează în grup 

buna înţelegere, armonia, conduita de facilitare a succesului celorlalţi, determină creşterea stimei 

de sine şi reducerea anxietăţii. Cooperarea poate prezenta dezavantajul unei pierderi a motivaţiei, 

în principal din cauza unei impresii referitoare la imposibilitatea de a se stabili precis propria 

contribuţie a copilului la succesul grupului din care face parte. 

 Comparând, succint, cele două maniere de organizare a unei activităţi de evaluare la 

grupa pregătitoare, se poate concluziona că activităţile organizate într-o manieră cooperantă sunt 

mai eficiente, dar nu se poate nega aspectele care pledează pentru utilizarea manierei 

competitive, mai ales la grupa pregătitoare unde copiii sunt pregătiţi pentru a-şi pune în valoare 

bagajul de cunoştinţe şi priceperi acumulate. 

 Am optat pentru o manieră care combină cele două mecanisme de relaţionare-competiţia 

între echipe, organizând un concurs între echipa literelor şi echipa cifrelor. 

 Concursurile între copiii de aceeaşi vârstă, stimulează dorinţa de a fi primii, voinţa de a fi 

câştigători. Atunci când sunt recompensaţi în urma unui concurs în care şi-au dovedit supremaţia 

faţă de echipa adversă, copiii se mândresc în faţa celorlalţi, stârnind la aceştia dorinţa de a 

câştiga, de a obţine premii şi recompense. Acest demers este o modalitate de succes de a 

determina dezvoltarea unei motivaţii pentru învăţarea de la grădiniţă şi apoi pentru cea de la 

şcoală. 

 O condiţie a asigurării reuşitei şcolare o constituie continuitatea autentică între grădiniţă 

şi şcoală, o cunoaştere reciprocă a copiilor de către cadrele didactice care vor prelua copiii 

preşcolari în primul an de şcolaritate. 



 Ţinând cont de aceste considerente, am organizat cu copiii grupei “Voinicii”, activitatea 

intitulată :La un pas de şcoală, concurs între copiii grupei , organizaţi în două echipaje, activitate 

care a realizat evaluarea cunoştinţelor, deprinderilor, capacităţilor de organizare a copiilor în 

mediul similar şcolii. La activitate au participat părinţii şi cadrele didactice care vor prelua clasa 

I, de la Gimnaziul Serafim Duicu din Tg. Mureş. 

 Activitatea noastră s-a deschis cu intrarea “triumfală” a 

copiilor intonând cântecul: ”În grădiniţă joc 

s-a-ncins”, în aplauzele părinţilor, ceea ce a 

imprimat începutului activităţii un aer de 

plină mulţumire, emoţie şi concentrare 

pentru sarcinile ce urmau a fi îndeplinite. 

Tragerea la sorţi ce a urmat, a fost momentul în care  copiii au fost împărţiţi în cele două 

echipaje: echipa literelor şi echipa cifrelor, fiecare fiind constituită din câte 12 copii din grupă. 

 Un moment foarte important al concursului l-a reprezentat cel al explicării modului de 

desfăşurare, a regulilor de concurs, a modalităţii de apreciere a răspunsurilor, de 

prezentare a juriului. Am optat ca juriul să fie alcătuit din persoane care nu 

cunoşteau copiii din grupă, eliminând subiectivismul, câte două persoane pentru 

fiecare echipaj.  

Am avut în vedere să cuprind în momentele evaluării aspecte cât mai variate ale 

activităţii noastre. În  cadrul întrebărilor am cuprins toate domeniile: D.Ş., D.L.C., D.O.S., 

D.E.C., D.P.M., urmărind să realizez o evaluare globală. 

Răspunsurile subpunctelor din concurs puteau fi date fie individual, fie în urma 

consultării echipajului, iar punctajul îl reprezenta câte o faţă veselă (smiley face) ce era aşezată 

în dreptul simbolului echipajului: litere sau cifre,  pe un panou aşezat la vedere. 

 Întrebările sunt citite pe rând, una câte una, iar copiii răspund după ce sunt siguri de 

răspunsul la întrebare, juriul independent format din învăţătoare acordă punctajele conform 

corectitudinii răspunsurilor.  

 

 Obiectivele activităţii integrate de evaluare prin concurs: 

• evaluarea nivelului de asimilare a cunoştinţelor, din diverse domenii parcurse în anii de 

preşcolaritate ;  



• evaluarea capacităţilor de rezolvare a exerciţiilor de adunare şi scădere cu una şi două 

unităţi, în concentrul 1-10; 

• evaluarea capacităţilor de formulare de propoziţii pornind de la un cuvânt dat, respectând 

locul stabilit al cuvântului în propoziţie; 

• evaluarea capacităţilor de redare a unui unor cântece însuşite, însoţindu-le de mişcările 

indicate de textele cântecelor ; 

• aprecierea capacităţii de formulare de probleme pornind de la un exerciţiu dat, respectând 

părţile componente ale acesteia: introducerea, întrebarea, rezolvarea prin exerciţiu şi 

răspunsul; 

• evaluarea capacităţii de realizare a unei lucrări având un suport vizual, urmând un şir de 

etape; 

• dezvoltarea capacităţii de concentare a copiilor în vederea realizării unor scopuri comune; 

• realizarea unei legături între copiii de grupă pregătiroare şi învăţătoarele de la clasele 

unde copiii vor învăţa anul viitor; 

• conştientizarea de către părinţi a nivelului de implicare al propriului copil în activităţile 

de la grupă; 

• creşterea capacităţii de efort a copiilor ; 

• formarea capacităţii de conlucrare a copiilor, realizarea sintalităţii grupului de preşcolari;  

 

                                           La un pas de şcoală-probele concursului 

 

1.Este adevărat că vulcanologul este cercetătorul care studiază peşterile?    

În cazul în care este necesar, corectează răspunsul. 

1pct.- răspunsul corect şi enunţarea variantei corecte; 

  

2.Formulaţi câte o propoziţie utilizând cuvintele: şcoală, ghiozdan, croitor, libelulă şi autocar. 

0,25 pct- pentru fiecare propoziţie corectă din punct de vedere lexical şi 

gramatical; 

 

3.Găseşte soluţia corectă la adunările: 

9+ 1=  ; 6+2= ;  5+2=   ; 1+4=  ;  2+8= ; 



0,2 pct- pentru fiecare rezultat corect obţinut de echipaj; 

 

4.Intonaţi “ Cântecul gamei”, indicând cu mişcări ale mâinillor poziţia sunetelor pe portativ. 

1pct-pentru intonaţia corectă şi reprezentarea corectă a 

înălţimii sunetelor pe portativ; 

 

 

  

 

5. Despărţiţi în silabe cuvintele: dinozaur, magazioner, curcubeu, caracatiţă, încoronat,   şi 

alcătuiţi cu fiecare propoziţii astfel încât cuvintele să fie la începutul propoziţiei. 

0,1pct- despărţirea corectă a cuvântului în silabe, total 0,5 pct (5 cuvinte) 

0,1 pct- formularea de propoziţii rerspectând cerinţa, total 0,5 pct ( 5 propoziţii) 

 

6. Enumeraţi 4 din cele 7 Minuni ale Lumii Antice şi caracterizaţi, pe scurt, una dintre ele. 

0,2 pct-enumerarea unei construcţii dintre cele 7 considerate Minuni ale Lumii 

Antice, total 0,8 pct (4 construcţii) 

0,2 pct- caracterizarea unei construcţii 

 

7. Realizaţi, respectând etapele necesare, un pahar din hârtie (în faţa ambelor echipaje se va 

aşeza un panou pe care este realizat, etapizat, un pahar din hârtie,iar materialul necesar va fi la 

dispoziţia tuturor membrilor echipajului.) 

1 pct-realizarea paharului cu plierile exacte (relativ) 

 

8. Formulaţi  probleme care să se rezolve folosind operaţiile: 

         3+1=   ;  1+6=  ;  7-1=  ;   9-2=  ;  5+1=  ; 

0,2 pct- pentru formularea corectă a enunţului problemei cu introducere şi 

întrebare, total 1 pct (5 probleme formulate) 

 

9. Intonaţi corect „Cântecul literelor”, indicând literele şi imaginile cuprinse în cântec:  

 Refren(1): 



              Sunetele te cheamă la joc. 

              Se prind toate de mijloc 

              Hora o pornesc pe loc, 

              Mai cu foc...nu obosesc deloc! 

 

 A, a, a, aici te joci cu A E, e, e, ecoul şmecher e, I, i, i, copiii ştiu citi, 

Ana, mama, acul, aţa,  Eu strig tare nene Ene, Ina-şi ia ia, ilicul 

Apa, aragazul, raţa,  El repetă mereu Ene,  Intră-n joc vioi cu Nicu 

A, a, a, acum învăţ pe A. E, e, e, repetă repede.  I, i, i, intră iute şi I. 

Refren(1)                                    Refren(1):                                    Refren(1): 

 

 O, o, o, joacă „Domino”, U, u, u, urca ursuleţu’.  

 Onu se joacă „Maroco”, Un urcuş nu e uşor,                  

 Otto-i norocos la Loto, Urcă într-un cărucior,                  

 O, o, o, un 0 parcă-i O. U, u, u, uite litera U.            

 Refren(1):                               

  Refren (2): 

Sunetele se opresc din joc. 

Noi cu ele ne-am jucat, 

Şi pe rând le-am învăţat, 

Hai noroc !, ieşim acum din joc.  

1 pct- pentru fiecare echipaj pentru intonare, mişcări, indicarea imaginilor corecte 

de pe panoul cu litere;  

10. Denumiţi figurile geometrice care au fost folosite pentru construirea castelului. Spuneţi tot 

ceea ce ştiţi despre figura respectivă. 

0,25 pct.-denumirea figurii geometrice (disc, 

pătrat, dreptunghi, triunghi) 

0,25 pct- stabilirea mărimii (mic, mare) 

0,25 pct- stabilirea culorii (roşu, galben, albastru ,verde) 

0,25 pct- stabilirea numărului de figuri geometrice folosite ;  

Total: maxim de pct-4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele obţinute în urma desfăşurării acestui concurs au putut fi reprezentate de „juriu” prin 

utilizarea scării de evaluare:  

 
ECHIPAJ  ..........................................                                             JURIU:................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PUNCTAJ: 
 



 
 

 

 

După totalizarea punctajelor realizate de cele două echipaje şi stabilirea echipajului 

câştigător, doamnele învăţătoare, membre în juriu, au subliniat calitatea prestaţiei echipajelor 

subliniind că aceşti copii au demonstrat că sunt : „la un pas de şcoală”.   
 

 

Ecusoanele pregătite, cu inscripţia: ÎN CURÂND VOI FI ŞCOLAR, au 

subliniat pasul ce va urma în viaţa acestor copii. 

               

 

                                          

PROBA  I-1 pct. 
răsp corect 

 

 
PROBA  II- 
alc. propoziţii 

şcoală-0,2pct ghiozdan-0,2pct croitor-0,2 pct libelulă 0,2 pct autocar0,2 pct 

     

 
PROBA  III- 
soluţia corectă 

9+1=  (0,2pct) 6+2=   (0,2 pct) 5+2=   (0,2 pct) 1+4=   (0,2 pct) 2+8=   (0,2 pct) 

     

PROBA IV -1 pct 
Cântecul gamei 

 

 
PROBA V- 

silabe;propoziţii 

  dinozaur   magazioner curcubeu caracatiţă încoronat 

silabe-0,1pct silabe-0,1 pct silabe-0,1 pct silabe-0,1 pct silabe-0,1 pct 

prop.-0,1 pct prop.-0,1 pct prop.-0,1 pct prop.-0,1 pct prop.-0,1 pct 

 
PROBA VI – 
denumirea a 4 

construcţii+caracterizarea 
uneia (0,2 pct) 

Colosul din 
Rhodos 
0,2pct 

Piramidele 
din Egipt 

0,2pct 

Grădinile 
suspendate 

0,2pct 

Templul 
ZeiţeiAtena 

0,2pct 

Farul din 
Alexandria 

0,2pct 

Statuia lui 
Zeus 

0,2pct 

Mausoleul 
din Halic. 

0,2pct 
       

PROBA VII 
Paharul-1 pct 

 

PROBA VIII- formulare 
de probleme pe baza ex. 

 

3+1=   (0,2 pct) 1+6=   (0,2 pct) 7+1=     (0,2 pct) 9-2=   (0,2 pct) 5+1=  (0,2 pct) 

     

PROBA IX-1 pct 
Cântecul literelor 

 

 
PROBA X 

Castelul din figuri 
geometrice 

 
DISC 

 
PĂTRAT 

 
DREPTUNGHI 

 
TRIUNGHI 

den. măr. cul. nr. den. măr. cul. nr. den. măr. cul. nr. den. măr. cul. nr. 
 



Concluzii 

 Deşi studiind problema competiţiei, în raport cu cea a cooperării am avut câteva mici 

ezitări ce au pornit de la dezavantajele pe care o abordare o prezintă în raport cu cealaltă, în urma 

acestui proiect realizat sub forma unui concurs între copiii de la grupă, am constatat că această 

modalitate de îmbinare a competiţiei cu cooperarea sub forma unei activităţi de evaluare, oferă 

mari satisfacţii atât copiilor, cadrelor didactice, dar şi părinţilor care pot astfel să urmărească 

modul de manifestare al copilului lor într-un cadru solicitant, similar şcolii. 

 Deşi o activitate foarte complexă, din punctul de vedere al conţinutului abordat, al 

duratei, al rigurozităţii desfăşurării, al nevoii de maximă implicare în toate momentele derulării 

competiţiei, am constatat că atmosfera energizantă, dorinţa de reuşită, plăcerea de a se vedea 

câştigători în echipa lor, au activizat copiii din cele două echipaje în toate etapele concursului, 

chiar în momentele foarte solicitante. 

 Stabilind o grilă de evaluare foarte riguroasă, putem să evităm cu uşurinţă tendinţele de 

subiectivitate inevitabile în astfel de situaţii. 

 Foarte importantă, am considerat că este, modul în care se realizează şirul probelor în 

concurs. Trebuie evitată monotonia ce poate să rezulte din probe alese din acelaşi domeniu de 

activitate, sau cu aceeaşi modalitate de răspuns. Am avut în vedere nevoia copiilor de mişcare, 

astfel introducând cântecele ce necesitau şi gesturi, şi am dat posibilitatea unei largi conlucrări 

între copii, aceştia fiind aşezaţi în diverse poziţii pe un spaţiu generos oferit de câte un covor 

pentru fiecare echipaj. 

 Organizarea unor astfel de activităţi de evaluare oferă informaţii foarte preţioase 

referitoare la nivelul de cunoştinţe, capacitatea de rezistenţă la efort, modalităţile de conlucrare 

în vederea atingerii unui scop comun.Este important un dozaj corect al acestor activităţi în cadrul 

sistemului de activităţi de evaluare, deoarece un abuz al utilizării acestei modalităţi poate să 

dăuneze calităţii demersului evaluator. 
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ÎNVĂŢAREA TABLEI ÎNMULŢIRII 

 

A SZORZÓTÁBLA TANÍTÁSA 

 

Inv.Simon Kerekes Csilla 

Gimnaziul Dacia 

Tg.Mureş  

 

 

Învăţarea tablei înmulţirii pentru mulţi constituie o problemă. Pentru dascăli e o provocare, 

pentru că învăţarea trebuie să fie atât de eficientă încât să poată fi folosită oricând, pentru elevi e o 

provocare învăţarea ei bazată pe înţelegere şi logică.  

Tehnicile şi jocurile care ajută acest proces sunt variate. Este benefică cunoaşterea şi folosirea 

lor în vederea accesibilizării învăţatului. Unele nu necesită materiale, altele se pot duce la bun sfârşit cu 

instrumente de joc. Printre primele se enumără seriile de numere, poezioarele ritmice, exersarea 

numerică prin vizualizare strategică, marcajul cu culori. Ne pot fi de folos şi diferite materiale 

didactice: origami în coloană pentru înmulţire, cărţi de joc, tangramul înmulţirilor şi tabla multiplilor. 

Creativitatea dascălilor este nemărginită, şi în lipsa materialelor didactice asigurate fac tot 

posibilul ca activităţile susţinute să fie atrăgătoare şi eficiente.  
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A szorzótábla tanítása rendkívül változatos formában történhet. Mégis sok gyereknek gondot 

okoz a bevésése, felidézése.  

Leggyakrabban a motorikus bevésésre alapozunk, bár sokféle gyakorlat segítheti a megértésen 

alapuló bevésést. Vita témáját képezi, hogy munkafüzeteink folyton változó feladatai célszerűek-e, 

hiszen mindig új helyzetbe állítják a gyermeket, nem adnak stabilitást, elterelődik a figyelem arról, ami 

a tulajdonképpeni gyakorlás témája. Mivel a matematika oktatásában is bővülő struktúrák jelennek 

meg, s az egyszerű fogalmak köré is rendelhetők kreatív feladatok, hasznosnak találom a 

gondolkodásra serkentő begyakorlást. Ennek ellenére elengedhetetlen a memorizálás, még akkor is, ha 

ez nem a megszokott egyszeregyre épül.  

A szorzás tanulása tulajdonképpen már az összeadással megkezdődik, hiszen azonos tagok 

sorozatos összeadására már második osztályban sor kerül.  

A szorzás műveletének elvégzéséhez a gyermeknek tudnia kell azonos számokat magabiztosan 

összeadni, de az egyszerűbb számoláshoz az egyik legegyszerűbb aritmetikai eljárást, a szorzást kell 

használnia.  Ezt harmadik osztályban nevezzük meg, s tanulásakor bejárjuk azt az utat, amelyet minden 

fogalom kialakításakor megteszünk: a saját maga által végzett cselekvéstől, a személyes érzéki 

tapasztalattól a vizualitáson át az elvont, szimbolikus fogalmakig – ez pedig segíti a bevésést. 

További segítség, ha felfedeztetjük a törvényszerűségeket, s a szorzótáblát tömbösítve tanítjuk: 

például az 5-ös és 10-es; a 2-es, 4-es, 8-as és a 3-as, 6-os, 9-es szorzótáblák közötti kapcsolatot 

nyilvánvalóvá tesszük, s építünk rá. Így érthető, hogy miért lehet pl.  a 3 x 4  is és a 6 x 2 is éppen 12, 

mert 3 x (2 x 2) = (2 x3) x 2.   

A bevésést segíti a kommutativitás törvényszerűségének a megértése is. Ez tulajdonképpen 

egyszerűsíti a dolgot, hiszen a szorzótábla „felét” kell megtanulni csak. 

 A gyakorlás történhet eszközök nélkül és eszközökkel.  

 

Gyakorlás eszközök nélkül: 

 

Számsorozatok építése: tulajdonképpen számlálás kettesével, hármasával, stb., de a gyerek 

tudni fogja, hogy bármely irányba indul – növekvő vagy csökkenő sorrendbe, egy-egy számsorhoz 

bizonyosak hozzátartoznak, bizonyosak nem. A számsorokban való számlálási készség kialakítása 

segíti a szorzás bevésését. Változata e gyakorlási módnak, hogy egyesével számolunk, s egyezményes 

jelek alapján bizonyos számok szorzatainál Bumm!-ot, Kaff!-ot, Makk!-ot mondunk. Például: 1, 
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Bumm!, 3, Bumm!, 5 ….. Vagy:1, 2, Kaff!, 4, 5, Kaff!...., esetleg vegyesen: 1, Bumm!, Kaff!, Bumm!, 

5,….. egyezményes szavak helyett hangerőt változtatva is mondhatjuk a számsort. 

Segítenünk kell azoknak a gyerekeknek is, akiknél a motorikus bevésés hatékonyabb. Hogy a 

hosszú távú memóriából könnyen elő tudják hívni a megtanult szorzást, rigmussal segíthetjük. Például: 

6x2 tizenkettő, ez a gomba nem ehető. A hangzás alapján való memorizálás viszont csapdákat rejt. 

Tapasztalatom szerint rendkívül hasznos a numerikus 

gyakorlás, amely már második osztályban végezhető. A szorzatok 

rendezésével segítjük a vizuális rögzítést, és a gyerekek érdekes 

megfigyeléseket végezhetnek. Példaként itt áll a négyes tábla szorzatainak oszlopos elhelyezése. 

A 9-es szorzótábla számpárjai oszlopba helyezve szemléltetik a szorzatok kapcsolatait: a 

számjegyek összege mindig 9, és a két számjegy egymás tükörképe. 

Hatékonynak bizonyult a Step by Step osztályban használt Napszámláló, amelyen a számsor 

egésze látható 10x10-es felosztásban. Ezen jelöltük meg más-más színnel a különböző szorzótáblához 

tartozó számokat. Például piros koronggal a 2-es, sárgával a 3-as, kékkel a 4-es, barnával az 5-ös stb. 

táblához tartozó szorzatokat. 

 

Gyakorlás eszközökkel: 

 

Szemléletessé teszi a tanulást a Hajtogató tábla, amely minden gyerek könnyen elkészíthető 

személyes eszköze: annyi oszlopot tartalmaz, ahányas táblát gyakoroljuk. Például a 3-as három 

oszlopot. A szorzás tényezőinek megfelelően kell hajtogatni. Az oszlopok mentén hajtogatva a 

szorzandót „látjuk”, függőlegesen a szorzó szerint hajtunk, s egymásra kerülve a négyzetek a szorzatot 

adják.  

 

Pályám során arra törekedtem, hogy játékosan, élményt (és nemcsak információt) nyújtva 

tanítsak. A reformpedagógiákból ötletet merítve, olyan játéksort állítottam össze, amely  biztosítja a 

fokozatos ismeretszerzés mellett az önellenőrzés lehetőségét, és a szórakozást. Néhány játék leírását 

teszem közzé: 
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Szorzótáblás kártyajáték 

 

A játékhoz 90 kártyalap jár, de nem kell elejétől fogva az összessel játszani. Amilyen ütemben 

tanulják a szorzótáblát, úgy szaporítják a használt lapok számát. A kártyák párba szedhetők: egyiken a 

szorzás, másikon a szorzat található. Önellenőrzés gyanánt mindkét kártyán egy képrészlet 

(mesefigura) látható, s a helyes párosítás esetén a teljes kép előkerül. 

Játékmódok: 

Pár! 

A játékban részt vehetnek ketten, de érdekesebb, ha többen mérik össze figyelmüket, 

gyorsaságukat. 

Eleinte kevés kártyával játszanak. Például kiválasztják a 2-vel való szorzáshoz tartozókat (a kártyák 

színe alapján könnyen elkülöníthetők). 

Keverés után osztanak (nem baj, ha nem jut mindenkinek egyenlő számú lap). A játék során nem 

szabad lássák saját kártyáikat sem, ezért egymásra téve, lefordítva tartják őket! 

Sorra tesznek le felülről egy-egy lapot a számokkal felfele, míg nem lelnek összetartozókra (pl. 2x6;   

12). Aki elsőként veszi észre, PÁR-t kiált. A párokat félreteszi, s az összes többi lent lévőt magához 

veszi, a csomó aljára helyezve. A legfelső kártyát letéve folytatja a játékot. 

Ha ketten (vagy akár többen) egyszerre mondanak párt, a kártyák lent maradnak.  A következő 

legfigyelmesebb játékos viheti el. 

Nem baj, ha valakinek a játék befejezte előtt elfogy a lapja, mert ha figyelmes, újabbakra tehet szert. 

Az a játékos nyer, akinek a legtöbb párt sikerül összegyűjtenie.  

Akkor érdemes az összes kártyával játszani, ha már jól ismerik a szorzótáblát, s ha többen vesztek részt 

a „csatában”. 

Krampusz 

Játszhatnak a Fekete Péter mintájára is, ha a kártyák közé helyezik a Krampuszt. 

Ebben az esetben csak 4-4 lapot osztanak, a többit lentről, rendre veszik fel, majd egymástól húznak. 

Ha kártyáik közt párt találnak, leteszik. Veszít, aki Krampusz marad. 

Memória 

A gyerek kiválaszt 4 kártyát és ezek párját! Keverés után lefordítva teríti ki őket. Egyenként 

megemeli a kártyákat, figyelmesen megnézi, majd lefordítva visszateszi. Ha emlékezete segítségével 

megtalál egy párt, félrerakja, s folytatja a keresést, míg elfogynak a lapok. 

A játékban levő kártyák száma egyre növelhető. 
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Körvonaljáték 

 

A tangram formájára épülő játéklap a szorzatokat tartalmazza. A különböző formájú kártyák a 

szorzótényezőket. A játéklap alakzatai és a kártyák szorzásonként más-más színűek. 

A játék a szorzó- osztótábla folyamatos tanulására, illetve begyakorlására alkalmas. 

 Játékmódok: 

Kirakósdi 

A körvonalak segítségével meg kell keresni a kártyák helyét a játéklapon. Minden esetben 

hangosan el kell mondania a szorzást (a tényezőket felcserélve is). Többszöri gyakorlás után lemérhető 

az idő. Több tábla esetén versenyhelyzet is kialakítható. 

Ha már könnyedén megtalálják a kártyák helyét, vágják szét őket a vonalak mentén (így külön 

kártyára kerül a szorzandó és a szorzó). Kevernek, majd így próbálják megtalálni a különböző 

szorzatokhoz tartozó tényezőket! A színek nagymértékben segítenek, a formák önellenőrzésre adnak 

lehetőséget.              

Fogócska 

Ha ketten játszanak, érdekes lesz a Fogócska. 

Kiterítik a szétvágott kártyákat a játéklap köré úgy, hogy mindeniket jól lássák. Növekvő sorrendbe is 

rendezhetők. 

Kiszámolóval döntik el, ki tesz elsőként lapot a játékfelületre. Őt kell majd „elfognia” a 

Farkasnak. Ha például a Nyuszi a 10-es (szorzat) mezőbe csalogatja üldözőjét a 2-es (szorzandó)  

kártyával, ez utóbbi csak az 5-össel (szorzó) csípheti el zsákmányát. A gondolkodási idő megegyezés 

alapján változhat (10, 8, 6... másodperc). A fogó hangosan jelzi a találatot (pl. „2 x 5 = 10”) majd 

kikeresi és odahelyezi a megfelelő lapot. 

Ha sikerül, pontot szerez (ezeket jegyzik), és ő tesz elsőként kártyát egy tetszés szerinti mezőbe. Ha 

hoppon marad, kisegítheti a Nyuszi – saját pontszámait gyarapítva. 

Addig folytatódik a játék, míg az összes mezőt „bejárják”. Az lesz a győztes, akinek több pontszámot 

sikerül begyűjtenie. 

 

 

 

 



6 
 

 Tábla 

 

Azonnali tömeges gyakorlásra és ellenőrzésre ad lehetőséget. A játékfelület egy 10 x 10- es 

négyzetrácsos kemény lap. Tartozékok: a négyzeteknek megfelelő nagyságú kártyácskák, amelyek 

más-más színűek, és az egyes szorzótáblák szorzatait tartalmazzák.  

Játékmód: egy szorzatsorozatot tetszőleges sorrendbe helyezünk a tábla első sorára.  A 

gyerekek egyenként megneveznek egy-egy szorzást, amelynek eredményét tartalmazó kártyát egy 

négyzettel lennebb helyezi a játékos. Ugyanaz a szorzás többször is előfordulhat. A játék végére, egy 

véletlenszerű görbe alakul ki a játékfelületen, amely – helyes munka esetén mindenkinek egységes. Ha 

már jól tudják a szorzótáblát, egyszerre több szorzatsorozat is feltehető a táblára egymástól 2 – 3 sor 

távolságra. 

 

A tanítók kreativitása határtalan, mindenki megtalálhatja a módját annak, hogy érdekessé, 

élvezetessé tegye a szorzótábla megtanulását, begyakorlását. A hozzáférhető tanítási eszközök 

hiányában nem is marad más lehetőségünk. 

 

Könyvészet: 

Szabó Ottilia, Könnyű, mint az egyszeregy – Valóban könnyű a szorzótábla?  Nemzeti tankönyvkiadó, 

2011. június 9.  
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PUNTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE PREDAREA LIMBII ENGLEZE LA CICLUL PRIMAR 

ŞI LA CICLUL GIMNAZIAL 

 

BRIDGING THE GAP 

BETWEEN THE PRIMARY AND THE SECONDARY ENGLISH CLASS 

Prof. Mariana Farcaş 

 Casa Corpului Didactic Mureş 

 

 

Trecerea de la un stadiu de învăţământ la altul, încheierea ciclului primar şi începerea celui 

gimnazial presupun mai multe schimbări care, la unii copii, pot determina dificultăţi în adaptarea 

la noul sistem. Dintre elementele noi cu care copiii trebuie să se confrunte,  pot fi enumerate : 

schimbarea învăţătoarei cu un număr mai mare de profesori; metode de predare – evaluare diferite; 

schimbarea sistemului de notare (de la calificative la note)ş creşterea numărului de materii, al 

cantităţii de informaţie pe care elevul trebuie să o asimileze etc. 

Dificultăţile de adaptare ar putea avea ca repercusiuni : scăderea motivaţiei şcolare; modificarea 

negativă a randamentului şcolar; creşterea nivelului de stres şi agitaţie al copiilor; scăderea 

nivelului de toleranţa la frustrare; însingurare, anxietate, închidere în sine. 

Învăţarea limbii engleze, ca primă limbă modernă studiată în şcoală începe în clasa a 3-a, şi se 

continuă pe tot parcursul şcolii. Dacă din punctul de vedere al programei şcolare, achiziţiile de 

limbă urmează un traseu crescând, gradat şi perfect asimilabil, metodica predării limbii moderne la 

ciclul primar şi la cel gimnazial, în schimb,  are multe particularităţi, care trebuie foarte bine 

cunoscute şi însuşite pentru a-i uşura elevului trecerea de la un ciclu de învăţământ la altul. 
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Children in Romania today are in the privileged position that their educational system now offers 

them the opportunity to start learning the English language at a very early age, in some cases, even 

as young as six. 

 The Romanian educational system introduces studying the first foreign language at primary level, 

starting with Grade 3, offering each school the possibility to begin this new language as early as 

Grade 1, on an optional basis. 

This second language learning continues on through the lower-secondary level  for four more years 

and finally finishes in the upper-secondary school with another four years. It seems, in fact, that 

every level is catered for. 

However, continuity in language learning does not simply mean that a child can study English in 

every year of their academic career. 

It also involves a continuous progression and development in that learning. The national 

curriculum allows for a flowing transition from one level to the next, one school year to the next 

insofar as the language content is concerned.. 

Unfortunately, this transition can also cause difficulties for both the children and the teachers. 

One of the important reasons for this is that the methodology in the modern Primary school is very 

different to that used in Secondary schools. 

In the Primary school, the young learner approach involves songs, music, games and drama. It 

requires a total physical response from the child. There is an emphasis on receptive abilities, oral 

production and interaction between the children and very little work on written production and 

grammar. 

In the Secondary school, however, the communicative approach is often limited to occasional pair 

work and listen and repeat exercises. The 11-year-old is introduced more formally to grammar (the 

structural forms of the language), and is expected to produce language in a more extended written 

form. 

Often the entry test given at the beginning of the Secondary school cycle to assess the students’ 

level is essentially a written test. 

Primary school students, however, are unfamiliar with this testing technique as they have probably 

never been asked to complete a formal written English test. The results of this entry test, therefore, 
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do not reflect the children’s competence in the English language and the Secondary teacher often 

feels that there is no other choice but to start from the beginning with the new first year class. 

The effects of starting again on student motivation can be devastating. 

Imagine an 11-year old who has just finished Primary school with excellent marks. This child has a 

large vocabulary range, can easily talk about him/herself especially related to daily routine, can use 

a bilingual dictionary and may even have produced project work in English. On his/her first day of 

Secondary school he/she discovers he/she has to start again, learning numbers 1-10, ‘hello’ 

‘goodbye’ and the verb ‘to be’! 

This starting again attitude can have a long-lasting effect, creating boredom and apathy towards the 

subject in general. 

Creating a Bridge 

So, how can we overcome this break in continuity and bridge the gap in learning between the 

elementary level and the lower-secondary level? 

One solution is to become familiar with each other’s teaching methodology and aims and 

objectives can be compared. 

There should be discussions on the possible benefits for students in the adoption of similar 

approaches at higher or lower levels. 

Teachers from both primary and secondary schools/levels should have copies of all the materials 

at both levels, including the teacher’s resources. Obviously, the Primary teacher cannot directly 

use materials from the Secondary course but could imitate the activity types with the children in 

the final year of the Primary school. For example, an introduction to grammar exercises could be 

very stimulating. 

The success of a project of this kind between primary and lower-secondary levels  depends on the 

complete co-operation and involvement of the teachers to create a working team, through bridging 

tasks.. 

Bridging tasks are activities for school-based foreign language learning which are used to 

facilitate the transition from primary to secondary school. They allow the learners to provide 

samples of their communicative competence and promote transparency of objectives and 

achievements for both primary and secondary teachers as well as parents. In addition, they fulfill 

a social function in that they promote co-operative learning and help to get to know students and 

teachers in new classes. 
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Once the working team has been established, the next step is to build continuity between the two 

schools through the development and application of bridging modules. 

These modules can be designed in two steps. 

• The first step is for the Primary teacher to use during the last school term of the fourth year. In 

other words it is a preparatory module for the Secondary level including revision, remedial and 

consolidation activities. 

There should also be an introduction to the Secondary school style and format of activities and the 

formative assessment which the children will encounter when they begin the new school. 

• The second step is for the Secondary teacher to use as a starter module during the first month of 

lessons in the lower-secondary level. 

 

Basic Framework for a Bridging Module to be used in the Primary School 

 

BASIC FRAMEWORK FOR A BRIDGING MODULE (to be used in the Primary School) 

Title Preparing for the lower-secondary school 

Pre-requisites  

(Prior knowledge) 

 

It is important to set out what the student can already do. The ‘can do’ 

statements for level A1 of the Council of Europe Framework of levels* 

(CEF) are very useful at this stage. 

Learning Objectives 

 

Teachers should work on these using the CEF as a reference. 

Contents/Steps 

 

The Primary teacher then develops the contents of the module selecting 

from his/her current course book and adding materials from 

photocopiable resources for the Secondary school. 

Learning Objectives 

 

Together the teachers from the Primary and Secondary levels should 

agree upon the learning objectives for this first step of the module. 

These objectives become the pre-requisites for the second step or starter 

module for the lower-secondary school. 

Assessment 

 

Assessment plays a key role as it gives the Secondary school teacher 

essential information about the strengths and weaknesses of each student, 

an insight into what they really can do. 

Assessment at the beginning of the lower-secondary school should 
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include self-assessment, portfolio checks and an opportunity for children 

to illustrate the oral/aural competencies they acquired in the Primary 

school. 

 

LEVEL* Listening / Speaking Reading Writing 

A1 CAN understand basic 

instructions or take 

part in a basic factual 

conversation on a 

predictable topic. 

CAN understand basic 

notices, instructions or 

information. 

CAN complete basic 

forms, and write notes 

including times, dates 

and places. 

 

The acquisition of a second language is a very long process and different teachers are involved 

during the learner’s journey. 

“The teacher in the primary sows the seeds of learning; the teacher in the lower-secondary school 

takes over the living seedlings and plants them into firm soil. 

The student moves up to the upper-secondary school where the plants blossom and the learner is 

able to consume the fruits of learning throughout adult life. 

This whole growing process will only work with complete co-operation and communication 

between schools and teachers.” (Sarah M. Howell, ELT Professional.) 
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KREATIVITÁST ÉS KRITIKAI GONDOLKODÁST FEJLESZTŐ STRATÉGIÁK ÉS 

TECHNIKÁK A KÖZÉPISKOLAI IRODALOMTANÍTÁSBAN 

 

Profesor de limba şi literatura maghiară, Murvai Éva – Imola, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” 

din Târgu Mureş, judeţul Mureş 

REZUMAT 
 
 

Tema lucrării mele este prezentarea acelor strategii şi tehnici de învăţare folosite  în predarea  

limbii şi literaturii maghiare la clasele de liceu, care dezvoltă creativitatea lingvistică  a elevilor şi 

contribuie la formarea gândirii critice, independente şi originale. Strategiile şi tehnicile prezentate se 

grupează corespunzător structurării în trei etape a orelor de predare bazate pe viziunea pedagogiei 

constructive: strategii folosite în etapa de evocare: metoda ciorchinei, metoda horoscopului, 

brainstorming etc. metode folosite în etapa realizării sensului: fişe cu citate, piramida narativă,  harta de 

caracter, jocuri de rol, precum şi metode folosite în etapa de reflectare: metoda RAFT , metoda  statuie, 

proiectare de copertă, bileţele de ieşire etc.Exerciţiile care ilustreză diferitele metode le-am selectat 

dintre acelea pe care le-am creat pentru elevii mei la orele de curs. Concluzie: conform constatărilor 

mele aceste metode diminuează  slaba motivare a elevilor şi îi fac interesaţi în interpretarea de texte şi 

în crearea de înţelesuri originale, contribuind la o cunoaştere eficientă a lumii şi a sinelui.  

 

 

Általánosnak mondható a gyakorló magyartanárnak azon  tapasztalata, hogy a középiskolás 

diákok – függetlenül, hogy milyen szakosztályba járnak – egyre kevesebbet olvasnak. Egyre több az 

írás és olvasás technikai részével is küszködő diák, és egyre többen vélik unalmasnak és 

elhanyagolhatónak az irodalomórát. Ezt a tapasztalatot erősítik az utóbbi két évtized 

olvasásszociológiai felmérései valamint a szövegértés és szövegalkotás képességét vizsgáló hazai és 

nemzetközi kutatások eredményei is. Az is tény, hogy a humán kultúra tekintélye az utóbbi 

évtizedekben megváltozott. Az irodalom elvesztette korábbi rangját és helyét, jóllehet az iskolai 

oktatásban – a zene és rajzoktatás háttérbe szorulása miatt is -  a művészi nevelés legfontosabb 

eszköze. 
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Mit tehet ez esetben a magyartanár? Hogyan tervezze illetve szervezze meg a tanulási 

tevékenységet úgy, hogy megszólítsa a diákot, érdekeltté tegye a tanulásban, az irodalommal való 

foglalkozásban? 

Dolgozatomban a konstrukív pedagógia néhány olyan személyiségformáló és kompetencia-

fejlesztő tanulási módszerét és technikáját mutatom be, amelyek a tanórán szerzett tapasztalataim 

szerint is csökkentik a diákok alulmotiváltságát, és segítik a tanuló kreativitásának fejlesztését valamint 

a kritikai gondolkodás és a hatékony kommunikáció képességének formálását. 

A  konstruktív pedagógia tanulásszemléletére épülő tanóra  szerkezete hármas tagoltságú:  a 

ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás modell szerint szerveződik. A modell rendszeres 

használata lehetővé teszi az új információknak a személyes tudásrendszerbe való beépülését, az aktív és 

értelmes tanulást, s a tanulóban kialakíthatja az önálló és élethosszig tartó tanulásra való beállítottságot. 

A ráhangolódás fázisában a tanulók felidézik – frontális, egyéni vagy csoportmunkában - a  témával 

kapcsolatos előzetes ismereteiket illetve tapasztalataikat, vagy gondolkodni kezdenek szóban vagy 

írásban a feldolgozandó témáról. Ez az eljárás lehetővé teszi az új információknak a már meglévő  

ismeretek rendszerébe való ágyazását. Az előzetes tudás az irodalomtanulásban vonatkozhat korábbi 

olvasói tapasztalatok, irodalomelméleti vagy irodalomtörténeti ismeretek, szövegértelmezői eljárárások 

felidézésére. Jelentheti az elsődleges benyomások összegyűjtését, képzettársításokat, a képzelet 

működtetését. A középiskolai irodalomórán alkalmazható technikák közül a következőket szoktam 

nagy gyakorisággal alkalmazni: 

• Lírai művek értelmezésekor a ráhangolódás fázisában igen hatékony eljárás a meglévő tudás 

összegyűjtésére a címmeditáció grafikai szervezőjeként ismert  Fürtábra illetve a Pókháló-ábra. A 

fürtábra gondolatok, információk, fogalmak, valamint a közöttük teremthető kapcsolatok feltárulását 

mutatja meg egy adott téma (szó, kifejezés) vonatkozásában. A fürtábra alaklmazásának menete: 

1.megmagyarázzuk a fürtábra lényegét, modelláljuk a használatát. 2. az írófelület (lap, fólia, tábla) 

közepére leírjuk a vers címét (pl. József attila: Téli éjszaka) 3. leírjuk azokat a szavakat, kifejezéseket, 

amelyek a címmel kapcsolatosan eszünkbe jutnak (pl.tájleíró költemény, toposz értékű képek, 

szimbolikus értelmű jelentések, komor hangulat, perspektívaváltás technikája a leírásban stb.). A 

fürtábra a címmeditáció grafikai szervezőjeként a meglévő olvasói tapasztalatok, a személyes 

élmények, a szimbolikus jelentésekre vonatkozó tudás ( archetípusok, kronotoposzok) előhívásával 

teszi kíváncsivá és a szövegértelmezésben érdekeltté a  diákot. A fürtábra eljárása  összefonódhat a 

Jóslás eljárásával. A jóslás arra ösztönzi a tanulót, hogy korlátozott számú információ birtokában 

előfeltevéseket fogalmazzon meg az olvasandó szöveggel kapcsolatban. Pl. a Tápai lagzi című Juhász 

Gyula-vers címe derűs hangulatú életképet ígér, de  a szöveg ezt az olvasói elvárást fölülírja.  A 
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jelentésteremtés fázisában a szövegértelmezés kiindulópontja lehet az előfeltevés és olvasói tapasztalat 

közötti eltérés magyarázata. 

• Epikai vagy drámai művek értelmezésekor a ráhangolódás fázisában a kitűnő eljárás pl. a 

műfaji hagyomány változásának a megfigyeltetésére  a  T-táblázat. A T-táblázat olyan grafikai 

szervező, amely egy fogalom két  vonatkozásának összevetésére alkalmazható. Egyéni vagy 

csoportmunkában az előzetes ismeretek összegyűjtésére használhatjuk. Ilyenkor a jelentésteremtés  

szakaszában kiindulópont lehet az előzetes ismeret és az  elemzés során szerzett tapasztalat közötti 

eltérésekből levont következtetések  számára.. Példa a T-táblázatra épülő feladatra: Készíts a füzetedbe 

egy T-táblázatot! A T-vonal bal oszlopa legyen a hagyományos novella műfaji sajátosságainak 

jellemzése. A jobb oszlopa  Krúdy Gyula A hídon című novellájának jellemzése. A jellemzés 

szempontjai: elbeszélői nézőpont és tudás, elbeszélés és történet viszonya , tér -és időszerkezet, az 

alakteremtés sajátosságai, nyelvi-stilisztikai jellemzők. 

• Az Ötletbörze a ráhangolódás fázisához tartozó technika, amellyel bármely témáról 

összegyűjthetjük ötleteinket. Vonatkozhat egy téma különböző megközelítési lehetőségeinek 

összegyűjtésére, egy feladat megoldására stb. Előfeltétele a kötetlen, közös gondolkodást és 

kommunikációt biztosító légkör. Az ötletbörze alkalmazásának a menete: 1. megfogalmazzuk a 

feladatot pl. Olvassátok el Ady A Hortobágy poétája című versét! Keressetek szempontokat A magyar 

ugaron című költeményével való összehasonlításhoz! 2. a diákok egyenként vagy párban illetve 

csoportban elgondolkodnak az adott témáról! 3. megosztják   gondolataikat, ötleteiket a többiekkel, s 

közben a tanár felírja táblára a javaslatokat 4. A felmerült ötleteket csoportosítják,  értékelik, 

kiválogatják  a célnak megfelelően! Az ötletbörzéhez kapcsolható eljárás a Listázás.  Lényege , hogy a 

tanulók  egy témára, kérdésre, problémára vonatkozóan kulcsszavak felírásával egyénileg, párban vagy 

csoportban rögzítik előzetes ismereteiket. Pl. Milyen eddigi olvasmányaitokban szerepelt a tűz-

motívum?)/ Gyűjtsétek össze, mi mindent tudtok a reneszánsz kor művészetéről?/ Milyen szimbólumok 

érzékeltetik az elmaradott magyar viszonyok lehúzó erejét s a művész tragikus létérzését Ady 

költeményeiben? 

A konstruktív pedagógia fent említett eljárásai a ráhangolódás fázisában nemcsak kíváncsiságot 

ébresztnek a gyermekben, de lehetővé teszik az új információknak a személyes tudás rendszerébe 

épülését is. Fontos tehát, hogy szánjuk rendszeresen időt az előzetes tudás előhívására, a témára való 

ráhangolódásra. 

A tanuló a jelentésteremtés fázisában ismerkedik meg az új információkkal és gondolatokkal. 

Új irodalmi műveket, műrészleteket olvas és értelmez. A középiskolai irodalomórán  a jelentésteremtés 

fázisában hatékonyan alkalmazhatók a konstruktív pedagógia következő, aktív, interaktív és reflektív 
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tanulást segítő eljárásai: az idézetkártya, a kérdezzük a szerzőt, a kettéosztott napló, a történetpiramis, a 

kreatív írás,  a jellemtérkép vagy az állóképek technikája. 

• Az Idézetkártyák irodalmi szövegekből az értelmezés különböző szempontjai céljából kiemelt 

rövid részleteket tartalmazó kártyák, amelyek szervezhetik a művekről folytatott párbeszédet, 

ráirányíthatják a tanuló figyelmét a szöveg lényeges összefüggéseire, vagy segíthetik a tanulót a 

személyes jelentésteremtésben. 

• a Kérdezzük a szerzőt! eljárás az irányított olvasás technikája. A szövegértelmezés olyan 

eljárása, amely arra ösztönzi a tanulót, hogy az olvasást a szöveggel folytatott párbeszédnek fogja fel. 

Elsősorban epikus vagy drámai művek, műrészletek értelmezésének az eszköze. Az olvasandó szöveget 

3-4 szakaszra bontjuk, s minden szakasz elolvasása után arra kérjük a tanulókat, hogy fogalmazzanak 

meg gondolkodtató kérdéseket az olvasott szövegrésszel kapcsolatban, majd válaszolják is meg azokat. 

A felvetett kérdéseket és válaszokat aztán közösen megvitathatják. E technika hatékony 

alkalmazásában kiemelt szerepe van a tanárnak. 

• A Kettéosztott napló a személyes jelentésteremtést segítő eljárás. Alkalmazhatjuk lírai 

szövegek értelmezésekor vagy összehasonlító szövegértelmezéshez. Példa a kettéosztott napló 

eljárására épülő feladatra: Janus Pannonius Egy dunántúli mandulafáról című versének olvasása előtt 

megkérjük a tanulókat, hogy a füzetlapot függőleges vonallal osszák ketté. A bal oszlopba a 

szövegolvasással párhuzamosan a mű olyan részleteit jegyezzék le, amelyek  az antikvitásra vonatkozó 

utalásokat tartalmaznak, a jobb oszlopba pedig a kiválasztott részletekhez fűzött megjegyzéseiket, 

kérdéseiket írják le. Az egyedi kiemelések és megjegyzések maghallgatása után megvitatjuk a 

különböző megoldásokat. 

• Epikus és drámai művek értelmezésének  hatékony eszköze a Történetpiramis. A 

történetpiramis segíthet a történetek szerkezetének feltárásában, lényegi elemeik összefoglalásában. 

Példa  a történetpiramis eljárására épülő feladatra: Mikszáth Kálmán A szegény Gélyi János lovai című 

novella elolvasását követően megkérjük a tanulókat, hogy  egyénileg, párban vagy csoportban készítsék 

el a novella 8 lépcsős történetpiramisát a következő  grafikai szervező segítségével:1. a legfelső lépcső 

: a főszereplő neve, 2. lépcső: 2 szó a főszereplő jellemzésére, 3. lépcső: 3 szó a helyszínre, 4. lépcső: 4 

szó a műben felvetett problémáról, 5. lépcső: 5 szó egyik eseményről, 6. lépcső: 6 szó egy másik 

esenényről, 7. lépcső: 7 szó egy harmadik eseményről, 8. lépcső: 8 szó a megoldásról. A piramis 

megalkotását követően a tanulók öszehasonlítják az elkészült munkákat,  megvitathatják a 

hasonlóságokat és a különbségeket. A közös tapasztalatok  az elmélyültebb szövegértelmezés 

kiindulóponját képezhetik. 
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• a Jellemtérkép olyan grafikai szervező, amely epikus vagy drámai művek szereplőinek árnyalt, 

több szempontú és érvekkel alátámasztott jellemzését segíti a jelentésteremtés fázisában. Példa a 

jellemtérkép technikájával feldolgozható feladatra: Készíts jellemtérképet Katona József Bánk bán 

című drámájának két főszereplőjéről! Emeld ki a szereplők magatartását  leginkább meghatározó 4 

tulajdonságot! Véleményedet támaszd alá a cselekmény mozzanataihoz kapcsolódó érvekkel! 

• Az Állóképek a drámapedagógiában használt eljárás. Alkalmazható egyénileg, párban vagy 

csoportban. Példa az állóképek technikáját használó feladatra:  Alkossatok 6 csoportot! Minden csoport 

mutasson be 5 állóképben egy-egy jelenetet Vörösmarty Csongor és Tünde című drámájából! A 

jelenetek állóképekben való megörökítésének sikerességét a csoportok illetve a tanár is értékeli, az 

alakításban érvényesülő szemléletet  érvekkel támasztja alá minden csoport, s ez a vélemény 

kiindulópontja lehet a szövegértelmezést elindító termékeny vitának vagy össszefoglalásnak. 

• A Kreatív írás (RAFT) vagy egy témáról más szerepekben szövegalkotási eljárás kiválóan 

alkalmas a tanuló fantáziájának és nyelvi kreativitásának a fejlesztésére. Egyénileg, párban és 

csoportban is alkalmazható. Példa a RAFT technikájára épülő feladatra: Írd újra Tamási Áron Himnusz 

egy szamárral című novellájában elbeszélt történetet a következő műfaji elvárások és nézőpontok 

figyelembevételével: a) a falubeliek pletykája, b) Demeter Gábor ügyvédjének védőbeszéde c) újsághír, 

d) a jegyző barátjához írott levele. 

A tanóra utolsó szerkezeti része a reflektálás fázisa. A tanulók az órának ebben a szakaszában 

szilárdítják meg az újonnan szerzett ismereteket, és építik be személyes tudáskeretükbe. A reflektálás 

fázisának egyik célja, hogy a tanulók saját szavaikkal fogalmazzák meg az új információkat és 

gondolatokat, mert csak így lesz a szerzett tudás maradandó. 

A reflektálás szakasza azért is fontos, mert a tanulók személyes véleményük kialakítása mellett 

megismerik a társaik véleményét is,  s a különböző nézetek szembesítése során nyitottabbakká 

válhatnak, és kialakulhat bennük az empátiára és a toleranciára való képesség. Ugyanakkor a 

gondolatcsere és a személyes vélemény megfogalmazása hozzájárul a tanulók szókincsének a 

gazdagodásához. A reflektálás fázisában vigyáznunk kell arra, hogy az új tudás, ismeret  beágyazásakor 

teremtsük meg a kapcsolatot a valós élettel. A reflektálás fázisát segítő módszertani technikák: a rövid 

esszé, a kilépő kártya, a kreatív írás, a nyitott mondatok kártyája, az írás saját magunk számára, a 

jelmezterv, színpadterv, illusztráció, az összekevert sorrend stb. 

• A Rövid esszé a kritikai gondolkodás és a nyelvi kreativitás és eredetiség fejlesztésének 

eszköze. A rövid esszé írásának időtartama 5-10 perc, tárgy a tanórán megbeszélt téma 

valamely vonatkozása vagy ellentmondása vagy valamilyen érdekesnek tartott vonása. Példa a 
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rövid esszé technikáját használó feladatra: Írj rövid esszét „Vétkesek közt cinkos, aki néma” 

címmel!)/ Fogalmazd meg 8-10 mondatban a lefokozott lét tragikumának lényegét!/ Írj rövid 

esszét „Mi az, mi embert boldoggá tehetné?” címmel! 

• A Kilépőkártya eljárása a tanár –diák interakció sajátos formáját teremti meg. Lehetőséget 

teremt a diáknak a gyors értékelés, megjegyzés, vélemény megfogalmazására, másrészt 

jelzésértékű a tanár zámára is a tekintetben, hogy a tanóra célja miként valósult meg. A 

kilépőkártya alkalmazásának menete: az óra vége előtt a tanár kioszt minden tanulónak egy 

kártyát, amire a tanulók leírnak egy, az órán megtárgyalt, megértett, számukra fontos 

gondolatot, egy a tananyaghoz kapcsolódó kérdést és egy személyes észrevételt vagy 

véleményt. Fontos, hogy a következő órán a tanár értékelje a kilépőkártyán olvasottakat, és 

hogy vegye figyelembe a diákok észrevételeit, megjegyzéseit a következő órák tervezésekor. 

• Az Írás saját magunk számára eljárás  a nyelvi kreativitást és kritikai gondolkodást fejlesztő 

technika. Rokon a rövid esszével. Lényegkiemelést, a témához való önálló, eredeti hozzáálást 

igényel a diák részéről. Példa az írás saját magunk számára eljáráson alapuló feladatra: Milyen 

gondolat hatott rád leginkább a műértelmezés során?/ Mivel nem értesz egyet az órán hallottak 

kapcsán? 

• Az Összekevert sorrend technikája a logikát és vitakészséget fejlesztő eljárás, arra készteti a 

tanulót, hogy vessen számot az órán tanultakkal, találja meg az információk logikai sorrendjét, 

és tudja alátámasztani a véleményét. A reflektálás szakaszában úgy alkalmazzuk, hogy az óra 

logikai elemeit összekeverve felírjuk egy kártyára, és arra kérjük a tanulókat, hogy állítsák 

helyes logikai sorrendbe az összekevert mondatokat. Példa az összekevert sorrend eljárására 

épülő feladatra: Rekonstruáld az összekevert kártyán levő mondatok sorrendjét, és indokold 

válaszodat! A feladat vonatkozhat a történet felcserélt mozzanatainak sorrendbe tételére vagy a 

szöveget alkotó felcserélt mondatok vagy bekezdések rekonstruálására. 

• A Jelmezterv, színpadterv, illusztráció a drámapedagógiában alkalmazott, kreativitást, 

lényegkiemelést és képi gondolkodást fejlesztő eljárás. Néhány példa az ilyen jellegű feladatra: 

Készíts illusztrációt Áprily Lajos: Az irisórai szarvas, Ajánlás, Tetőn című verseihez!/ Tervezd 

meg az  Iskola a határon című Ottlik- regény legújabb kiadásának borítóját!/ Rajzold meg a  

Csongor és Tünde című drámai költemény szereplőinek jelmezét! 

A kiemelt technikák listája nem teljes. Elsősorban azokat az eljárásásokat emeltem ki, 

amelyeket a hétköznapi tanári munkámban magam is rendszeresen alkalmazok (a példaanyagban 

szereplő feladatok a diákjaim számára készített feladatok közül valók).  Ugyanakkor azt is tudnunk 
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kell, hogy ezek a technikák nem zárják ki a hagyományos módszerek alkalmazását. A tanárnak az 

óra megtervezésekor figyelnie kell arra, hogy az egyes szervezési formák és módok közül mindig 

azokat válassza ki, amelyek a leginkább megfelelnek a pedagógiai helyzetnek, és amelyek a 

leghatékonyabban szolgálják a célkitűzései megvalósítását. 
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MOTO: ,,Aud şi simt,văd şi înţeleg,fac şi ţin minte!,, 

 

      Abilităţile practice contribuie nemijlocit la dezvoltarea, din toate punctele de vedere, a 

personalităţii copiilor, împreună şi în strânsă legătură cu celelalte activităţi ce se desfăşoară în 

grădiniţă. 

 Valoarea educativă a abilităţilor practice se situează pe acelaşi plan cu celelalte domenii 

curriculare , ele contribuind la dezvoltarea personalităţii copilului cu condiţia să respecte cerinţele 

psiho-pedagogice în organizarea lor, să creeze un mediu stimulativ, interesant pentru copil. Preşcolarul 

manifestă interes spre nevoia de mişcare, spre manipularea obiectelor şi el trebuie îndemnat spre 

creaţia contructivă şi dezvoltarea capacităţilor de confecţionare a unor obiecte, jucării, fapt ce va trezi 

stări afective pozitive. 

 Caracterul practic- aplicativ al acestor activităţi de abilităţi practice permite îmbinarea muncii 

fizice, practice cu cea intelectuală. Rolul abilitătilor practice se concretizează în dezvoltarea psiho-

motorie, intelectuală, afectivă şi estetică a copilului. Prin aceste activităţi de abilităţi practice copilul 

învaţă să-şi coordoneze mişcările, capătă pricepere şi îndemânare, îşi formează unele deprinderi 

practice de a opera cu diverse materiale şi instrumente, toate cunoştinţele însuşite în alte discipline îşi 

găsesc cadrul de exprimare şi se adâncesc, se educă simţul estetic, se îmbogăţeşte sfera afectivă prin 

educarea în spiritul dragostei pentru muncă şi a respectului pentru ceea ce a creat el şi cel din jurul lui. 

 Abilităţile practice, prin caracterul lor recreativ- creativ- atractiv, vin să canalizeze eforturile de 

învăţare ale copiilor, de la alte discipline, fiind ca un „decantor” al tuturor cunoştinţelor acumulate. De 

exemplu, dacă s-a parcurs perioada studierii animalelor sălbatice şi domestice de la noi şi din alte ţări, 

copilul va realiza un leu pentru o machetă -el va ştii că locul lui nu este lângă o gazelă, dar nici în 

curtea omului sau în preajma animalelor polare sau a peştilor-deci il va aseza in preajma maimutelor si 

a tigrilor. 

 Prin simpla aşezare corectă a unui obiect realizat de copil prin propriul efort, putem afla 

informaţii multiple în legătuă cu modul în care s-au însuşit cunoştinţe, deprinderi, abilităţi putându- se 
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lua în timp util măsuri în ameliorative necesare completării, îmbunătăţirii situaţilor care se dovedesc a 

fi necorespunzător ori lacunar însuşite. 

  Abilităţile practice se îmbină armonios cu toate celelalte domenii din grădiniţă, le sprijină în 

organizarea, desfăşurarea şi evaluarea atractivă a rezultatelor obţinute de copii. 

 În grădiniţă preşcolarii desfăşoară o activitate variată; în cadrul activităţilor de observare ei 

privesc  cu multă curiozitate obiectele şi fenomenele realităţii, îşi lărgesc treptat cercul de reprezentări 

şi participă în mod activ la viaţa care ii înconjoară. 

 Cunoştinţele multiple şi variate despre obiectele şi fenomenele din mediul înconjurător, despre 

muncă, despre transformările diferitelor materiale în procesul muncii, sunt însuşite în marea lor 

majoritate de copii în cadrul activităţilor de observare, în convorbiri după imagini, etc. 

 Mânuirea materialelor şi a obiectelor în diferite acţiuni practice influenţează exactitatea şi 

profunzimea percepţiilor şi reprezentărilor copiilor iar participarea mâinilor determină o percepţie mai 

clară şi o cunoaştere mai temeinică. 

 În procesul abilităţilor practice cunoştinţele dobândite se adâncesc. Astfel în procesul execuţiei 

unei flori de primăvară copilul îşi consolidează cunoştinţele privind forma, mărimea, culoarea şi 

aşezarea petalelor, a codiţei, a frunzei, mărimea şi proporţia lor. 

 Lucrând cu diferite materiale: hârtie, carton, lipici, pânză,  materiale din natură, etc. şi 

propunându-şi să realizeze ceva din ele, aşa cum îşi imaginează sau le indică modelul, copilul are 

prilejul să cunoască însuşirile acestora, să le compare şi să generalizeze calităţi ale lor, calităţi pe care 

au posibilitatea să le constate în mod direct. 

 Observând modelul, copiii vor fi obişnuiţi să analizeze în mod dirijat părţile componente ale 

obiectului ce urmează a fi efectuat, reactualizând percepţiile anterior formate şi în acelaşi timp 

asamblând întregul din părţile lui componente, ceea ce înseamnă antrenarea altui proces de gândire- 

sinteza. 

 De exemplu, în activitatea cu tema „Casa bunicilor mei” , copiii îşi consolidează cunoştinţele 

privind părţile componente ale casei, realizând totodată o corelaţie a acestora cu figuri geometrice 

cunoscute din alte contexte educative:corpul casei( forma de pătrat),acoperişul( forma de 

triunghi),geamurile( pătrate mici),hornul( dreptunghi mic),uşa( dreptunghi mare). 

 Concomitent cu aceasă consolidare copiii îşi îmbogăţesc cunoştinţele privind proprietăţile 

materialelor folosite: boabe de fasole, pene de păsări, beţişoare, scobitori, sâmburi de dovleac, seminţe 

de floarea soarelui, precum şi noi procedee de lucru. 

 Procesul abilităţilor practice creează largi posibilităţi pentru fixarea, sistematizarea şi verificarea 

în practică a cunoştinţelor însuşite la celelalte categorii de activitati. 
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 În timpul reproducerii concrete a unui obiect din mediul înconjurător, copilul este învăţat, 

solicitat şi pus în situaţia de a executa o serie de mişcări care cu timpul devin din ce în ce mai precise, 

coordonate, şi sistematizate( să lipească, să aşeze într-o anumită ordine conform părţilor componente 

ale obiectului în prealabil analizat), să taie, să înşire, să coase uşor, să surfileze după contur, să 

combine diferite materiale din natură,să înfigă seminţe, beţişoare, chibrituri în plastelină pentru a face 

ariciul, berze sau alte animale învăţate în timpul observărilor. 

 Executarea mişcărilor se face cu ajutorul mâinii. Mâna copilului, la intrarea  lui în preşcolaritate 

nu este suplă în mişcări, nu poate să-şi coordoneze şi nici să- şi proporţionalizeze efortul în funcţie de 

greutatea  actului ce-l are de executat; el nu are dibăcie şi îndemânare. 

 Acţionând asupra materialelor în cadrul activităţilor manuale, copilul îşi exersează concomitent 

analizatorii vizual şi tactilo- cutanat şi sistemul muscular al mâinii. Tema propusă de educatoare n-ar 

putea fi executată  de copil dacă concomitent cu mâna n-ar fi antrenaţi analizatorii,( în special cel 

vizual şi scoarţa cerebrală, sub controlul căreia copilul selecţionează şi aranjează materialul după 

culoare, formă, mărime, sus, jos, dreapta, stânga). 

 Exerciţiile pe care copiii le desfăşoară organizat în activităţile de abilităţi practice stimulează 

activitatea analitico- sintetică a scoarţei cerebrale. 

 Datorită acestui fapt copilul ajunge să facă o mare diferenţiere a mişcărilor, să elimine treptat 

mişcările involuntare şi inutile. 

 Prin educaţia adecvată de mânuire a diferitelor instrumente de lucru, copilul ajunge treptat în 

stadiul precizării şi coordonării mişcărilor, acestea devenind mai corecte, mai sigure, mai fine, ca 

urmare a excersării lor. 

 Perfecţionarea mişcărilor şi supleţea lor sunt condiţionate de dezvoltarea muşchilor mici ai 

mâinii. 

 Mâna, care constituie un important analizator tactilo- motric, are o deosebită importanţă pentru 

întreaga dezvoltare a copilului, dat fiind faptul că dintre toţi analizatorii, mâna are cea mai întinsă arie 

corticală de protecţie. 

Motivaţia pe care educatoarea o creează copiilor îi determină să înţeleagă necesitatea efortului 

prelungit în executarea acţiunilor de reproducere concretă a unui obiect din mediul înconjurător. 

 Cunoscând destinaţia obiectului pe care îl realizează, copilul este stimulat şi interesat să-şi 

ducă la bun sfârşit lucrul început. În acest sens el trebuie să- şi concentreze atenţia, treptat devine 

perseverent, învaţă să se stăpânească şi să învingă greutăţile care se ivesc în timpul efectuării 

operaţiunilor necesare. 

 De aici rezultă că trăsăturile pozitive ale voinţei copilului se dezvoltă în mare măsură în procesul 

activităţii lui. 
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Se constată o anumită evoluţie de ordin superior: copiii depun eforturi în vederea realizării unor lucrări 

care nu au o importanţă directă pentru ei. De pildă ei pot confecţiona semne de carte pentru mame sau 

pentru fraţii lor din clasele mai mari ,cărucioare pentru jocurile cu papusi,unelte sau scule tematice-dim 

materiale neconventionale,tablouri,rame pentru poze,cosuri,flori din hartie ,animale realizate prin 

tehnica origami,colaje din materiale reciclabile,impletituri din fire naturale,legume si fructe hazlii, 

coroniţe, măşti, etc. Toate aceste situaţii create în cadrul abilităţilor practice influenţează în mod 

pozitiv educarea copiilor din punct de vedere caracterial, în spiritul dragostei faţă de muncă, al 

respectului faţă de bunurile create de ei şi de ceilalţi. Deprinderile şi priceperile de muncă practică îl 

obişnuiesc pe copil cu o activitate utilă, ceea ce contribuie la pregătirea lui pentru munca viitoare. 

 Copilul este pus în situaţia de a executa prin propriile forţe  tema activităţii propuse iar obiectul 

obţinut contribuie la formarea independenţei lui. Se va stimula încrederea în forţele proprii, se va educa 

simţul de ordine, disciplină şi curăţenie. Activitatea de abilităţi practice se desfăşoară ordonat, totul 

decurge după o anumită ordine, dinainte stabilită, operaţiunile de execuţie se succed conform cerinţelor 

lor, astfel că după o serie întreagă de activităţităţi practice, copilul este capabil să-şi desfăşoare întreaga 

activitate în mod organizat. El învaţă să lucreze curat, să strângă în coşul de gunoi resturile rămase, să- 

şi spele mâinile murdare, să- şi aşeze lucrarea la expoziţie, toate acestea duc la formarea spiritului de 

curăţenie şi ordine. 

 Activităţile practice îşi aduc contribuţia şi la îmbogăţirea vieţii afective, copiii trăiesc sentimente 

de bucurie şi de creştere a încrederii în ei înşişi.  Copiii asamblează, lipesc, pliază, montează, 

asociază, analizează, observă, compară, clasifică şi argumentează fiecare mişcare pe care o realizează-

chiar dacă spun că se joacă ,,de-a artiştii,, ,de-a pictorii,, , ,,de-a cântăreţii,, , ,,de-a constructorii,, , etc. 

 Întreaga activitate de învăţare a copiilor se realizează în grădiniţă prin joc-activitate de bază 

concepută ştiinţific,ce trebuie îmbinată cu un puternic sentiment de afectivitate,dar şi cu exigenţe 

crescute pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale,pentru cultivarea curajului de a întreba,de a se 

exprima,de a gândi şi acţiona independent. 

 În consecinţă,instruirea trebuie să-l facă pe copil să trăiască,să crească,să se dezvolte ,să se 

exprime pe sine…de a-l învăţa să înveţe…de a-şi construi o perspectivă activă.Activizarea copiilor este 

înţeleasă aici ca o acţiune de educare şi instruire,de dezvoltare a personalităţii prin dirijarea metodică a 

activităţii,prin trezirea interesului pentru cunoaşere şi acţiune,exercitarea  simţurilor proprii şi a 

inteligenţei prin activitate proprie,cultivarea capacităţii de orientare autonomă atât prin activităţile 

organizate cât şi prin activităţile liber alese din grădiniţă şi din afara ei.  

 Copiii analizează frumosul şi- şi formează  în acelaşi timp o serie de priceperi şi deprinderi 

artistice şi în cele din urmă gustul estetic. 
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 Activităţile de abilităţi practice impresionează în mod plăcut, prin varietatea materialului, prin 

armonia de culori, prin multitudinea formelor şi proporţiilor. În timpul lucrului copilul are posbilitatea 

de a aprecia calităţile artistice ale modelului pe care îl va realiza, analizând culoarea, forma, mărimea şi 

simetria. 

 În momentul încheierii lucrării, copilulul analizează produsul finit realizat de el, îl compară cu 

modelul oferit de educatoare şi cu realizările colegilor săi, poate să aprecieze critic calitatea muncii 

sale chiar dacă nu reuşeşte de fiecare dată să verbalizeze acest lucru. 

 Cu timpul, copiii reuşesc să manifeste un spirit critic foarte dezvoltat, reuşind să selecţioneze din 

mai multe obiecte pe cele care prezintă reale calităţi artistice. 

 Abilităţile practice asigură confecţionarea unor obiecte care pot fi utilizate în aranjarea vitrinelor, 

în înfrumuseţarea sălilor de grupă, în expoziţii pentru părinţi. Această utilitate măreşte interesul 

copiilor pentru realizarea frumosului. 

 Abilităţile practice au un loc bine precizat în cadrul procesului instructiv- educativ, conţinutul 

fiind stabilit după criterii exacte, care îi asigură un caracter ştiinţific, accesibil şi stabil. 

 În încheiere aş dori să precizez faptul că disciplina abilităţi practice este extrem de necesară atât 

în curriculumul şcolar cât şi în cel preşcolar, iar abordarea integrată a conţinuturilor trebuie să fie rodul 

creativităţii şi implicării permanente a educatorului, aşa cum spun vorbele : “Ai toată viaţa un şcolar, 

pe care niciodată nu trebuie să îl pierzi din ochi : tu insuţi!” (Nicolae Iorga). 
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Instruirea asistată de calculator și lecția de istorie 

prof. Mireștean Olimpia Mioara 

CCD Mureș 

Tehnologia  didactică a fost văzută încă de la început ca ansamblul mijloacelor audio-

vizuale utilizate în practica educativă, un ansamblu " structural al metodelor, mijloacelor de 

învăţământ, al strategiilor de organizare a predării-învăţării,  puse în aplicaţie în interacţiunea 

dintre educator şi educat, printr-o strânsă corelare a lor cu obiectivele pedagogice, 

conţinuturile transmise, formele de realizare a instruirii, modalităţile de evaluare"1 . 

Exploatarea noilor tehnologii în educaţie facilitează trecerea la o nouă paradigmă, a învăţării 

interactive, dat fiind că noile tehnologii permit  împletirea  învăţări active şi a jocul creativ cu 

informaţia.  

Tehnologiile şi sistemele multimedia, împreună, într-o combinaţie ideală, reprezintă 

un enorm  potenţial de predare şi învăţare,  ce vine în sprijinul elevilor. Activităţile de 

predare-învăţare mediate de calculator sunt multiple şi oferă posibilitatea abordărilor 

transcurriculare, fie prin utilizarea unei anumite tehnologii, fie prin combinarea acestora. 

Noile tehnologii informatice sunt bazate pe abordarea multimedia prin asocierea 

diferitelor tehnologii: calculator, cameră video, interfaţă video, interfeţe de reţea, 

videoproiector,  tabla interactivă, etc. Aceste sisteme multimedia dau posibilitatea ca, în 

aceeaşi situaţie de învăţare să fie utilizat sau regrupat pe un singur mijloc (calculatorul) un set 

de medii variate: sunete, voci, texte, desene,  imagini  fotografice, filme, animaţii, grafice2. 

 Tehnologia modernă este un mijloc didactic pentru  învăţarea conceptuală, ca metodă 

de apropriere a ideilor, teoriilor, principiilor şi ansamblurilor de cunoştinţe. Analiza 

documentelor şi a obiectelor creează oportunităţi pentru contextualizare şi interpretare pe baza 

textelor scrise, a imaginilor şi a obiectelor, studiate cu ajutorul computerului. Colectarea 

şi sinteza datelor  permite dezvoltarea competenţelor de cercetare, a metodologiilor, a 

modului de evaluare şi raportare, a cuantificării rezultatelor cercetări. Excursiile virtuale 

tematice permit testarea şi evaluarea informaţiei prin experimente şi examinări in situ, a 

datelor și fenomenelor istorice. 

  Prezentările făcute de professor, folosind noile tehnologii, creează cadrul pentru 

demonstraţii, sintetizare de informaţii, vizualizare de fenomene, evidenţierea aspectelor 

majore avute în vedere într-o manieră interactivă.  Prezentările realizate de elevi oferă indicii 
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2
 Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative și complementare, Editura Aramis, Bucuresti, 2002 
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măsurabile ale performanţelor acestora, iar învăţarea prin cooperare implică folosirea în 

comun a cunoştinţelor şi deprinderilor membrilor grupului de lucru, capacitatea de decizie 

colectivă şi responsabilitatea echipei, precum şi formarea de comunităţi de învăţare pluri 

valente3.  Investigând o anumită informație, elevul dezvoltă caracterul practic-aplicativ al 

demersului didactic, fiind  motivat şi responsabilizat în procesul de formare a competenţelor 

vizate. 

Educaţia istorică este extrem de importantă în contextul formării unei societăţi 

puternice, care îşi cunoaşte trecutul. Astăzi este necesar ca profesorul de istorie să fie ancorat 

în realitate, ceea ce presupune nemijlocit utilizarea tehnologiilor informaţionale în procesul de 

predare-învăţare. 

Avantajele internetului provin din faptul că majoritatea materialelor  sunt,  aduse la zi, 

cu un  cost relativ redus, iar  informaţiile  disponibile se găsesc   într-un format digital, astfel 

încât textul, imaginile şi sunetul pot fi preluate pentru a fi folosite la orele de istorie  sau 

pentru a fi transpuse pe site-ul şcolii. 

Internetul asigură accesul profesorilor de istorie şi elevilor la: o mare varietate de 

documente istorice de importanţă deosebită; o mulţime de surse istorice, documente oficiale,  

articole din ziare,  fotografii,  afişe,  scene  din  filme  şi  filme documentare de televiziune, 

programe privind  viaţa cotidiană şi alte materiale audiovizuale relevante. 

Având acces, prin intermediul internetului, la o asemenea bogăţie de surse, 

profesorului, dar şi elevului  deopotrivă,  li  se oferă posibilitatea de  a-şi  exersa abilităţile 

specifice  istoriei.   

Resursele informatice pot fi eficient integrate în lecţiile de istorie  în mai multe 

situaţii: pentru vizualizarea informaţiilor, imaginilor,  afişarea schemelor,  planurilor,  filmelor 

sau a graficelor interactive;  prezentarea  de  modele,  imagini  dinamice,  asamblate  sub  

formă  de  prezentări  multimedia  în Microsoft Power Point;  cu tablă electronică 

interactivă; pentru efectuarea de exerciţii de instruire şi aplicare; pentru realizarea de 

prelucrări statistice şi/sau grafice; pentru editarea de texte sau de documente;  în evaluările 

proiectate.   

La orele de istorie, se poate opta pentru utilizarea Microsoft Power Point la: 

prezentarea documentelor istorice care atestă evenimentele,  prezentarea vestigiilor istorice, 

derularea evenimentelor (o prezentare integratoare cu animație și sunet), participanții la 
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 Ionescu M. Radu, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
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diferite evenimente (revoluții, războaie, mișcări populare) pot fi prezentați profesionist 

(utilizând imagini de epocă, secvențe din filme, documentare). 

Profesorul însă trebuie să se asigure că activitatea de cercetare a elevului pe internet 

are la bază un plan de lucru bine stabilit şi o strategie de căutare eficientă.  

Se recomandă utilizarea prudentă a calculatorului, conform criteriilor pedagogice şi 

metodice, introducerea resurselor informatice progresiv atât în lecţii cât şi în activitatea 

independentă. Utilizarea lui la întâmplare, fără obiectiv precis sau numai pentru  obiective  

simple  ale  învăţării,  nu  la  momentul  şi  în  locul  potrivit,  poate  duce  la  rezultate 

nesatisfăcătoare. 

 Spre exemplu, la ora de istorie având ca temă  Civilizațiile antice, profesorul de 

istorie  împarte activitățile pentru o ora de istorie, utilizând  pe tot parcursul lecției a unei 

prezentări  microsoft power point, care conține imagini, hărți și desene pe care proefsorul le 

comentează. O altă activitate abordată în anumite momente ale lecției este utilizarea unor 

scurte filmulețe, care prezintă tema dezbătută la clasă. 

 De exemplu, când se abordează tema scrisului în antichitate, profesorul expune un 

film despre hieroglife și papyrus, documentare care se găsesc pe internet. La fel poate proceda 

și în cazul construcțiilor din antichitate, a piramidelor sau a ziguratelor.  

 Cu ajutorul calculatorului, care în prealabil este deschid de către elev, profesorul le 

cere elevilor să caute imagini ale piramidelor, imagini tridimensionale, oferindu-le elevilor 

site-urile unde pot fi gasite astfel de imagini.  La fel se poate proceda cu orice concept pe care 

profesorul dorește ca elevul să și-l însușescă pe parcursul orei de istorie. 

Pentru că subiectul este vast, iar ora de istorie nu este sufiecientă pentru înțelegerea 

tuturor conceptelor legate de oricare dintre civilizațiile antice, profesorul le cere elvilor să 

pregătească pentru  fiecare concept cheie dezbătut în clasă, o scurtă descriere. Materialul 

poate fi pregătit de către elevi în power point, lucrând în echipă de câte doi elevi.   

Profesorul le indică site-urile de unde pot găsi informații concludente, deoarece 

autenticitatea şi  credibilitatea  informaţiilor  care  se  regăsesc  pe  orice  site  trebuie  

verificate inițial de către profesor. Trebuie identificate şi analizate unele distorsiuni ale 

realităţii, aşa cum apar ele în cadrul sursei. Proefsorul trebuie să fie conştient de ceea ce 

lipseşte, cât şi de ceea ce este disponibil pe orice site web. În condiţiile în care informaţiile 

şi materialele aflate pe internet nu sunt  supuse nici unui fel de cenzuri, profesorii trebuie 

să verifice şi să selecteze acele site-uri ce ofer informaţii viabile din punct de vedere 

ştiinţific care pot fi folosite de elevi, fără riscul de a-i dezinforma.  

Pentru elevi, internetul oferă posibilităţi imense, pentru a învăţa și a putea analiza și 
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aplica mai departe ceea ce au învățat. Chiar şi în cazul în care elevul lucrează în afara 

internetului, pe materiale care au fost preluate de pe internet, de către profesor, această 

abordare este interactivă şi este centrată pe elev. De asemenea, atunci când au posibilitatea 

de a accesa site-uri şi documente importante, elevii sunt mult mai motivaţi să cerceteze mai 

în amănunt o temă anume.  

În  multe  cazuri,  aceasta  trezeşte  interesul  elevului  pentru   subiectul  respectiv,  

oferindu-i posibilitatea de a analiza evenimentele într-un context mai larg şi, prin 

intermediul surselor primare, să înţeleagă ceea ce gândeau oamenii în trecut şi cum 

reacţionau la unele evenimente în curs de desfăşurare. 
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Cum privim lucruile în mod normal? 

Credinţa comună  este că  atât recompensa cât şi lauda sunt instrumente foarte  utile in 

diciplinarea copiilor care conduc in mod implict la creşterea motivaţiei copiilor de a invăţa. 

Ce se întamplă în mod real? 

Recompensa este un instrument de care adulţii se folosesc atunci când intenţionează să crească 

frecvenţa, sau durată unui comportament. Cu alte cuvinte, este o consecinţă a comportamentului care 

creşte probabilitatea acestuia de a se repeta. 

Există mai multe tipuri de recompense: 

• materiale: acţibilduri, buline, cadouri, obiecte, bani etc. 

• sociale: lauda, încurajarea, aprecierea, acceptarea de catre ceilalţi 

• activităţi preferate: jocul pe calculator, vizionarea de filme sau desene animate, activităţi 

sportive etc. 

Recompensele sunt diferite de la copil la copil. Un lucru poate fi o recompensă pentru o anumită 

persoană, într-o situaţie specifică, dar poate să nu mai funcţioneze ca şi recompensa într-o altă situaţie 

sau pentru o altă persoană. De exemplu, lauda educatoarei poate fi o recompensa pentru copil atunci 

cand se joacă cu ceilalţi copii, dar poate să nu fie recompensă atunci cand face curaţenie pe masa de 

pictat. Aşadar, recompensa este o funcţie pe care o are un anumit lucru la un moment dat. Prin urmare, 

nu putem fi siguri că o situaţie este o recompensă decât după ce o aplicăm şi vedem efectul ei, si anume 

dacă produce sau nu repetarea comportamentului. Cum puteţi afla care lucruri sau situaţii reprezintă 

recompense pentru un copil? 

• întrebări directe: ,,Ce îţi place mai mult?", ,,Ce obiecte te atrag?", ,,Ce ţi-ai dori?" 

• observarea copilului: ce face mai des, care jucărie sau activitate o alege mai frecvent. 

Pentru copiii de vârstă preşcolară recompensa este mai eficientă decât pedepsa. Cercetările 

recente în neuroştinte arată că pană la 12 ani copiii învaţă diferit faţă de cei mai mari (peste 12 ani). 



Diferenţa rezultă din mecanismele cerebrale implicate în procesarea feedbackului pe care aceştia il 

prirnesc pentru performanţele pe care le obţin sau pentru modul ăn care se comportă. 

Mecanismele cerebrale responsabile de diferenţele care apar la nivelul modului în care învaţă 

copiii mai mici de 12 ani şi cei mai mari de 12 ani sunt ariile control cognitiv care sunt localizate la 

nivelul cortexului cerebral. Cu alte cuvinte, centrii de control ai creierului sunt mult mai puternic 

activaţi în prezenta unui feedback negativ, în cazul copiilor mai mari de 12 ani si a adulţilor dar nu si în 

cazul copiilor mai mici. În cazul lor, feedback-ul pozitiv este cel care activează puternic ariile de control 

cognitiv. 

Feedback-ul pozitiv, recompensele, mesajele de laudă au o eficienţă crescută asupra motivaţiei 

copiilor preşcolari dear în anumite condiţii. Atât lauda cat şi recompensa fizică deşi reprezintă instrumente 

care au puternice valenţe motivaţionale nu conduc întotdeauna la rezultatul scontat. Folosirea acestor 

instrumente este similară cu cazul adiministrării oricarui medicament. De exemplu penicilina nu poate 

fi adiministrată la întamplare, administrarea este guvernată de reguli şi contraindicaţii, regulile privesc 

modulul de administrare şi dozajul, precauţiile se referă la posibilele efecte secundare. În aceeaşi maniera, 

există reglementari privind administrarea medicaţiei emoţiionale - mesajele de luadă şi recompensele. 

Studiile în domeniu arată ca mesajele de lauda şi recompensele nu au întotdeuna o puternica funcţie 

de întărire a comportamentelor dezirabile, eficienţa lor depizând de o serie de anumiţi factori. În anumite, 

conditii atât mesajele de laudă cât şi recompensele pot conduce la slăbirea motivatiei interne a copiilor. 

Condiţii care asigură eficienţa recompensei  fizice asupra motivaţiei copilului. 

Recompensa este un instrument eficient care creşte motivaţia copilului în anumite situaţii: 

• Când sarcinile sunt plicitsitoare pentru copil 

• Când sarcinile implică efort susţinut şi copilul nu este motivat să le facă 

• Când copilul învaţă un comportament nou 

• Când este acordată pentru o anumită calitate a performanţei 

• Când este neaşteptată pentru copii. 

Condiţii în care recompensa materială subminează  motivaţia intrinsecă a copiilor. 

1. Când comportamente prosociale „ de a fi atent şi a ajuta pe ceilalţi" ale copiilor primesc 

recompense materiale imediate. 

Recompensarea pentru comportamente prosociale „ de a ajuta pe ceilalţi" îi face pe copii să acorde 

într-o mai mică masură ajutorul în situaţii viitoare. Acest lucru se întâmplă deoarece fiecare copil are o 

tendinţă naturală de a oferi ajutorul iar acţiunea de recompensare intervine asupra acestei tendinţe naturale 

dezactivând-o. Copilul îşi comută atenţia de la a face un lucru firesc, la a face pentru a primi ceva. 



Studiile experimentale arată că încă de la vârste foarte mici, recompensele materiale imediate pentru 

comportamentele prosociale produc o modificare la nivelul comportamentului viitor al copiilor. Felix 

Wareken si Michael Tomasello au facut un studiu experimental pe copii de doi ani. Studiul a avut în 

vedere trei grupuri de copii: 

• Primul grup a fost obişnuit să aştepte  recompensa  materială  după  manifestarea 

comportamentului de ajutor 

• Al doilea grup a fost obişnut să aştepte mesaje de laudă 

• Iar al treilea grup nu avea nici o aşteptare. 

Tuturor copiilor li s-a oferit posibilitatea de a ajuta un adult sau o persoană străină. Rezultatele arată 

că spre deosebire ce cei care se aflau în condiţia de a primi laudă sau nici o recompensă, copiii cu istoric de 

recompensă materială imediată au devenit mult mai puţin dispuşi să acorde ajutorul. 

2.Când  recompensa  materială  este  imediată  şi  devine  predictibilă  pentru  copiii  (se 

aşteaptă să o primească, este anunaţă înainte) 

În situaţiile în care recompensa este anunţată din timp copiii aşteaptă să primească recompensa şi sunt mai 

puţini atenţi la calitatea modului în care performează. Atenţia este centrată pe ceea ce vor obţine şi nu pe ceea 

ce au de făcut. 

3.În situaţiile în care copiii sunt deja motivaţi să se implice într-o activitate (le place ceea ce 

fac, au un interes pentru acea activitate). În aceste condiţii recompensa materială face ca interesul sau 

motivaţia internă a copiilor pentru acea activitate să scadă, copiii nemaifiind preocupaţi de activitatea în 

sine ci de benefiicile concrete pe care i le poate aduce acea activitate. 

Recomandari: 

Folosiţi recompensa     concretă  (stimulente,   bulinute,   stampile)   ca  instrument care 

facilitează creşterea   frecvenţei   acelui comportament dezirabil în principal în faza de 

învatare. 

Pentru a creşte frecvenţa unui comportament aşteptat recompensarea trebuie să respecte o serie de 

principii: 

«    Definiţi specific comportamentul căruia doriţi să-i creşteti frecvenţa, durata sau 

intensitatea. 

ex. Educatoarea vrea să dezvolte la copii comportamentul de ,,cere jucăria - spun te rog să-mi dai" 

«    Identificaţi care sunt pentru copii recompensele pentru comportamentul respectiv ex. Educatoarea 

a observat că acţibildurile sunt recompense pentru copii 

• Utilizaţi recompensele disponibile 



ex. educatoarea acordă un ,,o faţă zâmbitoare" copiilor care solicită în cuvinte jucarii, etc. 

• Treceţi treptat de la recompense concrete la recompense simbolice 

Cu cât sunt mai naturale recompensele pe care le utilizăm, cu atât e mai mare şansa consolidării şi 

persistenţei comportamentului ţintă. 

ex. Pe măsură ce educatoarea va observa că nu mai este nevoie să remintească în permanenţă regula va 

retrage recompensa concretă şi o va înlocui cu mesajul de laudă. 

• Descrieţi comportamentul în momentul în care aplicaţi recompensa astfel încât să 

facilitaţi învaţarea.       

ex. „ Foarte frumos ai cerut jucaria Oanei!" 

• Repetaţi verbal regula pe care se bazează recompensa. Exprimarea verbală a 

regulii  facilitează învăţarea. 

ex. Atunci când educatoarea le aplică recompensa, le va spune ,,Pentru că ai cerut jucăria Oanei vei primi 

o faţă zâmbitoare" 

• Invăţaţi copilul să-şi identifice şi să-şi autoadmlnistreze recompensele. 

ex. în momentul în care educatoarea îi va lăuda pe copii şi va cere să se laude şi el „ foarte frumos i-am 

cerut jucaria Oanei!" 

• Comparaţi dimensiunile comportamentului (ex frecvenţa) înainte şi după aplicarea 

recompenseii, pentru a cunoaşte efectul ei (dacă este sau nu o recompensă şi dacă 

este eficientă). 

Pentru a vedea dacă o metodă are rezultate sau nu, trebuie să comparăm la anumite intervale 

comportamentul anterior al copilului şi cel actual. 

ex. Educatoarea a observat că la început doar 3 copii cereau jucăria, iar după o săptămână cer 5. "     --

-Treceţi de la recompense aplicate imediat, în faza de învăţare, la recompense aplicate 

neregulat, în faza de consolidare a unui comportament. 

-Folosiţi  activităţile ca modalităţi de recompensare a implicării copiilor într-o activitate cu 

frecvenţă redusă. 

Cele mai eficiente tipuri de recompense care accentueaza pe termen lung motivaţia internă a 

copilului sunt cele sub forma de activităţi. O activitate cu frecvenţă crescută poate constitui o întărire 

pentru o activitate cu frecvenţă mai redusă. Implicarea într-o activitate care are o frecventa mare este 

condiţionată de executarea prealabilă a activităţii cu frecvenţă redusă astfel încât prima activitate devine 

recompensa pentru cea din urma (principiul bunicii). De exemplu, dacă educatoarea doreşte să învete copiii 

să respecte regula să (ex. strângem jucăriile după ce am terminal jocul) le poate spune copiilor ,,mergem la 

locul cu nisip după ce strângem jucăriile"  



Folosiţi recompensa în mod sporadic pentru a nu ajunge să fie predictibilă pentru copil. 

Dacă recompensa devine predictibilă pentru copil, motivaţia de a mai face acel lucru scade în 

condiţiile în care nu mai primeşte recompensa aşteptată. Asta însemnă că copiii nu au dezvoltat o motivaţie 

internă de a face acel lucru şi că manifestarea comportamentului lor este strict determinate de prezenţa 

recompensei. Copiii fac comportamentul respectiv doar pentru a primi ceva. Acest aspect este un factor de 

risc pentru apariţia depresiei la copii. 

• sunt mult mai preocupaţi să înveţe noi strategii de succes şi să îşi îmbunătăţească 

performanţa. 

• atribuie rezultatele slabe investiţiei slabe de efort. 

 

Rezumat 

  Faţă de recompensa materială lauda este o alternativă mult mai bună din perspectiva dezvoltării 

motivaţiei intrinseci a copilului. Dar ca şi recompensa materială, lauda poate să aibă anumite condiţii adverse. 

Cadrele didactice recompensează copiii cu mesaje verbale atunci când aceştia manifestă comportamente 

dezirabile. 

• a spune copiilor că sunt inteligenţi sau deştepîi îi determină să se vadă într-o mai mică 

măsură ca fiind inteligenţi. 

• lăudând copiii că sunt deştepti îi învăţam că performanţa lor este un test definitiv al 

gradului de inteligenţa. Copiii pot fi încântaţi la început de acest tip de lauda dar pe 

măsura ce ei se confruntă cu situaţii cu un grad mare de dificultate, mesajul are efecte 

contrare. 

• deşi a le spune copiilor că sunt deştepţi este total neproductiv asta nu înseamnă că nu 

este indicat să oferim copiilor mesaje de laudă. Chiar şi cel mai contraproductiv tip de 

laudă este mai indicat decât absenţa ei.   Ceea ce este important este să evităm să 

folosim mesajele de laudă care determină copiii să evite implicarea în situaţii dificile şi 

provocatoare. 
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Lucrarea prezintă modalităţi de aplicare a jocului didactic în cadrul orelor de limba maghiară 

deoarece este un tip specific de activitate prin care putem consolida, preciza, verifica 

cunoştinţele elevilor, putem îmbogăţi sfera de cunoştinţe, avem posibilitatea de a pune în 

valoare şi de a antrena capacităţile creatoare ale elevilor. La aceste ore din marea varietate a 

jocurilor didactice folosesc îndeosebi jocurile lingvistice, de limbă. Sunt variate, atractive, 

îmbină forma de divertisment cu cea de învăţare. Prin ele se urmăreşte formarea deprinderii 

de muncă independentă, de scriere corectă din punct de vedere gramatical şi  ortografic. 

Consider folosirea jocurilor de limbă la orele de gramatică ca fiind o modalitate eficientă de 

învăţare, de stimulare şi de dezvoltare a creativităţii la această varstă. 

 

 

A nyelvtan tanításának céljai, feladatai 

Az iskolai tanításnak kettős célja van az anyanyelvet illetően, éspedig: fejleszteni a 

tanulók nyelvhasználatát, illetve nyelvtani ismereteket megtanítani. Ami pedig a nyelvtan 

tanítására vonatkozik, a pedagógus feladata megsokszorozódik: megmagyarázni, tudatossá 

tenni az ösztönös nyelvhasználatot, megalapozni a tanulók helyesírását, fejleszteni a tanulók 

logikus gondolkodását, mely alapját képezi a többi tantárgy tanításának is. 

A tudatos nyelvszemlélet kialakításához elengedhetetlenek a magyar nyelv rendszerére 

vonatkozó alapvető ismeretek. A nyelvtani fogalmakat a felismerés és a megnevezés szintjén 

kell elsajátítaniuk a tanulóknak a gyakorlatból kiindulva. A nyelvtan ismeretekhez kell 

kapcsolnunk a helyesírási tudnivalókat, melyeket kiegészítünk a szavak analógiás sorokban 

való gyakoroltatásával. 

A tanulók szókincsének mennyiségi és minőségi bővítése pedig óhatatlanul hozzájárul 

a tanulók pontos és árnyalt kifejezésmódjának gazdagításához. Kiemelten fontosnak tartom a 

szótárak, pl. helyesírási szótár használatát. További feladatunk a tanult nyelvtani, 

nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek alkalmazása úgy a szóbeli, mint az írásbeli 

nyelvhasználatban egyaránt. 



Tehát a nyelvtan egy elméleti, alapozó tantárgy, melyet gyakorlati úton lehet és kell is 

tanítani. 

 

A szófajok tanításának módszertani lépései 

1. Előkészítés – Ez az új fogalom kialakításának első mozzanata. Az előzetes ismeretek 

felidézéséből indulunk ki, hiszen fontos az új anyag elhelyezése a meglévő nyelvi ismeretek 

rendszerébe. További momentumot képezhet az órakezdő beszédtechnikai gyakorlat, a 

motiváció, azaz az érdeklődés felkeltése, hogy a gyerek érezze szükségét a nyelvvel való 

foglalkozásnak s végül a célkitűzés megfogalmazása, megjelölése. 

2. Az új anyag bemutatása vagy szemléltetés – Mivel fontos feladatunk a nyelvhasználat 

fejlesztése, ezért célszerű kiindulni a nyelvhasználatból. Sokféle szemléltető anyag áll 

rendelkezésünkre, pl. a környezet nyelve, a tanító beszéde, nyelvtani példaanyag. Arra 

szólíthatjuk fel a tanulókat, hogy gyűjtsenek példákat indukciós szövegből. Ez lehet akár 

összefüggő szöveg, akár néhány szó is. Ám ügyeljünk arra, hogy a nyelvtani példaanyag az 

adott jelenséget elégséges mennyiségben tartalmazza; legyen benne a kialakítandó 

általánosítás minden jegye; tiszta, tipikus eseteket tartalmazzon; nyelvileg kifogástalan 

legyen. Mivel a kisgyermek gondolkodása konkrét, ezért a nyelvtani példaanyagot is 

konkréttá kell tennünk, vagyis gondosan meg kell válogatnunk, fokozatosan haladva a 

konkréttól az elvont felé. Készüljünk fel arra, hogy a nyelvi tények bemutatása után gyakran 

kell csoportosítanunk; illetve nemegyszer szükséges jelöléseket használni, úgymint aláhúzás, 

bekarikázás, számozás, nyilak, táblázat. 

3. Az elemzés és az általánosítás – Fontos kiemelnünk a példaanyag közös, lényeges jegyeit, 

mely alapján eljutunk a nyelvtani kategóriáig. Ezt tanácsos velük megfogalmaztatnunk. Az 

általánosításnak két fajtája létezik, éspedig szabály (pl. Az igékben az -ít toldalékot mindig 

hosszú „í” betűvel írjuk. Kivétel: nyit.), illetve meghatározás ( …………… 

4. A nyelvtani ismeretek megszilárdítása – Az általánosítás után szükséges, hogy ellenőrizzük 

az új nyelvtani ismereteket, meggyőződjünk arról, hogy megértették-e vagy sem. Felismerési, 

rögzítő jellegű gyakorlatokat iktatunk be.  

5. A nyelvtani ismeretek alkalmazása – A gyakorlás és a megszilárdítás során megerősítjük az 

ismeret és a tényanyag közötti kapcsolatot.  Tartsuk szem előtt a következő szempontokat: a 

gyakorlás legyen változatos, éspedig egyéni, közös, szóbeli, és írásbeli; tartsuk be a 

gyakorlatok nehézségi fokát, azaz a felismeréstől az átalakításon át haladjunk az önálló 

létrehozásig. 

 



Útmutató a szófajok tanításához 

  A könnyed, játékos tanulás szerepét, fontosságát nem kell magyarázni. Minden 

pedagógus tudja és elismeri, hogy a helyesen kijelölt és alkalmazott játékos feladatnak 

nemcsak unaloműző, hangulatteremtő ereje van, ami a tantárgy megkedveltetésében játszhat 

közre, hanem képes arra is, hogy fokozza a tanulók teljesítményét: aktivizál, gátlásokat old, 

differenciálást tesz lehetővé, feloldja a tanulók átmenetileg fellépő fáradságérzését, s ezzel 

alaposabb gyakorlást, készségfejlesztést biztosít. A tanórákon tudatosan alkalmazott 

játékforma a didaktikus játék. Célja, hogy a tanítás-tanulás folyamatában az elsajátítandó 

ismeretanyagot közelebb hozzák a gyermekekhez, világosabbá váljanak számukra az 

összefüggések, a már elsajátított tananyagot játékos módon idézzük fel. 

 A didaktikus játékra elsősorban azért van szükség, mert jó lehetőséget biztosít az 

ismeretek felidézésére, gyakorlására, elmélyítésére és megerősítésére. Fejleszti a tanulók 

pszichikus tulajdonságait, serkenti a reproduktív emlékezetet, az új helyzetekben való újszerű 

feladatok megoldásával a produktív emlékezetet és a képzeletet. Az eredményes megoldások 

pozitív intellektuális érzelmeket szülnek. Mindezzel gazdagodik a gyermek jelleme, fejlődik 

személyisége.  

 A játékos nyelvtani feladatok szinte észrevétlenül juttatják el a kisdiákokat a nyelvi 

igényesség magasabb fokára. Megoldásuk során a nyelv szabályszerűségeit, 

törvényszerűségeit kell helyesen alkalmazniuk. Hasznosak, hiszen a gyakori helyesírási 

nehézségek leküzdésére késztetnek, de egyben szórakoztatóak is. 

 

A főnevek tanításakor alkalmazott nyelvi játékok 

Palindrom – Olyan szójáték, amikor az adott szó visszafele olvasva is értelmes: 

- csúcs, gőg, kölyök, lakkal, lappal, púp, tűt, arcra, tavat, epe, pap, görög, báb, pép, körök; de: 

abrak (karba), arany, bál, cél, daru, erő, eső, izom, ló, kád, kalász, kánya, pék, kandúr, kupak, 

mesék, dán, rét, mező, dara, iram, kávé, láp, rege, sörök, kas, jászol, ölük, írás 

Anagrammák – A betűk sorrendjének megváltoztatásával új szó jön (jöhet) létre: 

- kender (rendek), követ, lakás, méter, nyelvész, babja, hajba, irka, karma, tálba, vadja, róka, 

társát, szakasz, faféle, vatta, hajós, várig, apály, korsó, pala, fákon, bogár, gyalu, lila, igát, 

várig, bíró, öcs, rizs, sugár, világ, tejföl, szablya, láma, suli, róna, iram 

Hangleválasztásos játékok – A kijelölt (vagy nem kijelölt) hangot ejtjük: 

- perec (perc), székhely, feleség, párta, mérleg, keret, ablak, bolyt, gyűlés, nyáron, jelekkel, 

szolga, jelenség, bálvány, bunda, húrok, színt, bálvány, válás, fagy, Adél, harc, csíp, acél, 

rege, csősz, zsír, kapa, kalap, dereglye, erkély, fióka, dalia 



Hangragasztás-játék – Kijelölt (vagy ki nem jelölt) betűt ékelünk a szóba: 

- Marit (g; Margit), esély (t), terek (m), ülés (gy), kulacs (n), maci (r), mák (r); kacsó, bika, 

méreg, kérés, koca, székely, cél, él, lé, Eszter, Ottó, Ödön, Árpi, Anna, gerely, ária, alak, raj, 

érc, mez, per, öröm, óhaj, só, fája, ereje, karaj, mája, homok, koca   

Hangmásítás-játék – Az alapszóban másik hanggal helyettesítjük a kijelöltet: 

- sakál (szakáll), tejszín, erkély, szülő, uszony, előny, Dalma, Lenke, Gál, súgójuk, 

barlangjuk, gombjuk, villa, tábor, karika, ágyon, csutka, pince, övön, vándor, méter, bendő, 

béka, por, bál, pap, kéz, méreg 

Szótagcsere-játékok: 

- bölcső (csőből), szakasz, kapus, betű, bomba, róka, sonka, csóka, kelep, botlom, java 

Szólékelés – A középső szótagot elhagyjuk: 

- pocsolya (pólya), ibolya, seregély, kazetta, iroda, piskóta, veszélye 

Szóintarzia – Adott szóban megbújik más is: 

- fagy (agy), acél, kapa, rege, harc, csősz, kalap, befűzés, halmaz, szelence, szabász, rozsda, 

keretek, csütörtök, tükörterem, mágnes, pálya, bandita, kábel, opál, szolga, rozmaring, 

suszterinas, esztergapad, szitakötő, ribiszke, spanyolgallér, virradóra, pincesor, bogáron, 

bojtáron, poháron, kényelemért, történelemért, gazella, füzeteimre, testvéreimre, hozsanna, 

fogadóra, adóra, kerékagy, járóka, bocskor, gőz, galiba, zászló, gomolyag, hódolat, üzenet, 

kréta, tábor, boszorkány, borókabogyó, takács, kárpitos 

Fiahordó szavak – Minél több értelmes szó kiolvasása az adott szóból: 

- pl. „lófogadó” (ló, fog, foga, fogad, fogadó, ad, adó, lófog, dó); rakosgató, tapasztalat, 

olajoskanna, légitársaság, névelő, géplakatos, fejedelemség, szabadságharc, szülőföld, 

gőzkalapács, Kiskunfélegyháza, gőzfűrész, légitársaság, névelő, Kézdivásárhely, közlekedés 

Szóbarkácsolás – A római számokat jelző betűk elhagyásával újabb szavak jönnek létre: 

- MILLIÁRD (ár), ÓRIÁS, AKCIÓ, CSACSI, MECSET, LECKE, DELTA, DIÁKOS 

Régi mesterségek – Pótlás magánhangzókkal: 

- b_gn_r, k_d_r, cs_zm_d_ _, v_rg_, t_k_cs, v_nc_ll_r, sz_cs, t_m_r, k_lm_r, k_v_cs, 

k_rp_t_s, _tv_s, b_k_, t_m_r 

Ékezetet teszek-veszek – Mi lesz belőle? 

- ebed (ebéd), baj, öröm, part, kor, papa 

Szó-bokrocska – Adott szó minden betűjével újabb szavakat gyűjteni. 

- pl. a „város” szó esetében (Vajdahunyad, Ázsia, Románia, Olt, Segesvár). 

Szógyűjtés 

- rokon értelmű szavak: bankjegy, köszméte, kukorica, felügyelő, portéka, léc, jutalom, legelő 



- állatnévre utaló családnevek (Lovász, Juhász, Farkas) 

- mesterségre utaló családnevek (Mészáros, Molnár, Kádár, Szabó, Szakács, Takács, Varga) 

- népnévre utaló családnevek (Németh, Dán, Moldován) 

Kettőből hármat – Találd meg a harmadik személynevet! 

Albert Antal (Berta); Antal Izabella; Andor Kata; Mónika Tódor; Ervin Cecilia; Margit 

Tamás; Lehel Lajos; Albert Anna; Hunor Berta; Dalma Rita; Máté Valér 

Többes számból egyes számba – Alakítsd át a kifejezéseket egyes számba! 

- fák sírtak (fasírt); pihék nőnek; élnek elemek; ezek üstök; vendégek lőnek; villák mosnak; 

fejeid elemek; állanak a tokok; a karok ásnak; tengenek e részek 

Játékos szóalkotás – Pótolni a hiányos főneveket: 

- állat nevével: …felhő (bárányfelhő), …út, …fogó, …sor, …fül, …köröm, pa…, f…elék, 

…ndő, ga…, vas…, …tej 

- személynévvel: …lánc (eszterlánc), …kosár, …bogár, …pecsenye, paprika…, …csutka 

- testrészekkel: hattyú (nyak), sas…., kocka…, síp…, …kapocs, …kalács, …kagyló, …padlás 

- ugyanazzal a szóval:   kakukk…     mák…        …ruha      ablak…     …őr            …óra 

                                      hímes…        tyúk…       …séta       szem…      osztály…    …kendő 

                                      csoki….        tenger…     …hajó      …fal          dísz…         …tolvaj 

(tojás, szem, űr, üveg, terem, zseb) 

Csupa -ü, -ű betűs szó! Mi lehet? 

- kenderkóc, rágcsáló, étrend, díszes előadás, fogadalom, juhfajta, sövény, alkotás, vétek 

(csepű, güzü, menü, revü, eskü, ürü, gyepű, mű, bűn) 

Csupa -j betűs szó! 

- kívánság, uralkodó, balta, pitypalatty, nyárfa, lárma, győztes (óhaj, fejedelem vagy vajda, 

fejsze, fürj, jegenyefa, zaj vagy zsivaj, robaj, bajnok) 

Csupa -ly betűs szó! 

- rab, hangszer, uralkodó, száraz ág, palota, kerti szerszám, torlasz, ellenségeskedés, kiáltás, 

kisszék (fogoly, furulya, király, gally, gereblye, akadály, viszály, sikoly, zsámoly) 

Betűpótlás – Mi hiányzik: 

 -j vagy -ly? harká…, ö…v, só…om, kese…ű, var…ú, papagá…, sirá…, für…, seregé…, 

ma…om, rá…a, la…hár, gó…a, …aguár, biva…, mo…, hé…a, karva…, bago…, sza…kó, 

-ú vagy -ű? sepru, szegfu, borju, szucs, szurő, tetu, betu, sarkantyu, varju, gyuszu, gyuru, fesu, 

koszoru, sarkantyu, gyuszu, kesztyu 

Kakukktojás 

- erkély, osztály, pálya, jég, lyuk, uszály, engedély, estély  



- Orsolya, Ibolya, Jázmin, Gergely, Hajnal 

- lyuk, ajtó, kopja, persely, ajándék, csuklya, tartály, száj, kölyök 

- majonéz, jelzőlámpa, selyem, kristály, vályú, hajó, juhász, haj   

Hiányos szólások, közmondások – Pótlás …  

- egy-egy testrész nevével: Itt a …, nem disznó… . Megüti a … . Bogarat ültet a … . Nem 

köti az …. . Nem fér a … . … ég a gyertya.  

- személynevekkel: Könnyű … táncba vinni. Meghalt …, oda az igazság. Lassan készül, mint 

a … széke. Most légy okos, … . Él, mint … Hevesen. Kapkod, mint … a mennykőhöz. 

Bámul, mint … szamara. Nem tudja csak … és az egész város. Ő sem jobb a … vásznánál.  

Elírt szólások, közmondások: 

Addig jár a kancsó a kútra, amíg el nem törik. Éhes sertés makkal álmodik. A paripának négy 

lába van, mégis megbotlik. Hamar tevékenység ritkán jó. Nagy tuskóba vágta a baltáját. Két 

darálóban őrölnek. Megette a tésztája javát. Felkopik a szeme. Ezt nem teszi ki az ajtóba. Zöld 

gallyra vergődik. Kimutatta a szeme fehérét. Minden rögöt megmozgat. Aki mer, az nyel. 

Szólások párban – Kiegészíteni ugyanazzal a szóval vagy a szó más-más alakjával. 

Tartja a … .       Leesik az …. .            Feni rá a …. .          Hamar … ritkán jó. 

Lyukas a …. .   …. felfegyverkezve.   … van az időnek.    Ki se látszik a sok … . 

Több … többet lát.     Nem látja a … az erdőt.         Ne szólj …, nem fáj fejem. 

A … a lélek tükre.      Beleköt az élő … is.               Keserű a … íze.  

 

Összegzés 

 Sok eredménytelenség és kudarc érheti a tanulókat nyelvtan órán, hiszen ellentmondás 

van a kisiskolások jórészt szemléletes, konkrét gondolkodása, valamint a nyelvtani fogalmak, 

helyesírási szabályok elvont jellege között. Az eredményesség hatásos eszközeként 

használom a nyelvi játékokat. Tény, hogy didaktikai játékok, változatos és érdekes módszerek 

alkalmazásával a tanulók helyesírási készségének szintje emelkedhet. A tanítónak pedig 

mindig meg kell találnia az osztályának legmegfelelőbb, legcélravezetőbb eszközöket, 

eljárásokat. Leghatásosabbnak vélem a cselekvéses tanulást, melyben a kíváncsiságot felkeltő 

érdekes megfigyelési szempont, a problémahelyzet, játékos feladat egyaránt tevékenységre 

ösztönzi a tanulókat, motiválja őket. 
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Rezumat 

 

În lucrare am prezentat modalităţi de aplicare a jocului didactic în cadrul orelor de limba 

maghiară deoarece este un tip specific de activitate prin care putem consolida, preciza, 

verifica cunoştinţele elevilor, putem îmbogăţi sfera de cunoştinţe, avem posibilitatea de a 

pune în valoare şi de a antrena capacităţile creatoare ale elevilor. La aceste ore din marea 

varietate a jocurilor didactice folosesc îndeosebi jocurile lingvistice, de limbă. Sunt variate, 

atractive, îmbină forma de divertisment cu cea de învăţare. Prin ele urmăresc formarea 

deprinderii de muncă independentă, de scriere corectă din punct de vedere gramatical şi  

ortografic. Consider eficientă folosirea jocurilor de limbă la orele de gramatică. 



 

 

Creaţia – formă de activitate a copilului preşcolar 

 

Prof. Înv.preşc. NAŞCA CRISTINA,  
Grădiniţa cu program ptelungit nr.15. 

Tg. Mureş, jud. Mureş 
 

Moto :  „Cu copiii poţi să faci orice, atâta timp cât te joci cu ei.”    

OTTO EDUARD LEOPOLD von BISMARK 

 

1. Actualitatea şi importanţa temei 

Asigurarea succesului la învăţătură al copiilor în funcţie de potenţialul lor biologic şi psihic, 

pe de-o parte şi depăşirea eşecului pe de altă parte, se prezintă ca obiective educaţionale de mare 

complexitate la etapa actuală de dezvoltare a teoriei şi practicii pedagogice. 

Eficienţa preşcolarului mare depinde nu numai de capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor, dar şi de anumite trăsături de personalitate, în particular, de imaginaţia 

lui. Fără  imaginaţie este imposibilă acumularea aceloraşi cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, este cu 

neputinţă formarea personalităţii în ansamblu a preşcolarului mare.  

 Analizând procesul cognitiv, chiar de la 3-5 ani se remarcă unele particularităţi pe care se 

pot baza exerciţiile de creativitate. Percepţia, memoria, imaginaţia, gândirea, limbajul se constituie 

şi se dezvoltă prin acţiuni în situaţii concrete cu obiectele. 

 „Căutările spontane ale copilului – spune J. Piaget – cer ca orice adevăr ce trebuie cucerit să 

fie reinventat… sau cel puţin să fie reconstituit şi nu doar transmis”. Operaţiile gândirii la vârsta 

preşcolarului mic şi mijlociu se constituie tot în activitatea practică, nemijlocită. Pe fondul 

activităţii ludice şi al activităţii comune în grădiniţă, la preşcolarul mare percepţia începe să se 

detaşeze de situaţiile concrete. Acum copilul doreşte să ştie mai mult, pune numeroase întrebări, 

experimentează, este curios şi „pune mâna” pe tot ce-i iese în cale, pe tot ce vede.  

 Jocul, ca activitate dominantă la vârsta preşcolară, îndeplineşte în viaţa copilului funcţii 

formative esenţiale: 

• Îmbogăţeşte sfera cognitivă, afectivă şi voliţională a vieţii psihice a copilului. 

• Formează interesele şi incită curiozitatea. 

• Extinde aria relaţiilor psihosomatice interpersonale. 

Valoarea jocului ca activitate fundamentală a grădiniţei, a fost relevată de J. Piaget care îl 

defineşte ca o pârghie foarte puternică a învăţării, deoarece copilul care se joacă îşi dezvoltă 

percepţiile, inteligenţa, tendinţa de a-şi exprima instinctele sale sociale. 



2. Conceptul de creativitate. Activitatea creativă. 

„A crea” înseamnă „a produce”, „a genera” ceva nou în raport cu ceea ce este vechi, 

cunoscut, uzual, banal. Noutatea este şi ea evaluată gradual după cote de originalitate. Cota de 

originalitate corespunde distanţei dintre produsul nou, şi ceea ce preexistă ca fapt cunoscut şi 

uzual în domeniul respectiv. În literatura română este apreciată originalitatea poeticei lui Eminescu, 

iar apoi cea a poeziei lui Arghezi, Blaga, Nichita Stănescu. În alte domenii, precum pictura, 

sculptura sau arhitectura, măsura originalităţii este şi mai evidentă. 

În deceniul al patrulea al secolului nostru, pentru a depăşi limitele vechiului termen „ talent”, 

a fost introdus în vocabularul psihologiei americane termenul de „creativitate”, care are un grad mai 

mare de generalitate şi un spectru mai larg de cuprindere. Elementul comun al celor doi termeni este 

nota de originalitate. Spunem despre o persoană că e talentată, dacă într-un anumit domeniu 

manifestă multă originalitate. „Talentul corespunde creativităţii de nivel superior” (Neveanu, P.P., 

„Psihologie”, 1990, p.168).  

Talentul înglobează dezvoltarea superioară a aptitudinilor generale şi specifice. Creativitatea 

depăşeşte nivelul aptitudinilor, deoarece cuprinde structuri complexe de personalitate.  

Conceptul de creativitate are trei accepţiuni: 

• Comportament şi activitate psihică creativă; 

• Structură a personalităţii sau stil creativ; 

• Creativitate de grup. 

Brian Clegg şi Paul Birch, în lucrarea lor: „Creativitatea”, oferă o nouă viziune asupra 

actului creativ, conferindu-i trei dimensiuni: 

• Creativitate artistică – crearea unei cărţi, a unei picturi, sculpturi sau piese muzicale originale; 

• Creativitatea descoperirii – inventarea unor jucării noi din piesele lego pe care le are deja ; 

• Creativitatea umorului – ceva cu totul aparte, deoarece dezvăluie faptul că lumea este privită 

diferit, acesta fiind lucrul esenţial în creativitate.  

Fiecare fiinţă umană posedă o experienţă pe care o prelucrează mereu, folosind operaţii, 

tehnici şi scheme mintale, ceea ce demonstrează faptul că orice individ posedă un potenţial creativ. 

M. Ralea spunea că muzica ne învaţă să ascultăm, iar pictura ne învaţă să privim. Analog, 

am putea spune că inovaţia şi tehnica ne învaţă să acţionăm să alegem cele mai bune metode şi 

procedee pentru a rezolva situaţiile problematice şi conflictuale. 

 3.  Metodele interactive – valenţele lor în direcţia stimulării creativităţii 

 Metoda este calea, drumul pe care îl urmezi pentru a obţine rezultatul dorit. Alegerea celor 

mai eficiente metode ţine de tactul pedagogic şi creativitatea fiecărei educatoare în parte. 

 Pentru o eficienţă maximă, metodele trebuie prezentate copiilor ca un joc cu reguli. Ele 

acţionează asupra modului de gândire şi de manifestare a copiilor, împletindu-se cu creativitatea lor. 



 Prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive şi nu de concentrare, 

metodele interactive învaţă copiii să rezolve problemele cu care se confruntă, să gândească creativ, 

să ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele. 

 Situaţiile de învăţare rezolvate prin metode interactive, de grup, dezvoltă copiilor atât 

gândirea creatoare, cât şi gândirea democratică, deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că 

atunci când analizează un personaj, comportamentul unui copil, o faptă, o idee, un eveniment, ei 

critică comportamentul, ideea, fapta, nu critică personajul din poveste, sau copilul, adultul. 

Metodele învaţă copiii că un comportament întâlnit în viaţa de zi cu zi poate fi criticat pentru a 

învăţa cum să-l evităm.  

 Strategiile didactice interactive, ca strategii de grup, presupun munca în colaborare a 

elevilor organizaţi pe microgrupuri sau echipe de lucru, în vederea atingerii unor obiective 

preconizate (soluţii la o problemă, crearea de alternative). Se bazează pe sprijinul reciproc în 

căutare cercetare şi învăţare, stimulează participările individuale, antrenând subiecţii cu toată 

personalitatea lor (abilităţi cognitive, afective, volitive, sociale).  

Metodele destinate produsului creator sunt de două categorii, de asemenea, imaginative şi raţionale. 

a.Metode imaginative: 

Brainstorming-ul este cel mai des folosit ca metodă de stimulare a creativităţii de grup, 

foarte util în producţie, elaborată de Osborn în 1935 şi pleacă de la două principii esenţiale: 

amânarea judecăţii pentru a putea căuta soluţii. 

Sinectica, spre deosebire de metoda precedentă, este o metodă calitativă, fiind elaborată o 

singură soluţie ce va fi ajustată ulterior, bazându-se pe două principii esenţiale: transformarea 

straniului (necunoscutului) în familiar (cunoscut); transformarea familiarului în straniu. 

Metoda Philips 6-6 presupune reunirea a 30-50 persoane cu specialităţi diferite, din care se 

formează grupe de 6 persoane, fiecare cu un lider, care va prezenta un raport asupra discuţiilor 

purtate în 6 minute. 

Metoda Panel se desfăşoară într-un grup de 5-7 persoane, cu competenţe în domeniul 

respectiv. 

Metoda 6-3-5 presupune organizarea de grupuri de 6 persoane, ce trec soluţiile pe o foaie cu 

trei coloane ce circulă pe la fiecare, după 5 minute. 

Metoda Delphi este o metodă prin care un grup de experţi completează un chestionar, într-

un timp stabilit. 

Metoda Frisco are ca principală caracteristică atribuirea unor roluri de către moderator 

(tradiţionalul, exuberantul, pesimistul, optimistul). 

b.Metodele raţionale (analitice) cel mai des utilizate sunt: 



 - metoda listelor, elaborată de R. Crawford, în 1931 şi presupune descompunerea fiecărei 

probleme în elementele sale componente şi îmbunătăţirea fiecărei componente în parte; 

 - metodele matriceale presupun trecerea pe orizontală şi pe verticală a variabilelor ce 

urmează a fi asociate şi combinate.  

Am ales pentru exemplificare ca şi metodă interactivă:  “Ciorchinele”. 

Aceasta este o tehnică care exersează gândirea liberă a copiilor asupra unei teme şi 

facilitează realizarea unor conexiuni între idei deschizând căile de acces şi actualizând cunoştinţele 

anterioare. 

Obiectiv: - Integrarea informaţiilor dobândite pe parcursul învăţării în ciorchinele realizat 

iniţial şi completarea acestuia cu noi informaţii. 

• Tehnica contribuie la organizarea reprezentărilor. 

• Exersează capacitatea copiilor de a înţelege un anumit conţinut. 

Materiale necesare: carton colorat, foarfeci, şabloane, carton presat, autocolant, carioca. 

Tehnica de lucru: desen după şablon, decupare, aşezare. 

• Se pregăteşte panoul de lucru, 

• Se desenează şi se decupează ovale folosind culori diferite pentru fiecare informaţie 

adecvată temei, 

• Se desenează şi se decupează săgeţi de lungimi, grosimi şi culori diferite, 

corespunzătoare materialului anterior; 

• Se face un exerciţiu simplu de aşezare a materialelor pe panou. 

Etapele elaborării ciorchinelui: 

a) Comunicarea sarcinii de lucru: 

• Se lucrează pe grupe, copiii din acelaşi grup cooperând unii cu alţii în scopul 

rezolvării sarcinii; 

• Fiecare grup dispune de carton, foi autocolante, carioci, imagini din poveste.  

b) Activitatea pe grupe de 4-5 copi: 

În cadrul activităţii integrate: 

ADE / DOS+DS: „Africa – ţinutul lumii a treia” – prezentare generală 

Pe parcursul derulării poveştii se foloseşte ca metodă activ-participativă de fixare, 

consolidare a cunoştinţelor „Ciorchinele”, pentru a evidenţia personajele şi apoi, pe baza figurii se 

urmăreşte exersarea creativităţii prin jocul: „Trei lucruri pe care le puteţi spune despre 

personajul...” 

Astfel, se împărţit grupa în grupe de 4-5 copii. 

Se aşează pe panou o imagine din poveşte , iar în mijloc se scrie cuvântul “personaje”. 



Împreună cu copiii se stabilesc care sunt personajele din poveste şi se aşează folosind săgeţi 

mai lungi în jurul temei pe panou. 

Apoi, fiecare grup de copii va primi o planşă cu un personaj şi vor desena trei lucruri pe care 

le pot spune despre personaj, pe cercuri diferite. 

c) Activitatea frontală: 

• Se completează ciorchinele pe panou. 

• Pe rând, grupurile vor prezenta imaginile din care reies însuşiri ale personajelor 

(scene din poveste), pe care le vor grupa în jurul personajelor corespunzătoare pe 

panou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.Reprezentarea grafică a personajelor. 

 

Concluzie: 

Ciorchinele se poate realiza şi în activităţi de observare, precum şi într-o activitate de 

convorbire, sau la începutul şi pe parcursul unui proiect pentru a reactualiza şi sintetiza cunoştinţele 

copiilor despre un subiect şi completarea lor cu altele noi. 
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4.  Jaloane în evaluarea creativităţii în învăţământul preşcolar  

Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţional complex, ce cuprinde simultan 

fenomenele de activizare (incitare şi susţinere), antrenare, cultivare şi dezvoltare prin actualizarea 

virtualitaţilor creative, pentru accederea lor de la posibil la real, prin afirmarea efectivă . 

 Este necesar să avem în vedere întregul sistem al condiţiilor sau factorilor favorizanţi 

afirmării şi dezvoltării creativităţii, cum ar fi: 

 a.  factori structurali, intriseci creativităţii;  

 b.  factori de climat general în dezvoltarea şi afirmarea personalităţii copiilor ; 

 c. factori de ambianţă psihosocială şi respectiv de climat psihoeducaţional – stimulativ 

pentru afirmarea şi evoluţia creatoare. 

Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană către nou, 

pasiunea pentru fabulaţie dorinţa lui de a realiza ceva constructiv creativ pot fi “alimentate” şi 

împlinite efectiv pot fi puse adecvat în valoare prin solicitări şi antrenamente corespunzătoare care 

astfel pot oferi multiple elemente pozitive în stimularea şi cultivarea potenţialului creativ propriu 

vârstei preşcolare.  

 În acelaşi sens, atmosfera sau climatul psihosocial în care îşi desfaşoară activitatea copilul 

constituie aspectul hotărâtor. Rolul unui climat caracterizat prin deschidere şi stil relaxat de creaţie, 

prin asigurarea libertăţii de afirmare şi expresie independentă, prin recunoaşterea şi aprecierea 

pozitivă ca şi prin încurajarea şi promovarea efortului creativ pot participa în mod decisiv la 

dezvoltarea creativităţii copiilor. 
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MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA PREŞCOLARI 

 PRIN JOCURI CREATIVE 

 

Prof. Inv. Preșcolar BLAGA NOLIANA 

Grădinița Prog.Prel.Nr.16 Tg.Mureș 

 

Jocul este domeniul principal în care se manifestă şi se exersează imaginaţia, climatul 

psihologic cel mai favorabil al copilului preşcolar pentru a se forma armonios. Prin joc copilul 

ne dăruieste tot ce are el mai bun, atat ca forţe fizice, cât şi ca valori morale. El contribuie la 

formarea personalităţii copilului şi creează o ambianţă de cooperare. 

Jocul este un mijloc foarte important de dezvoltare psihică multilaterală a copilului, 

devenind pe parcurs o formă de activitate tot mai complexă. 

Datorită schimbărilor care se produc în psihicul copilului, jocul prezintă o serie de 

particularităţi caracteristice 

Jocul este cea mai sigură cale de acces la sufletul copilului, ocupând o poziţie 

privilegiată la această vârsă. Îmbinând armonios blândeţea cu exigenţa, am căutat ca, prin tot 

ceea ce fac să trezesc dorinţa copilului de a deveni el însuşi creator de frumuseţi. Pornind de 

la premisa ca jocul mobilizează personalitatea copilului, am găsit în acesta un excelent mijloc 

de a fructifica, stimula şi consolida imaginaţia debordantă a preşcolarului. 

Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale, 

educaţionale. Rolul creativităţii în procesul culturii şi civilizaţiei este enorm iar în şcoala 

contemporană este prezentă o vie preocupare pentru educarea creativităţii. Multă vreme 

creativitatea a fost considerată un har divin, har pe care îl aveau puţini oameni. Concepţia 

conform căreia talentele şi geniile sunt înnăscute a fost depăşită. Acestea sunt rezultatul 

interacţiunii dintre influenţa mediului şi a eredităţii, dintre învăţare, maturizare şi dezvoltare. 

Scopul principal al cercetării pe tema ”eficienţei jocului în stimularea creativităţii 

copilului preşcolar” este de a atrage atenţia asupra plusurilor pe care le aduce jocul în 

evoluţia pe plan creativ a personalităţii copiilor.  

Testele aplicate au fost următoarele: 

Construcţia unui tablou. 

Am aplicat testul intitulat Construcţia unui tablou.  

În evaluarea răspunsurilor date am luat în considerare următoarele criterii: 

Originaliatea: capacitatea copilului de a da răspunsuri originale. 
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Aplicarea testului a necesitat crearea unei atmosfere potrivite, adica a atmosferei 

ludice, timpul testării fiind de 30 de minute, din care timpul de lucru propriu - zis a fost 20 de 

minute.Se împart copiii în 2 grupe, în subgrupe de câte 10 copii/ grup, pentru a obţine 

rezultate mai bune. Se prezintă preşcolarilor cele 3 activităţi. 

Activitatea: Construcţia unui tablou;  

Cerinţe: ¤Realizaţi un desen pornind de la forma pe care o aveţi desenată pe hârtie. După ce 

aţi completat tabloul vostru, gândiţi-vă la un nume sau la un titlu pentru el 

Timp de lucru 20 de minute pentru fiecare activitate în parte.  

Exemplu pentru Activitatea - Construcţia unui tablou 

„Pe pagină aveţi o formă rotunjită. Gândiţi-vă la un desen sau la un tablou ori la un 

obiect pe care să desenaţi incluzând această figură ca o parte integrantă. Încercaţi să vă 

gândiţi la un tablou la care nimeni nu s-a gândit. Adăugaţi primei idei care vă vine în minte 

altele noi, astfel încât să concepeţi o poveste cât mai interesantă cu putinţă. După ce aţi 

completat tabloul vostru, gândiţi-vă la un nume sau la un titlu pentru el, pe care mi-l 

spuneţi şi eu îl voi scrie în partea de jos a paginii, în spaţiul prevăzut pentru aceasta. Găsiţi 

un titlu cât mai interesant şi mai neobişnuit care să descrie povestea voastră.. Aveţi 20 

minute la dispoziţie.”  

O manifestare a productivităţii fanteziei şi a creativităţii preşcolarilor s-a observat nu 

numai în desene ci şi în răspunsurile copiilor privind temele realizate. La întrebarea "Ce ai 

desenat?", o mare parte dintre copii au răspuns prin propoziţii, semnificând, de exemplu, şi 

ce face fetiţa, ce fel de floare, maşină, minge a desenat sau au denumit o acţiune legată de 

desenul lor. 

Pentru originalitatea desenului realizat şi a titlului scorarea a fost făcută pe o scară 

cuprinsă între 0-3 puncte, astfel: 

• 3 puncte: (titluri abstracte, dar adecvate care merg dincolo de ceea ce se poate 

vedea şi care spun o poveste precum ,,Ciclul anotimpurilor”);  

• 2 puncte: (titluri descriptive, dar imaginative, în care modificarea merge dincolo 

de concret sau de descrierea fizică, precum: De vorbă cu un fulg de nea);   

• 1 puncte: (titluri descriptive, concrete, implicând o raportare la o altă clasă, de 

titlul: Căţeluşul meu, Iarna); 

• 0 puncte: (titluri banale, care repetă desenul de tipul: ,,om”, ,,ou”, ,,iepuri” etc). 

Fiind preşcolari, titlurile copiilor au fost notate de către mine, scriindu-le la fiecare copil în 

parte. 



 3 

„Integrarea noţiunilor” 

În evaluarea răspunsurilor date am luat în considerare următoarele criterii: 

• Flexibilitatea: capacitatea copilului să identifice cât mai multe clase de date. 

S-a punctat numărul claselor de răspunsuri identificate; 

 Flexibilitatea a fost cotată în funcţie de numărul total de categorii diferite în care se pot 

încadra răspunsurile la un item. Pentru cotarea flexibilităţii spontane am utilizat testul intitulat 

„Integrarea noţiunilor”. 

Obiectiv: 

• Dezvoltarea agerimii gândirii, capacitatea de a generaliza, raportarea noţiunilor 

integratoare la semnificaţia obiectelor ce le reprezintă. 

Desfăşurarea: 

Copiilor li se propune un grupaj de noţiuni aparţinând aceleiaşi categorii integratoare 

şi li se cere cât mai multe obiecte, fiinţe, lucruri: 

• Numeşte toate animalele care trăiesc la casa omului. 

• Toate animalele care trăiesc în pădure. 

• Tot ce poate zbura. 

• Tot ce poate înota.  

• Tot ce poate fi confecţionat din lemn. 

• Toate fructele care se pot consuma.. 

• Tot ce se poate deplasa cu ajutorul roţilor. 

• Toate legumele care se pot consuma. 

Barem : 

• 0 puncte–copilul răspunde doar la 1 întrebare din 10; 

• 1 punct –copilul răspunde la 3 întrebări din 10; 

• 2 puncte – copilul răspunde la 4-5 întrebări din 10; 

• 3puncte – copilul răspunde la cel puţin 9 din cele 10 întrebări. 

„Este corect ?” 

În evaluarea răspunsurilor date am luat în considerare următoarele criterii: 

• Fluiditatea: capacitatea copilului să enumere cât mai multe date. S-a punctat 

numărul răspunsurilor date; 

Fluiditatea am căutat s-o apreciez prin testul „Este corect ?”, pentru a cunoaşte mai 

multe genuri de fluiditate (verbală, asociativă, expresională şi ideativă). 

Obiective. 
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• Consolidarea competenţelor referitoare la poveşti, texte literare.  

• Dezvoltarea atenţiei a promptitudinii, a vorbirii coerente. 

Materiale. 

Imagini (personaje dintr-o poveste) : capra, lupul, vulpea, iezii, pădurea, masa de 

ceară. 

Regulile jocului. 

Copilul ce depistează erorile, se anunţă, făcând apoi precizările respective. Episoadele 

improvizate să fie cât mai variate. 

Desfăşurarea. 

Jucătorii trebuie să depisteze imaginea personajului necorespunzător, să spună din ce 

poveste face parte şi să povestească anumite fragmente. 

Barem: 

• 0 puncte – nu recunoaşte povestea. 

• 1 punct – a numit un singur fragment de poveste. 

• 2 puncte – a numit 2-3 fragmente de poveste. 

• 3 puncte – a numit toate fragmentele din poveştile cunoscute 

În prima fază am aplicat cele trei teste la cele două grupe experimentale. Testele au fost 

aplicate individual. Între efectuarea celor trei teste s-a lăsat un interval de 12 zile pentru a 

evita interferenţa în ceea ce priveşte temele realizate, oboseala şi apariţia indiferenţei faţă de 

sarcini. 

De-a lungul întregului semestru, conform cu obiectivele urmărite şi cu metodele şi tehnicile 

propuse am desfăşurat împreună cu copiii o serie de activităţi al căror rol a fost acela de a 

călăuzi pe fiecare copil în parte spre manifestarea activă a libertăţii personale, de a gândi, 

simţi  şi acţiona potrivit nevoilor, înclinaţiilor, intereselor, capacităţilor şi posibilităţilor 

individuale ale fiecăruia.  

 Consider că, prin activităţile desfăşurate, prin utilizarea sistematică a jocului atât ca 

metodă cât şi ca activitate; am îndepărtat factorii inhibatori ai creativităţii iar prin jocuri şi 

exerciţiile aplicate la grupă, am determinat o creştere a capacităţii asociativă, ideativă a 

copiilor, crescând flexibilitatea şi fluiditatea gândirii şi într-un mod semnificativ capacitatea 

combinatorie. 

CONCLUZII 

Creativitatea reprezintă o formațiune psihică deosebit de complexă caracterizată 

printr-o multitudine de sensuri, precum: utilitate, eficiență, valoare, ingeniozitate, noutate, 
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originalitate, expresivitate. În esența sa, creativitatea poate fi privită și ca o metodă de 

rezolvare a problemelor.  

Studiul creativității la copiii preșcolari se axează fost stimularea creativităţii copilului 

preşcolar prin joc. Am pornit de la premisa că în orice copil există un potenţial creativ, care 

trebuie identificat şi potenţat.  

Studiul realizat în această lucrare a confirmat faptul că prin stimularea creativității 

copii își vor dezvolta o serie de capabilități, iar pe măsură ce copiii își dezvoltă abilitatea de 

evaluare a propriilor idei, calitatea lor și generarea soluțiilor devine din ce în ce mai 

importantă. 

Metoda de stimulare a creativității a fost jocuri creative, aceasta fiind una dintre cele 

mai eficiente metode ce poate fi aplicată la copiii preșcolari. În metoda jocurilor creative am 

luat în considerare povestea, imagini, întrebări care să necesite răspunsuri ingenioase, un grad 

ridicat de originalitate. Utilizarea acestor teste a fost deosebit de ușoară și nu a reprezentat 

dificultăți pentru preșcolari. Mai mult, acestea s-au dovedit utile nu numai în procesul de 

stimulare a creativității, dar și în cel de testare a acesteia. 

În final, aș dori să menționez câteva aspect pe care le consider importante în legătură 

cu creativitatea.  

În primul rând, creativitatea nu trebuie văzută ca un proces necesar doar la vârsta 

adultă sau școlară. Necesitatea stimulării creativității trebuie conștientizată încă din faza 

preșcolară, aceasta asigurând premisele accederii cu success la treptele superioare din viață.. 

 Educatorii trebuie să încerce să se adapteze la ideile copiilor fără a încerca să 

structureze ideile acestora dacă acestea nu se potrivesc cu cele ale adulților. 

Strategia didactică este responsabilă, în mare parte, de stimularea potenţialului creativ 

al copilului preşcolar; în acest sens ea va  viza:stimularea curiozităţii  şi a trebuinţei de 

cunoaştere la copiii; declanşarea motivaţiei pozitive şi afective; asigurarea unui un climat 

educaţional dezinhibant, amenajat pe centre de activitate; jocul şi metode pedagogice active; 

conduite didactice flexibile, care permit libera exprimare a copilului, încurajează autonomia, 

iniţiativa şi creativitatea lui; valorificarea  activităţilor opţionale, care pot fi alternative 

eficiente celorlalte modalităţi privitoare la stimularea creativităţii copilului de vârsta 

preşcolară. 

• Modalităţi de diseminare a rezultatelor 

Activitatea de cercetare va putea fi valorificată şi popularizată în următoarele forme: 

� mese rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane; 

� articole în reviste de specialitate; 



 6 

� lecţii deschise în cadrul comisiilor metodice şi al cercurilor 

pedagogice; 

• Originalitatea cercetării şi punctele sale tari 

Rezultatele cercetării au fost analizate, prelucrate, interpretate, în scopul eficientizării 

modalităţilor operaţionale de utilizare personalizată a jocurilor creative, folosite în scopul 

stimulării creativităţii copiilor.  

• În urma realizării cercetării s-au elaborat concluziile, respectiv s-a stabilit faptul că 

ipoteza cercetării s-a confirmat: utilizarea jocului ca metodă de predare- învăţare- 

evaluare şi ca activitate, duce la dezvoltarea abilităţilor creatoare ale preşcolarilor 

Rezultatele cercetării permit punerea în valoare cu adevărat în practica efectivă, prin 

popularizarea sub diferite forme (mai sus menţionate). 

• Limite ale cercetării/ Puncte slabe 

• Utilizarea jocurilor creative a scos în evidenţă şi anumite limite ale acestora: unele 

sunt cronofage, uneori lipseşte materialul didactic adecvat; 

• Deschideri spre alte teme de cercetare 

o Cercetări cu teme identice, axate pe alte eşantioane de conţinut, care să identifice 

unele aspecte didactice relevante în predare, învăţare şi evaluare; 

o Cercetări care să stabilească efectele individuale ale jocului în stimularea creativităţii 

copilului; 
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METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE 

Prof. Pintea Carmen-Lucia, Gimnaziul de Stat ”Miron Neagu”, Sighișoara, jud. Mureș 

Moto: 

„ … evaluarea n-ar trebui să sancţioneze, ci să ofere informaţii despre ce ştie şi ce poate să facă 

elevul cu ceea ce a învăţat. Dacă (…) nu oferă asemenea informaţii, ci doar note, ea este inutilă din 

punct de vedere formativ” (A. Ţepelea) 

1. Introducere 

Mondializarea economiei, mutaţiile de pe piaţa forţei de muncă, rapiditatea schimbărilor 

tehnologice şi sociale, exigenţele sporite ale societăţii civile au determinat instituţii şi specialişti din 

întreaga  lume să caute competenţele de care are nevoie orice cetăţean pentru a se integra în viaţa 

socială 

Abordarea bazată pe competenţe vizează aptitudinile şi deprinderile necesare pentru aplicarea 

adecvată a cunoştinţelor precum şi dezvoltarea unor atitudini pozitive în favoarea continuării 

studiilor, a gândirii critice şi a creativităţii. Această abordare reprezintă o provocare reală pentru 

organizarea procesului de învăţare şi depinde în mod crucial de capacităţile profesorului, de modul 

în care acesta își declină rolul de facilitator al învățării. 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ și stabilirea unei strategii 

de evaluare se impune de la sine. A stabili o strategie de evaluare  echivalează cu a fixa când 

evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. În final, în 

funcţie de concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de 

predare iar directorul strategia managerială.   

2. Metode complementare de evaluare 

Metodele complementare de evaluare au un important potențial formativ. Ele conduc la un real 

parteneriat profesor- elev-familie. Elevul are posibilitatea de a se autoevalua, de a se autocorecta, de 

a-și regla stilul de învățare de a-și manifesta creativitatea și spiritul critic, sub îndrumarea dascălului 

care devine, în învățarea centrată pe elev, un facilitator al învățării. 



Printre metodele complementare de evaluare, din ce în ce mai folosite în prezent, se află: observația 

sistematică a elevilor, proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă, 

autoevaluarea.  

2.1. Evaluarea prin portofoliu 

Portofoliul, inițial folosit la elevii mari, este o metodă de evaluare mai veche, folosită, îndeosebi, în 

învăţământul primar, unde învăţătorii le cereau elevilor să realizeze o seamă de lucrări, pe parcursul 

instruirii, care constituiau un fel de carte de vizită a lor. Aceste lucrări, cuprinzând compuneri, 

rezolvări de probleme, diverse produse executate la lucrul manual, ierbare, insectare, colecţii 

minerale şi altele asemenea, erau apreciate şi notate, iar cele mai reuşite erau prezentate în cadrul 

unor expoziţii organizate la sfârşitul anului şcolar. 

„Descoperită” după anul 1989 şi numită „portofoliu”, metoda s-a extins şi la celelalte trepte 

de învăţământ, dându-i-se un conţinut mai precis. 

Adrian Stoica o include între metodele „complementare” de evaluare, alături de observare, 

de investigaţie şi de proiect, evidenţiindu-li-se valenţele formative şi apartenenţa la ceea ce autorul 

numeşte „evaluare autentică”, prin care înţelege „un concept relativ nou” ce „se referă la evaluarea 

performanţelor elevilor prin sarcini de lucru complexe” (Stoica, A., 2003). 

În această perspectivă, Adrian Stoica include în portofoliu diverse rezultate ale activităţii 

desfăşurate de elevi pe parcursul instruirii, înregistrate fie cu ajutorul metodelor considerate 

„tradiţionale” (orale, scrise şi practice), fie cu ajutorul celor numite „complementare” (observarea, 

proiectul, investigaţia). 

2.2. Evaluarea prin portofoliu- exemplu pentru disciplina chimie 

La disciplina chimie, clasa a VII-a, această modaliate de evaluare s-a bucurat de succes în rândul 

elevilor. Voi prezenta în continuare modalitatea de folosire a portofoliului la unitatea de învățare 

”Amestecuri de substanțe” 

La începutul unității de învățare, se prezintă obiectivele de urmărit, componența portofoliului, grila 

de evaluare a acestuia. Aceasta din urmă se comunică și părinților, care vor semna de luare la 

cunoștință. Elevii au fost împărțiți în grupe de câte trei elevi. Elevii cu dificultăți de învățare au avut 

posibilitatea de a alege, în locul paginii de publicație, o compunere cu tema Poluarea Șercheșului, 

realizată în urma excursiei pe care am făcut-o cu clasa în aria protejată Șercheș din Sighișoara, în 

afara programului de școală.  

În tabelul de mai jos este prezentat un model de grilă de evaluare a portofoliului: 



Unitatea de învăţare: Amestecuri de substanţe 

Numele si prenumele elevului/ grupa  

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Chimie  

 Punctaj Comentarii 

Publicaţia                 (30 puncte) 

Conținut: Scop 6 p  

Conținut: Concluzii 4 p  

Conținut: Sursele de 

informare 

4 p  

Creativitate 4 p  

Tehnoredactare 4 p  

Design  4 p  

Reguli gramaticale 4 p  

Probleme                   (16 puncte) 

Datele problemei 4*1 p  

Transformări 4*1 p  

Formule 4*1 p  

Interpretări 4*1 p  

Fișa de activitate       (28 puncte) 

Completare corectă 26 p  

Limbaj utilizat 2 p  

   

Colaborare                 (16 puncte) 



Contribuție  4 p  

Cooperare 4 p  

Ascultare activă 4 p  

Rezolvarea problemelor 

grupului 

4 p  

Portofoliu                 (10 puncte/ 1p pentru existența fiecărui document) 

Total 100 p  

Observații   

  

Grila de notare 

Punctaj  30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 

Am luat la cunoștință: 

Elev: .........................                                                      Părinte: ................................................. 

Pentru activitatea la clasă și pentru rezolvarea de probleme, elevii primesc la începutul activităților 

criteriile de evaluare care vor fi urmărite. Portofoliile finale vor fi expuse în ora destinată și 

cuprinsă în proiectarea unității, oră în care elevii au posibiliatea să prezinte și pagina de publicație, 

respectiv compunerea, folosind videoproiectorul. 

3. Concuzii 

Portofoliul ca metodă complementară de evaluare, permite activizarea tuturor elevilor, chiar și 

acelora cu dificultăți de învățare, Este o metodă care suscită interesul elevilor pe toată perioada 

desfășurării și, dacă obiectivele evaluării sunt comunicate clar, la începutul unității de învățare, 

asigură preocuparea constantă a elevilor pentru învățare, dar și implicarea familiei și interesul 

acesteia pentru progresul copilului.  

Am observat o receptivitate mai mare a elevilor pentru materialul predat și mai ales, am remarcat 

spiritul de echipă, întrajutorarea elevilor din cadrul aceleiași echipă, creștera gradului de toleranță 

pentru colegii cu dificultăți de comunicare și de învățare. 



Desigur, metodele complementare de predare și evaluare trebuie integrate echilibrat, 

asigurându-se diferențierea instruirii. Portofoliul va putea fi folosit ca o alternativă, alături de alte 

metode, conţinutul său fiind precizat de evaluator, în funcţie de specificul disciplinei de studiu, la 

începutul semestrului sau al anului de învăţământ. 
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I. Introducere 

 

În ciuda dificultăţilor cărora şcoala de la sate trebuie să le facă faţă, ne străduim să dăm copiilor 

din mediul rural lumina învăţăturii şi să punem temelia educaţiei morale de care au atâta nevoie în 

lumea de azi şi mai ales în lumea viitorului. 

„Veşnicia s-a născut la sat” – conştienţi de adevărul cuprins în aceste cuvinte simple, încercăm 

să fim, în acelaşi timp păstrători ai tradiţiilor locale şi ai obiceiurilor populare şi să reuşim să fim şi 

părtaşi la modernizarea învăţământului rural.  

Viitorul satului românesc depinde în mare măsură de implicarea şi experienţa noastră, de ideile 

şi modul de a vedea evoluţia „lumii rurale” pe care noi, cei ce trăim în această lume, o cunoaştem mai 

bine decât oricine şi căreia cu siguranţă îi putem fi călăuze spirituale. 

Fidel cugetării că „omul sfinţeşte locul”, am încercat permanent să ne ridicăm nivelul de 

pregătire profesională, tocmai pentru a oferi elevilor din mediul rural egalitate de şanse.  

Noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor abordarilor de 

până acum, de la simplul rol din trecut de „distribuitor” de recompense şi pedepse sau ca sursă de 

informaţii, până la aceea de „manager al învăţării”.  

Astfel, noi dascălii, trebuie să fim capabili să trezim la copii bucuria şi plăcerea de a descoperii 

cunoştinţe, de a dobândi deprinderea să gândească, să experimenteze, să caute calea prin care fiecare 

dificultate să poată fi depăşită, pentru că menirea profesorului nu este aceea de a accelera dezvoltarea 

copilului sau de a grăbi ritmul depăşirii unor anumite stadii, ci de a se asigura că trecerea prin fiecare 

stadiu este completă, iar aspiratia dascălului trebuie să fie aceea de a conduce elevul în punctul în care 

acesta se poate ajuta singur. 

 

II.  Proiectarea didactică din perspectiva gândirii critice 

 

Gândirea critică este un curent pedagogic care respinge mentalitatea conform căreia există un 

singur răspuns bun, adecvat şi aceasta deoarece fiecare om are un mod propriu de gândire, deci 

rezolvarea problemelor este diferită. 

Gândirea critică  este centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile intr-o situaţie dată, pe 

alegerea soluţiei adecvate şi respingerea argumentată a celor mai puţin adecvate. Ea presupune 

raportarea bine fundamentată logic a subiectului la datele problemei şi opţiunea lui pentru modalitatea 

de rezolvare considerata a fi cea mai bună. 



A gândi critic înseamnă a practica  mai multe moduri de gândire şi a argumenta convingător 

punctul de vedere, a adopta şi a respinge după o evaluare obiectivă. 

Exersarea gândirii critice necesită implicarea elevilor în procesul de învăţare, atât în experienţa 

concretă, în observaţie, reflecţie, în învăţare dar şi în aplicarea cunostinţelor dobândite, iar procesul de 

predare-învăţare presupune parcurgerea etapelor de evocare, de realizare a sensului şi de reflecţie . 

Comparând strategiile didactice tradiţionale cu strategiile didactice care promovează 

dezvoltarea gândirii critice putem evidenţia activitatea mult mai complexă a elevului, care este 

determinat să-şi amintească  anumite cunostinţe anterioare sau să îşi pună întrebări pentru a realiza 

sensul unor idei, dar şi a profesorului care, pe lângă faptul că organizează şi moderează procesul de 

predare-învăţare, devine partener în  învăţare. 

In procesul planificării şi proiectării lecţiilor care promovează dezvoltarea gândirii critice este 

necesar să fie cuprinse etapele următoare: 

• activităţi desfăşurate înainte de începerea lecţiei; 

• activităţi în cadrul lecţiei propriu-zise; 

• activităţi realizate după terminarea lecţiei. 

Inainte de începerea lecţiei, activitatea cadrului didactic trebuie să se concentreze pe motivaţia 

predării, respectiv pe procesele intelectuale pe care aceasta le solicită şi le promovează, dar şi pe 

conţinutul şi pe modul în care lecţia proiectată poate contribui la dezvoltarea abilităţilor de investigare, 

analiză şi evaluare. Obiectivele care vor fi stabilite trebuie să antreneze procese de gândire diverse, 

variate şi să îi pună pe elevi în situaţia de a evoca, a compara, a argumenta, a decide, a adopta o poziţie 

şi de a o evalua din punctul lor de vedere. 

In cadrul lecţiei propriu-zise, evocarea  va urmări captarea atenţiei elevilor prin examinarea 

cunostinţelor anterioare şi încurajarea lor în scopul formulării de întrebări şi stabilirea unor scopuri 

pentru învăţare. In etapa de realizare a sensului vor fi cuprinse activităţile pe care elevii le vor realiza 

efectiv după explorarea conţinutului, iar reflecţia va demonstra utilitatea cunostinţelor dobândite de 

elevi, antrenând diverse moduri de evaluare şi autoevaluare. 

Activitatea de extensie, care urmează lecţiei, va trebui să faciliteze cooprerarea în rezolvarea 

problemelor  precum şi realizarea schimbului de idei şi nu în ultimul rând punerea accentului pe 

sentimente şi atitudini. 

Dezvoltând gândirea critică a elevilor realizăm de fapt cele două dimensiuni esenţiale ale sale: 

• dimensiunea socială - de manifestare a solidarităţii umane, a sentimentului de apartenenţă la 

grup; 



• dimensiunea pragmatică - de implicare a elevilor în activitate, în rezolvarea problemelor 

autentice; 

Aceste dimensiuni nu se pot concretiza decât în condiţiile în care între profesor şi elevi există o 

relaţie de încredere şi repect, iar procesul de învăţare are loc progresiv încurajând implicarea fiecărui 

elev, acceptând opiniile personale, responsabilizându-l pe fiecare. 

                                     

III.Algoritmul  proiect ării  activit ăţilor la ”Cultur ă civică” din perspectiva  gândirii  critice 

Lecţia: 

Grupurile sociale 

Motiva ţia : 

 Lecţia are ca temă grupurile sociale 

 Prezintă caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului acestora,   

 precum si a relatiilor interpersonale ce pot lua nastere in cadrul grupului. 

 Readuce în atenţie utilizarea corecta a conceptelor cu continut civic in diferite contexte. 

Competenţe:  

 Utilizarea conceptelor specifice stiintelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoastere  

 si explicare a unor fapte, evenimente, procese din viata reala. 

 Cooperarea cu ceilalti in rezolvarea unor probleme teoretice si practice, in cadrul diferitelor grupuri. 

 Manifestarea unui comportament social activ si responsabil, adecvat unei lumi in schimbare. 

Condiţii prealabile:      

Să ştie să  stabilească relaţii amicale; 

Să cunoască date despre grupurile sociale; 

Să dea un ordin,un sfat; 

Să localizeze în spaţiu, să descrie şi să compare diferite tipuri de grupuri sociale; 

Să ceară şi să ofere informaţii; 

Evaluare:                      Răspunde la întrebările date (fişe de lucru individuale/pe perechi); 

   Completeaza pe flipchart catalogul emotional 

Sarcini de lucru :         Elevii :  trebuie să schimbe idei şi să argumenteze modul de rezolvare a          

                                                     sarcinilor; 

                                                     trebuie să coopereze la rezolvarea sarcinilor; 

                                                     trebuie să dezvolte gândirea critică în echipă; 

                                      Profesorul : apreciază modul de realizare a capacităţii de receptare şi exprimare   

                                                         orală / scrisă şi evaluează modul în care elevii îşi susţin punctul de   



                                                    vedere; 

Evocare:                        Se stabilesc echipele de lucru ; 

                                       Se distribuie elevilor  materialul didactic ales; 

                                       Se solicită să răspundă cerinţelor de lucru; 

                                       Se cere să compare , să sistematizeze şi să formuleze întrebări; 

Realizarea sensului: Fiecare individ are –in cadrul grupului – un rol social. Acesta consta in atributiile 

(sau sarcinile) pe care o persoana le are, in functie de locul pe care il ocupa in cadrul grupului. 

Ex.Medicul  si bolnavul – la spital 

     Elevul si profesorul – la scoala 

     Musafirul si gazda – in vizita 

Asadar, rolul social este : ansamblul de comportamente pe care in mod legitim il asteapta ceilalti de la 

o anumita persoana. 

Ex. o femeie poate fi : mama, fiica, profesoara 

        Larisa este : eleva, fiica, sora, jucatoare de tenis. 

Reflexie: Componentii grupurilor interactioneaza, colaboreaza, au legaturi reciproce, au o relatie 

directa (fata in fata), respecta unele reguli / valori comune, pentru rezolvarea unor sarcini. 

Ex. 

Grup : Tinerii care merg la discoteca 

Scop : SE DISTREAZA 

Reguli : Nu se imbata, nu se bat ! 

             Isi respecta partenerul de dans !   

             Nu provoaca stricaciuni/pagube. 

Grup : Elevii din sala de clasa 

Scop : INVATA 

Reguli : Se respecta unii pe altii. 

             Se pregatesc pentru ore !   

             Nu pierd vremea in clasa degeaba 

Grup : Calatorii din tren  

Scop : SA AJUNGA LA DESTINATIE 

Reguli : Isi cumpara bilet! 

             Respecta partenerii de calatorie 

             Nu fac galagie, nu murdaresc si nu taie scaunele din compartimente ! 

 



IV. Concluzii 

 

Cu toţii ne-am dat seama o dată în plus că pentru a fi dascăl,  trebuie să fi „înzestrat” cu acele 

competenţe care să te facă să te simţi confortabil în faţa clasei, în toate situaţiile ce pot apărea de-a 

lungul activităţii educaţionale, să te facă capabil să gestionezi situaţii tipice şi să găseşti soluţii pentru 

rezolvarea celor atipice, să ai încredere în tine şi în competenţa ta profesională. 

 Un cadru didactic pregătit să facă faţă interacţiunii cu elevii reprezintă partea esenţială din 

ambianţa de învăţare pe care o asigură şcoala, pentru că munca în educaţie înseamnă şi acumulare de 

tensiune, stres, concentrare, înseamnă responsabilitate pentru o clasă întreagă de elevi, în fiecare oră. 

 Funcţia profesorului nu este de a accelera dezvoltarea copilului sau de a grăbi ritmul depăşirii 

unor anumite stadii, ci de a se asigura că trecerea prin fiecare stadiu este completă, iar aspiraţia 

dascălului trebuie să fie aceea de a conduce elevul în punctul în care acesta se poate ajuta singur şi 

toate acestea pentru a reuşi „ să-i învăţăm pe copiii noştri nu ce vrem sau ce ştim, ci ceea ce vor ei să 

devină”. 
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HANUL - TRADIȚIE ȘI MODERNITATE 
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Referindu-se la educația copiilor, celebrul Montaigne afirma: „Opinia mea este că întotdeauna 

trebuie îndemnaţi către ce e mai bun şi mai util”, precizând că legătura cu oamenii foloseşte „de 

minune” celor ce urmează a fi instruiţi. 

Astfel, lucrarea de faţă prezintă o activitate realizată sub forma unei ore comune de consiliere 

şi orientare a două clase de la două şcoli  (clasa a VII-a A de la Școala Generală Nr. 2 - actualmente 

a VIII-a - și a VIII-a B de la Gimnaziul „Europa”). Această activitate comună cu temă literară şi-a 

propus să marcheze „anul Sadoveanu”, în calendarul UNESCO, pentru anul 2011, fiind consemnată 

comemorarea a 50 de ani de la moartea scriitorului. Fiind vorba de cel mai mare prozator român al 

secolului al XX-lea, un autor canonic, omniprezent în programele şi manualele şcolare, am 

considerat a fi oportună o activitate dedicată operei sadoveniene, în ansamblu, şi cu precădere unui 

titlu de referinţă din creaţia sa: „Hanu-Ancuţei” (cu atât mai mult cu cât, aşa cum se ştie, elevii 

clasei a VII-a studiază una dintre cele nouă povestiri, respectiv „Iapa lui Vodă”, după manualul 

Editurii Humanitas). 

Obiectivele au fost multiple: identificarea elementelor specifice  ale prozei sadoveniene; 

popularizarea cunoştinţelor despre genul epic în rândul elevilor prin completarea cunoştinţelor 

asimilate la clasă într-un mod nou, diferit, atractiv; dezvoltarea gustului pentru lectura textelor din 

creaţia lui Mihail Sadoveanu; formarea şi dezvoltarea  spiritului civic, dar şi etic; armonizarea 

activităţii în echipă prin asumarea de responsabilităţi; stimularea aptitudinilor creative ale elevilor. 

În acest sens, pentru o mai bună înţelegere a textului literar „Iapa lui Vodă", povestire inclusă 

în volumul cu nouă povestiri „Hanu Ancuţei", ne-am angajat într-o nouă abordare prin evidenţierea 

unităţii în diversitate a operei sadoveniene, adaptând conţinutul textului literar la prezentul nostru 

cotidian, prin tehnica paralelismului între trecut şi prezent, între tradiţie şi modernitate. 

UNITATEA - în TRECUT (în „Hanu Ancuţei") constă în: 

1. Descrierea locului de popas şi de petrecere: H A N U L 

2. Prezentarea personajelor - ţărani din Moldova 

3. Servirea la mese - Simbolul locurilor de legendă: H A N G I Ţ A 

      ANCUŢA -„ cea tânără" 

     - „cealaltă Ancuţă" 

4. Ritualul de la han în toate cele nouă povestiri 



5. Existenţa personajelor comune tuturor povestirilor - Comisul IONIŢĂ 

                                                                                     - Hangiţa ANCUŢA 

6. AMBIŢIA fiecărui drumeţ de a relata o poveste mai interesantă şi mai fascinantă decât cea 

spusă mai înainte 

7. Relaţia directă - NARATOR - ASCULTĂTORI 

8. Muzica: Lăutari - cântece de petrecere 

9. Vestimentaţia - portul tradiţional din zona Moldovei 

UNITATEA - în PREZENT constă în:  

1. Alegerea locului de popas şi de petrecere - CASA TRADIŢIONALA „La Angela"  

2. Personajele - orăşeni din Ardeal - elevi 

                                                        - profesori 

                                                        - părinţi 

3. Servirea la masă - chelneri şi chelneriţe 

4. Ritualul - specific localului 

5. Personajele comune tuturor povestirilor: moderatorii 

6. AMBIŢIA fiecărui elev de a relata o povestire sau de a face o prezentare cât mai interesantă şi 

mai deosebită 

7. Relaţia directă - NARATOR - ASCUL TĂTORI 

8. Muzica - Invitaţi - muzică folk - Sorina Bloj - solo, chitară 

                                 - Adriana Vlasiu - solo, chitară - acompaniament -  

                                 - Geczi Jancsi - orgă electronică 

9. Vestimentaţia - costume populare din zona Mureşului (prezentare ) 

DIVERSITATEA - în TRECUT - fiecare povestitor relatează „ceva", care, din punct de 

vedere literar, reprezintă câte o specie diferită a genului epic: snoavă, povestire fantastică, idilă, 

aventură, legendă, reportaj şi portret în naraţiune. Fiecare povestire se deosebeşte prin stilul ei 

specific. 

DIVERSITATEA - în PREZENT - fiecare elev abordează subiectul dat dintr-o anumită 

perspectivă (povestire, interpretare, caracterizare de personaj) 

                                 - proza scurtă de factură modernă - prezentareEŞTI 

Dorind, aşadar, să valorificăm toate resursele posibile şi toate cunoştinţele despre Sadoveanu 

dobândite de elevi la clasă, ne-am propus a dezvolta această temă prin extinderea ariei de 

cuprindere la alte informaţii oferite elevilor, pentru a-şi contura o imagine cât mai fidelă despre ceea 

ce înseamnă „han" şi „tradiţie", chiar operă sadoveniană. 

Astfel, am ales o nouă abordare a operei lui Sadoveanu, a povestirii, consolidându-le elevilor 

cunoştinţele şi la nivel practic, nu doar teoretic. 



Am susţinut demersul nostru didactic printr-o permanentă paralelă între proza scurtă 

tradiţională şi proza scurtă modernă; între elemente ce ţin de tradiţie şi elemente moderne. 

În dorinţa de a crea şi o atmosferă cât mai apropiată de cea de la han, sfătuindu-ne, înainte cu 

două săptămâni, am pornit în căutarea unui spaţiu potrivit. Am ales drept locaţie de desfăşurare a 

activităţii noastre Casa Tradiţională, situată în Cartierul Tudor Vladimirescu, o clădire modernă ce 

adăposteşte un local amenajat în spiritul tradiţiei, având un mobilier din lemn natur, imitând o 

gospodărie ţărănească, cu o fântână din lemn la intrare, cu un cuptor ţărănesc cu vatră, pe care se 

află o mini-expoziţie de obiecte casnice (ulcior, ploscă, covată, dar şi fluiere, un ticlăzău, un tulnic), 

cu pereţi ornamentaţi cu elemente decorative populare (ștergare şi blide autentice), şi chiar costume 

tradiţionale reprezentând zona Mureşului. În acest local se consumă mâncăruri tradiţionale, iar 

băuturile sunt servite în cănițe de lut. Am făcut o descindere la local pentru a vedea în ce măsură 

este potrivit dorinţelor noastre şi am şi făcut rezervarea pentru data stabilită. 

Apoi, anunţându-i pe elevi de iniţiativa noastră, le-am dat sarcini precise: pregătirea scenetei, 

realizarea portofoliului la autor, alcătuirea unor rezumate. Elevii au lucrat cu seriozitate. 

Prezentării celor nouă povestiri cuprinse în „Hanu Ancuţei", precum şi acestei opere în 

ansamblul ei, i-am adăugat identificarea unor aspecte referitoare la asemănări şi deosebiri între 

HAN   şi   CASA  TRADIŢIONALĂ,  între  TRECUT   şi  PREZENT,   între  TRADIŢIE şi 

MODERNITATE. Le-am oferit elevilor posibilitatea de a privi opera sadoveniană prin tehnica 

paralelismului, aducând elemente vechi în actualitate. 

                                                                             

ÎNTÂLNIRV  

În demersul didactic, s-a pornit de la noţiunea de HAN, perceput ca un fel de „axis mundi”, 

loc de întâlnire şi loc de petrecere în care buna dispoziţie, armonia, predispoziţia spre glumă să 

primeze, de aceea era nevoie şi de un număr mare de „meseni".  Am decis ca lecţia să se desfăşoare 

sub privirile atente şi admirative ale părinţilor, care au fost invitaţi să participe alături de noi. 



Pentru crearea unei atmosfere cât mai apropiată de cea de la HAN, am invitat şi două 

cantautoare de muzică folk, pe Sorina Bloj şi Adriana Vlasiu, care să ne amintească şi de Cenaclul 

„Flacăra" şi de grupul „Ecoul". 

Tot în vederea păstrării tradiţiei, la masă, după activitatea propriu-zisă, fiecare elev avea să 

servească o porţie de sarmale şi o cană cu ceai. 

Astfel, am punctat ideea că HANUL / CASA TRADIŢIONALĂ a fost /este un spaţiu în care 

oamenii se întâlneau / se întâlnesc, îşi descarcă sufletul, petrec momente de neuitat împreună, se 

cunosc mai bine, într-o atmosferă de voioşie. 

În ansamblu, întreaga activitate este oglindită în portofoliul elevului, care reuneşte o serie de 

fişe cuprinzând tabele, scheme, matrici semantice, dar şi noţiuni de teorie literară privind 

povestirea, rezumate ale unor povestiri din ciclul „Hanu-Ancuţei”, textul scurtei dramatizări după 

povestirea „Negustor lipscan” sau chiar cântece inspirate de creaţia sadoveniană.  

Toate sunt puncte de reper ale unei activităţi menite să stârnească interesul. Considerăm 

portofoliul ca o anexă de bun augur pentru utilizarea acestuia ca un instrument de lucru la liceu.  



Anexe (Portofoliul elevului) 

                           

 

Motto: 

„Într-o toamnă aurie am auzit multe poveşti 

la Hanul Ancuţei.” 

                                                     

(Mihail Sadoveanu) 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR TOFOLIUL    ELEVULUI(EI): 

……..……………………………………………………………… 

CLASA: ………………………………………………………… 

ȘCOALA: ………………………………………………………. 

 



 

 

1. Mihail Sadoveanu: date biografice 

2. Teme ale operei sadoveniene 

3. „Hanu-Ancuței” și tradiția povestirii în ramă („O mie şi una de nopţi”, „Decameronul”, 

„Povestirile din Canterbury”) 

4. „Hanu-Ancuței”: prezentare generală 

5. Caracterul povestirilor din „Hanu-Ancuței” 

6. Tipologia personajelor naratori din „Hanu-Ancuței” 

 

 

 

 

(apud. Crăciun, Boris, Istoria ilustrată a literaturii române, Ediția a II-a revăzută și adăugită cu 900 

de imagini și 350 de prezentări de scriitori, Editura Porțile Orientului, Iași, Casa Școlilor, 2002) 
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„BORDEIENII”,  

„PĂCAT BOIERESC”,  

„UN INSTIGATOR” 

„BALTAGUL” 
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                                                             (1880-1961) 
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atmosfera 

târgurilor 

moldove-

neşti 

trecutul 

istoric 

natura 

patriei 

viaţa celor 

mulţi şi 
necăjiţi 

viaţa 

pastorală 

satul 

românesc 

 
MICRO-
TEME 

 

NATURA 

 

ISTORIA 

 

OMUL 

 
MACRO- 

TEMELE 

OPEREI 

SADOVENIENE 

 

„ŞOIMII”,  
„CREANGA DE AUR”,  
„ZODIA CANCERULUI 
SAU VREMEA DUCĂI-
VODĂ”, 
„FRAŢII JDERI”,  
„NUNTA DOMNIŢEI  
RUXANDA” 

 

„ÎNSEMNĂRILE LUI 
NECULAI MANEA”, 
„LOCUL UNDE NU 
S-A ÎNTÂMPLAT 
NIMIC”, „FLOARE 
OFILITĂ”, „DUDUIA 
MARGARETA”,  
„HAIA SANIS”,  
„APA MORŢILOR” 

„UN OM NĂCĂJIT” 

„DUMBRAVA MINUNATĂ”, 
„ŢARA DE DINCOLO DE 
NEGURĂ”, „ÎMPĂRĂŢIA 
APELOR”, „OSTROVUL 
LUPILOR”, „POVEŞTILE DE 
LA BRADUL STRÂMB”,  
„VALEA FRUMOASEI” 



 
POVESTIREA 

ÎN RAMĂ 

„HANU-

ANCUŢEI” 

de Mihail 

Sadoveanu 

(1928) 

„O MIE ŞI UNA DE NOPŢI” „DECAMERONUL” 

de Giovanni 

Boccaccio 

(1349-1351) 

„POVESTIRILE 

DIN 

CANTERBURY” 

de Geoffrey 

Chaucer 

(1386-1395) 

1. Numărul 
povestirilor 

9 1001 100 24 

2.Statutul 
naratorului 
 

Autorul se 
află în 
situaţia dublă 
de martor şi 
de povestitor 
care 
povesteşte 
ceea ce se 
povesteşte de 
către 
drumeţii 
povestitorii 
cu statuturi 
sociale 
diverse: un 
comis 
(Ioniţă), un 
călugăr 
(Gherman), 
un zodier 
(Leonte), un 
oştean 
(Neculai 
Isac), un 
coropcar 
(Ienache),                                 
un cioban 
(Constandin 
Moţoc), un 
negustor 
(Damian 
Cristişor), un 
fântânar 
(Zaharia), o 
hangiţă 
(Ancuţa) sau 
fără statut 
social: orbul 
Constandin, 
Liţa Salomia, 
cărăuşi, 
lăutari, 
trecători. 

Naratorul „ramei” prezintă 
povestirea principală despre 
regele persan şi noua sa mireasă, 
Șeherezada, aceasta devenind 
naratorul întâmplărilor din 
„ramă”. Câteodată, personajele 
din povestirile Șeherezadei vor 
începe să spună altor personaje o 
proprie poveste, și acea poveste 
să conțină o alta, rezultatul fiind 
o bogată textură narativă a 
întregii opere. 

După o precuvântare 
dedicată "grațioaselor 
doamne" urmează o 
introducere în care  
autorul descrie 
atmosfera de groază 
care domneşte în 
Florența bântuită de 
ciumă, aceasta 
reprezentând 
„povestirea-ramă”. 
Sunt prezentaţi apoi 
cei zece tineri care se 
refugiază într-o vilă 
din apropierea 
Florenței pentru a 
scăpa de contaminarea 
cu ciumă şi devin 
naratori ai 
întâmplărilor din 
„ramă”. 

Naratorul „ramei” 
este anonim, un 
membru al 
grupului de 
pelerini  pornit de 
la hanul Tabard 
din Southwark 
spre catedrala din 
Canterbury, unde 
se păstrează 
relicvele sfântului 
Thomas Becket. 
În cadrul 
Prologului, 
naratorul unic 
povesteşte la 
persoana I, 
descriindu-l pe 
fiecare pelerin în 
parte. Deşi 
naratorii 
întâmplărilor din 
„ramă” sunt 
diverşi ei 
configurează o 
voce unică, 
oferind cititorului 
o imagine 
coerentă asupra 
gândurilor şi 
acţiunilor 
personajelor.  

3.Împrejurările 
care 
declanşează 

Într-o seară 
de toamnă, la 
hanul 

În noaptea nunții cu regele persan 
Shahryar, fiindu-i  ameninţată 
viaţa, Șeherezada îi spune 

Pentru a face să treacă 
timpul în mod plăcut, 
cele şapte tinere 

Pentru a face 
călătoria de la 
hanul Tabard la 



povestirea Ancuţei, 
drumeţii se 
îndeamnă la 
povestit, 
bucurându-se 
de deliciile 
mâncării, ale 
vinului şi ale 
rostirii. 

acestuia o poveste, doar că nu o 
termină. Iar când o termină, în 
noaptea următoare, începe alta. 

doamne și cei trei 
tineri ce fug din calea 
ciumei se adună într-o 
poiană. Una dintre 
femei, Pampinea, este 
aleasă regina primei 
zile, urmând să spună 
prima poveste pe tema 
propusă. În ziua 
următoare, ea îşi va 
alege succesorul şi 
tema noii povestiri.   

catedrala din 
Canterbury mai 
plăcută, hangiul 
propune ca fiecare 
dintre pelerini să 
spună două 
povești pe drumul 
spre Canterbury și 
două la întoarcere. 
Acela a cărui 
povestire va fi 
socotită cea mai 
bună va primi la 
întoarcere o cină 
din partea 
celorlalți. 

4. 
Ceremonialul 
care însoţeşte 
povestire.  

Povestirea se 
transformă 
într-un ritual, 
pentru că 
povestitorii 
repetă cu 
solemnitate 
întâmplări de 
demult, sunt 
îndemnaţi 
sau corectaţi 
de 
ascultătorii 
mai vechi, iar 
Ancuţa face 
aceleaşi 
gesturi ca şi 
cealaltă 
Ancuţă, 
mama ei. 
„atmosferă 
dionisiacă” 
(Ion Vlad”) 

Regele este obligat mereu de 
curiozitate să o lase în viață pe 
soţia sa pentru a putea afla finalul 
poveștii. Şi, de fiecare dată când 
termină de spus o poveste, începe 
alta, repetând astfel obiceiul celor 
1001 de nopți. 

În decursul a zece zile 
consecutive (cu 
excepția zilelor de 
vineri și sâmbătă, 
dedicate practicilor 
religioase), între 
conversații, banchete 
și dansuri, se spune o 
povestire pe o temă 
prestabilită, propusă 
de fiecare dată de 
„regele" sau „regina" 
grupului, aleși prin 
rotație. 

Deşi nu sunt 
prezentate într-o 
ordine fixă, 
prestabilită, există 
anumite legături 
între povestiri. 
Astfel, 
introducerile, 
prologurile şi 
epilogurile 
diverselor poveşti 
includ 
comentariile 
pelerinilor asupra 
poveştii anterioare 
şi indicii privind 
cel care urmează 
să spună o 
întâmplare.  

5. Caracterul 
povestirilor 

Povestirile 
din „Hanu 
Ancuţei” 
sunt de o 
mare 
diversitate, 
având 
caracter 
umoristic 
(Iapa lui 

Vodă); 
fantastic 
(Balaurul); 
istoric (Orb 

sărac); 
justiţiar 

Poveștile sunt diverse: includ 
povestiri istorice, povestiri de 
dragoste,comedii,tragedii,legende 
religioase, poeme, parodii. 
Numeroase povestiri includ 
duhuri, magicieni și locuri 
legendare, ce interferează cu 
persoane reale în locuri reale. 

Povestirile se 
caracterizează prin 
tematica foarte 
variată, plină de umor 
și galanterie, adesea 
foarte îndrăzneață, din 
care nu lipsesc 
picanteriile spre 
deliciul cititorului, cu 
o compoziție în formă 
magistrală și 
descrierea pregnantă a 
personajelor. 

În Prolog și în 
povestiri, Chaucer 
prezintă un tablou 
al vieții sociale 
din Anglia 
secolului al XIV-
lea, reunind, în 
același timp, toate 
genurile literaturii 
medievale: 
romanul 
cavaleresc, 
legendele 
bisericești, 
fabliaux-urile, 
bestiariile, 



 

„HANU-ANCUŢEI” 

                                                                                                               de MIHAIL SADOVEANU 

1. „IAPA LUI VODĂ” În drum spre scaunul domnesc, unde vrea să îşi caute dreptatea, 
comisul Ioniţă întâlneşte un boier necunoscut căruia îi mărturiseşte 
necazurile, dar şi planurile sale pentru ca – ajuns la domnie – să 
descopere în necunoscutul acela pe însuşi vodă, care îi face dreptate. 

2. „HARALAMBIE” Călugărul Haralambie ispăşeşte păcatele unui tată-haiduc, a cărui 
istorie o spune drumeţilor la han – şi ea ilustrează motivul arhaic al 
fraţilor duşmani. 

3. „BALAURUL” Cucoana Irinuţa („un demon” precum majoritatea personajelor 
feminine, diabolice, tentatoare, ale ciclului) îi vine de hac soţului său, 
boierul Nastasă Balomir, cu ajutorul unui zodier, al „celeilalte 
Ancuţe” (adevărat „ajutor năzdrăvan” al eroilor povestirilor) şi al 
unei tornade, plecând apoi, liberă, să îşi trăiască dragostea. 

4. „FÂNTÂNA DINTRE 
PLOPI” 

Căpitanul de mazâli Neculai Isac se lasă ispitit de erosul tulbure, 
reprezentat de ţiganca Marga, e atras într-o cursă de ceilalţi ţigani şi 
iese din luptă însemnat pe viaţă: el pierde un ochi, iar Marga e 
aruncată în fântână, ca pedeapsă pentru a fi ascultat de glasul iubirii 
iar nu de legea neamului său. 

5. „CEALALTĂ ANCUŢĂ” Meşterul Ienache, coropcarul, o evocă pe cealaltă Ancuţă, spunând 
povestea iubirii dintre răzăşul Todiriţă Catană şi duduca Varvara, 
sora vornicului Bobeică, în împlinirea căreia (după învingerea 
tradiţionalelor piedici) un rol important avusese hangiţa dintâi. 

6. „JUDEŢ AL 
SĂRMANILOR” 

Ciobanul Constandin Moţoc povesteşte istoria unui ţăran trădat de 
soţie, chinuit pe nedrept de boier şi care se alătură hoţului Vasile cel 
Mare spre a-şi face dreptate. 

7. „NEGUSTOR LIPSCAN” Întors de la Lipsca, jupân Demian, negustorul povesteşte despre 
drumuri, târguri apusene, ca şi despre minunăţiile civilizaţiei 
moderne (descrierea trenului e o pagină antologică de ironie 
sadoveniană), prilej de a construi apoi înţelepte comparaţii cu starea 
Moldovei şi de a confrunta, în subsidiar, două lumi – se sugerează – 
necomunicante. 

8. „ORB SĂRAC” Orbul sărac le cântă drumeţilor balada Mioriţei, istorisindu-le apoi 
iniţierea sa în tagma orbilor, minunea Sfintei Praschiva şi o legendă a 
sfârşitului domniei lui Duca vodă cel vândut diavolului. 

(Haralambie, 

Judeţ al 

sărmanilor); 
memorialistic 
(Negustor 

lipscan) şi 
erotic 
(Fântâna 

dintre plopi, 
Cealaltă 

Ancuţă, 

Istorisirea 

Zahariei 

Fântânarul). 

predicile 
moralizatoare, 
alegoria. 
 



9. „ISTORISIREA ZAHARIEI 
FÂNTÂNARUL” 

Istorisirea Zahariei Fântânaru este nu numai povestirea construirii 
unei fântâni ci şi - într-o congruenţă simbolică – a „victoriei iubirii 
imposibile” dintre fiica unui boier şi un răzăş din partea locului. 

(apud. Dicţionar analitic de opere literare româneşti,  Coordonare şi revizie tehnică: Ion Pop,  

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007) 

 

Caracterul povestirilor din „Hanu-Ancuţei” 

 

          

 

Tipologia personajelor naratori din „Hanu Ancuţei” 

 

                                        

HANU- 
ANCUȚEI 

 
1. „IAPA  

LUI VODĂ” 
 

 
2. 

„BALAURUL” 

 
 

 
3. „ORB 
SĂRAC” 

 

4. „HARALAMBIE” 
 

5. „JUDEŢ AL 

SĂRMANILOR” 
 

 
6. „NEGUSTOR 

LIPSCAN” 
 

7. „FÂNTÂNA DINTRE 
PLOPI” 
8. „CEALALTĂ 
ANCUŢA”  
9. „ISTORISIREA 
ZAHARIEI 
FÂNTÂNARUL” 

 

 

umoristic 
 

 

fantastic 
 

 

istoric 
 

 

justiţiar 
 

 

memoria- 

listic 
 

 

erotic 
 

Moș Zaharia 

Fântânarul  

de la 

Păstrăveni 

 

Bătrânul 

cerşetor orb 

Constandin și 
lița Salomia 

 

Negustorul 

Dămian 

Cristişor 

de la Ieși 
 Ciobanul 

Constandin  

Moţoc de la 

Rarău 

 

Meşterul 

Ienache 

Coropcarul de 

la Ieși  

Căpitanul de 

mazâli 

Neculai Isac 

de la 

Bălăbănești 

Moş Leonte 

Zodierul 

de la Tupilați 

Călugărul 

Gherman 

de la Durău 

Comisul 

Ioniţă de la 

Drăgăneşti 

 

HANGIŢA 

ANCUŢA 



Concluzii. Analiza SWOT 

 

Puncte tari (S) Puncte slabe (W) 

 

• S-a reuşit crearea unei atmosfere 
tradiţionale, „de poveste”, într-un cadru 
extraşcolar, dar în acord cu tema propusă; 
întregul decor a contribuit la reconstituirea 
imaginii hanului (între tradiţie şi 
modernitate), punând în valoare finalităţile 
educative. 

• Activitatea a contribuit la apropierea 
elevilor de valorile naţionale (dinspre 
literatură înspre tradiţie populară şi, nu în 
ultimul rând, muzică), precum şi la 
îmbogăţirea culturii generale prin 
deschiderea spre o comunicare 
interculturală; 

• Gândită ca o oră de dirigenţie cu tematică 
literară, întâlnirea a fost (atât pentru elevi, 
cât şi pentru profesori, părinţi, invitaţi) o 
cale de socializare, de cunoaştere şi auto-
cunoaştere; 

• Având drept punct de plecare literatura, 
activitatea a vizat cultivarea interesului 
pentru lectură şi a plăcerii de a citi în 
rândul elevilor. 

• Momentele muzicale deosebite  au 
încununat activitatea, întregind mesajul 
cultural. 

 

 

• Aspecte privind sonorizarea şi aşezarea 
elevilor; 

• În cazul organizării unor viitoare activităţi se 
vor avea în vedere introducerea mai multor 
tehnici interactive şi implicarea în proporţie 
mai mare a tuturor participanţilor (inclusiv a 
publicului) în cadrul programului. 

Oportunităţi (O) Ameninţări (T) 

 

• Activitatea poate fi privită drept o încercare 
de diversificare a tipurilor de activităţi 
extraşcolare; 

• Proiectarea demersului didactic într-un 
cadru extraşcolar favorizează  cultivarea 
unei atitudini pozitive faţă de limba şi 
literatura română şi recunoaşterea rolului 
acesteia pentru dezvoltarea personală şi 
îmbogăţirea orizontului cultural; 

• Activitatea se înscrie în tendinţa de 
promovare a parteneriatelor şcolare. 

 

• Scăderea interesului şi disponibilităţii 
factorilor educaţionali (profesori, părinţi) 
pentru implicarea în activităţi extraşcolare; 

• Conştientizarea necesităţii adaptării 
demersului educativ tradiţional la modelul 
curricular actual, centrat pe achiziţia de 
competenţe (de comunicare şi culturale). 
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Prin învăţarea creativă nu se urmăreşte neapărat a se face din fiecare copil un geniu, 

dar putem şi trebuie să reuşim, ca dascăli, să facem din fiecare copil un participant activ – 

independent sau în grup – la „redescoperirea” adevărurilor despre lucruri şi fenomene, atunci 

când i se indică direcţiile de cercetare sau i se dau notele definitorii, să-şi pună întrebări 

similaren cu cele pe care şi le pune cercetătorul ştiinţific cum ar fi: „cine”, „ce”, „unde”, „prin 

ce mijloace”, „în ce scop”, „cum”, „când”, deoarece ele întreţin interesul pentru cunoaştere şi 

corespund spiritului de curiozitate al copilului. 

 

 

G.W. Allport, introduce termenul „creativitate” în psihologie pentru a desemna o 

formaţiune de personalitate. În opinia lui, creativitatea nu poate fi limitată doar la unele dintre 

categoriile de manifestare a personalităţii, respectiv la aptitudini (inteligenţă), atitudini sau 

trăsături temperamentale. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care în 

dicţionarele de specialitate apărute înainte de 1950, termenul „creativitate” nu este inclus. 

Cu toate acestea, abordări mai mult sau mai puţin directe ale creativităţii, s-au realizat 

şi înainte de 1950, noţiunea fiind consemnată sub alte denumiri: inspiraţie, talent, supradotare, 

geniu, imaginaţie sau fantezie creatoare. 

Una dintre cele mai valoroase interpretări ale creativităţii pe care în linii generale o 

regăsim în lucrările contemporane, aparţine lui W. Duff şi a fost elaborată în secolul al XVIII-

lea. Ipotezele teoriei sale au fost formulate plecând de la analiza intelectului unor genii 

precum: Platon, Bacon, Shakespeare, Descartes, Newton sau Berkeley. 

W. Duff a distins trei facilităţi ale minţii creatoare: imaginaţia, judecata şi gustul pe 

care le consideră principalele componente ale geniului. 

Imaginaţia este facultatea mintală care elaborează o infinitate de asociaţii noi prin 

compunere şi descompunere a ideilor, prin combinare şi recombinare a lor, creând în final 

obiecte care nu au existat niciodată în natură. 



Judecata permite combinarea ideilor elaborate de imaginaţie, observarea acordului sau 

dezacordului dintre ele, reunirea în aceeaşi categorie a celor omogene şi respingerea celor 

discordante, în final urmând să se determine utilitatea şi adevărul invenţiilor şi descoperirilor 

produse prin puterea imaginaţiei. 

Gustul este un simţ intern care permite delimitarea ideilor frumoase de cele urâte, a 

celor decente de cele ridicole. 

În România, începând cu anii ’70, s-au efectuat studii multiple şi intervine asupra 

creativităţii în ştiinţă, artă şi învăţământ. La început studiile asupra cercetivităţii au fost 

orientate spre factorii motivaţionali, ca de altfel şi în plan internaţional, emoţional-afectiv sau 

de personalitate în general. Astfel, Rădulescu – Motru se referea la creaţie în termenii 

personalismului energetic şi al vocaţiei; M. Ralea consideră că originalitatea este mai mult 

dependentă de sentimente decât de factorii intelectuali; V. Pavelcu aprecia că personalitatea 

creatoare integrează specific motivaţiile individului. 

 

 

Creativitatea – nucleul realizării educaţiei viitoare 

 

Ideea după care educaţia reprezintă un act de modelare prin prisma valorilor şi 

strategiilor validate, confirmate şi apreciate social este unanim acceptată. Noile concepţii 

pedagogice nu supun îndoielii acest fapt ci, mai degrabă, efectele mai îndepărtate ale 

cercetării exclusive a actului formativ pe dimensiunea trecutului, a continuităţii, a identităţii, 

prin ignorare (mai mult sau mai puţin conştientă) a dimensiunii viitorului, discontinuităţii. Cel 

mai semnificativ dintre acestea se pare a fi edificarea unei personalităţi reactive, înzestrată cu 

un larg repertoriu de cunoaştere, cu mare capacitate de memorare şi gândire convergentă, aptă 

de învăţare reproductivă şi capabilă să soluţioneze probleme standard, în baza unor algoritmi 

temeinic asimilaţi şi autonomizaţi. Optimismul ce o caracterizează vine din validitatea 

soluţiilor care se impun „de la sine”, prin reluarea şi rezolvarea aceloraşi categorii de sarcini. 

Că la acest rezultat a contribuit nu doar şcoala (prin stilul didactic, tipul sarcinilor de învăţare 

şi al evaluării, natura exigenţelor şi recompensele) ci şi alte numeroase elemente sociale (de la 

ritmul vieţii sociale, presiunea activităţilor, normelor şi exigenţelor, tipul şi amploarea 

solicitărilor) nu încape nici un dubiu. Presiunea exercitată de conformism, de regulă de ceea 

ce „trebuie” pentru că „aşa e bine sau frumos” a devenit la un moment dat extremă, chiar şi în 

domenii cum sunt moda şi arta. 



Pentru a-şi asigura o evoluţie controlată şi un progres autentic, cu costuri umane şi 

materiale minime, societatea trebuie să-şi regândească oferta educaţională. Acest lucru trebuie 

realizat în baza a două premise obiective: ritmurile superaccelerate ale schimbării 

contemporane şi rezerva de creativitate existentă ca potenţial uman şi insuficient valorificată. 

În felul acesta, educaţia tradiţională, devenită insuficientă pentru că asigura doar menţinerea 

prin reproducerea unor roluri sociale bine încadrate în structura de personalitate, se va 

transforma într-un proces de descătuşare a unor energii şi forţe psihice nebănuite – 

creativitatea şi aptitudinile – precum şi de formare a unor pârghii valoric-orientative de 

maximă importanţă: 

motivaţia intrinsecă 

interesele 

aptitudinile 

 Capătă certitudine ideea că „şcoala de azi are menirea de a ieşi (mult mai mult decât 

până acum) în întâmpinarea cerinţelor de mâine; aceea de a pregăti generaţia tânără pentru 

�trecerea de la era consumului la era creaţiei” .  

În felul acesta, accentul în efortul educaţional trebuie să se mute pe un repertoriu 

amplu de operaţie, procese, deprinderi, pe gândire divergentă şi imaginaţie, pe învăţarea 

creativă, aptă să conducă la soluţionarea unor probleme inedite, în baza nu a unor soluţii 

prestabilite ci a unei acluziţii funcţionale fundamentale: deprinderea de a fi creativ. Rezultatul 

îl reprezintă formarea personalităţii proactive înzestrată cu largi capacităţi proiective 

anticipative şi rezolutive ce au drept suport psihologic libera iniţiativă şi încrederea în sine.  

           Educatorii sunt din ce în ce mai convinşi că educaţia la timpul viitor nu mai poate fi 

concepută în afara unui efort dinspre modelarea creativităţii. 

Dacă educarea creativităţii conduce la „operativitatea general creativă şi tehnici 

intelectual-atitudinale” destul de elastice înseamnă că ideal ar fi ca procesul de educare a 

creativităţii să includă o restructurare a predării tuturor disciplinelor la care să se adauge cel 

puţin un curs special de educare a creativităţii în învăţământul preuniversitar şi unul în cel 

universitar. În această structură s-ar putea asigura identificarea şi dezvoltarea potenţialului de 

creativitate în mod constant şi continuu şi s-ar putea ajunge, către finalul şcolarităţii, pe de o 

parte, la dezvoltarea cercetivităţii specifice şi pe de altă parte, la închegarea unei personalităţi 

creative în adevăratul sens al termenului. 

Elementele principale care atestă creativitatea sunt: flexibilitatea, originalitatea, 

fluenţa şi imaginaţia. 



În urma unor cerccetări de psihologie îndelungate, s-a ajuns la concluzia că nu există 

copil dezvoltat normal intelectual să nu posede un anume potenţial creativ şi că aceste 

capacităţi pot fi restructurate funcţional sau optimizate prin influenţe educaţionale adecvate. 

Ca principiu general, formarea şi dezvoltarea creativităţii necesită parcurgerea 

drumului de la simplu la complex, metode active (problematizarea, descoperirea), cunoaşterea 

temeinică a posibilităţilor intelectuale, volitive şi morale ale elevilor, a supleţei sistemului lor 

nervos, precum şi activităţi de înlăturare a factorilor care pot frâna, dezvolta creativităţi 

(timiditatea, teama de a nu greşi, descurajarea, lipsa perseverenţei). 

Procesul de învăţământ are ca obiectiv prioritar educarea creativităţii, având în vedere 

că premisele comportamentului creativ, deprinderile creative, precum şi stilul de muncă 

creativ se formează în şcoală, de la vârste mici, sub influenţa factorilor educativi. La copiii 

mici procesul creativ este o unitate dinamică ce se caracterizează mai degrabă prin 

spontaneitate şi intuiţie decât printr-o serie de tehnici logice şi rezolvarea problemelor. 

Dinamica dezvoltării potenţialului creativ la copiii mici este marcată în prima copilărie 

de o fantezie necontrolată, care compensează slăbiciunea componenţei raţionale. 

Spontaneitatea este acum factor activ în comportamentul copilului înainte ca memoria şi 

inteligenţa să dezvolte la el noi metode de orientare. 

În procesul educaţiei, vine un moment când inteligenţa şi memoria progresează, în 

timp ce spontaneitatea devine treptat supusă. Se dezvoltă operaţiile mintale şi capacitatea 

logică, copilul înţelege mai bine realitatea obiectivă şi atunci naivitatea fanteziei înregistrează 

o scădere bruscă. 

În urma acumulărilor cantitative şi calitative în planul operaţiilor mintale şi al 

dezvoltării gândirii logice se înregistrează o nouă creştere a potenţialului creativ al elevilor 

caracterizat prin: 

dezvoltarea spiritului de observaţie şi în mod progresiv a celor mai complexe 

capacităţi aptitudinale ale gândirii şi imaginaţiei creatoare; 

dezvoltarea atitudinilor de ordin caracterial – curiozitatea, interesul pentru nou, pentru 

„altceva”, just orientate, îl vor ajuta pe elevul mic, reevaluarea, restructurarea experienţei, 

bagajului de informaţii ce îl posedă, îl vor face capabil de acţiuni creatoare. 

Dată fiind recunoaşterea necesităţii ca şcoala să acţioneze în sensul cultivării şi 

dezvoltării potenţialului creativ al elevilor, s-a ajuns la concluzia că, fără să se opună învăţării 

şcolare clasice, ea trebuie să promoveze un nou mod de învăţare, învăţarea creativă, adică cea 

care pune accent pe învăţarea prin cercetare – descoperire, pe învăţarea prin efort propriu – 

independent sau dirijat. 



           Tipuri de blocaje ale creativităţii: 

1. Blocaje de tip emoţiona l(teama de a nu comite o greşeală, de a nu părea extravagant;teama 

de a risca să fii un „pionier”, de a fi în minoritate etc) 

2. Blocaje de ordin cultural(dorinţa de a se conforma modelelor sociale, dorinţa de 

apartenenţă; „conformism” la idei vechi, ca şi la cele noi etc) 

3. Blocaje de ordin perceptiv(incapacitatea de a se interoga asupra evidentului;o incapacitatea 

de a distinge între cauză şi efect;de a defini a problemă sau refuzul de a sesiza etc) 

        . Mediul şcolar deţine recordul în privinţa unor practici contraindicate pentru dezvoltarea 

creativităţii şi activismului elevului în învăţare:• transmiterea, în permanenţă, a cunoştinţelor 

„de-a gata” construite• lipsa de flexibilitate şi de toleranţă faţă de răspunsurile personale ele 

elevilor,• îngrădirea dorinţei de a efectua desene nesupuse canoanelor;• descurajarea ideilor 

proprii ale elevului şi a nonconformismului;• hipercriticismul şi sarcasmul cadrului didactic;• 

lipsa de entuziasm şi comoditatea profesorului, implicarea activă a elevului însarcină 

solicitând şi din partea profesorului efort de participare şi de cooperare;• directivismul, 

dogmatismul şi rigiditatea stilului de predare;• preţuirea memoriei brute şi a reproducerii 

contextuale;• uniformizarea şi lipsa tratării diferenţiate;• accentul pe cantitate şi nu pe calitate 

în furnizarea şi reproducereacunoştinţelor din partea elevului;• interese reduse din partea 

educatorului, în a stimula creativitatea elevilor pentrua evita abaterea de la proiectul de lecţie 

presabilit;• evitarea folosirii metodelor interactive de stimulare a creativităţii pentru a nucrea 

„dezordine” în clasă 

              Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi creativă 

în şcoală, trebuie să asigure 

:1. Stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente şi laterale; 

 2. Libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar ca 

adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltareaindependenţei în 

gândire şi acţiune; 

3. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecarui individ în parte; 

4. Incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţieidupă 

depunerea unui efort de căutare de către elev; 

5. Exersarea capacităţilor de cercetare, de căutare de idei, de informaţii, deposibilităţi de 

transfer de sensuri, de criterii de clasificare; 

6. Dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea deportofolii 

asupra activităţii proprii, de colecţii de cuvinte, de obiecte, decontraste; 

7. Organizarea de discuţii pe anumite teme, iniţierea de jocuri, de excursii; 



8. Educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune întrebări neobişnuitedespre 

lucruri obişnuite. 

        .    Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie un 

tip creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest 

sens.Instruirea interactivă şi creativă redimensionază rolurile şi ipostazele cadrului didactic. 
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Creativitate și inovație în învățământ 

Prof. Ramadan Lucica 

        Gimnaziul “ Romulus Guga”, Tg Mures  

            Fiecărei perioade istorice îi corespunde un ideal educațional ce reprezintă un set de 
aserțiuni de politică educațională, care consemnează la nivelul Legii Învățământului profilul de 
personalitate dezirabil la absolvenții sistemului de învățământ. Absolventul învățământului actual 
trebuie să corespundă tipului de economie specifică societății românești, respectiv economiei de 
piață. El trebuie să fie competitiv, creativ, flexibil, capabil de adaptare pentru a face față unei 
societăți concurențiale, dar și fenomenului de globalizare, știind că foarte mulți tineri absolvenți 
din Romania pleacă să-și completeze studiile în străinătate sau chiar să se lanseze pe piața 
muncii în țări din Uniuneaă. În aceste condiții, învățământul bazat pe creativitate, pe inventivitate 
devine o necesitate. 

         Plecând de la faptul că “pe copil trebuie să-l luminezi și nu să-l întuneci cu învățătura peste 
puterile lui, ”consider că este aproape o datorie morală ca profesorul să foloseasca acele metode 
și procedee didactice, care să contribuie la punerea în evidență la maximum a  capacităților 
personale a fiecarui elev. Acestei exigențe îi răspunde foarte bine teoria inteligențelor multiple 
creată de profesorul de teoria cunoașterii, educație și psihologie la Universitatea Harvard, 
Howard Gardner, teorie pe care am început s-o aplic la clasele unde predau disciplinele istorie și 
cultură civică. Avantajele pentru elevi sunt vizibile, fiecare elev își poate etala calitățile, permite 
dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii și dorința de perfecționare. Este foarte 
important să înțelegem că nu toți elevii pot performa la toate disciplinele, cu siguranță ne-am 
dori să avem elevi care să corespundă idealului înalt al Renașterii, adică să aibă o pregătire 
enciclopedică, dar având în vedere diversificarea conținuturilor, eu apreciez că dacă elevul are 
dorința de a se perfecționa  în ceea ce știe să facă cel mai bine, să-și dorească să fie corect și 
lucrul făcut de el să fie bine făcut. Aceste trăsături de caracter, odată formate, îi vor folosi  toata 
viața și apoi asta își dorește orice dascăl, să formeze caractere în adevăratul sens al cuvântului. 

         Dezvoltarea creativității elevilor trebuie să înceapă odată cu formularea obiectivelor 
instructiv-educative. Cultivarea imaginației nu trebuie să fie un scop secundar, ea trebuie să 
figureze alături de educarea gândirii, de formarea competențelor lingvistice, dar pentru aceasta e 
nevoie să combatem conformismul și să nu privim exercițiile de fantezie ca un simplu joc, fără 
consecințe asupra dezvoltării intelectuale. 

           Pentru educarea creativității sunt necesare câteva condiții:  

- Trebuie realizată pe toată perioada școlarității 
- Profesorii trebuie să fie ei înșiși creativi 
- Profesori bine pregătiți și devotați acestei nobile profesii 
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- Existența unor relații de cooperare între profesori și elevi și a unor relații de respect între 
elevi, între profesori și elevi 

- Recunoașterea și aprecierea realizărilor elevilor 

           La disciplina istorie sunt foarte multe posibilități de a-i pune pe elevi  în situația de a-și 
dovedi creativitatea. Voi da doar câteva exemple: în clasa a V-a elevii învață care erau clasele 
sociale în feudalismul apusean și ce raporturi existau între nobilii feudali pe de-o parte și între 
seniori și țăranii dependenți pe de alta. Pentru a întelege mai bine aceste raporturi de fiecare dată 
când predau această lecție recurg la jocul de rol. Elevii sunt împărțiți în seniori și vasali, fiecare, 
funcție de rolul său trebuie să spună ce obligații are și ce li se poate întâmpla dacă nu-și respectă 
obligațiile de senior, respectiv de vasal. Apoi regizăm depunerea omagiului vasalului către 
senior, ceea ce-i oferă fiecaruia posibilitatea de a fi atat senior, cât și vasal. Am constatat că 
“jucându-se” elevii își înșușesc foarte temeinic aceste raporturi, pentru ca în clasa a VI-a când 
reiau aceste cunoștințe și învață și altele noi, ei și le amintesc foarte bine așa cum le-au învățat în 
clasa a V-a. Tot în clasele a V-a și a VI-a elevii învață despre domeniul feudal și orașul 
medieval.  Pentru a fi mai bine înțelese și pentru a-și pune în valoare creativitatea, elevii sunt 
împărțiți pe grupe și au ca sarcină să realizeze  macheta unui domeniu feudal, în clasa a V-a și 
macheta orașului medieval în clasa a VI-a. Bineînțeles că sunt sfătuiți ce materiale pot folosi, 
realizăm împreuna o schiță pentru a se putea ghida, mai nou avem la dispoziție internetul pentru 
a putea vizualiza fel de fel de modele de orașe medievale. În realizarea acestora elevii 
cooperează, ei primesc sarcini individuale ( de ex. un elev are de realizat zidul din jurul orașului 
și șantul cu apa, altul biserica, primaria, eventual școala dacă era separată de biserică, altul 
atelierele și locuințele etc). Astfel se poate face aprecierea atât individual cât și a întregii lucrări. 
Am descoperit de foarte multe ori că elevi care la răspunsurile în clasa nu excelau, acum se 
dedicau total și făceau cu foarte mare grijă lucrurile care solicitau îndemânare și migală. Aceste 
aplicații practice au și rolul de a demonstra că fiecare elev are calități, unii sunt foarte buni 
organizatori, alții au o manualitate deosebită, alții au o vedere tridimensională foarte bună, 
calități pe care și le vor  putea pune în evidență și în viitoarea meserie, deci, aceste lucrări 
practice nu numai că-i ajută să-și consolideze niste cunoștințe, dar îi ajută să se și descopere, să-
și cunoască mai bine calitățile.   

         Un alt exemplu de folosire a creativității în procesul de învatare este, la clasa a VII-a, la 
lecția Primul Război Mondial, când elevii învață despre noile moduri de a purta războiul, 
respectiv războiul de uzură și de manevră, care sunt o  urmare a invențiilor și descoperirilor care 
s-au facut la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea.  Pentru o mai bună înțelegere a 
modului cum se purta războiul de uzura, pentru a-și demonstra emoțiile, empatia față de acei 
soldați, pentru a fi solidari cu soldații romani care au intrat în razboi pentru întregirea națională, 
am gândit trei sarcini, fiecare elev având posibilitatea să opteze pentru una dintre ele în funcție 
de preferință. Acestea sunt: 
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• Să-și imagineze că au participat în lupta de la Verdun, lupta în care au fost în total 
500000 de victime. Este un soldat, fie francez, fie german, care scrie o scrisoare mamei 
sau soției, în care povestește cu lux de amănunte cum a fost în această luptă. 

• Să realizeze un desen în care să prezinte lupta de la Marasesti unde soldații romani au 
luptat pentru reintregire și au scris la propriu cu sânge pe un zid ca “Pe aici nu se trece”. 

• Să-și imagineze că este reporter la un ziar și scrie un articol despre munca femeilor care 
au fost nevoite să muncească în locul bărbaților plecați pe front și despre viața copiilor 
înspăimântați de ororile razboiului. 

  O alta temă interesantă pentru elevii din clasa a VII-A este lecția “ Problemele globale ale 
omenirii la sfârșitul mileniului al XX-lea” unde li se cere elevilor să realizeze un desen sau un 
colaj care sa reprezinte problemele  cu care se confruntă omenirea sau  să scrie o scrisoare 
deschisă către oamenii de știintă și către oamenii politici în care să le ceară o mai mare 
preocupare pentru rezolvarea unor probleme precum: subdezvoltarea, înarmarea, drogurile, 
bolile, poluarea etc. 

       De asemeni, la tema “State democratice, state totalitare” elevii au de realizat desene, colaje, 
compuneri sau orice alt gen de lucrări prin care își pot arăta solidaritatea față de suferinta celor 
peste șase milioane de victime ale Holocaustului nazist. Aceste lucrări pot fi folosite pentru a 
face o expoziție cu ocazia comemorarii Holocaustului în Romania, la 9 octombrie sau pentru 
realizarea unui portofoliu pe aceasta temă.   

       Realizarea unui portofoliu cu tema “ Cum au trait părinții și bunicii noștri experiența 
comunistă ” le oferă posibilitatea elevilor de a discuta cu părinții, cu bunicii, despre o temă care 
apoi va fi dezbătută sub forma unei mese rotunde în care fiecare își va prezenta lucrarea, iar rolul 
profesorului este de mediator, caci din experiență știu că pot să apară păreri contradictorii în 
funcție de cum a fost percepută acestă perioadă. Rolul profesorului este acela de a aduce, dacă 
este cazul, clarificările necesare. Un rol important au materialele care însoțesc lucrările elevilor 
și în special fotografiile din care încercăm să recompunem o perioadă cu bune și rele. 

       În clasa a VIII-a elevii învață să facă eseuri și să comenteze  texte la prima vedere și felul în 
care sunt concepute, poate reprezenta o formă de exprimare a creativității lor. De asemeni, elevii 
sunt solicitați să realizeze prezentari Power-Point la teme precum ”Formarea poporului român și 
a limbii romane”, “Lupta voievozilor români pentru neatârnare “, ”Unirea Principatelor”, 
”Razboiul de Independență’’, ”Primul și al Doilea Război Mondial.“ etc.  La aceleași teme elevii 
pot realiza portofolii, albume cu portretele unor conducatori, fise de personaj etc. 

        Dezvoltarea creativității elevilor este în strânsă legatură cu folosirea unor metode moderne 
de stimulare a imaginației precum: Brainstorming-ul;  diagrama Venn, metoda Phillips 6-6; 
metoda 6-3-5; jocul de rol; discutia Panel; Explozia stelara; Mozaicul; Colturile; Cubul; 
Corchinele; Palariile ganditoare; Cvintetul; Sinetica etc.  
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         Voi da cateva exemple concrete de aplicare a acestor metode moderne la lecțiile de istorie, 
cultura civică sau dirigenție. 

      Activitatea de brainstorming  se aseamănă cu explozia stelară și începe cu prezentarea clară a 
problemei care va fi dezbătută, apoi li se cere elevilor să formuleze idei cu privire la situația pusă 
în discuție. Fiecare elev trebuie să spună tot ce îi trece prin cap în legatură cu problema în cauză. 
La sfârșitul activității se va alege soluția optimă.  Aceasta metodă se folosește cu succes la toate 
cele trei discipline. De exemplu la dirigenție la lecția “ Ce înseamnă un comportament tolerant?. 
Se imparte tabla în două, la fel și elevii, apoi o grupa va scrie  tot ceea ce îi sugereaza cuvântul 
toleranță, iar cealaltă grupă cuvântul intoleranță. 

       Discuția Panel, constă în formarea unui grup restrâns de jurați numiti panel, format din 5-7 
elevi. Aceștia discută problema pentru a găsi soluția.  În acest timp ceilalți elevi asistă la discuții 
în liniște și pot interveni, prin trimiterea unor păreri, întrebări, sugestii, scrise pe biletele de 
culori diferite. După ce grupul panel a epuizat subiectul, elevii care au asistat la discuție pot 
interveni direct la soluționarea problemei. Profesorul și panelul realizează o sinteză a ideilor 
exprimate și formulează concluziile. Un exemplu de lecție în care am folosit aceasta metodă îl 
reprezintă ” Cedările teritoriale ale României din 1940 și Tratatul germano-sovietic Ribbentrop-
Molotov.” Cele două evenimente din istoria contemporană a Romaniei suscintă foarte multe 
întrebări din partea elevilor și ele trebuiesc analizate și clarificate. 

  Metoda numit „Colțurile” are drept scop generarea unei dezbateri în contradictoriu în cazul 
unor probleme controversate, situații în care elevii participanți la discuție sunt împărțiți în trei 
grupe, în funcție de poziția fiecăruia față de problema pusă în discuție. Un exemplu concret la 
cultura civică se discută probleme precum eutanasierea câinilor fără stăpâni sau eutanasierea la 
cerere a persoanelor care au o boală incurabilă, încalcă aceasta dreptul la viață al persoanei sau 
este un drept ce presupune respectarea demnității persoanei care nemaiavând nicio șansă la viață 
este supusă unui chin, având dureri foarte mari? În cazul dezbaterii problemei câinilor fără 
stăpâni, o parte a elevilor sunt pentru eutanasiere, o parte sunt împotriva și restul sunt indeciși. 
Fiecare grupă aduce argumente pro încercând să convingă pe cei indeciși. Cei care au reușit să 
găsească argumente mai convingatoare își vor impune poziția lor față de această problemă reală a 
societății noastre și care este și problema ce naște  controverse. 

Metoda “cubului” se foloseste în cazul în care se dorește explorarea unui subiect, a unei situații 
din mai multe perspective. Se oferă astfel posibilitatea de a dezvolta competențele necesare unor 
abordări complexe. Un exemplu concret în care am folosit aceasta metodă a fost pentru evaluarea 
la lecțiile Constituția din 1866 și Constituția din 1923. Concret pe cele șase fețe ale cubului este 
scris: Descrie; Compară; Asociază; Analizează; Aplică; Argumentează;  

Mai întâi se realizează un cub. Se împarte clasa în șase grupe. Fiecărei grupe îi revine de rezolvat 
o temă de pe fețele cubului. După ce toate grupele și-au îndeplinit sarcina, își alege fiecare câte 
un reprezentant care va prezenta celorlalți elevi produsul muncii lor. 
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        ” Diagrama Venn” constă în a solicita elevilor să găsească asemănări și deosebiri, de 
exemplu între două perioade istorice, între două evenimente, între instituțiile statului etc. Această 
metodă se poate folosi la foarte multe lecții și de istorie și de cultură civică. De exemplu: la lecția 
“Unirea Principatelor”, pentru a face o comparație între rezoluția divanurilor ad-hoc din 1857 și 
hotărârile Convenției de la Paris din 1858, referitoare la Principatele Moldova și Valahia. De 
asemeni, la disciplina cultură civică putem solicită elevilor să realizeze o comparație între 
atribuțiile monarhului și atribuțiile președintelui într-o republică. Sau la istorie la clasa a V-A 
pentru a evidenția institutiile din cele trei perioade istorice ale Romei antice: regalitatea, 
republica și imperiul, în acest caz se fac trei cercuri care se intersectează, în punctul de 
intersectare se vor regăsi instituțiile comune din cele trei perioade istorice. 

     Metoda numita “Termenul cheie” în care profesorul scrie pe tabla cinci termeni cheie din 
textul ce urmează a fi studiat. Li se cere elevilor, individual și apoi pe perechi, ca folosind aceste 
cuvinte să alcătuiască un text. Dupa cinci minute câteva perechi vor citi textul scris. Citind 
textele elevilor, apoi textul original propus pentru studiu se poate realiza o comparație care 
contribuie la o mai buna fixare a cunoștințelor și dezvoltă și creativitatea elevilor. Metoda poate 
fi folosită la toate lecțiile de istorie și chiar și la unele lecții de cultură civică. 

      Aceste câteva metode prezentate reprezintă modalități moderne de stimulare a învățării 
active, de cooperare și de dezvoltare a creativității elevilor. Ele demonstrează că se pot face 
multe pentru dezvoltarea spiritului creativ în școală, însă nu e suficient dacă nu există și o 
preocupare din partea familiei, mai ales în cazul acelor părinți care își dădăcesc prea mult 
copilul, ajutându-l la lecții, chiar făcându-le în locul lui, chiar dacă copilul ar putea singur să-și 
facă temele, nelăsându-i acestuia posibilitatea de a se dezvolta independent și chiar de a greși, 
pentru că așa cum spunea un savant “omenirea a progresat mai mult din eroare decât din 
prudență excesivă”. Parafrazându-l, am putea spune că părinții pot contribui la dezvoltarea 
creativității copilului lăsându-i libertatea de a greși din când în când, dar de a încerca lucruri noi, 
care-l vor ajuta să-și dezvolte imaginația. Aceste aspecte le putem aborda cu ocazia lectoratelor 
organizate pentru părinți. 

     Un rol important în dezvoltarea creativitții îl are activitatea organizată în afara clasei, cea 
extrașcolară, de exemplu vizitarea unor muzee, a unor expozitii, excursiile tematice etc, care 
lărgesc câmpul fanteziei copiilor și sunt surse inepuizabile pentru a pune întrebări, iar întrebările 
sunt o manifestare a unei curiozități lăuntrice. Vorbind despre excursii o voi evoca pe cea din 
2011, organizată cu ocazia Zilei Eroilor. Am considerat că va avea un mai mare impact 
emoțional pentru elevi dacă vom vizita cu aceasta ocazie  Monumentul eroilor de la Moisei unde 
printre cei uciși în 1940 de catre hortysti au fost și 29 de mureșeni. De asemeni, tot cu aceasta 
ocazie am vizitat și Memorialul Durerii din Sighet, monument închinat victimelor comunismului. 
A fost o adevarata lecție de istorie în care elevii au empatizat cu acei eroi care din pacate sunt 
anonimi pentru foarte mulți dintre noi. Când am revenit la școală, elevii au fost rugași să le 
povestească și celorlalți elevi care nu au fost în excursie, despre dramele acelor oameni și au 
scris un articol în revista școlii despre cea mai tânăra condamnată din aceasta închisoare, care a 
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fost o localnică, ce a inventat un sistem de a comunica cu cei închisi pentru a le informa 
familiile, dar care fiind descoperita a platit cu viata pentru curajul ei. Aceasta eroina i-a 
impresionat cel mai mult pe elevi si de aceea am și amintit acum de ea. 

           Nu putem încheia aceasta prezentare sumară a catorva dintre modalitatile concrete de 
dezvoltare a creativității elevilor fără a menționa proiectele educative realizate cu ajutorul 
elevilor și pentru elevi, precum și activitățile organizate în “săptămâna altfel. ” Dintre proiectele 
educaționale amintesc: “Împreună și egali’’, un proiect care a avut ca obiectiv principal 
dezvoltarea atitudinii de toleranță față de elevii de etnie rromă care învata în școala noastră. 
Problema incluziunii rromilor în școala noastră a fost depășită poate și datorită proiectului nostru 
care a vizat  acțiuni de convingere a părinților, care amenințau cu mutarea copiilor din școala 
noastră, a continuat cu activități desfășurate cu copiii de grădinița din școala noastra, cu cei din 
ciclul primar și cei din gimnaziu. Elevii noștri au învățat să cunoască pentru a nu discrimina și a 
nu avea prejudecăți, și astăzi ne mândrim că în școala noastră sunt clase aparținând a trei etnii și 
suntem într-adevar împreună și egali, și n-a plecat niciun elev din scoală pentru acest motiv. 

    În” săptamana altfel” am desfășurat mai multe activități interesante, dintre care amintesc 
campania anti-fumat ”Fumatul ucide lent, dar sigur!”, de asemeni activitatea ”Scoala te învață să 
ăte hrănești sănatos” și  am continuat proiectul”Tradiții și obiceiuri românești de primavară”.  

      În toate aceste activități i-am avut alături ca parteneri egali pe elevii nostri. Ei sunt 
beneficiarii a tot ceea ce ne straduim noi să-i învățăm și n-ar fi mândrie mai mare decât, dacă am 
auzi peste ani, că elevii noștri de acum au devenit oameni importanți, dar mai ales că sunt cinstiți  
și demni, două calități pe care imi doresc să le aibă toți elevii mei. 
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Multe dintre temerile pe care le avem cu privire la inovaţie izvorăsc din credinţa că 

nu suntem născuţi pentru a deveni creativi, că nu avem materialul genetic necesar 

procesului de creaţie sau că nu suntem suficient de inteligenţi pentru a crea ceva nou si util. 

Atât studiile de psihologia creativităţii, cât şi viaţa unor mari gânditori ne-au demonstrat 

faptul ca factorul principal al creativităţii nu îl reprezintă inteligenţa sau cultura generală 

vastă, ci imaginaţia şi trăsăturile non-intelectuale ale personalităţii: interesul epistemiologic, 

curiozitatea, pasiunea, voinţa, hotărârea, determinarea, motivaţia, înclinaţia, încrederea etc. 

Copilăria nu poate fi concepută fără lumea fabulosului oferită de basme, poveşti şi 

povestiri. În atmosfera aceasta preşcolarul nu participă motric, ci intelectual şi afectiv . 

Însoţind firul povestirii care se dapănă într-o lume total necunoscută uneori, copilul face un 

imens efort de a şi-o reprezenta şi de a judeca în raport cu factorii psiho-somatici şi genetici. 

Copilul este creatorul propriilor imagini. Efortul lui de a-şi imagina şi înţelege acţiunea 

povestirii nu poate fi conceput în-afara unei gimnastici imense a memoriei, gândirii, voinţei 

şi a limbajului. Corespunzând setei nepotolite de cunoaştere a copilului aflat la vârsta “de 

ce“-urilor, literatura pentru copii este uşor asimilată, oferind exemple pozitive demne de 

urmat,dar şi condamnând pe cei ce sunt purtătorii trăsăturilor negative de voinţă şi caracter . 

Activitatea de povestire are valenţe informative şi formative. Copiii asimilează 

diverse informaţii, dar în acelaşi timp prin povestiri, poveşti şi basme li se satisface nevoia 

de cunoaştere şi afectivitate, se stimulează imaginaţia şi se constituie cadrul optim de 

exersare a capacităţii de comunicare. Astfel, povestirea dezvoltă următoarele procese 

psihice: 

-     limbajul – ca mijloc fundamental de receptare şi comunicare ; 
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- gândirea logică – datorită succesiunii evenimentelor din povestire ; 

- memoria voluntară – prin reţinerea desfăşurării evenimentelor şi expunerea lor 

pe baza unor procedee şi mijloace specifice (pe baza întrebărilor formulate de 

educatoare, pe baza unor planşe sau ilustraţii etc.)  

- atenţia – prin memorarea numelor personajelor, a unor elemente ce apar în 

poveşti a succesiunii întâmplărilor, a unor expresii sau versuri reprezentative . 

- imaginaţia – prin crearea unor imagini noi pe baza prelucrării reprezentărilor şi a 

experienţei cognitive ; 

Povestirea este o metodă de învăţământ ce poate fi folosită cu foarte mare succes în 

învăţământul preşcolar şi care constă în expunerea orală, vie, plastică, sub formă de 

naraţiune sau descriere prin intermediul căreia sunt înfăţişate fapte, evenimente, întâmplări 

îndepărtate în spaţiu şi timp, fenomene ale naturii etc. pe care copiii nu le pot cunoaşte 

altfel. Scopul folosirii acestei metode constă în asigurarea unui bagaj de imagini intuitive, 

reprezentări care pot ajuta la anumite generalizări. Faptele, întâmplările alese în acest sens 

trebuie să fie edificatoare, cu profunde semnificaţii, iar limbajul expresiv să contribuie la 

trezirea de emoţii, sentimente, să le dezvolte imaginaţia, creativitatea. 

Prin ascultarea poveştilor, şi mai ales prin reproducerea lor copii au prilejul să 

cunoască unele expresii ale limbii literare, îmbogăţindu-şi lexicul şi căpătând posibilităţi de 

exprimare mai nuanţată şi mai colorată. Valoarea estetică a povestirilor este cu atât mai 

mare cu cât reflectă şi exprimă frumuseţea morală a oamenilor, cu cât pune mai clar în faţa 

copiilor un ideal concret şi precis spre care ei să tindă. Povestirile influenţează în mod 

indirect şi estetica comportării copiilor, contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere prin 

multitudinea de aspecte din ambianţa înconjurătoare la care face apel. În procesul ascultării 

unei povestiri este antrenată în mare măsură activitatea psihică a copilului. Copilul 

urmăreşte cu atenţie datele povestirii, memorează, compară, analizează diferite situaţii, 

stabileşte pe plan mintal unele relaţii fapte, însuşiri ale personajelor . Astfel, este antrenată 

şi gândirea copilului, devenind capabil de a înţelege faptele, gândurile şi sentimentele 

personajelor . 

Povestirile copiilor permit dezvoltarea cu precădere a limbajului preşcolarilor, 

permiţându-le astfel să se exprime cu uşurinţă, atât în relaţie cu ceilalţi copii, dar şi cu 

adulţii. Aceste povestiri solicită imaginaţia creatoare, gândirea, limbajul şi realizează 

trecerea de la o etapă stereotipă, la o etapă care permiterea găsirea de soluţii pentru aceeaşi 

temă. Ei sunt puşi astfel în situaţia de a realiza o povestioară, de a exprima într-o succesiune 

logică fapte şi întâmplări şi de a găsi forma de prezentare adecvată .    
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Activităţile în care copiii compun şi expun într-o manieră relativă şi personală, 

întâmplări, aspecte sau fapte legate de viaţă, de preocupările sau cunoştinţele lor constituie 

povestirile create de copii. Ei sunt puşi în situaţia de a închega o naraţiune simplă, de a 

expune faptele într-o înlănţuire logică şi de a găsi formule de exprimare adecvate . 

Paul Hazard, polemizând cu adulţii neînţelegători a universul specific copilului, a 

spus : “ Ce departe se afla împărăţia copiilor! Ei au bogăţia a tot ceea ce încă nu posedă, 

bogăţia minunilor unui posibil. A imagina nu este pentru ei doar primă plăcere; reprezintă şi 

semnul libertăţii lor; e elanul lor vital ... . Ei îşi proiectează visele pe nori; şi fără griji, fără 

interes, fără poveri, ei se joacă şi sunt fericiţi .“   

Toate aceste lucruri vin să justifice concluzia că aceşti ani ai fanteziei, ai 

poveştilor, trebuie valorificaţi maximal în perioada vârstei preşcolare. Copiii trăiesc cu 

adevărat întâmplările din poveşti, se identifică cu personajele, iar datoria noastră este aceea 

de a le da aripi să zboare în depărtări, să le clădim palate de azur în grădini fermecate în 

care se plimbă zânele cele bune sub clarul lunii. Fiecare joc este situat în-afara timpului, 

este o aserţiune adevărată deoarece pentru copil jocul înseamnă înţelepciunea, după cum 

spunea L. Blaga, şi de aceea copilul, cu toată seriozitatea, cu maxim de participare afectivă, 

intelectuală se joacă “ de-a “. 

Organizate că activităţi comune cu întreaga grupă, sau pe grupuri mici de copii, 

povestirile copiilor constituie un exerciţiu de compunere şi trebuie privite ca un produs al 

creativităţii copiilor, care trebuie stimulat şi dezvoltat . 

Obiectivele urmărite la acest gen de activităţi sunt: 

• dezvoltarea gândirii creatoare a copilului în alegerea subiectului povestirii a 

personajelor şi acţiunilor; 

• redarea unor povestiri noi pe baza structurii modelului dat; 

• înlănţuirea logică a ideilor în cadrul povestirii; 

• stimularea capacităţii de exprimare corectă, originală; 

• dezvoltarea interesului copilului pentru latura artistică; 

• cultivarea interesului pentru textul literar; 

• trezirea interesului de a compune ei înşişi povestiri şi de a le istorisi celorlalţi 

copii. 

Există o gamă ascendentă în sensul dificultăţii, complexităţii, participării ample a 

unor factori ce implică gândirea, vorbirea şi afectul, toate vizând şi subsumând demersul 
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structurat pe obiectivul cercetării, şi anume – povestirea creată. Metoda pe care am folosit-

o în cercetarea noastră este cea a analizei produselor activităţii. 

Povestirile după un şir de ilustraţii le-am utilizat ca pe un mijloc valoros pentru 

educarea limbajului preşcolarilor sub toate aspectele sale şi a creativităţii. Meritul acestor 

povestiri este că pe lângă organizarea gândirii copilului şi obişnuirea lui cu o exprimare 

logică şi coerentă, ea cere un aport intelectual mai mare comparativ cu repovestirile şi asta 

pentru că imaginile reprezintă doar momentele principale ale povestirii, pe care copilul 

trebuie să le deducă interpretând desenele; mai apoi trebuie să lege ideile reprezentate ca să 

înţeleagă acţiunea şi după aceea să le expună într-o formă originală. Este adevărat că din 

cauza prezenţei materialului intuitiv, improvizaţia copilului este limitată . 

Povestirile cu început dat create de copii  

Acest gen de activităţi solicită eforturi speciale din partea copiilor, determinate de 

sarcina pe care o au de a întregi, cu mijloace proprii, o povestire a cărui început original este 

dat în prealabil. A cere copiilor să continue, să ducă mai departe gândurile, ideile, 

sentimentele, să declanşeze acţiunea, este o problemă extrem de dificilă pentru preşcolari. 

De aceea, este bine că atunci când ne propunem astfel de activităţi, copiii să fie informaţi în 

legătură cu natura şi conţinutul activităţii, să le cerem copiilor să creeze în măsura 

posibilităţilor lor de realizare . Am avut în vedere acest criteriu, deoarece, mai târziu, în 

şcoală, li se va cere să continue diferite povestiri sau să modifice finalul unor texte literare. 

Se impune necesitatea de a avea mai multe texte care să poată fi folosite ca început pentru 

povestiri create .  

Prin conţinutul său tematic trebuie să fie acesibile copiilor, să satisfacă interesele 

copiilor, să sugereze subiectul şi să marcheze perspectiva dezvoltării lui, să impulsioneze 

procesele gândirii, ale imaginaţiei creatoare, să corespundă obiectivelor educative urmărite 

în grădiniţă . 

Povestiri compuse după jucării sau personaje îndrăgite. Pentru educarea 

limbajului copiilor şi a spiritului lor creativ am organizat şi povestiri după jucării. În acest 

scop, am pus în faţa copiilor câteva jucării atrăgătoare (o păpuşă, un ursuleţ, un iepuraş, un 

tigru, o maşină).Copiii au fost invitaţi să-şi aleagă o jucărie sau două şi în legătură cu ele să 

realizeze o scurtă povestire. Din experienţă, putem afirma că povestirile după o singură 

jucărie frânează potenţialul creator al copiilor, de aceea se folosesc mai multe jucării, iar 

copii au posibilitatea să-şi aleagă acele jucării care îl inspiră . 

Povestiri după desenele copiilor este o modalitate inedită de dezvoltare a 

creativităţii preşcolarilor, reprezintă activităţi cu valoare evaluativă şi nu în ultimul rând 
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sunt o legătură eficientă între două domenii de cunoaştere: cel estetic şi creativ şi domeniul 

limbă şi comunicare. Atât în activităţile artistico-plastice, cât şi în cele de educarea 

limbajului, copilul este pus în postura de a se exprima, desigur, cu mijloace diferite. Este de 

dorit ca el să redea verbal, într-o construcţie logică, mesajul transmis cu ajutorul culorii . 

Povestirea creată în relaţie cu o situaţie – problemă sau dilematică. Povestirea  

de acest gen vine să aducă învăţământului preşcolar un plus de eficienţă formativă, fiindu-i 

caracteristic faptul că se bazează pe generarea unei stări tensionale ce devine impuls pentru 

activizarea vorbirii copiilor. Problematizarea, prin soluţionarea de probleme, măreşte 

achiziţia educativă atât în ceea ce priveşte însuşirea de cunoştinţe, cât şi mai ales 

dezvoltarea prin exersare  a capacităţii mintale sau a funcţiilor intelectuale în procesul 

cunoaşterii. Prin urmare, prin folosirea problematizării ca modalitate sistematică şi specifică 

de lucru, am urmărit realizarea sarcinilor educaţiei intelectuale . 

Pentru evidenţierea prezenţei imaginaţiei creatoare la preşcolarii grupei mari am 

efectuat un experiment după psihologul M. Gîrboveanu .  

 Ca material am folosit următoarele ilustraţii  :o şopârlă, un arici, un iepure, un 

rucsac, ( fragi, câmp cu flori, un cort , un urs, un vânător, o minge, un tren ). Imaginile au 

fost aşezate pe masă în faţa copilului . Acesta s-a uitat 30’’ la ele, s-a familiarizat cu ele, 

apoi le-a ales pe cele care i-au plăcut mai mult şi pe baza lor a creat o povestire .  S-a lucrat 

cu 20 de subiecţi şi fiecare povestire a fost notată . 

Analizând povestirile create de copiii grupei mari la această probă, am constatat că în 

general, copiii citesc ilustraţiile şi pot crea mici povestiri .Priceperea de a observa, de a 

înţelege şi de a lega într-un fel logic ilustraţiile în jurul unui subiect se formează treptat în 

activităţile din grădiniţă .În general, numai pe baza unui exerciţiu susţinut, copiii realizează 

povestiri respectând succesiunea logică a momentelor povestirii . Conţinutul povestirii este 

bogat, variat, imaginaţia începe să acţioneze conform unei organizări interioare şi intenţii 

creatoare, iar copilul înainte de a povesti şi-a creat un plan mintal necesar desfăşurării 

evenimentelor . Volumul de reprezentări, mai bogat decât la copiii de grupa mică şi 

mijlocie, poate fi reactualizat cu uşurinţă prin cuvinte, procesul de desfăşurare a 

combinaţiilor imaginare fiind preluat de sistemul verbal .  

Pe  baza unei experienţe profesinale de 18 ani şi după un studiu temeinic al acestei 

teme, pot concluziona şi afirma următoarele:creativitatea există într-o oarecare măsură în 

noi si va ieşi la iveală atunci când ne găsim într-o stare psihică confortabilă. Dacă reuşim să 

gândim în linişte şi libertate vom descoperi că, aşa cum spunea Einstein: “a crea este a 

vedea ce văd şi alţii şi a gândi ce nu a mai fost gândit de nimeni”. 
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REZUMAT 

 
 

Povestirile influenţează în mod indirect estetica comportării copiilor, contribuie la 

lărgirea orizontului de cunoaştere prin multitudinea de aspecte din ambianţa înconjurătoare 

la care face apel. În procesul ascultării unei povestiri este antrenată în mare măsură 

activitatea psihică a copilului. 

Povestirile copiilor permit dezvoltarea cu precădere a limbajului preşcolarilor, 

permiţându-le astfel să se exprime cu uşurinţă, atât în relaţie cu ceilalţi copii, dar şi cu 

adulţii. Aceste povestiri solicită imaginaţia creatoare, gândirea, limbajul şi realizează 

trecerea de la o etapă stereotipă, la o etapă care permiterea găsirea de soluţii pentru aceeaşi 

temă. Ei sunt puşi astfel în situaţia de a realiza o povestioară, de a exprima într-o succesiune 

logică fapte şi întâmplări şi de a găsi forma de prezentare adecvată. Povestirile copiilor 

constituie un exerciţiu de compunere şi trebuie privite ca un produs al creativităţii copiilor, 

care trebuie stimulat şi dezvoltat . 
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ŞCOALA ALTFEL – SAU COSMOSUL ÎN LITERATURĂ, ARTĂ ŞI FIZICĂ 
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 ÉS A FIZIKÁBAN  
 

Soós Katalin 
profesor de limbă şi literatură maghiară 

Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Tîrgu Mureş 
Judeţul Mureş 

  
 
 Lucrarea „Şcoala altfel – sau cosmosul în literatură, artă şi fizică” descrie un proiect  
multidisciplinar desfăşurat în cadrul săptămânii Şcoala altfel la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din 
Tîrgu-Mureş. În prima parte a lucrării este  prezentată importanţa educaţiei bazată pe dezvoltarea   
competenţelelor  cheie. Pe urmă se  subliniază eficacitatea predării  prin proiecte, care generează un 
mediu educaţional, dezvoltă abilităţile necesare secolului XXI: responsabilitate, capacitate de adaptare, 
creativitate, gândire critică şi sistemică, abilităţi de comunicare şi de colaborare. Se trece la  
prezentarea conţinutului şi desfăşurării proiectului propriu-zis: etapa pregătitoare, etapa prezentării 
„produsului” şi evaluarea activităţii de către elevi şi profesori. Pentru analiza proiectului desfăşurat sunt 
prezentate aspectele posibile pentru evaluarea retrospectivă din punctul de vedere al profesorului şi al 
elevului. Lucrarea se bazează pe o bibliografie modernă şi promovează demersului didactic creativ, 
inovativ ca expresie a activităţii de formare continuă şi a dezvoltării profesionale.  

 
 
 

 Az Iskola másként rendhagyó oktatási hét programjának megszervezése kihívást jelent minden 
felelősen gondolkodó pedagógusnak. Hogy lehet tartalmassá tenni? Milyen tevékenységeket javasoljon 
a gyakorló tanár? Mit javasolnak a diákok? Van-e elég kreativitás és ötlet ahhoz, hogy sikeres legyen a 
tevékenység? Tudjuk-e mozgósítani és  felhasználni a cél eléréséhez szükséges elemeket? Hoz-e 
alkalmazható tudást, hozzájárul-e a személyiség fejlődéséhez? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre 
keressük a választ és a megoldásokat.  Kihívás, szabadság, felelősség és lehetőség a rendhagyó hét 
programjának megszervezése. 
  Dolgozatomban ennek a hétnek egyik tevékenységét szeretném bemutatni. Először rámutatok a 
kompetencia alapú oktatás mibenlétére és fontosságára, a tanári szerepváltás szükségességére, a 
továbbképzők célkitüzéseire, bemutatom a projektmódszert mint a reformpedagógiai mozgalmak 
„termékét”, majd A kozmosz a költészetben, a képzőművészetben és a fizikában témájú  
multidiszciplináris projekt lezajlását és tartalmát ismertetem. Azért szerepel ez a rendhagyó hét 
programjában, mert egy közös tanári és tanulói megállapodás eredménye, és alkalmat ad  ez a 
tevékenység egy tanulási-nevelődési környezet megteremtésére, arra, hogy a tanuló ismeretei, 
ismeretrendszerei, értelmező keretei, képességei és készségei tevékenységek sorában fejlődhessenek. 
Lehetőség arra is, hogy a tanuló aktívan, tudatosan és felelősen vegyen részt saját képzési – nevelődési 
folyamatában. 
 Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást 
középpontba helyező oktatást értjük. „A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános 

képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy 
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adott személy tanulás során fejleszt ki magában.”   (Coolahan)   Alapvetően értelmi (kognitív) alapú 
tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális 
tényezők. Célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek, 
azaz „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. Ez a kulcskompetenciák 
elsajátításával valósítható meg. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden 
egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a 
társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Az Európai Tanács így foglalja össze a kompetencia-
területeket, és azt vallja, hogy ezek a tudás alapú társadalomban mindenki számára nélkülözhetetlenek: 
1. Anyanyelvi kommunikáció; 2. Idegen nyelvi kommunikáció; 3. Matematikai, természettudományi és 
technológiai kompetenciák; 4. Digitális kompetencia; 5. A tanulás tanulása; 6. Személyközi és 
állampolgári kompetenciák; 7. Vállalkozói kompetencia; 8. Kulturális kompetencia. A kompetenciák 
fejlesztésének és az élethosszig tartó tanulásra való előkészítésnek a kérdése stratégiai szerepet tölt be a 
fejlett világ oktatásában, s egyre inkább ilyen szerepet nyer a hazai közoktatás kívánalmaiban is.  
  A modern alapú oktatás lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák 
szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik 
elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, a tanári szemlélet- és 
szerepváltás. Nekünk, tanároknak ismeretadókból tanulásszervezőkké kell válnunk. Ez csak akkor 
valósulhat meg, „ha egyrészt megváltozik tanári filozófiánk vagyis  gondolkodásunk a tudásról, a 
tanulásról, illetve saját szerepünkről. Másrészt birtokába kerülünk annak a módszertani 
szakértelemnek, amellyel ismeretadóból tanulásszervezővé válhatunk.”1 A tanár az iskolában nem lehet 
többé pusztán ismeretátadó, hanem partnerré és segítő szakemberré kell válnia a tanulási folyamatban. 
Fontos, hogy a „követő", alkalmazkodó, konformista magatartás helyett a kreatív, nyitott és rugalmas 
szemléletet igyekezzen kialakítani diákjaiban. Ebben a szemléletben a tartós tudás aktív tevékenység 
eredményeképpen jön létre.  Fischer Alajos oktatási szakértő a kompetencia alapú oktatás pedagógusi  
sztenderdjeit így határozza meg2: a tantárgy ismerete, az emberi fejlődés és tanulás ismerete, az oktatás 
adaptálása az egyéni szükségletekhez, többféle oktatási stratégia alkalmazása, motivációs és 
tanulásszervezési készségek , kommunikációs készségek, tervezési készségek, a tanulás értékelése, 
szakmai elkötelezettség és felelősség, együttműködés. A tanár tisztában van a gyermekek fejlődésének 
és tanulásának sajátosságaival, képes olyan tanulási feltételeket teremteni, amelyek elősegítik a 
gyermekek intellektuális, szociális és személyes fejlődését. 
 Ezt a célt tűzték ki azok az akkreditált továbbképzők is, amelyek az Európai Szociális Alap 
humánerőforrást fejlesztő szociális programjába illeszkednek.  Ilyen az e-Formare – Competenţe 

integrate pentru societatea cunoaşterii - e-Oktatás - Integrált készségek a tudásalapú társadalomban 
nevű képzés is, amelyben sok pedagógus vett és vesz részt Maros megyében is.  A továbbképzés a 
tanítókat és tanárokat szándékszik felkészíteni arra, hogy képesek legyenek a kompetencia alapú 
oktatás módszereinek elsajátítására és alkalmazására. Megismerteti és tudatosítja a kompetencia alapú 
oktatás pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének, fejlesztési feladatainak, elvi és 
gyakorlati fontosságát. A tanári szemlélet- és szerepváltást követő képzés  területei a 
problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-
tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. 
 A befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanulási folyamat tervezésében és 
szervezésében fontos szerepet tölt be a projektorientált tanulás, amelynek évszázados múltja van a 
pedagógia történetében. A módszer a XX. század elején az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg 
a gyakorlati képzésben,  Európában csak az 1960-1970-es években vált  közismertté. Köznyelvi 
értelemben olyan összetett feladat elvégzésének feltételeit, folyamatát és eredményeit meghatározó 
terv, amely alkotó jövőbetekintést, vállalkozást, fejlesztési feladatok megoldását, járatlan utak 
                                                 
1 Pethőné Nagy Csilla: Módszetani kézikönyv, Korona Kiadó, Budapest, 2005., 16. oldal 
2Fischer Alajos: Kompetencia alapú oktatás, in www. bin.sulinet.hu/.../adm.url.m21144941247980.Kompetencia_alapu_o... 
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kiépítését jelenti. Sok résztvevő folyamatos együttműködését feltételezi. Pedagógiai értelemben a 
projekt egy tanulási egység sajátos feldolgozása, amely magában foglalja a kapcsolódó célok, feladatok 
meghatározását, a munkamenet, az eredmények megtervezését, a végrehajtást, az eredmények 
prezentálását, valamint a folyamat és az eredmények értékelését. „Egy tanulási-tanítási stratégia, a 
tanulók által elfogadott, vagy kiválasztott probléma, téma feldolgozása egyénileg vagy csoportban, 
megszüntetve, feloldva a hagyományos osztály-, tanórakereteket, és a végeredmény minden esetben 
egy bemutatható szellemi vagy anyagi alkotás, produktum.”3 Az alábbi jól elkülöníthető szakaszokból 
áll:  témaválasztás; tervkészítés (célok és feladatok megfogalmazása); szervezés; adatgyűjtés; a téma 
feldolgozása; a produktum összeállítása bemutatható formában; a projekt értékelése, korrigálás; a 
projekt bemutatása, nyilvánossá tétele; a projekt lezárását követő tevékenységek (Hegedűs 2002. 25.). 
A Pedagógiai lexikon alapján: „A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét 
gyakorlati problémák megoldása köré csoportosítja”. 
 A projektmódszer önmagában is képes reprezentálni egy meglehetősen széles módszertani 
repertoárt. A projekt igényli is a gazdag módszeregyüttest, különösen akkor, ha a projekt lényege 
valamilyen kérdésnek, problémának, témának a minél alaposabb, minél inkább sokoldalú körüljárása és 
a munka eredményeként megfelelő produktumok előállítása. A projektmódszer és a módszertani 
sokszínűség  édestestvérek. 
 A projektmódszernek fontos tulajdonsága, hogy komplex, vagyis az adott témát sok oldalról 
kell körüljárni. Ugyanis így alakulnak ki a tudáselemek között a sokrétű kapcsolatok, az a széleskörű 
hálózat, amely egy-egy ismeretet, készséget, képességet sokféle helyzetben is előhívhatóvá tesz, vagyis 
a ténylegesen alkalmazható tudás kialakulásának egyik fontos előfeltétele. A projektmunka számos 
hagyományos tanítási eljárásnál sokkal nagyobb gyakorisággal képes biztosítani azt az élményt, hogy a 
gyerek valamit igazán mélyen megértett. 
A projektmódszer alkalmazásának, illetve elterjesztésének fő motívuma az, hogy a különböző 
kompetenciák, személyiségvonások széles körét képes fejleszteni. Álljon itt néhány ezek közül. 

• Szervezett, alkalmazható szaktárgyi ismeretek bővülése, minőségi tudás létrejöttének 
elősegítése. 

• Szocializáció, másokkal való együttműködés, konfliktuskezelés megtanulása. 
• Divergens gondolkodásmód fejlődése. 
• Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás. 
• Esztétikai érzék fejlődése a különböző produktumok előállításakor. 
• Lámpaláz leküzdéséhez segítenek hozzá a kisebb, majd esetleg nagyobb csoportok előtt való 

szereplések a projekt eredményeinek a bemutatása során. 
• A világ komplex voltának tudatosulása. 
• Felelősségvállalás saját maga és társai iránt. 
• Nyitottság a világ dolgai iránt. 
• Különböző ismeretforrások megkeresése, a kapott információk kezelése, adott szempont 

szerinti válogatása és kritikus felhasználása (internet, könyvtár, folyóiratok, tévé, rádió stb.), 
kritikai gondolkozás, értő olvasás fejlődése. 

• Előzetes tudás elemeinek felszínre hozása, mozgósítása. 
• Tanulási technikák fejlődése, élethosszig tartó tanulás elősegítése. 
• Az ismeretek különböző helyzetekben való használata, a transzfer segítése, és annak 

tudatosítása, hogy sok tudáselemünk nem csak abban a helyzetben lehet hasznos, amilyenben 
megtanultuk. Alkalmazható tudás létrejöttének elősegítése. 

• Problémaérzékenység, a problémamegoldással kapcsolatos tudásrendszer fejlődése. 

                                                 
3 Hegedűs Gábor: Projektpedagógia. Kecskemét, 2002, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. 
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• Kreativitás, az alkotókedv fejlődése. 
• Kommunikációs kompetencia fejlődése. 
• Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása. 
• Saját maga szerepének, lehetőségeinek és határainak felismerése, tudatosítása, reális énkép 

kialakítása.4 
 A kozmosz a költészetben, a képzőművészetben és a fizikában című középtávú projektterv 
a tanulók által elfogadott téma, és  feloldja a hagyományos osztály- és  tanórakereteket. Alkalmas az 
Iskola másként rendhagyó hét programjába. Produktuma a nyilvános prezentáció, ezért a pedagógia az 
ilyen tevékenységet eredményorientált projektnek nevezi.  Kutatási, buvárkodási, együttműködési 
lehetőség, amely során az aktív ismeretszerzés közben, a tanulási folyamatot keretek közé szorító 
tudományos határok feloldódnak. Technikái együttműködésre és kutatásra késztetnek. Olyan lehetőség, 
amelyben az ismerettartalom nem veszít tudományos jellegéből, minőségéből, de a megismerés 
módozatai jelentősen eltérnek a hagyományos ismeretátadáson alapuló passzív tanulói megközelítéstől. 
Az eltérő képességekkel rendelkező gyerekek a felmerülő feladatokat saját kompetenciáiknak és 
képességeiknek megfelelően oldhatják meg, így olyan tanulók is hatékonyan részt vehetnek a 
projektmunkában, hozzájárulhatnak annak sikeréhez, akik a hétköznapi tanulási tevékenységben 
kevesebb sikerélményhez jutnak.  
 Amint a témajelölő cím is mutatja, a feladat interdiszciplináris, így a különböző kompetenciák 
és személyiségvonások fejlesztésén kívül műveltségi területeket, tantárgyakat kapcsol össze: a fizikát 
és az irodalmat, a tudományt és a művészetet. Ezért a projektmunka irányításában a fizika szakos 
kollégám, László József  munkája nélkülözhetetlen volt. Ő és a XI.E osztály tanulóinak 
együttműködése hozta létre azt a prezentációt, amely segítségével betekinthettünk a „nagy tudomány” 
világába. A világegyetem keletkezése, a táguló világegyetem fogalma, a sötét energia, a sötét anyag, a 
gravitáció, a kozmosz fizikája, a galaxisok és ütközések, a csillagok születése és halála, a csillagképek 
fogalma került közelebb a diákokból és tanárokból álló hallgatósághoz. A PowerPoint segítségével a 
magyarázatokhoz képek, rajzok, felvételek  kapcsolódtak. 
 A X. B osztály  a tudományos prezentációhoz a költészetet kapcsolta, József Attila kozmológiai 
világképének megközelítését kísérelték meg, ebből mutattak fel egy - egy morzsát.  
 A következőkben a prezentáció tartalmát foglalom össze.  
 Abból indultak ki, hogy a művészet mitikus formavilágával, szimbolikus nyelvén ugyanazt a 
témát próbálja megragadni, mint a tudomány. A “táguló világegyetem” tana nem egyszerűen 
szaktudományos szenzáció volt a harmincas években, hanem olyan felfedezés, amely magukat a 
csillagászokat is meghökkentette. 
 A modern ember életérzésének változása a XX. században kapcsolatban van a tudományos 
felfedezésekkel és a hit háttérbe szorulásával. Ezt az életérzést éppen József Attila fogalmazta meg 
egyik legfontosabb fiatalkori versében, a Tiszta szívvel-ben.  (1925. márc.) 
„Nincsen apám, se anyám, 
se istenem, se hazám, 
se bölcsőm, se szemfedőm, 
se csókom, se szeretőm”  
Ugyanez a motívum jelenik meg a jóval később írt Eszmélet című versében. (1934 első fele) 
„Az meglett ember, akinek 
szívében nincs se anyja, apja, 
ki tudja, hogy az életet 
halálra ráadásul kapja 

                                                 
4 Radnóti Katalin: Milyen oktatási és értékelési módszereket használnak a pedagógusok? 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Hidak-Milyen 
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s mint talált tárgyat visszaadja 
bármikor — ezért őrzi meg, 
ki nem istene és nem papja 
se magának, sem senkinek.”  
“A versek tanúsága szerint az ember biztosnak hitt pozíciója megrendült, mindkét vers más-más költői 
korszakában ugyan, de éppen arról beszél, hogy a korábban biztosnak vélt tudás, erkölcs, hit 
megváltozott. A korábbi értékek elvesztették érvényességüket, az ember csak magára utalt, nincs a 
világban biztos támasza. Ez az életérzés a létbizonytalanságból, de a világról való korábban biztosnak 
vélt tudás megrendüléséből is következik. Az emberi tudás változása a tájköltészetben, az égi világ 
leírásában is tükröződik. Természetes, hogy a relativitáselmélettel ismerkedő költő másként néz a 
csillagos égboltra, mint akár romantikus elődei, akár a teóriát nem ismerő kortársai. Éppen abban 
különbözik az égboltot csodálattal néző, a világot szemlélő 19. századi alkotóktól, vagy kortársaitól, 
hogy ő költőként is teoretikus alkat maradt, elmélyült ismereteket szerzett kora tudományos 
irodalmából. A „tiszta költészet” iránti igénye is innen eredt, ami a költői pontosság, a tudományos 
bizonyosság tere lett számára.”5 
 József Attila gondolataiban az ember világa nem csak a körülötte lévő emberi és társadalmi táj, 
hanem a világegyetem egésze, ezért hangzik természetesen tőle a “Mindenséggel mérd magad ” 
parancsa. Az Alkalmi vers a szocializmus állásáról Ignotusnak (1934) című versében a táj belső világgá 
alakul át, a kozmosz egésze pedig az ember tere. A csillagok pedig az ember társai és személyiségének 
szimbólumai. S valami furcsa módon / nyitott szemmel érzem, / hogy testként folytatódom / a külső 
világban — / nem a fűben, a fákban, / hanem az egészben…”  A Medáliák (1927 - 28) című vers a 
kozmoszban megtalált önazonosság verse: “világizzása hőmérsékletem - ”; az Áldalak búval, 
vigalommal  (1927) a szerelem összekapcsolása az égi világ képével; a Gyöngy (1928) a szerelmesek 
transzcendens egyesülésének verse; A piros hold körül (1928) a világegyetem tágulásának költői 
megfogalmazása; ember és kozmosz egységét mutatja fel a Téli éjszakában (1932); az űrbe kitekintés 
motívumának egyik verse a Reménytelenül (1933); az univerzum és a szerelem örökkévalósága 
egységének verse az Óda (1933); az Eszmélet (1934) pedig az univerzum a miénk, de a börtönünk is 
paradoxonának verse, akárcsak  a “Költőnk és kora” (1937), amely a naprendszerbe zártságunk 
börtönének és a táguló világegyetem paradoxonának költői megfogalmazása. 
 Az univerzumot megjelenítő XX. századi reprezentatív képzőművészeti alkotások közül Joan 
Miró i Ferrà katalán festőművész, grafikus, szobrász és keramikus, Kazimir Szeverinovics Malevics 
lengyel származású orosz–szovjet festő és Salvador Dalí katalán-spanyol festőművész munkái 
kerülnek bemutatásra.  
 A prezentációk után a diákok azt a feladatot kapták, hogy csoportmunkában a “Legyen ön is 
milliomos” – játék mintájára fogalmazzanak meg  kérdéseket/feladatokat a bemutatott anyagrészükből 
a másik csapat számára. A tevékenységnek ez a momentuma az értékelés. Ennek célja a saját tanulás 
iránti felelősség és tudatosság kialakítása, valamint a tanulói önértékelés. Ahhoz a felismeréshez 
járulhat hozzá az önértékelő felmérés, hogy az aktívan tanuló diáknak felelősséget kell vállalnia saját 
tanulásáért. Partnerré válik az értékelési folyamatban, így a saját fejlődését, eredményeit és problémáit 
követheti nyomon.  
  Fontos hangsúlyoznunk, hogy a  projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás 
helyett, a kooperativitás, az együttműködés került előtérbe. Mindenki saját élményei, képességei, 
tapasztalata alapján járult hozzá a csoport eredményességéhez. Minden tanuló az egész részeként 
cselekedve, csoportjának hasznos tagjává válhatott, és saját képességeinek kibontakoztatásával 
megnyilvánulhatott.  

                                                 
5 Mezei Judit:A tudomány és a művészet összecsengése József Attila költészetében,  in Ponticulus Hungaricus, IX. évfolyam 
3. szám, 2005. március 
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 A projektmunka során megváltozik a tanár szerepe is. Az irányítás helyett, inkább az 
együttműködést elősegítő, az egyes munkafolyamatokat koordináló és tanácsadói szerepkörök kerülnek 
előtérbe. Ez azt is jelenti, hogy a projektmunkát segítő és/vagy abban részt vevő tanár legtöbbször a 
diákok partnerévé válik. Mindazonáltal rendkívüli szerepet nyer a tanár tudatossága, munkaszervező 
képessége, mivel a projektmódszer, nagyfokú szervezőkészséget, lényeglátást és folyamatos szakmai 
fejlődést kíván meg. A projektmódszer segítségével az egyik legnehezebb feladatunk válik 
lehetségessé: felkelthetjük a diákok érdeklődését, beindítva vagy éppen fokozva intellektuális 
kíváncsiságukat, ösztönözhetjük önálló felelősségvállalásra, önálló tanulási célok kitűzésére és azok 
megvalósítására irányuló erőfeszítéseiket. Eközben megváltozhat a tanulók tudáshoz és tanuláshoz való 
viszonya, sikereket és közös élményeket szereznek, önbecsülésük és önismeretük magasabb szintre 
léphet. A valódi projekttanulás a komplexitás és a tantárgyi keretek felbomlása miatt a különböző 
szakos tanároktól is szoros együttműködést kíván, jelentősen megnöveli az idő- és energiaráfordítást, 
vagyis a tanárok számára többletmunkával jár.  
 A projektmódszer hozzájárul mindazoknak a kompetenciáknak a fejlesztéséhez, amelyet  az 
Európai Tanács referenciakerete határoz meg: anyanyelvi kommunikáció, amely a szóbeli és írásbeli 
kifejezés, valamint a megfelelő szintű értelmezés képességét, a megfelelő módon történő nyelvi 
érintkezésre való alkalmasságot követi;  természettudományi és technológiai kompetenciák, 
amelyek a természeti világ magyarázatára szolgáló ismeretek és módszerek használatára való hajlamot 
és képességet jelentik, valamint ennek a tudásnak értő alkalmazását az emberi környezet szükségszerű 
átalakítása során; digitális kompetencia, amely az elektronikus média magabiztos és kritikus 
alkalmazását jelenti a munkában, szabadidőben és a kommunikáció során;  alapvetően a multimédiás 
technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, 
valamint az internetes kommunikációban történő részvétel képességét foglalja magában; a tanulás 
tanulása, amely az önállóan és csoportban történő ismeretszerzés képességét jelenti; személyközi és 
állampolgári kompetenciák, amelyek mindazok a viselkedésformák, amelyek szükségesek a 
társadalom életében történő hatékony és konstruktív részvételhez, az esetleges konfliktusok oldásához; 
kulturális kompetencia, amely a gondolatok, élmények és érzések különféle módon történő kreatív 
kifejezését foglalja magában.  
 A produktum bemutatása nem jelenti a projekttevékenység lezárását. A visszatekintő értékelés, 
az elemzés és a következtetések levonása éppen olyan fontos, mint a tevékenység előkészítése vagy a 
munkafolyamat. A jövőre nézve tartalmaz tanulságokat.  
 Lehetséges szempontok a projekt visszatekintő  értékeléséhez6 
 A tanárok számára: 

• Milyen körülmények, feltételek biztosították, hogy a tanulók ráhangolódtak az adott tanulási 
egységre, az adott projekttémára?  

• A projekttéma, s az ebből kibontható altémák alkalmasak voltak-e interdiszciplináris 
feldolgozásra, a kapcsolódó problémák sokoldalú megközelítésére, a tanulói tevékenységek és 
megoldásmódok sokszínűségének mozgósítására, sokféle forrás felhasználására? Miként 
illeszkedett mindez a tantervi tartalmakhoz, tanulási célokhoz?  

• Milyen lehetőséget nyújtott a tanulási egység, a projekt megtervezése, kivitelezése és értékelése 
a kritikai gondolkodásra és az aktív tanulásra? 

• Megvoltak-e azok a tanulókban rejlő háttérfeltételek, azok az előzetes tudások (pozitív 
viszonyulások, érzelmi, akarati beállítódások, érdeklődés, valamint ismeretek, készségek és 
képességek), melyek a projekttanulás, a projekttéma sikeres feldolgozásához szükségesek? 

• Sor került-e a szükséges ismeretek feltárására, a szükséges készségek megtanítására, a 
szükséges képességek kifejlesztésére? 

                                                 
6 Pethőné Nagy Csilla:  Módszertani kézikönyv, Korona Kiadó, Budapest, 2005, 170-171. oldal 
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• Miként történt a projektet záró produktumok értékelése, miként történt a teljes tanulási folyamat 
nyomon követése és értékelése tanárok és diákok számára egyaránt? A tanulási folyamat egyes 
szakaszainak eredményeit miként dokumentálták? 

• Miként történt az értékelési és sikerkritériumok kimunkálása, a tanulás mely mozzamataira, 
mely tartalmaira dolgoztak ki értékelési és sikerkritériumokat? 

A tanulók számára:  
• Mit tudott (tudtál) a feldolgozott projekttémáról (illetve az egyes altémákról) a téma 

feldolgozása előtt? 
• Mit tud (tudsz) a feldolgozás után? 
• Mit tanult (tanultál) a saját csoport tevékenységéből, a választott altéma feldolgozásából? 
• Hogyan tudja (tudod) bemutatni, közzétenni a tanultakat, mások számára is nyilvánvalóvá 

tenni a birtokolt tudást?  
• Mit tanult (tanultál) a többi csoporttól? Mit tud (tudsz) az általuk feltárt és közzétett 

témáról? 
• Hogyan tudja (tudod) bemutatni, közzétenni a másoktól tanultakat? 
• Mennyiben javította a projekttanulás azokat a készségeket, mennyiben fejlesztette azokat a 

képességeket, amelyek a kérdések felvetése, válaszok keresése, az információ jelentése, 
értelmezése, megértése és a saját tudás másokkal való megosztása terén szükségesek? 

• Milyen bizonyítékát tudja (tudod) adni az általa (általad) tanult készségeknek, 
továbbfejlődött képességeknek? 

• Mit kell még megtanulni (megtanulnod) a témával kapcsolatban? 
• Milyen készségek, képességek szorulnak még további tökéletesítésre? 
Miért célszerű a módszert alkalmazni?  

Befejezésül álljon itt néhány összefoglaló érv ennek alátámasztására!  
 A projekt egy életritmus, algoritmus begyakorlása, hiszen adott egy elvégzendő feladat, a 
kitűzött cél, ki kell dolgozni annak optimális megoldásait, ez a tervezés folyamata, ezt követi a feladat 
megoldása, a kivitelezés, majd a befejezés, az elvégzett tevékenység sikerének – sikertelenségének 
megállapítása, az ellenőrzés, értékelés, a projekt zárása.7 
  A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, 
viselkedésformák kipróbálásárára, és újak kialakítására ad lehetőséget.  
 Fő értéke a munkafolyamat: a  gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek 
megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. 
 Nagyfokú szabadságot jelent  a tanulók számára a projekt minden fázisában, az ismeretek, 
jártasságok, szokások, stb. elsajátítását indirect módon biztosítja.,a cél sohasem a tanulás, hanem 
valamilyen konkrét cél, produktum, s a tanulás mintegy „mellékterméke” a produktum elérésére 
irányuló tevékenységnek, módot ad az ismeretek integrálására, az iskolai és az iskolán kívüli világ 
közötti kapcsolat kialakítására.  
 Igényli a tantervi keretek megbontását, ezért alkalmas az Iskola másként rendhagyó hét  
programjába. A tanárnak számolnia kell a módszer hátrányaival is, azzal, hogy nehezíti az ismeretek 
elméleti rendszerének kialakítását, hogy nehezen illeszthető a hagyományos szervezeti formák és 
keretek közé, hogy újfajta tanár-diák viszonyt feltételez. De Frank Herbert, sokoldalú amerikai sci-fi 
író, szerint „Könyvekből és tekercsekből csak azt tanulja meg az ember, hogy bizonyos dolgokat meg 
lehet csinálni. A valódi tanulás megköveteli, hogy meg is tegye ezeket a dolgokat.” 
 
 
Irodalom 
                                                 
7 Fieszlné Ancsák Jolán: Projektoktatás – pedagógiai projekt, www.szamk.hu/tamop/ped_projekt.pdf 
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Fischer Alajos: Kompetencia alapú oktatás, in 
www.bin.sulinet.hu/.../adm.url.m21144941247980.Kompetencia_alapu_o... 
Hegedűs Gábor: Projektpedagógia. Kecskemét, 2002, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 
Mezei Judit:A tudomány és a művészet összecsengése József Attila költészetében,  in Ponticulus 
Hungaricus, IX. évfolyam 3. szám, 2005. március 
Pethőné Nagy Csilla: Módszetani kézikönyv, Korona Kiadó, Budapest, 2005. 
Radnóti Katalin: Milyen oktatási és értékelési módszereket használnak a pedagógusok? 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Hidak-Milyen 
Tverdota György: József Attila költészetének kozmológiai vonatkozásai, Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1979/2.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rezumat 

 Lucrarea are ca titlu „Şcoala altfel – sau cosmosul în literatură, artă şi fizică”. Descrie un 
proiect  multidisciplinar desfăşurat în cadrul săptămânii Şcoala altfel la Liceul Teoretic „Bolyai 
Farkas” din Tîrgu-Mureş. În prima parte a lucrării este  prezentată importanţa educaţiei bazată pe 
dezvoltarea   competenţelelor  cheie. Pe urmă se  subliniază eficacitatea predării  prin proiecte, care 
generează un mediu educaţional, dezvoltă abilităţile necesare secolului XXI: responsabilitate, 
capacitate de adaptare, creativitate, gândire critică şi sistemică, abilităţi de comunicare şi de colaborare. 
Se trece la  prezentarea conţinutului şi desfăşurării proiectului propriu-zis: etapa pregătitoare, etapa 
prezentării „produsului” şi evaluarea activităţii de către elevi şi profesori. Pentru analiza proiectului 
desfăşurat sunt prezentate aspectele posibile pentru evaluarea retrospectivă din punctul de vedere al 
profesorului şi al elevului. Lucrarea se bazează pe o bibliografie modernă şi promovează demersului 
didactic creativ, inovativ ca expresie a activităţii de formare continuă şi a dezvoltării profesionale.  
 
 

  
 

Soós Katalin 
profesor de limbă şi literatură maghiară 
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Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Tîrgu Mureş 
Judeţul Mureş 

  
 



                  
 
 
 

TEHNICI TERAPEUTICE ÎN REEDUCAREA DISGRAFIEI 
 
 Ştef  Ana, profesor înv. primar, Gimn. de Stat ,, Aurel Mosora”, Sighişoara, jud. Mureş 

   Ştef  Ioan, profesor consilier şcolar, CJRAE   Mureş, Sighişoara, jud. Mureş   
      
       Iniţierea în grafism,,trebuie concepută ca o activitate de prevenire a disgrafiei( în 
general a dificultăţilor de scriere) şi ca o activitate complexă interdisciplinară( specilalişti 
în ortografie, kinetoterapie, logopedie, profesor sau învăţător)”, spunea C. Păunescu. 
       Lilian Lurcrat(1974), arată că ,,a învăţa scrisul, înseamnă a învăţa să organizezi 
mişcări în vederea reproducerii unui model” dar şi faptul că ,,învăţarea scrisului este 
efectul conjugării a două activităţi, a activităţii vizuale de identificare a modelului cu a 
activităţii motrice de realizare a formei”. 
       Terapia disgrafiei este complexă. Ea poate fi dirijată de specialist, în cadrul 
cabinetelor logopedice, de învătăror şi profesor trebuind să includă în metodologia 
generală a învăţării scrisului o serie de invenţii cu caracter preventiv şi terapeutic 
cuprinzând: reeducarea psihomotricităţii, pregătirea grafomotrică şi perceptiv- motrică. 
       În lucrarea lui C.Păunescu , R. Lafon arată ca psihomotricitatea este rezultatul 
integrării interacţiunii educaţiei şi a maturizării sinergiei, conjugării funcţiilor motrice şi 
psihice atât în ceea ce privesc mişcările, cât şi în ceea ce le determină şi le însoţeşte 
(impulsurile, afectivitatea, voinţa). 
       Reeducarea psihomotricității se desfașoară pe mai multe compartimente implicate 
direct în realizarea actului grafic, a scrierii propriu-zise, motricitate, schema corporală și 
lateralitate, organizare spatio-temporală, mișcare (educația mâinii dominante). 
       Scrierea presupune o educație psihomotrică cu două aspecte: pregătirea grafomotrică 
(motrică) şi  pregătirea perceptiv-motrică (mintală). 
       Pregătirea grafomotrică cuprinde dezvoltarea motricității generale, educația mâinii 
dominante (ca parte a educației mișcării în general) și integrarea senzorio-motorie cu 
două coordonate, una de formare ți dezvoltare a unor noțiuni implicate direct în actul 
grafic și alta de integrare senzorio-motorie care urmăreste cunoașterea și reprezentarea 
schemei corporale și lateralitatea.  
        Pregătirea perceptiv-motrică cuprinde formarea  abilităților structurilor perceptiv-
motrice vizuale, auditive, ca elemente determinante diverselor perturbări disgrafice. 
Motricitatea constituie premisa biologică. Nu se poate concepe învățarea grafismului în 
general, a scrierii în particular, făcându-se abstracție de motricitate. Educația motricității 
se referă la echilibrul general, la coordonarea dinamică generală și la coordonarea oculo-
manuală.  
         Educația mâinii dominante ocupă un loc preponderent în terapia disgrafiei, 
îndeosebi a celui de natură motrică. Există numeroase programe de lucru din care 
amintim: 

• Programul de lucru preconizat de belgienii M. de Laet si E. Lobot bazat pe 
un număr de 43 de gesturi de bază; 



• Programul de lucru elaborate de Denise Rouqest bazat pe 8 gesturi 
fundamentale; 

• Programul de gimnastică a mișcărilor fundamentale a dr. P. R. Bize, cu 
inventarul mișcărilor pentru degete, pumn, antebraț, braț, umeri, picioare, 
etc., axat pe cele două coordonate: mișcarea de translație (înainte-înapoi, 
sus-jos, dreapta-stânga) și pe mişcarea de rotație (pe axa verticală, laterală, 
anteroposterioară); 

• Programul de lucru pentru educația mâinilor a lui Alice Descoudres; 
• Programul pentru educarea prehensiunii a lui Claudiu Baciu; 
 

       Programul de lucru pentru gimnastica mâinii, cu acțiuni implicate direct în disgrafie 
poate fi structurat în două compartimente:  
1) gimnastica pentru o singură mână;  
2) gimnastica pentru două mâini. 

1) Gimnastica pentru o mână: 
• Palma întinsă, închiderea și deschiderea pumnului; 
• Palma întinsă apropierea și depărtarea degetului mare; 
• Palma întinsă, apropierea și depărtarea degetelor simultan sau câte unul 

(degetul mare, mijlociu, mic); 
• Flexia și extensia, rând pe rând a fiecărui deget; 
• Abducția și adducția; 
• Circumducția; 
• Opunerea degetului mare celorlalte; 
• Pumnul închis, întinderea  cu și fără răsfirarea lor; 
• Din poziția îndoită a degetelor întinderea și răsfirarea lor; 
• Executarea diferitelor gesturi: “bobârnac”, “unghii pe masă” , de 

“prindere”; 
• Treceri successive de la poziția “unghii pe masă” – palma întinsă  - 

“unghii pe masă”; 
• Mișcări de lovire cu degetele succesiv sau simultan; 
• Descrierea de cercuri de diferite dimensiuni cu fiecare deget în parte, cu 

două degete unite, pe nisip, pe masă presărată cu praf de cretă, cu degetele 
înmuiate în apă sau vopsea; 

• Descrierea de cercuri duble, orizontale sau verticale, cu mâna dreaptă, 
stângă, amândouă în sensul de mers al acelor ceasornicului și invers; 

• Gesturi de “prindere cu cleștele”, cu degetul mare, arătător, mijlociu, cu 
două degete ( mare, arătător), a unor obiecte din ce în ce mai mici și mai 
subțiri; 

• Mișcări de întoarcere a mâinii spre dreapta sau spre stânga; 
Gesturi de imitare a literelor, folosindu-se mișcările cuprinse în “Atlasul 
gesturilor”, elaborat de Susanne Borel-Maisonny sau probele  J. Berges si J. 
Lezine privind educația mâinii pe bază de imitație.       
 

      2)  Gesturi pentru ambele mâini: 
    



• Palmele întinse, închiderea și deschiderea pumnului; 
• Mâna stângă deschisă și dreapta închisă și invers; 
• Închiderea și deschiderea pumnilor simultan și succesiv; 
• Închiderea treptată a pumnilor pornind de la degetul mic și apoi de 

la degetul mare; 
• Opunerea mâinilor; 
• Sprijinirea palmelor una de alta și îndoirea succesivă a degetelor; 
• Executarea diferitelor gesturi: îmbrăcarea mănușilor, cântatul la 

pian, cântatul la clarinet, executarea de noduri simple sau 
complexe. 

                                
 

Gimnastica mâinii domninante este urmată de complexul terapeutic 
denumit “scrierea motrică” a literelor, care cuprinde următoarele tehnici: 
 

• Conturarea literelor cu degetul în lada de nisip; 
• Conturarea literelor cu degetul înmuiat în apă sau vopsea, pe 

suprafaţa unei mese sau cu degetul pe o suprafaţă pe care s-a 
presărat praf de cretă sau făină; 

• Conturarea cu degetul a literelor decupate; 
• Conturarea literelor cu degetul în aer; 
• Conturarea literelor după modelul pus sub o sticlă; 
• Reproducerea motrică (cu degetul)  a literelor prin suprapunere sau 

sub model sau lângă model; 
• Mersul pe litere executate în dimensiuni mari şi verbalizarea 

acţiunii (procedeul Arlette Bourcier); 
• Decuparea literelor de dimensiuni din ce în ce mai mici; 
• Colorarea literelor respectând direcţia şi primordialitatea în 

executarea elementelor grafice complexe literei respective; 
• Executarea unor litere din sârmă maleabilă, sfoară sau plastilină. 
 

      După C. Păunescu pentru realizarea scrierii care este în esenţă o     
comunicare prin intermediul limbajului în toată complexitatea sa este 
nevoie de o integritate totală a structurilor şi funcţilor sistemului nervos 
central şi periferic. 
       Învăţarea scrierii se bazează pe mecanisme de formare a unor scheme 
complexe şi pe mobilitatea acestora. 
       Învăţarea scrierii trebuie să pornească de la formele şi simbolurile 
existente în natură şi să le utilizeze. 
        Nu în ultimul rând învăţarea scrierii se bazează în mare măsură pe 
experienţa spontană a copilului în învăţarea limbii şi a comunicării. Din 
acest punct de vedere există o mare deosebire între copiii dintr-o clasă. 
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Consideraţii privind  compatibilitatea Instruirii Asistate de  Calculator cu unităţi de 

învăţare din programa de biologie 

 

prof. Laura Suciu 
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Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târn ăveni, jud. Mureş  

 

 

Rezumat 

 Adaptarea metodelor didactice la schimbările petrecute atât în sistemul naţional de 

educaţie cât şi pe piaţa muncii este o condiţie esenţială pentru asigurarea unei educaţii de 

calitate. Învăţământul centrat pe elev presupune creşterea rolului pe care acesta îl joacă în 

procesul de predare - învăţare – evaluare. Sporirea atractivităţii lecţiilor se poate face prin 

activizarea mai accentuată e elevilor în cadrul demersului didactic. Teoria constructivistă 

promovează trecerea de la confruntarea elev – profesor la o confruntare între mai multe 

puncte de vedere şi experienţe diferite.  

 Instruirea asistată de calculator, este o metodă care  asigură corelarea activităţii 

independente cu cea de grup. Calculatorul este unul din mijloacele de învăţământ cu valenţe 

multiple spre simulare. În ciuda multiplelor avantaje pe care produse de IAC, metoda induce 

şi riscuri. Utilizarea mai multor metode, combinate, poate diminua deficienţele şi asigură 

succesul demersului didactic.  

 

Cuvinte cheie:  

instruire asistată de calculator, teoria constructivistă, predare, învăţare, evaluare. 
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Introducere 

 Modificările înregistrate frecvent în planul de învăţământ, în programele şcolare şi în 

standardele de evaluare impun adaptarea continuă a metodelor didactice. Metodologia 

didactică este componenta cea mai flexibilă dintre toate componentele procesului de 

învăţământ.  Promovarea metodelor cele mai adecvate asigură o educaţie de calitate şi 

contribuie la structurarea traiectelor de formare a personalităţii individului, potenţial 

beneficiar al educaţiei permanente.  

 Pe piaţa a muncii se produc fluctuaţii frecvente şi însemnate. Şcoala trebuie să 

găsească soluţii pentru a motiva elevii şi pentru a-i determina să îşi însușească setul de 

cunoştinţe şi deprinderi necesare  pentru a se putea integra în societate.  

 Biologia este una din disciplinele cuprinse în aria curriculară, matematică şi ştiinţe. 

Programa de studiu pentru liceu conţine multe teme care solicită operarea cu multe noţiuni 

interdisciplinare. Indiferent de filieră şi specializare, studierea biologiei reprezintă una din 

modalităţile cele mai eficiente prin care se promovează conexiunile inter şi transdsiciplinare, 

gândirea logică şi însuşirea noţiunilor de bază ale cercetării ştiinţifice.   Din punct de vedere 

practic, disciplina biologie contribuie la formarea unor deprinderi care facilitează înţelegerea 

mecanismelor după care funcţionează lumea vie şi implicarea în acţiuni de conservare şi 

protejare a mediului înconjurător.  

 Biologia operează după aceleaşi criterii ca şi celelalte ştiinţe ale naturii. Totuşi, 

conceptele de bază au o relativă particularitate subliniată de: caracterul sistematizat integrator 

şi existenţa unui mare număr de cunoştinţe şi noţiuni empirice deţinute de formabili înainte de 

începerea formării.  

 În aceste condiţii, IAC (instruirea asistată de calculator) este una din metodele cele 

mai eficiente care, alături de alte abordări specifice, contribuie la succesul demersului 

didactic.  

 

 

I.  Metode didactice care asigură corelarea activităţii independente cu cea 

colectivă  

Resursele de timp, din ce în ce mai limitate la disciplina biologie, impun o 

planificare eficientă a mijloacelor de învăţământ şi a strategiilor de activizare a 

elevilor în procesul de învăţământ. Învăţarea centrată pe elev este o abordare ce ţine 

cont atât de ritmul propriu al elevului cât şi de capacitatea acestuia de a coopera în 



3 
 

cadrul unui grup. Elevul devine responsabil, într-o mai mare măsură, pentru progresele 

pe care le face în procesul de formare. În esenţă, învăţarea centrată pe elev transferă  

formabililor controlul asupra a ceea ce se învaţă, de ce şi a momentului în care se 

învaţă.  

Metodele bazate pe această abordare, aplicate la biologie produc numeroase 

avantaje. Creşte motivaţia elevilor, creşte capacitatea de asimilare conducând în final 

la sporirea eficienţei procesului de învăţare.  

Activizarea elevilor reprezintă o suită de acţiuni de instruire-autoinstruire, de 

dezvoltare şi modelare a personalităţii lor, prin stimularea şi dirijarea metodică a 

activităţii pe care o desfăşoară.  În acest proces este implicat un ansamblu de mijloace 

psihopedagogie care au rolul de a angaja individualitatea fiecărui elev în procesul 

didactic, constant şi continuu. Utilizarea acestor mijloace asigură structurarea 

mecanismelor şi proceselor gândirii, dezvoltând în acelaşi timp interesul pentru 

învăţare şi cercetare.   

Diversificare strategiilor didactice nu înseamnă eliminarea metodelor tradiţionale 

ci o includere echilibrată a metodelor moderne, în proiectarea şi derularea unităţilor de 

învăţarea adecvate.  

Interesul crescut faţă de metodele active este determinat de definirea unor noi 

obiective şi noi conţinuturi. Se urmăreşte mobilizarea energiei elevilor, concentrarea 

atenţiei, în aşa fel încât aceştia să devină parteneri în actul didactic. 

În acord cu teoria constructivistă, într-o abordare pedagogică, învăţarea nu este o 

confruntare între elev şi profesor ci este o confruntare între mai multe puncte de 

vedere şi experienţe diferite. Constructivismul este bazat pe interacţiune şi îi determină 

pe elevi să formuleze un punct de vedere propriu, în calitate de subiecţi activi în 

procesul de învăţare.  

 

I.1. Învăţarea prin simulatoare didactice 

Simulator, în sensul metodologiei didactice, reprezintă un sistem analog sau izomorf 

cu o categorie de obiecte sau situaţii reale, care facilitează studierea anumitor situaţii. 

    Simulatorul este de fapt un sistem tehnic construit prin analogie cu un sistem original, astfel 

încât să existe o corespondenţă biunivocă între elementele structurale şi funcţionale ale 

acestuia şi sistemul model. În funcţie obiectivele urmărite, simulatorul poate omite unele 

aspecte considerate neesenţiale, în procesul de învăţare, la un anumit moment. Acurateţa, cu 

care simulatorul redă aspecte fundamentale,  este esenţială în asigurarea obiectivelor 
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demersului didactic. Pe lângă alte avantaje, referitoare la costuri şi condiţiile necesare pentru 

reproducerea unui experiment, simulatorul poate produce în unele cazuri, insuficient studiate, 

inducţie negativă. Din acest motiv, rolul profesorului, rămâne important şi în lecţiile în care 

sunt folosite simulatoare. Computerul  a devenit un mijloc de învăţământ cu infinite  valenţe 

pentru modelare şi simulare.  

 I.1.1 IAC 

 
Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ 

conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termenii de politică 

a educaţiei. Proiectarea unei acțiuni, în cadrul procesului de formare, are la bază patru operaţii 

concrete : 

• definirea obiectivelor pedagogice 

• stabilirea conţinutului 

• aplicarea metodologiei 

• asigurarea evaluării activităţii didactice / educative respective . 

 Conţinutul conceptului de instruire are o sferă mai restrânsă în raport cu educaţia (care 

se referă la formarea–dezvoltarea permanentă a personalităţii umane) dar mai largă decât 

învăţarea deoarece include mai multe forme de muncă intelectuală (forme extradidactice şi 

extraşcolare ; cu resurse substanţiale ; directe şi indirecte ; de natură morală, tehnologică, 

estetică, psiho –fizică)2. 

Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică sau o metodă 

de învăţământ , care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de 

instruire în contextul noilor tehnolog informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii 

contemporane . 

 

Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate şi disponibilităţile 

tehnologice ale calculatorului (sistemului de procesare a informaţiei) conferă acestei metode 

didactice  calităţi privind  informatizarea activităţii de predare – învăţare – evaluare şi  

simularea automatizată interactivă a cunoştinţelor şi a capacităţilor angajate în procesul de 

învăţământ. 

Metoda IAC valorifică operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de dirijare 

euristică şi individualizată a activităţilor de predare–învăţare–evaluare. Printre acestea pot fi 

menţionate ca având semnificaţie majoră: organizarea informaţiei conform cerinţelor 

programei; provocarea cognitivă a formabilului prin secvenţe didactice şi întrebări care 
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vizează depistarea unor lacune sau rezolvarea sarcinilor didactice - prezentate anterior -  prin 

reactivarea sau obţinerea informaţiilor necesare. 

Realizarea unor sinteze recapitulative şi asigurarea unor exerciţii suplimentare de 

stimulare a creativităţii  elevului sunt, de asemenea, avantaje care impun în anumite momente 

IAC.  

Simulările pot fi clasificate, în funcție de intervenția solicitată din partea elevului:  

 

Fig.1.  

Pentru includere adecvată a unor secvenţe de simulare, inclusiv IAC, este utilă 

identificarea avantajelor şi limitelor metodei. În acest fel, eventualele inconveniente pot fi 

eliminate prin combinarea cu alte metode „compensatorii”. Trebuie accept, în acelaşi timp, că 

nu există reţete infailibile, care să asigure succesul demersului didactic. Gradul de atingere a 

obiectivelor depinde de modul în care profesorul stăpâneşte anumite tehnici de instruire dar 

mai ales de cunoaşterea specificului clasei şi de calitatea proiectării.  

I.1.2. Avantaje 

O comparaţie, între metodele tradiţionale şi IAC, conduce la câteva concluzii:  

Metode clasice (-) IAC (+) 

Evaluarea cantitativă, este limitată de 
resursele de timp 

Permite o evaluare cantitativă mai amplă, 
într-un timp relativ scurt. 

Efectuarea experimentelor, implică de 
multe ori ( în special la biologie şi chimie) 
resurse materiale importante. 

Experimentele virtuale, pot fi reluate de mai 
multe ori, fără costuri suplimentare. 
Condiţiile iniţiale pot fi modificate cu 
uşurinţă. Viteza de derulare a diverselor 
etape poate fi controlată.  

SIMULĂRI

Simulări  care  
prezintă  un 

subiect

Simularea unor 
fenomene fizice

Simularea unor 
procese

Simulări care 
prezintă o 
operaţie

Simularea unor 
proceduri
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Pot exista situaţii de risc pentru elevi. Nu există riscuri. 

Unele experimente sunt imposibil de 
reprodus cu mijloacele de învăţământ la 
dispoziţia profesorilor din învăţământul 
preuniversitar.  

Orice experiment poate fi simulat. 
Derularea lui nu necesită cunoştinţe 
speciale de operare pe calculator.  

Evaluare se poate face doar în anumite 
momente ale lecţiei.  

Evaluarea se poate face în orice moment al 
lecţiei. 

Numărul elevilor ce pot fi evaluaţi este 
limitat. 

Pot fi evaluaţi toţi elevii clasei.  

 

I.1.3. Limite 

 Cu toate acestea, instruirea asistată de calculator, creează şi unele probleme pentru 

care profesorul trebuie să găsească soluţii.  

IAC (-) Metode clasice (+) 

Mediul virtual nu reproduce întocmai 
realitatea. Ştiinţele naturii tind să devină 
„abstracte”. Senzaţiile olfactive şi tactile 
lipsesc.  

În cazul unui experiment real sunt solicitaţi 
toţi analizatorii. Impresiile olfactive şi 
tactile concură la formularea concluziilor.  

Există o probabilitate mare de apariţie a 
inducţiei negative.  

Derularea experimentului implică doar 
elementele strict necesare, importante 
pentru identificarea legăturii cauză-efect. 

Lipsa oricărui pericol conduce la neglijarea 
SSM şi PSI 

Cunoaşterea riscurilor implică formarea 
deprinderilor  şi respectarea SSM şi PSI. 

Identificarea unor aspecte este legată de 
abilitatea programatorului şi de 
comunicarea acestuia cu specialistul din 
domeniu. 

Identificarea tuturor aspectelor depinde 
doar de atenţia elevului.  

Deprinderile dobândite vizează în principal 
operarea cu perifericele PC. 

Deprinderile dobândite sporesc motivaţia 
elevilor şi pot fi transferate în alte 
activităţi/alte domenii.  

 

Concluzii 

• Utilizarea metodelor didactice moderne creşte gradul de motivaţie al elevilor şi 

atractivitatea lecţiilor. 

• Procesul de transformare, parcurs de sistemul naţional de educaţie, în etapa actuală 

impune diversificarea metodelor folosite şi implicarea într-o mai mare măsură a 

elevilor în demersul didactic. 

• Formarea cadrelor didactice, iniţială şi continuă, trebuie să şină cont de aceste 

realităţi. 

• Rolul profesorului în procesul de predare – învăţare – evaluare, rămâne deosebit de 

însemnat. 
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• IAC, este o metodă eficientă care implică un buget redus de timp şi resurse 

materiale minimale.  

• Limitele IAC pot fi compensate prin alternarea metodelor şi prin includerea, în 

aceeaşi lecţie, a unor metode compensatorii.  

• Abandonarea, totală, a metodelor tradiţionale ar diminua substanţial calitatea 

actului educaţional.  
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DINAMICA FAMILIALĂ ŞI IMPORTANŢA EI ÎN COMUNICARE 

 

Profesor: Szalai Anca Ramona,  

Gr.Şc.”Sf.Gheorghe”, Sangeorgiu de Pădure, Mureş 

 

Cuvântul comunicare a devenit un cuvânt la modă, reflectând un proces care ocupă toate 

domenile vieţii noastre, familiile noastre, locurile noastre de muncă, prietenii noştri şi relaţiile 

noastre de cuplu. Este baza succesului sau eşecului  în toate relaţiile importante.  

 Majoritatea oamenilor simt nevoia de a-şi îmbunătăţii capacitatea de a comunica, dar nu stiu 

de unde să înceapă. Marion Balla îşi ruga clienţii să se gândească la o perioadă pozitivă în sânul 

familiilor lor. Aceştia descriau exprienţa când erau ascultaţi, schimbând gânduri şi sentimente cu 

persoana cu care comunicau. Ei se simteau în “contact”1. Acestea sunt elemente de succes în 

comunicare. 

Mulţi oameni spun ca s-au simţit mai în legătură cu un copil mic al familiei lor, dar acest 

efect a dispărut după ce copilul a devenit un adolescent. Când copiii devin adolescenţi, ei au relaţii 

mai dificile cu părinţii lor şi conversaţiile devin mai sofisticate. În acest proces, răbdarea şi 

înţelegerea necesare pentru o comunicare de succes par să dea cale de frustrare şi reacţii impulsive. 

Aşteptările noastre de la copii cresc, şi mesajele noastre trec de la toleranţă şi de la compasiune, la 

critică şi la îngrijorare.  

Noi interpretăm realitatea, având în vedere experienţele vieţii noastre, relaţiile noastre 

familiale şi mesaje care ajung la noi, ne construim propria nostra "voce" - care este suma gesturile 

noastre, cuvintelor noastre, tonul nostru şi manierele noastre. Interpretarea noastră asupra realităţii 

este determintă de cum filtrăm vocile altora. Cu toate acestea, credem că percepţiile noastre reflectă 

în mod corect ceea ce alţii ne spun.  

Prin interacţiune, vom crea propriul nostru sistem de valori, aşteptările noastre şi ipotezele 

noastre implicite despre ceea ce e lumea, ar trebui să fie şi cine suntem. Aceste valori, aşteptări şi 

ipoteze, precum şi hotărârile şi interpretările lor greşite, au devenit elemente a noastre, "metode" 

personale de comunicare. Din păcate, aceste metode pot, de fapt, înrăutaţi comunicarea.  

Pentru familiile de azi - prea ocupate - poate fi o altă sursă de obstrucţie. Confruntate cu 

activitatea neîntreruptă legată de muncă, mese, responsabilităţile parentale şi rutinele de seara, 

                                                 
1 http://www.vifamily.ca/library/transition/311/311_fr.html – Les forces de la famille 
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cuplurile sunt adesea prea preocupate cu sarcini şi nu au timp pentru a comunica în mod 

semnificativ cu copiii lor sau între ei.  

O comunicare de succes este un proces continuu şi activ condus de o dorinţă comună de a 

înţelege perspectiva celuilalt. Este încurajator faptul că părinţi, bunici, profesori şi alte persoane  fac 

o treabă mai bună în ai asculta cu adevărat pe copii şi pe adolescenţi atunci când îşi exprimă 

sentimentele. Acestea creează pentru copii o atmosferă minunată de pregătire pentru viaţă.  

O altă tendinţă încurajatoare este că astăzi familiile sunt mai cinstite în comunicare lor. 

Datorită faptului că barierele ridicate de rolurile tradiţionale au fost eliminate, parinţii sunt mult mai 

receptivi să se angajeze într-un dialog semnificativ şi respectuos cu copiii lor. Copiii înşişi se simt 

mai liberi pentru a împărtăşi, în mod deschis, gândurile şi întrebările lor părinţiilor fără teamă.  

În trecut, credinţa că dorintele copiilor sunt văzute, dar nu şi auzite, a redus serios 

posibilităţile lor de a practica o comunicare eficientă. Li s-au spus ce şi cum să gândească şi, de 

asemenea, modul în care să se pregătească. Astăzi, din cauza importanţei acordate participării 

semnificative a copiilor şi din cauza accesului la tehnologie care permite comunicarea cu lumea, 

copiii şi tineri noştri învaţă să gândească pentru ei înşişi şi pentru a înţelege lumea.  

Tineri informaţi ştiu că succesul lor în viitor necesită stăpânirea abilităţilor cerute de o 

economie bazată pe informaţii: comunicare eficientă şi munca în echipă, spiritul creativ şi 

rezolvarea de probleme. Familia constituie mediul în care acesta îşi exercită aceste competenţe. 

Părinţii trebuie să fie dispuşi să servească drept o folie la aceste eforturi şi la rândul lor învăţa de la 

copii. Deoarece copiii sunt expuşi la concepte, cum ar fi ascultarea empatica şi a gândirii laterale, ei 

aduc noi talente la soluţionarea conflictelor familiale2.  

Lipsa de înţelegere a opiniilor unuia sau altuia, cât şi modul contradictoriu de a întelege şi 

exprima mesajul, provoacă mari probleme în familie. Procesul de comunicare variază în funcţie de 

generaţie, sex şi nivelele de experienţă. Când familiile încearcă să înţeleagă mai bine diferite stiluri 

de comunicare, acestea reuşesc a reduce critica. 

Multe probleme de comunicare sunt cauzate de diferenţe în perceptia sau maniera cum 

interpreteaza aceleaşi informaţie. Se pot reduce aceste diferenţe în cazul în care unul este dispus să 

intre în lumea interioară a unei alte persoane. Membrii familiei sunt mai puţin interesaţi în a asculta 

sau a fi atenţi la ceea ce este spus, ei cred că nu înţeleg. Pentru a avea o influenţă cu alţii, trebuie să 

începem prin a arăta respect în ceea ce priveşte esenţa înţelegerii.  

În cartea sa (The Seven Habits of Highly Effective Families), Stephen Covey spune că atunci 

când membrii unei familii strigă, mesajul de obicei înseamnă "înţelege-mă", "ascultă-mă", 

"respectă-mă".3 Se recomandă ca fiecare membru al familiei să înveţe să fie răbdător şi să se 

                                                 
2 Ibidem  
3 Ibidem  
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controleze pe el înşişi - pentru a asculta mai întâi şi a vorbi mai târziu. Exprimându-ne mânia în 

exces, aceasta duce la vina şi ruşine în interacţiunile noastre familiale şi face ca acestea să  se 

răcească. Temperamentul nostru ne va crea probleme şi mândria noastră ne ţine acolo. De multe ori, 

în loc să înţeleagem alte persoane, dăm sfaturi, judecăm, dezaprobăm sau interpreteăm în funcţie de 

propria noastra percepţie. Noi vorbim înainte de a verifica dacă cineva ascultă sau este "destul de 

acolo", pentru a asculta opiniile noastre. Incapacitatea noastra de a comunica sincer cu o altă 

persoană face să nu existe nici o interacţiune reciprocă şi vom sfârşi prin a vorbi singuri. Scopul 

general căutat în interacţiunile familiale este de a crea o stare de spirit unde toată lumea are de 

câştigat. Crearea unei astfel de stări înseamnă să folosim o limba proactivă mai des, de exemplu, 

"Luaţi în considerare opţiunile disponibile pentru noi", " Eu prefer o altă abordare, se poate?" sau 

"am înţeles partea ta a monedei”.  

Pentru îmbunătăţirea comunicări în cadrul familiei putem lua în considerare următoarele 

posibilităţi: să acordam timp real în fiecare zi pentru a comunica cu membrii familiei; începeţi 

propoziţiile cu "eu" în loc de "tu", putem vorbi doar ceea ce simtim, credem, dorim sau avem 

nevoie, etc. şi nu ceea ce o altă persoană simte, gândeşte, vrea sau ea are nevoie, etc.; este important 

a cere feedback-ul ori de câte ori este posibil; în loc de a respinge automat, sau a fi în dezacord cu, 

opinia sau întrebarea cuiva, percizaţi cu cuvintele proprii ceea ce credeţi, despre ceea ce s-a spus şi 

întrebaţi daca a-ţi înteles bine. Atunci când cineva vă vorbeşte, ascultati-l cu atenţie. Lasa-ţi totul la 

o parte şi priviţi-va interlocutorul în ochi, acordaţi-i toată atenţia  şi încercati să învăţaţi cateva 

lucruri. Acorda atentie mesajelor nonverbale ca şi mesajelor verbale. Nu e nevoie de familii 

perfecte, nici de maniere ideale de a instala comunicarea.  

Noi comitem mereu greşeli, dar noi învăţăm, sperând, la noi stategii în a observa pe alţii. 

Trebuie timp, energie şi umilinţă pentru a descoperii aptitudini eficiente în comunicarea familială. 

Totuşi, putem obţine mari satisfacţii, când copii devin adulţi competenţi, descurcăreţi şi angajaţi, la 

rândul lor, în calitatea vieţii întregii familii. 

Prototipuri de comunicare echilibrate (familii puternice, sanatoase) 

Lev Tolstoi nu avea în totalitate dreptate când a scris în Anna Karenina ca, “Toate familiile 

fericite seamănă între ele, fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei”. De fapt fiecare 

familie, fericita sau nefericita, are propriul mod de viaţă. Cu toate acestea Tolstoi a sugerat, şi Ben 

Schlesinger a arătat în documentarea sa, că familiile fericite tind să aibă anumite caracteristici 

comune4.  

 In timp ce romancierii şi cercetătorii pe familie erau tradiţional mai interesaţi de nenorocirile 

familiilor nefericite, am putea afla mai multe de la familiile fericite şi puternice. Examinând 

                                                 
4 Ibidem  
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elementele comune din viata lor, am putea gasi modaliati de a reforţa toate familiile ce sunt în 

contact cu noi. 

 Familia face bine, sau foarte bine, de fapt, familia ca instituţie are o forţă remarcabilă. 

Carlfred Broderick considera că acţionează într-o puternică structură umană în evoluţie, care va 

dura mai mult decât alte organizaţii. In mod evident, datele demonstrează ca familia suportă o parte 

mai mare a supravieţuirii umane individuale şi transmiterea civilizatiei şi culturii decât orice alta 

structura sociala5.  

 Desigur, familiile în “carne şi oase“ nu sunt la fel de puternice ca şi instituţia pe care noi o 

numim “familie”. Ce face ca unele familii sa fie mai puternice şi mai funcţionale decat altele? De ce 

unele funcţioneaza mai bine? Studiile privind punctele forte ale familiilor ne oferă numeroase 

răspunsuri. Sa începem prin a defini ce spun cercetatorii când încearca să determine “punctele 

puternice ale familiei.”. 

 Forţele familiei afecteaza stilul relaţiilor, a competenţelor şi aptitudinilor intra şi 

interpersonale şi caracteristicile sociale şi psihologice ca: 

→ Crearea unui sentiment de identitate familială pozitivă 

→ Promovarea unei interacţiuni bune între membrii familiei 

→ Să încurajeze potenţialul de dezvoltare al grupului familial şi a membrilor familiei 

individual 

→ Să contribuie la capacitatea familiei de a face faţă stresului şi crizei în mod adecvat 

→ Să sporească capacitatea familiei de a sprijinii alte familii. 

 In cartea lor, Secretele familiilor puternice, cercetatorii americani Nick Stinnett şi John 

DeFraint au remarcat în familii şase puncte tari, comune a 3000 de “familii puternice”, care au 

participat la studiul lor6: 

I. De angajament. Membrii familiei puternice se dedică promovării bunăstării şi fericirii 

fiecarui dintre ei. Ei apreciaza unitatea familiei. 

II. De apreciere. Membrii familiei puternice se apreciaza mult reciproc. 

III. Comunicarea. Membrii familiei puternice au abilităţi bune de comunicare şi petrec mult 

timp vorbind. 

IV. Timpul. Familiile puternice petrec timp, mult timp de calitate, unul cu celălalt. 

V. Bunăstare. Fie că participă sau nu la servicile religioase formale, membrii familiei puternice 

au un sentiment de bunăstare sau de putere în viaţă şi această credinţă le dă putere şi un 

scop. 

                                                 
5 Ibidem  
6 Ibidem  
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VI. Adaptabilitate. Membrii familiei puternice pot considera stresul sau crizele ca o oportunitate 

de a înflori. 

Rezumând unele studii americane, Strong şi DeVault au ajuns la concluzia că familiile puternice: 

sunt locul de munca al bunăstării membrilor şi apără unitatea şi continuitatea lor; respectă fiecare 

membru al familiei în unicitatea sa şi în diferenţa proprie; îşi petrec timpul împreuna pentru a crea o 

coeziune de familie; înţeleg responsabilităţile; permite copiilor să facă greşeli şi să suporte 

consecinţele; contribuie la bunăstarea cartierului lor, a oraşului, a ţării lor sau a lumii; au o orientare 

sau o dimensiune spirituala.7 

Un studiu canadian inovator realizat de Westley şi Epstein cu aproape treizeci de ani în 

urmă studia sanătatea emoţională a familiilor din Montreal. Cea mai importanta concluzie a fost 

faptul că sanătatea copiilor, în acest capitol era strâns legată de relaţia emotionala dintre părinţi8. 

Dacă relaţia este călduroasă şi constructivă, şi anume că soţul şi soţia se simt iubiti, admiraţi şi 

încurajaţi să adopte comportamente pe care ei înşişi le admiră, copiii sunt fericiţi şi sănătoşi. 

Cuplurile legate pe plan emoţional, care răspund nevoilor unul faţă de celălalt şi care încurajează o 

imagine de sine pozitivă unul faţă de celălalt, devin buni părinţi. Cum răspund nevoilor unul faţă de 

celălalt, ei nu se folosesc de copii pentru a – şi trăi propriile nevoi. Fiind fericiţi şi multumiţi, ei pot 

să-şi sprijine copii şi să răspundă nevoilor lor. In plus, cum şi indentităţile lor sunt clare, ei îşi pot 

considera copiii ca entităţi proprii. Toate aceste elemente ajută copii să devină persoane sănătoase 

emoţional.  

 In cadrul interviurilor cu familii monoparentale fericite, cercetatorul a fost plăcut surprins de 

atitudinea pozitivă demonstrată de toate aceste familii. Ele nu se prezentau ca fără defecte; ele îşi 

menţionau liber problemele şi punctele lor slabe în plus vorbeau liber de experienţele şi 

sentimentele lor negative. Cu toate acestea, mamele nu vor să vorbească despre foşti soţi, familiile 

au trecut peste criza divortului şi funcţioneaza mai bine. Intoarse spre viitor, ele sunt deschise spre 

experiente de creştere pozitivă şi entuziasm şi succes realizat ca o familie.   

 In cadrul studiului de la Montreal, familiile cu o distributie echilibrată a sarcinilor au relevat 

o căsătorie bună, o viata sexuală din ce în ce mai satisfăcătoare şi copii cu o sănătate emoţionala 

buna. In familiile în care majoritatea soţilor şi soţiilor se bucură de o sănătate emoţională buna, 

cercetătorii au constatat o legătură directă între împărţirea sarcinilor şi sănătatea emoţională a 

copiilor. 

Comunicarea disfuncţionala în familii cu probleme 

 Într-o familie disfuncţională comunicarea este puţina sau nu există deloc. Când vorbim 

despre comunicare, ne referim la un mijloc de a ne exprima sentimentele, bucuriile, durerile, furia, 

                                                 
7 Ibidem  
8 Goleman, D. – Inteligenta emotionala, Curtea Veche, 2001, p.248 
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etc. Atmosfera de greutate, tensiune şi neîncredere, conduce membrii familiei spre discuţii 

superficiale, de teama de a submina echilibrul artificial care domneste în cadrul familiei. Într-o 

familie disfuncţională, sentimentele sunt reprimate. Sentimente de durere, bucurie, furie sau orice 

alte intervenţii sunt şi nu sunt permise. Aşteptările şi nevoile rămân secrete. Se poate ajunge la 

noţiunea de imprevizibilitate şi copii sunt într-o situaţie în care ei nu ştiu ce se va întampla la nivel 

de familie; deoarece nu exista reguli şi limite clare.  În cazul în care nevoile şi aşteptările sunt 

exprimate în mod liber se poate ajunge la acte de violenta. Copilul ajunge astfel să nu vorbească, să 

nu îşi exprime dorintele, să nu poata avea o părere personală. 

 Relaţiile si rolurile sunt neclare, slab definite ceea ce conduce la confuzie, astfel copilul 

dezvoltă un sentiment de resposabilitate şi ajuns adult va avea grija de parinţi, fie ca este sau nu 

realizat. Se ajunge astfel la manipulare şi la control; la joaca cu sentimentele celuilalt. Parinţii 

dezvolta un comportament de control asupra copiilor cu scopul de ai proteja.  

Valorile familiei pot fi diverse, variaza în functie de problemele ivite, ceea ce creaza o 

atmosfera imprevizibilă, stres si tensiune. 

Familia poate fi formată pe traditii vechi care sunt deja disfuncţionale şi nepotivite, totuşi 

parinţii le transmit generaţiei urmatoare. Iar noţiunea de schimbare este greu de acceptat, şi se 

păstreaza în continuare tradiţiile vechi. 

În comunicarea disfuncţională ne întalnim cu sentimente de gelozie şi suspiciune; de 

neîncredere; de instabilitate; se poate ajunge la frica de angajament. 
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Putem afirma, că unul din factorii esenţiali ai educaţiei îl constituie formarea la elevi a 

competenţelor de cercetare ştiinţifică şi cunoaşterea noutăţilor apărute în diferite domenii ştiinţifice. 

Iniţierea şi pregătirea elevilor de la Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”, pentru aplicarea cunoştinţelor 

teoretice în viaţa reală, în perspectiva aprofundării acestor cunoştinţe, este realizată în cadrul 

Cercului Ştiinţific Appendix, care are o activitate extraşcolară, cu caracter interdisciplinar. Una 

dintre temele aprofundate la acest cerc este Nanotehnologia, aceasta fiind una dintre cele mai 

populare ştiinţe ale zilelor noastre, care a adus deja şi va aduce atât pe planul fizicii, cât şi al 

chimiei, al tehnologiei, schimbări însemnate. 

Cuvântul nanos are origine greacă şi înseamnă pitic. În Sistemul Internaţional de Unităţi 

prefixul nano- înseamnă, că unitatea de măsură, este partea un miliard a unităţii de bază. 

Tehnologia, un cuvânt familiar, înseamnă după Dicţionarul Explicativ: „ ştiin ţă a metodelor şi a 

mijloacelor de prelucrare a materialelor”. Nanotehnologia se străduieşte să compună obiectele din 

atomi unul câte unul- practic fără pierderi. Termenul de „nanotehnologie” a fost introdus în 1974, 

însă cu un deceniu înainte au reuşit să creeze un motor funcţional cu o mărime de 400 nm.  Una 

dintre următoarele realizări speciale este scrierea  unui fragment de roman cu litere de 50nm pe 

suprafaţa gămăliei unui ac. De atunci, în Japonia s-a creat un taur de mărimea globulelor roşii 

umane, o maşină cu aburi, care este cea mai mică din lume, cu pistoane 

de 5 microni şi un micro-comutator.  

Descoperirea nanotubului de carbon1 (figura 1) este un pas 

însemnat, care a deschis un capitol inedit în lumea nanotehnologiei. 

Rezistenţa structurii este de o sută de ori mai mare decât a unei fibre de 

oţel de aceeaşi mărime, iar densitatea este doar unu pe şase din 

densitatea oţelului. Una dintre aplicaţiile imediate ale nanotuburilor de 

carbon (CNT) este ca aditiv pentru polimeri pentru a crea materiale plastice conducătoare de 

electricitate. O concentraţie relativ scăzută de CNT poate modifica dramatic conductivitatea 

electrică a unui polimer, până la câteva ordine de mărime, de la izolator electric la conductor. [1] 

                                                 
1 sunt forme alotropice de carbon cu o nanostructură care poate avea un raport lungime –diametru de 1:10000 

Figura 1 



Cristalele fotonice sunt structuri spaţiale provenite din materiale cu indice de refracţie variabil, 

ale căror celulă elementară se repetă într-o direcţie, în două direcţii sau în trei, astfel încât cristalul 

format are dimensiuni micrometrice. [8] Aceste 

cristale expuse la lumină albă devin colorate, fapt 

care nu se datorează absorbţiei luminii, nici nu este 

cauzată de pigmenţi, ci este un fel de „culoare 

fizică”. Cercetătorii abia la sfârşitul anilor 1800 au 

început studierea mai aprofundată ale acestor structuri complexe, natura însă le 

cunoaşte deja de milioane de ani. Asemenea cristale apar şi în lumea vie, un exemplu ar fi apariţia 

anumitelor specii de fluturi (vezi figura 2) cu structură de aripă specială, care le conferă o 

adevărată strălucire (albastru, violet, verde). Altă apariţie este o piatră semipreţioasă rară, opalul, 

care format prin procese hidrotermale, este prezent în natură ca SiO2xH2O amorf. Inspirându-ne 

din natură, în zilele noastre deja putem obţine cristale asemănătoare pe cale artificială.  

Cristalul fotonic tridimensional de tip opal, cu câteva sute de micrometri grosime, din 

figura 3, este creat cu metoda depunerii verticale2 a sferelor de polistiren cu diametrul de 220 nm. 

A fost realizat în laboratorul de Cercetări de Fizică Aplicată din Budapesta în cadrul unui program 

de parteneriat cu această Instituţie. Prin examinarea detaliată ale mostrelor, cu microscop optic3, în 

lumină reflectată (figura 4) şi în lumină refractată  (figura 5) am observat prezenţa poluării 4 şi o 

ordonare în structura cristalului. Modul producerii nanostructurilor este construcţia de tip 

autoorganizator, adică fără intervenţia omului. Acest proces deosebit stă la baza unor cercetări 

teoretice şi la modelarea digitală a acestora. [9] 

 În cazul microscopului optic lungimea de undă limitează în mare parte mărirea, de aceea în 

următorul pas am analizat probele cu microscop electronic cu baleiaj. Astfel am reuşit să obţinem o 

imagine clară şi la o mărire de zece mii. Aici se pot distinge foarte bine sferele care formează 

opalul din experimentul nostru şi structura acestuia (figura 6).   [6] 

  

Figura 3 Figura 4 

                                                 
2  încălzire  cu o viteză de creştere a temperaturii de 2°C / minut 
3  grosismentul cu valori cuprinse între 2,5 şi 50. 
4  petele negre reprezentând particule de praf 

Figura 2 
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Una dintre cele mai populare posibilităţi de utilizare a cristalului fotonic este aceea, în care 

se străduieşte să se înlocuiască electronii mai „leneşi” cu fotonii mult mai „sprinteni” şi să le 

asigure un mediu asemănător cum este semiconductorul pentru electroni. Aşadar s-a ivit întrebarea, 

dacă se poate crea analogul optic al tranzistoarelor, al diodelor şi al laserilor. Aceste mecanisme    

s-au creat deja, există chiar şi micromaşini funcţionând cu lumină. Lângă apariţia în informatică, şi 

în telecomunicaţie vor  înlocui fibra de sticlă cu un material cu randament mai mare. În urma 

acestuia s-au produs două tipuri de fibre cu structură diferită. În interiorul tecii a fibrelor aparţinând 

primului tip se află un defect structural cu indice de refracţie mic, un tub umplut cu aer, cu ajutorul 

căruia puterea transmisibilă este aproape de o sută de ori mai mare decât în sticlă solidă şi nu are 

nici unghi limită. Celui de-al doilea tip aparţin fibrele, în interiorul cărora în mijlocul reţelei 

regulate alcătuită din găuri lipseşte o gaură, iar locul acesteia este completat de sticlă. O altă 

dezvoltare specială este şi hârtia electronică flexibilă: cristalele fotonice, care o alcătuiesc, fac 

posibilă ca fiecare pixel să adopte şi să prezinte o culoare specifică. 

Dintre unele utilizări obişnuite ale nanotehnologiei sunt nanoparticulele inteligente pentru 

autocurăţirea suprafeţelor. Ideea acestei tehnologii a pornit din întâmplare, de la descoperirea 

efectului lotus, prin anii 1970 la Bonn de către doi cercetători germani, botanistul Wihlem Barthlott 

şi o colegă de-a sa în timpul studierii petalelor florii de lotus5 (figura 7).  

Acest fantastic fenomen biologic, adică căderea picăturilor de apă de pe frunză, luând cu 

sine impurităţile, rezidă din proprietăţile structurale ale suprafeţei frunzei de lotus. Această 

suprafaţă nu prezintă o mulţime microscopică unitară de molecule, ci este presărată cu o reţea 

regulată de structuri cristaline diferite de natura suprafeţei în sine (figura 8). Azi nanotehnologia 

oferă posibilitatea reconstruirii acestei structuri pe o suprafaţă dată (figura 9). Aceste acoperiri la 

nivel molecular formează o legătură puternică cu suprafaţa, modificându-i de fapt structura 

superficială şi devenind parte a suprafeţei. Materialele dobândesc astfel caracteristici complet noi, 

depăşindu-se formele de utilizare preexistente. 

                                                 
5  o plantă asiatică, care face parte din familia nuferilor 
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Esenţa procedeului nano de autocurăţire constă în acoperirea suprafeţei cu nanoparticule 

inteligente, care pot fi: nanoparticule din prima generaţie6 care sunt alcătuite din numai câteva 

sute sau mii de atomi şi nanoparticule din a doua generaţie, hibride7, care pot identifica ţintele 

unde sunt trimise. Putem remarca faptul, că aceste nanoparticulele inteligente acţionează la nivel 

molecular şi au un grad înalt de impregnare şi înnobilare. Acţionează ca un deflector de apă şi 

împiedică contactul suprafeţei tratate cu oxigenul, făcând imposibilă oxidarea acesteia. Totodată au 

o suprafaţă imensă faţă de masa lor; de exemplu un gram de nanosfere acoperă enorma suprafaţă de 

1.000 m2. Nanoparticulele inteligente: nu reacţionează chimic cu materialele din care sunt executate 

elementele de suprafaţă, nu schimbă natura culorii suprafeţei, nu sunt silicogene8, sunt ecologice, 

nefiind toxice şi nu au o încărcătură statică. Pornind de la aceste trăsături nanoparticulele sunt 

indicate pentru tratarea suprafeţelor  în diferite domenii de utilizare. 

Materiale şi elemente pentru industria auto: prin aplicarea de nanoparticule inteligente pe 

suprafaţa parbrizelor, stropii de noroi 

provocaţi de maşina din faţă sau de la un 

autovehicul depăşit nu mai incomodează cu 

nimic. Se păstrează buna vizibilitate, 

inclusiv a zonelor de geam neacoperite de 

ştergătorul de parbriz (figura 10). După 

tratarea suprafeţelor murdăria este respinsă 

şi nu mai sunt necesare soluţii de curăţare 

(detergenţi, alte substanţe chimice) a parbrizelor şi caroseriilor, curăţarea se face numai cu apă. 

Materiale şi elemente pentru sporturile de iarnă: după tratarea suprafeţelor de alunecare a 

echipamentului de sport, prin acoperire cu nanoparticule inteligente, se asigură o frecare mult mai 

mică. Proprietăţile suprafeţelor de alunecare se modifică în funcţie de temperatură şi se adaptează 

foarte bine la suprafaţa pe care se alunecă. Numărul de puncte de contact pe unitatea de suprafaţă 

                                                 
6  cristale semiconductoare cu un diametru de 20 nm 
7  o îmbinare între anorganic şi biologic 
8  nu degajă pulberi de bioxid de siliciu 

Figura 10 



este foarte mare, iar prin tratare cu nanoparticule se obţine o rezistenţă foarte mică la alunecare 

comparativ cu sistemele de bază (de obicei acoperire cu ceară) utilizate în mod obişnuit.  

Materiale din industria textilă: din acest domeniu se poate evidenţia exemplul pantalonilor 

care nu se murdăresc numiţi şi „pantalonii minune” sau „nanopantalonii”. Datorită nanotehnologiei 

pantalonii se păstrează curaţi, sunt rezistenţi la pete şi practic sunt impermeabili. Materialul conţine 

nanofibre şi este finisat cu teflon. Un neajuns: nanopantalonii îşi pierd calităţile după 30 de spălări. 

Construcţii – Case: suprafeţele rugoase, ale pereţilor exteriori şi ale învelitorilor de la clădiri, 

se păstrează curate deoarece ele lasă apa şi murdăria să se scurgă datorită efectului lotus. Toate 

depunerile menţionate, ca de exemplu, gudroane, uleiuri, insecte,  se îndepărtează foarte uşor. [7] 

Probele noastre. O serie de produse nanotehnologice se fabrică pe scară industrială şi unele din 

ele, teoretic au pătruns şi pe piaţa românească. În cadrul cercului Appendix am tratat şi am studiat 

aceste efecte pe mai multe materiale cu diferite soluţii nanotehnologice. În  figura 11 se vede un 

experiment făcut în laboratorul de fizică.  

  

Figura 11 Figura 12 

 

Alte realizări : un proiect de cercetare finanțat de către Uniunea Europeană a avut drept rezultat 

inventarea unor nano-foi (figura 12) care ar putea fi utilizate pentru viitoarele sisteme de stocare a 

energiei electrice, necesare, de exemplu, pentru automobilele electrice. Roboţi microscopici, 

subdimensionaţi încât să poată pătrunde insesizabil in corpul uman şi să se mişte în voie, au început 

de ani buni să fie gândiţi, proiectaţi şi realizaţi de oamenii de ştiinţă, în virtutea întrebuinţării lor 

într-o varietate de scopuri. Între acestea se disting obiectivele medicale, precum tratarea cancerului, 

administrarea de medicamente şi chiar cultivarea de noi celule si ţesuturi, dar şi scopuri mai largi, 

cum ar fi explorarea spaţiului cosmic sau simpla îmbunătăţire a stilului de viaţă uman. Cu acestea 

însă nu se încheie grupul posibilităţilor de utilizare ale nanotehnologiei, căci realizările anterioare 

reprezintă doar o proporţie minimă pe paleta megaposibilităţilor. În numeroase ţări au loc cercetări, 

noi primim din ce în ce mai multă informaţie,iar acest lucru face posibilă deschiderea noilor 

perspective şi promite nenumărate realizări. Drept urmare, nanotehnologia poate acoperi cele mai 

largi domenii ale ştiinţei.  
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PROGRAM DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ LA ELEVII DE 

CLASA A VIII-A 

Profesor psiholog Tăban Claudia, Colegiul Naţional „Unirea” Târgu Mureş 

 

ARGUMENT 

În condiţiile transformărilor economice şi sociale ce caracterizează societatea românească în 

prezent, s-a impus ca necesară o amplă reformă educaţională ce aduce ca noutate, alături de multe 

alte aspecte, activitatea de consiliere şi orientare şcolară privind cariera, începând chiar din ciclul 

primar. În acest mod, elevul nu mai este doar un simplu receptor de informaţie, ci este format pentru 

o societate dinamică, o societate aflată în schimbare, conform idealului educaţional care doreşte să 

dezvolte personalităţi libere, creatoare, întreprinzătoare. În acest sens, consilierea şi orientarea în 

carieră devine un instrument principal în dezvoltarea şi afirmarea personalităţii fiecărui tânăr şi 

alegerea corectă a profesiei conform aspiraţiilor, dorinţelor şi cunoştinţelor sale. 

În etapa preadolescenţei şi adolescenţei, elevii, aflaţi în perioada căutării identităţii lor şi a 

locului lor în această lume, au nevoie nu de cineva care sa gândească pentru ei, ci de cineva cu 

multă experienţă care să-i ajute să se cunoască pe sine şi să releve multiplele căi ce pot fi urmate în 

viaţă. Acest cineva, teoretic, ar putea fi oricare adult, dar practic acest lucru nu-l poate realiza decât 

un specialist care să cunoască particularităţile de vârstă şi, nu în ultimul rând, tehnicile şi metodele 

de consiliere.  

Conform teoriei şi practicii consilierii, consilierul şcolar este interesat de acele aspecte ale 

dezvoltării elevilor care conduc către definirea identităţii sale şi îl abilitează pentru a face opţiuni şi 

a lua decizii care vor conduce către integrarea armonioasă în lumea din care face parte. 

2. INVESTIGAREA CARACTERISTICILOR PERSONALE RELEVANTE PENTRU 

CARIERĂ ŞI EDUCAREA LOR 

Cunoaşterea elevului presupune o activitate complexă, care constă în culegerea datelor despre 

elev din diverse medii (familie, şcoală, grupuri de prieteni, etc.) în realizarea unor interviuri şi 

utilizarea unor metode specifice de investigare a personalităţii. Această activitate constituie o 

condiţie fundamentală a organizării şi a desfăşurării eficiente a procesului de educaţie, dar şi o 

componentă esenţială a procesului de consiliere şi orientare şcolară. 

Există o serie de instrumente care pot fi utilizate doar de către psiholog în cunoaşterea 

personalităţii elevului, cel mai frecvent utilizate fiind testele în aplicarea cărora trebuie să se ţină 

seama de anumite condiţii precum şi anunţarea rezultatelor. 

Pe de altă parte, autocunoaşterea este o condiţie esenţială a orientării şcolare şi profesionale. 

Este un proces complex ce necesită un anumit nivel de dezvoltare a conştiinţei, un anumit nivel şi 

volum de cunoştinţe atât despre nivelul social înconjurător, cât şi despre propria persoană. Ea 
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presupune un profund proces de autoanaliză, însoţit de înţelegerea şi aprecierea celor din jur, o 

autoapreciere a propriului comportament, a rezultatelor obţinute în muncă în comparaţie cu cei din 

jur. 

Unii autori (Dancsuly, I. Laszloffy, pag. 29) sunt de părere că până în clasa a VIII-a nu pot fi 

utilizate decât exerciţii preliminarii pregătitoare ce au în vedere formarea capacităţii de a raporta 

criteriile aplicate pentru evaluarea condiţiei altora la propria conduită. Autocunoaşterea îl ajută să 

discearnă interesele sale trainice, durabile de cele trecătoare, instabile, ce apar mai curând ca 

năzuinţe, aspiraţii, dorinţe mai mult sau mai puţin conştientizate. Pe de altă parte, autocunoaşterea 

presupune posibilitatea de autostăpânire, autodeterminare în vederea perfecţionării personalităţii. 

Aceasta înseamnă că elevul îşi cunoaşte nu numai calităţile şi posibilităţile sale, dar şi defectele, 

insuficienţele voinţei şi ale caracterului, ale intelectului. 

Cunoscându-le, el poate proceda la alegerea profesiei mai matur, orientându-se nu atât după 

criterii exterioare şi formale sau după influenţele momentului, ci pe baza unei confruntări a calităţii 

persoanei cu exigenţele liceului şi respectiv profesiunii preferate. 

Pentru consilierea şi orientarea carierei elevilor, o importanţă deosebită  o prezintă educarea 

intereselor cognitive şi profesionale, precum şi a aptitudinilor acestora, dirijarea aspiraţiilor în 

direcţia ofertei sociale privind necesarul forţei de muncă şi cultivarea unei motivaţii superioare, care 

stau la baza opţiunilor şcolare şi profesionale. Modalităţile cele mai eficiente de educare a acestor 

variabile de personalitate, care în procesul formării şi dezvoltării lor se intercondiţionează, sunt 

reprezentate de acele preocupări şcolare şi extraşcolare care au o puternică rezonanţă în 

personalitatea elevului, preocupări “în care elevul este angajat şi în care pe baza disponibilităţilor 

sale psihice şi fizice, copilul poate obţine satisfacţii” (pag. 78, Tomşa). Această pregătire 

psihologică a elevilor nu înseamnă grăbirea luării unei decizii şi nici constrângerea şi împingerea lor 

spre anumite tipuri de studii sau ramuri de activitate profesională. Ea constituie, în esenţă, o acţiune 

permanentă de dirijare a procesului de formare a personalităţii fiecărui elev în parte în direcţia 

realizării unei concordanţe între ceea ce vrea (sistemul de preferinţe, aspiraţii şi dorinţe), ceea ce 

poate (cunoştinţe, abilităţile şi capacităţile de care dispun) şi ceea ce trebuie să facă elevul (oferta de 

muncă, cerinţele vieţii sociale). 

Unul din elementele importante pentru managementul carierei este, aşa am arătat deja, 

cunoaşterea de sine. În continuare voi detalia acele aspecte care au o relevanţă mai mare pentru 

deciziile de carieră, chiar dacă autocunoaşterea nu se opreşte doar la acestea. 

a) Interesele –reprezintă preferinţele cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de 

cunoştinţe sau de activitate. El constituie unul din elementele importante de decizie în carieră. 

Preferinţele pentru anumite domenii de cunoaştere şi activităţi, favorizează alegerea ocupaţiilor 

în care aceste interese pot fi valorificate. 
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Modalităţi de investigare a intereselor: 

1) reflectarea sistematică asupra alegerilor anterioare; 

2) inventarele de interese, instrumentele cele mai utilizate în intervenţiile de orientare. 

Inventarele de interese au adesea şi variante care se pot auto-administra şi pot fi utilizate în 

autocunoaştere, spre exemplu Chestionarul de interese bazat pe teoria lui Holland. 

b) Valorile –reprezintă convingerile bazale ale indivizilor. Ele sunt surse motivaţionale şi ale 

standardelor individuale de performanţă într-un anumit domeniu. 

Modalităţi de investigare a valorilor personale: 

1) Ierarhizarea unor valori date; 

2) Analiza alegerilor anterioare; 

3) Utilizarea discreţionară a timpului; 

4) Analiza fanteziilor personale legate de carieră; 

5) Identificarea modelelor. 

c) Caracteristicile de personalitate–reprezintă pattern-uri tipice de gândire, comportament, 

afectivitate şi relaţionare pe care le manifestă o persoană. Simţul comun spune că personalitatea 

este variabila centrală, determinantă în alegerea şi adaptarea la carieră. Persoane cu caracteristici 

de personalitate similare pot să aibă performanţe bune şi să fie mulţumiţi în ocupaţii diferite, aşa 

cum persoane cu caracteristici diferite pot prefera aceeaşi ocupaţie sau ocupaţii similare. Aceasta 

deoarece comportamentul nostru este determinat nu doar de caracteristicile noastre personale, ci 

şi de caracteristicile mediului în care se desfăşoară. 

O modalitate uzitată de a corela caracteristicile de personalitate cu mediile ocupaţionale este 

evaluarea acestora pe patru dimensiuni bipolare (tipologia lui Jung). Este important ca adolescenţii 

să înţeleagă relaţia mediată care există între aceste caracteristici de personalitate şi mediile de 

muncă. 

d) Aptitudini şi deprinderi 

Aptitudinea reprezintă potenţialul unei persoane de a învăţa şi a obţine performanţă într-un 

anumit domeniu. Dezvoltată prin învăţare şi exersare, aptitudinea devine abilitate, iar prin 

aplicare în practică şi automatizare, abilitatea devine deprindere. 

Modalităţi de identificare a aptitudinilor: 

1) Inventarierea activităţilor pe care o persoană ştie/poate să le facă, cel puţin la un nivel 

mediu şi fără un efort deosebit; 

2) Completarea unor chestionare special destinate identificării acestora. În majoritatea 

cazurilor chestionarele de aptitudini fac trimitere la domeniile ocupaţionale care se valorifică. 
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3. PROBLEME ALE ORIENTĂRII ŞCOLARE LA SFÂRŞITUL CICLULUI 

GIMNAZIAL 

Pentru asigurarea succesului în profesiune, în viaţă, trebuie să se stabilească un acord între 

fondul aptitudinal şi aspiraţii pe care le poate realiza. Mulţi tineri îşi făuresc planuri de viitor fără să 

se gândească dacă posedă şi calităţile necesare îndeplinirii acestora. La fel fac şi foarte mulţi părinţi 

care doresc pentru copiii lor un viitor mai fericit, mai plin de realizări mari, decât al lor. Dar părinţii 

înţeleg că numai năzuinţele singure, fără capacităţile interne şi externe de realizare, rămân sterile, 

după cum nici fondul aptitudinal nu se poate fructifica de la sine fără condiţii interne şi externe. 

Pentru absolvenţii clasei a VIII-a se pune spre rezolvare o problemă importantă de orientare: 

alegerea şcolii şi ocupaţiei de viitor, a pregătirii lor în continuare în direcţia profesiunii alese. În 

acest sens însă, nu toţi elevii sunt pregătiţi din timp, unii se gândesc la acest lucru abia în ultimul 

moment şi de aceea apelează pentru soluţionarea problemei, de obicei, în mod întâmplător la 

familie, prieteni, anunţurile din ziare, uneori şi la cadrele didactice. Procedând în grabă, 

nesistematic, nu au întotdeauna opţiunea cea mai bună. 

Întrucât numărul profesiilor şi specialităţilor liceale este foarte mare, elevii singuri sau ajutaţi 

numai de către părinţi nu-şi pot alege în cunoştinţă de cauză tipul de liceu sau profilul în care să se 

realizeze din punct de vedere profesional. De asemenea, ei singuri nu-şi pot cunoaşte aptitudinile şi 

capacităţile proprii, nu-şi pot orienta interesele şi aspiraţiile în direcţia formării şi dezvoltării lor 

depline. De aceea elevii trebuie ajutaţi de şcoală să se autocunoască şi să-şi însuşească informaţiile 

necesare cu privire la profilul şcolar şi profesional spre care optează, în conformitate cu fondul lor 

aptitudinal şi cu necesităţile viitoare de cadre în profilul respectiv. 

 

DEMERSUL ACTIVITĂŢII DE CONSILIERE: 

Programul de consiliere s-a desfăşurat pe parcursul a două etape, respectiv 10 şedinţe: 

În prima etapă m-am axat pe autocunoaştere pentru ca elevii să se descopere pe ei înşişi, să fie 

conştienţi de calităţile, de aşteptările lor, cât şi de imaginea grupului despre ei. 

În a doua parte m-am oprit asupra analizei fiecărei opţiuni în parte, asupra informaţiilor 

despre liceele pentru care au optat precum şi a paşilor pe care trebuie să-i facă pentru atingerea 

scopului propus. 

În partea finală a programului au făcut o scurtă evaluare asupra întregului proces de 

consiliere. Şedinţele s-au desfăşurat săptămânal. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii noastre mi-am propus să stabilim nişte reguli. 

Câteva minute au lucrat individual şi au pus pe hârtie 5 reguli pe care le-ar dori fiecare să fie 

respectate. 

Centralizându-le, am întocmit lista care a fost afişată la loc vizibil şi cuprinde: 
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- seriozitate, confidenţialitate, răbdare, respect faţă de celălalt, sinceritate,dreptul la propria 

opinie, voinţa de a ne cunoaşte, lista rămânând deschisă pentru completarea altor reguli pe parcursul 

activităţii. 

Pentru a se cunoaşte mai bine, fiecare consiliat s-a prezentat prin câteva date personale discutând pe 

tema: “Ce ştiu despre colegul meu”. Au primit câte un ecuson pe care şi-au scris numele şi 

prenumele, o calitate a lor şi un desen care să-i reprezinte. 

A doua întâlnire (şedinţă) a cuprins alte exerciţii de relaţionare, cunoaştere şi autocunoaştere. 

În acest sens consiliaţii au completat “Harta valorilor” şi au desenat “Spaţiul existenţial”.Primul 

exerciţiu a fost “Harta valorilor”, elevii au primit câte o foaie de hârtie pe care au desenat 3 cercuri 

şi cele 4 valori. Următorul exerciţiu a fost “Spaţiul existenţial”. Consiliaţii au primit câte o coală de 

hârtie şi au desenat spaţiul în care trăiesc ei, locul unde le place să stea cel mai mult sau spaţiul 

existenţial pe care şi-l imaginează să-l aibă. 

Următoarea activitate (a treia) a vizat tot descoperirea de sine, propunând exerciţiile “Harta 

inimii”, “Harta minţii”. Au primit căte o foaie de hârtie pe care era desenată o inimă împărţită în 

patru părţi. Ei au completat primele două rubrici de sus ale inimii, după care pentru completarea 

celorlalte două au făcut schimb de coli între ei. Regula jocului este că se va pune accent pe 

aspectele pozitive (calităţi) ale colegilor, mai puţin cele negative. Fiecare îşi prezintă desenul şi au 

loc discuţii. Exerciţiul “Harta minţii” se va desfăşura după aceiaşi paşi ca şi cel anterior, pe coala de 

hârtie având desenat doar 3 rubrici. 

Şedinţa a patra şi-a propus să continue acţiunea de autocunoaştere, consiliaţii să rezume ceea 

ce au descoperit despre ei până acum şi să facă legătura cu meseriile existente în familie. În acest 

sens, le-am propus consiliaţilor exerciţiul “Arborele profesional”. Vor desena un arbore, iar în 

coroana lui fiecare elev îşi va trece în partea dreaptă meseriile membrilor familiei din partea mamei 

(bunici, unchi, mătuşi, verişori), iar în partea stângă din partea tatălui. Fiecare îşi prezintă arborele 

şi au loc discuţii.  

Pentru identificarea activităţilor ce le vor putea face, consiliaţii au lucrat apoi “Busola 

individuală”, situându-le la poli opuşi: “Ce pot să fac?”/ “Ce nu aş putea să fac?” 

În şedinţa a cincea consiliaţii au avut de completat un chestionar de interese bazat pe teoria lui 

Holland , având ca scop să cunoască domeniile de activitate corespunzătoare fiecărui tip de 

personalitate. 

A doua parte a procesului de consiliere pune accent pe informarea elevilor despre reţeaua 

şcolară existentă şi evaluarea propriei situaţii. 

Scopul celei de-a şasea şedinţe este de a afla cât mai multe despre reţeaua şcolară existentă la 

noi în oraş. După prezentarea reţelei şcolare, elevii pot să pună întrebări pentru a afla alte detalii. 
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Fiecare elev va primi o coală de hârtie pe care o va împărţi în două coloane. În prima coloană 

va trece liceele pentru care optează în ordinea preferată iar în coloana a doua va trece profilurile 

preferate, toate acestea în funcţie de criteriile stabilite de el. Va face acest lucru pentru a vizualiza 

mai bine liceele şi profilurile pe care le le preferă şi pentru a vedea dacă a înţeles mesajul transmis 

de mine, adică acela de a-şi alege liceul şi profilul în funcţie de posibilităţile lui, de ceea ce vrea să 

facă mai departe, de ceea ce îi place, etc. 

În şedinţa a şaptea am propus consiliaţilor o analiză SWOT, care presupune evaluarea propriei 

situaţii, conştientizarea şi determinarea calităţilor precum şi recunoaşterea slăbiciunilor care există, 

cunoaşterea oportunităţilor şi prevenirea pericolelor care pot apare. 

Exerciţiul propus spre rezolvare în şedinţa a opta “Privesc în faţă, direct, viitorul meu” îi va 

determina să se gândească şi mai bine dacă sunt pregătiţi să intre în viaţă pe uşa din faţă. După ce 

au completat spaţiile punctate, răspunzând întrebărilor, fiecare va citi ce a scris şi vor avea loc 

discuţii. 

Consiliaţii sunt îndrumaţi în şedinţa a noua să se gândească la paşii ce trebuie urmaţi pentru a 

ajunge la profesia dorită. Am sugerat să se gândescă la aceste lucruri reprezentând un PLAN DE 

ACŢIUNE. Un alt punct de discuţie a fost: Cum trecem peste obstacolele care apar pe parcurs? 

Şedinţa a zecea şi ultima, a avut ca scop evaluarea finală a procesului de consiliere. 

JOC: Le-am cerut elevilor să se ridice în picioare şi ţinându-se de mâini cu ochii închişi să 

deruleze în minte pe scurt şedinţele de până acum, ceea ce au câştigat în urma şedinţelor, cum şi-au 

clarificat problema pentru care au participat la acest proces de consiliere. 

În continuare am împărţit ecusoane şi ace cu gămălie. Sarcina era ca pe ecuson să-şi scrie 

prenumele şi o calitate câştigată în acest proces de consiliere. 

Evaluarea activităţii se face prin completarea unor fişe de evaluare finală. 
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Rezumat 

 

Consilierea şi orientarea carierei elevilor presupune, în esenţă, o acţiune permanentă de 

dirijare a procesului de formare a personalităţii fiecărui elev în parte în direcţia realizării unei 

concordanţe între ceea ce vrea (sistemul de preferinţe, aspiraţii şi dorinţe), ceea ce poate 

(cunoştinţe, abilităţile şi capacităţile de care dispun) şi ceea ce trebuie să facă elevul (oferta de 

muncă, cerinţele vieţii sociale). 

În prima etapă m-am axat pe autocunoaştere pentru ca elevii să se descopere pe ei înşişi, să fie 

conştienţi de calităţile, de aşteptările lor, cât şi de imaginea grupului despre ei. 

Exerciţii propuse: “Harta valorilor”, “Spaţiul existenţial”, “Harta inimii”, “Harta minţii”, 

“Arborele profesional”, “Busola individuală, Chestionar de interese bazat pe teoria lui Holland . 

În a doua parte m-am oprit asupra analizei fiecărei opţiuni în parte, asupra informaţiilor 

despre liceele pentru care au optat precum şi a paşilor pe care trebuie să-i facă pentru atingerea 

scopului propus. Exerciţii propuse: analiză SWOT, „Privesc în faţă, direct, viitorul meu” , „Plan de 

acţiune”. 

În partea finală a programului au făcut o scurtă evaluare asupra întregului proces de 

consiliere.  
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Învăţarea  autonomă – strategii şi tehnici de învăţare pentru întreaga viaţă  

Autonomes Lernen – Lernstrategien und Techniken für ein lebenslanges Lernen 

 

prof.Teodora Boar, CCD Mureş, Tg.Mureş, jud. Mureş 

                                                    prof.Boczog Szabolcs, Gimn.de Stat „Tudor Vladimirescu”,    

                                                                                                            Tg.Mureş,  jud.Mureş 

Autonomia în învăţare este un domeniu destul de nou al didacticii şi al metodicii în 

general. La fel ca şi competenţa de care este, în mod firesc legată – a învăţa să înveţi.  

În România şi sistemul educaţional românesc este o zonă prea puţin cercetată şi documentată.  

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o invitaţie adresată tuturor celor care cred că putem schimba ceva 

în paradigma educaţională românească, celor care cred că a învăţa să înveţi este o competenţă 

vitală, care în afara rolului pedagogic deţinut, în condiţiile unui climat de concurenţă socială, 

profesională permanentă, contribuie la definirea fiinţei umane printr-o  caracteristică specială : 

acea a învăţării.   

Lucrarea prezintă atât aspecte teoretice referitoare la educaţia în şi pentru autonomie, subliniind 

rolul deosebit al profesorului ca facilitator în procesul de învăţare prin punerea la dispoziţia şi 

asigurarea formabilului cu tot ce înseamnă aspecte procedurale ale învăţării : întărirea motivaţiei 

pentru învăţare, sprijin pentru învăţare independentă, încrederea în forţele celui care realizează 

învăţarea, transmiterea unui know-how al metodologiei specifice învăţării autonome, construirea 

progresivă a competenţei de învăţare a învăţării, cât şi exemple rezultate din practica la clasă 

începută în urmă cu câţiva ani.  

Ideile şi teoriile formulate cu mai mulţi ani în urmă  şi exprimate de specialiştii germani din 

domeniu au fost o provocare pentru noi, iar experienţa noastră didactică s-a îmbogăţit în urma 

aplicării experimentelor deja binecunoscute la nivel european.  

Astfel, bazându-ne pe ceea ce cunoşteam din teoria şi practica europeană, am abordat şi aplicat 

în specialitatea noastră, având ca rezultat  un fel de sinoptic al strategiilor, al tehnicilor, 

metodelor şi tipurilor de exerciţii în domeniul învăţării autonome.   

Rezultatele, poate mai puţin vizibile, totuşi se regăsesc în stilul de lucru, de învăţare a elevilor 

noştri,  a  schimbării produse în atitudinea faţă de învăţarea unei limbi străine, atât ca fond cât şi 

ca mod de manifestare al aspectelor de cultură şi civilizaţie.  
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Autonomes Lernen wird heute in der Gesellschaft der Geschwindigkeit, der 

Digitalisierung und der Globalisierung ein Muss.  

Als Lehrkräfte tragen wir die ganze Verantwortung für die Entwicklung bei unseren Schülern 

solcher Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie in ihrem weiteren Leben ruhig und leistungsvoll  

verbrauchen und jederzeit in Gang setzen können. Und das unabhängig von Fächern,  Niveau 

oder Ausbildung.  

Die Kenntnisse, die Fertigkeiten und die ausgebildeten Kompetenzen unserer Schüler und wie 

sie sich weiterentwickeln (Lernende und ihre Kompetenzen, wie sie weiter lernen wissen und 

können) sind ein Qualitätsmass, der in der Schule als Lehrkraft geleisteten Arbeit.  

Lernen wird seit längst als Vorgang definiert, ein Vorgang,  der mehr als die Aneignung 

von Kenntnissen oder mehr als die Ablagerung von Informationen bedeutet.  

Lernen wird bereichert und von diesem Begriff wird mehr erwartet – die Entwicklung einer  

Fähigkeit eines lebenslangen Lernens.  

Nur der Gedanke, dass viele Menschen nach ihrer Schulperiode, das heißt meist schon ab 18 

Jahren oder auch früher nicht mehr weiter lernen wollen oder einfach können, ist ein Alptraum.  

Deshalb muss sich der Schwerpunkt des Unterrichts ändern : statt nur lernen oder lehren – 

lernen lernen oder das Lernen lehren oder vielleicht mehr – das autonome Lernen.  

Um das autonome Lernen zu erreichen, muss der Unterrichtprozess ein paar 

Schritte respektieren und Veränderungen machen.  

Als erster Schritt denken wir an Entwicklung  der Praxis im Bereich des „Lernen des Lernens“ 

auch im rumänischen Lehrsystem.  

Lernen lernen wird als „Förderung von Methodenkompetenz“, als „Fähigkeit, immer 

wieder neu zu lernen“, als „ständiges Dazulernen, als kumulatives Verständnis von Lernen“ 

definiert.  

Laut den Europäischen Referenzrahmen wird das Lernen lernen als „...Fähigkeit, einen 

Lernprozess zu beginnen und weiterzuführen und sein eigenes Lernen, auch durch effizientes 

Zeit- und Informationsmanagement, sowohl alleine als auch in der Gruppe, zu organisieren“ 

betrachtet. 12 

                                                           
1 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen : lernen, lehren, beurteilen, Langenscheidt, Berlin, 
München, 2001, S.24 
2 Rampillon, Ute – Aufgabentypologie zum autonomen Lernen, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2004,S. 32 
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Selbstorganisiertes Lernen, selbstverantwortetes Lernen werden im Leben am meisten verlangt. 

Lernende sollen ihr eigenes Lernprozess allein und selbstständig konstruieren, planen, 

durchführen können. Alle ihre Schritte in diesem Bereich werden sie später voll und ganz gut 

brauchen. Teamarbeit, Selbstbestimmung, korrekte Arbeitsplanung, effiziente Zeiteinteilung und 

andere Faktoren verlangen Erfahrung im Gebiet des autonomen Lernens.  

So wird das autonome Lernen mehr als Lernen, es wird eine „Überlebungsmöglichkeit“ nach der 

Schulzeit in einer Konkurrenzgesellschaft.  

Was man alles dazu braucht um im Lernprozess autonom zu werden ? 

Es gibt eigentlich keine vorgeschriebenen Rezepte. Wie man weiß, das Lernen ist ein 

individueller Vorgang, jeder entdeckt und findet seine eigenen Lernwege.  

Ein paar Ideen können, aber, niemandem schaden.  

Wie jeder von uns weiß, Lernen ist auch ein zeitdauernder Prozess. Nichts kann so schnell und 

über Nacht gelernt werden. Das effiziente Lernen bedeutet Vertiefung, Wiederholung, also 

Dauer. 

So geht es auch im autonomen Lernen. Was die Lernenden schon am Anfang lernen müssen, ist 

Geduld und Ausdauer.  

Dazu fügen sich auch andere Faktoren hinzu, die das Lernen beeinflüssen: Lerngeschichte, 

kulturelle Dimension, Lernstil und –muster, usw..2 

Die systematische Integration der Lernstrategien und Lerntechniken ist äußerst wichtig, obwohl 

manchmal zur Aufmerksamkeitsverlust führen kann, wegen klarer Ungeduld. 

Also um Autonomie im Lernprozess zu gewinnen, braucht man :  

1. Innerliche Motivation zum Lernen 

2. Unterstützung der Lehrkräfte  

 

3. Vertrauen der Lehrkräfte, dass der Lernende auch allein schaffen kann 

4. Techniken, Strategien wie zu lernen  

5. Progressiver Aufbau der Lernkompetenz durch : Lerntechniken kennen, sammeln, 

erproben um das selbstständige Lernen zu erwerben. 
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Innerliche Motivation ist es manchmal schwer zu erlangen. Es ist ein persönlicher, individueller 

„Kampf“. Man muss gewiss und sicher sein, dass es sich lohnt das Ganze durchzumachen.  

Die nächsten drei Punkte hängen stark vom Lehrertyp ab.  

Und wenn man ein bisschen weiter denkt, dann hängt auch die Motivation zum Lernen in einer 

großen Masse von der Lehrkraft ab. Man braucht, denken wir, nicht weiter zu erklären.  

Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrkraft seine Tätigkeit umbaut. 

Die Lernende nähern sich fast immer langsam und zögernd den Neuheiten zu und manchmal 

widersprechen sie denen.  

Sie müssen achtungsvoll der neuen Lernweise  angenähert werden.  Sie sollen selbst entdecken, 

dass sie so etwas brauchen. Sie sollen verstehen, dass sie nicht unbedingt den Lehrer/die 

Lehrerin nebenbei haben müssen um richtig zu handeln oder Resultate zu erreichen und, dass das 

Lernen ihnen gehört und dass es ihnen hilft. So wird die Motivation verinnerlicht.  

Techniken, Strategien wie zu lernen und progressiver Aufbau der Lernkompetenz 

durch : Lerntechniken kennen, sammeln, erproben um das selbstständige Lernen zu erwerben 

sind wichtige Punkte im didaktischen Vorgang.  

Dem Lernenden  sollte durch den Lehrvorgang einen Haufen von Instrumenten und Mitteln zur 

Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, der Lehrer lehrt auch wie man mit diesen Mitteln 

umgehen soll und wird diese neue Kompetenz progressiv aufbauen.  

In der Fachliteratur findet man möglichst viel zu erfahren und einzusetzen. Aber, was man 

beachten muss, ist die Anpassungsgrad der Informationen.  Jeder hat seinen eigenen Lernstil und 

deshalb ist es wichtig den Lernenden eine reale Chance zu geben, die passende Strategie zu 

finden und zu verwenden. Der Zwang, auch wenn es um einen intelektuellen die Rede ist, findet 

hier keinen Platz. 

Diesbezüglich unterscheidet die Fachliteratur zwischen Lernstrategien und Verbrauchstrategien.3 

Die Lernstrategien  

Das Ziel des autonomen Unterrichts sollte die Lernenden vom mechanischen Lernen/ auswendig 

lernen  gewisser Strukturen zum realen Gebrauch zu führen, sein.  

Die Lernenden erreichen  unterschiedlich zu diesem Gebrauch. Der Lernende  soll Spaß beim 

Lernen haben und die Lernmotivation hoch halten. 

                                                           
3
 Bimmel, P., Rampillon, U. Lernautonomie und Lernstrategien, 1991 , S. 62 



5 

 

Das bedeutet, dass das Lernmaterial und die Übungen auf die Bedürfnisse der Lernenden 

orientiert sein sollten und die Lernertypologie in Betracht nehmen sollte (von reproduktiven 

Übungen, über Beispiele in Lerntexte, bis hin zu Spielen und Experimenten).  

Im Weiteren werden wir als Beispiel eine Liste der am meisten im Unterricht eingesetzten 

Lernstrategien im Zusammenhang mit den passenden Techniken und eine eventuelle 

Übungstypologie darstellen. Man soll hinfügen, dass diese Liste ihre Anpassung schon erwiesen 

hat und das hat schon seit ein paar Jahren in unserem Deutschunterricht stattgefunden. 

Lernstrategien und Übungstypologie – Vorschlag4 

Lernstrategien Techniken und Methoden Übungstypologie 

 

 

Mentale Bezüge herstellen 

 

Wortgruppen bilden Puzzle 

Assoziationen mit dem 
Vorwissen verknüpfen 

Memory 

Kombinieren 

 

Paare finden, 

schreiben 

  

 

Bilder und Laute verwenden 

Bilder verwenden 

Visualisierungstechniken  

Mit Hilfe von 
Bildern den Stoff  
erarbeiten 

Wortigel  
 
Regel herausfinden 

Synonime, 
Antonyme finden, 
Brainstorming  

Lautverwandschaften nutzen  Homonymie, Spiele  

 
Regelmässig und geplant 

wiederholen 

Vokabel/Kenntnissekartei/ 
Kenntnis/Informationstagebuch 
zu führen oder zu verwenden 
 

Eigene Kartei / 
Tagebuch basteln 
und verwenden 

 

Handeln 

Wörter und Ausdrücken/ 
Fachkenntnisse  schauspielerisch 
oder nur einfach spielerisch 
darstellen, anwenden  

Redewendungen, 
Sprüche, eigene 
Textproduktion 
vorspielen 

Die hier vorgeschlagenen Strategien können allgemein eingesetzt werden.  Jedes Fach kann sich 

die passendste Form finden.   

Lernstrategien werden selbstverständlich  von Verbrauchstrategien vervollständigt.  

Wie, in welcher Form und Weise kann man die Information verbrauchen ? 

                                                           
4 Bimmel& Rampillon (2003). Lernautonomie und Lernstrategien. Fernstudieneinheit 23, München, Langenscheidt 
S.101       
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Die Verbrauchstrategien spielen eine Unterstützungsrolle der Lernphasen und werden in diesem 

Sinne auch erwähnt. Zu jeder Lernphase ist es wichtig, die passendste Strategie zu finden und 

nicht weniger wichtig auch die Technik und die Methode zu entdecken diese einsetzen zu 

können.  

Verbrauchstrategien der Informationen5 

Verbrauchstrategien Techniken und 
Methoden 

Übungstypologie 

Strukturieren Markieren  Visualisierung  

Sich Notizen machen Systematisieren der Phänomene 

Sortieren – Gliederungen 

machen  

In die Tabellen eintragen, sich ein klares 

Bild schaffen 

Gruppierungen- 

zusammenfassen  

Zusammengehörende Teile auf Kärtchen 
schreiben (Z.B. Frage und Antwort) und 
Lernende einander finden lassen 

Analysieren und 

Regeln anwenden 

Wörter und Ausdrücke/ 

Formel  analysieren 

Synonime, Antonyme oder Erklärungen 

finden 

Regelmäßigkeiten 

entdecken 

- aus dem Textzusammenhang Regeln 
finden lassen 
- Regel teilweise vorgeben und 
vervollständigen lassen 

Regeln anwenden -Regeln vorgeben und mit den Beispielen 
vergleichen lassen  
-Fehlerkorrektur als Spiel 

Üben Formelhafte Wendungen 

erkennen/verwenden 

In Texten bestimmte Strukturen finden und 
sammeln lassen  
-mit dem Wörterbuch arbeiten und 
Abkürzungen erkennen lassen 
- ein Wörterbuch lesen lernen 
 

Satzmuster 

erkennen/verwenden  

-Grammatiksätze vorgeben und die 
Lernenden entscheiden lassen, ob sie 
richtig oder falsch sind 
-Text auf bestimmte grammatische 
Phänomene hin untersuchen lassen 

Sprache kommunikativ 

gebrauchen 

- zu einem bestimmten Thema Texte 
schreiben -  Zettel, Rezepte, 
Benachrichtigungen, Bewerbungen, Briefe, 
Angebote, Anträge,   

                                                           
5 Bimmel& Rampillon (2003). Lernautonomie und Lernstrategien. Fernstudieneinheit 23, München, Langenscheidt 
S.101       
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Das wirkliche Ziel des autonomen Unterrichts , des autonomen Lernens ist die Selbstständigkeit, 

Unabhängigkeit des Schülers zu entwickeln, die gelernten Methoden und –kenntnisse 

anzuwenden und selbst weiter neue Strategien zu generieren.  

Alles was bis jetzt in dieser Arbeit vorgestellt wurde, all diese Idee öffnen einen neuen Weg im 

Bereich des autonomen Lernens als fachdidaktische und methodische Orientierung auch für die 

rumänischen Lehrer und Lernende und wird eine Einladung an alle, die denken, etwas in diesem 

Lehr-und Lernsystem ändern können.  
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Rezumat 
 
În pregătirea profesională este importantă formarea unei anumite atitudini a 

pedagogului curativ faţă de copilul cu nevoi speciale. Pe primul loc se află sarcina de a 
consolida încrederea în viaţă a copilului.  

Educarea psihomotricităţii deţine un loc important în terapeutica educaţională, dacă 
ţinem cont de faptul că deficienţa mintală este asociată, în general, cu debilitatea motrică. 

Euritmia este o artă a mişcării care exprimă prin gesturi şi forme specifice, de mişcare 
ale membrelor şi corpului, legităţile vorbirii şi muzicii. Transpunând în domeniu vizibil, 
euritmia este vorbire vizibilă şi muzică vizibilă. 

Perceperea formei literei prin interemediul mişcărilor (corporale) euritmice deţine un 
aport semnificativ în realizarea actului grafic de scriere a literei. 

 Învăţarea şi practicarea exerciţiilor euritmice contribuie la formarea componentelor 
psihomotricităţii (schemă corporală, lateralitate, orientare spaţio-temporală, etc.) 

Educaţia psihomotrică prin intermediul exerciţiilor euritmice contribuie în mod pozitiv 
la dezvoltarea şi îmbunătăţirea utilizării componentelor psihomotrice în cadrul actului grafic de 
scriere a literelor (vocalele a,e ,i, o, u  ) 

 
Cuvinte cheie: deficienţă mintală, psihomotricitate, pedagogie curativă, euritmie 
 

Conceptul de deficienţă mintală 
Definirea conceptului de deficienţă mintală este dificil de realizat în contextul în care 

dificienţa mintală nu poate fi înscrisă în anumite limite bine definite şi stabilite în practică, 
întârzierea mintală constituie un complex de manifestări de o eterogenitate extremă, datorate 
particularităţilor psihologice în raport cu anumite norme validate de viaţa şi activitate umană. 

Zazzo (1979) defineşte  debilitatea mintală ca fiind ,,prima zona de insuficienţă mintală 
– insuficienţa legată de exigentele societăţii, exigente care sunt variabile de la o societate la 
alta, de la o vârstă la alta - insuficienţă ai cărei determinant sunt biologici (normali sau  
patologici) având un efect ireversibil în starea actuală a cunoştinţelor noastre.’’ 

Prin deficienţă mintală înţelegem o stare, o ipostază în care poate fi plasată o persoana 
datorită particularitaţilor sale psihologice, în raport cu  anumite norme- statistice, sociale, 
valorice- validate de viata şi activitate umană.(Predescu1994) 

În concluzie, am putea spune că, deficienţa mintală este o insuficienţă globală şi un 
funcţionament intelectual semnificativ inferior mediei, care se manifestă printr-o stagnare, 
încetinire sau o lipsă de achiziţie în dezvoltare, determinate de factori etiologici, biologici şi/sau 
de mediu, care acţionează din momentul concepţiei până la încheierea maturizării, şi care au 
consecinţe nefavorabile asupra comportamentului adaptativ. 

 



 
 
Clasificarea deficienţei mintale 

Conform DSM  IV    Deficienţa mintală este clasificată în:  
1. Retardare mentală uşoară         nivel QI de la 50-55 până la aproximativ 70 
2. Retardare moderată                  nivel QI de la 35-40 până la 50-55 
3.  Retardare mentală severă         nivel QI de la 20-25 până la 35-40 
4. Retardare mentală profundă    nivel QI sub 20 sau 25 
5. Retardare mentală de severitate nespecificată, poate fi utilizată când există o puternică 

prezumţie de retardare mentală, dar inteligenţa persoanei nu poate fi testată prin testele standard 
(de ex., la indivizii prea deterioraţi ori necooperanţi sau la sugari). 

ALTERNATIVA  EDUCA ŢIONAL Ă  PEDAGOGIE CURATIV Ă 
 
Scopul pedagogiei curative şi al socioterapiei este acela de a oferi copiilor, tinerilor şi 

adulţilor cu dizabilităţi, posibilitatea dezvoltării personale, a propriului potenţial, de a promova 
integrarea lor în comunitate şi în societate, de a-i ajuta să trăiască în demnitate şi 
autodeterminare şi de a face remarcată contribuţia lor la viaţa socială. Rudolf (2005). 

În pregătirea profesională este importantă formarea unei anumite atitudini a 
pedagogului curativ faţă de copilul cu nevoi speciale. Pe primul loc se află sarcina de a 
consolida încrederea în viaţă a copilului.  

Ambianţa 
Ambianţa unei unităţi/clase/grupe de pedagogie curativă este creată prin materiale, 

forme şi culori naturale. 
Ritmul omului şi al naturii 
În pedagogia curativă, activităţile din timpul zilei, săptămânii şi anului, sunt structurate 

ritmic. În şcoală, ziua debutează cu o parte ritmică urmată de predarea unui modul, care are loc 
pe parcursul primelor două ore de curs. 

Euritmia în Pedagogia Curativă 
 Euritmia este o artă a mişcării care exprimă prin gesturi şi forme specifice, de mişcare 

ale membrelor şi corpului, legităţile vorbirii şi muzicii. Transpunând în domeniu vizibil, 
euritmia este vorbire vizibilă şi muzică vizibilă. (Magdalene 2001) 

Alternativ ă la metodele clasice în lucrul la clasă în însuşirea literelor cu ajutorul 
exerciţiilor euritmice. 

Vocala ” A”  exprimă o stare interioară a unei fiinţe. Aceasta se materializează prin 
gesturi, în cazul copiilor cu deficienţă se întâlneşte des greutatea de a ieşi, prin gesturi se 
oglindeşte o reţinere, închidere, interiorizare. 

”E” ca trăire sufletească reprezintă o graniţă între mine (copil) şi lume. Ca să fie 
graniţă trebuie să conştientizeze că există o lume afară.  

”I”  reprezintă perioada ”eu” dar nu ”eu” egoist ci un ”eu ” în relaţie cu ceilalţi şi cu 
mediul înconjurător. 

În ”O” apare trăirea de dragoste, de iubire în cerc, care îi aparţine lui, copilului, pe care 
îl iubeşte, îl acceptă. 

“U”  cunoaştere, dincolo de frică, eclipsa de frică, de ceea ce nu cunoşti. 
 Acestea sunt trăirile sufleteşti care sunt o parte din elementele de bază din  cadrul 

euritmiei literare.    



Din punct de vedere al Pedagogiei Curative, se pleacă în învăţarea literei de la trăirea 
sufletească, în continuare se acceptă trăirea literei în trăire, apoi e preluată în voinţă (greu de 
stimulat la un moment dat) apoi e fixată grafic în gândire, în cap prin scriere. 

Psihomotricitatea 
Psihomotricitatea este considerată în literatura de specialitate o funcţie complexă, o 

aptitudine care integrează atât aspecte ale activităţii motorii,cât şi manifestări ale funcţiilor 
perceptive. 

Preda V. (1999) „psihomotricitatea este o funcţie complexă,care integrează şi conjugă 
elementele motorii şi psihice, care determină reglarea comportamentului individual, incluzând 
participarea diferitelor procese şi funcţii psihice, asigurându-se execuţia adecvată a actelor de 
răspuns la diferite reaacţii stimul.” 

Educarea psihomotricităţii deţine un loc important în terapeutica educaţională, dacă 
ţinem cont de faptul că deficienţa mintală este asociată, în general, cu debilitatea motrică. 

Psihomotricitatea cuprinde mai multe arii de dezvoltare printre care: schema corporală, 
lateralitatea, organizarea spaţio-temporală, echilibrul dinamic şi static. 

 Ipotezele cercetării  
Ipoteza generală:  
Perceperea formei literei prin interemediul mişcărilor (corporale) euritmice deţine un 

aport semnificativ în realizarea actului grafic de scriere a literei. 
Ipoteze specifice: 
Ipoteza 1.-  Învăţarea şi practicarea exerciţiilor euritmice contribuie la formarea 

componentelor psihomotricităţii (schemă corporală, lateralitate, orientare spaţio-temporală, 
etc.) 

Ipoteza 2.- Educaţia psihomotrică prin intermediul exerciţiilor euritmice contribuie în 
mod pozitiv la dezvoltarea şi îmbunătăţirea utilizării componentelor psihomotrice în cadrul 
actului grafic de scriere a literelor (vocalele a,e ,i, o, u  ) 

Cercetarea de faţă are următoarele obiective:  
1. Dezvoltarea componentelor psihomotrice  prin euritmie poetică. 
2. Formarea unei imagini interioare coerente cu privire la propria dezvoltare prin 

euritmie poetică; 
3. Redarea prin imitaţie a gesturilor euritmice vocalice; 
 
Metodologia cercetării 
În cercetare au fost analizate cinci cazuri ce cuprind copii din clasa I cu vârste între 7 şi 

11 ani, iar în materialul de faţă este prezentată analiza primului studiu de caz. 
Diagnosticul subiectului este deficienţă mintală severă; deficienţă asociată: deficit atenţie, 

deficit în coordonarea motorie. Acesta este elev în clasa I la Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă Nr. 1 din Tg-Mureş. 

Subiectul a fost evaluat prin probe ce corespund domeniului psihomotor: Testul 
Ozeretski- Guildman (după Radu I.,p.69 ), Proba Harris de lateralitate, . Proba de orientare în 
spaţiu (dreapta stânga)  Piaget Head, Proba A. De Meur de cunoaştere a părţilor corpului (după 
Radu,I.), Proba de punctare M. Stambak (după Vrăsmaş 2003). 

În urma evaluărilor efectuate asupra  subiectul din acest studiu de caz, rezultă faptul că 
H. prezintă:  tulburări de schemă corporală, lateralitate rău afirmată;  recunoaştere a părţilor 
componente ale corpului corespunde vârstei de 4 ani; coordonarea dinamică a mâinilor 



corespunde vârstei 4 ani; coordonarea dinamică generală este corespunzătoare vârstei de 5 ani; 
echilibrul corespunde vârstei de 4 ani; rapiditatea corespunde vârstei de  4-5 ani; orientarea 
spaţială corespunzătoare vârstei de 5 ani. 

Toate aceste rezultate sunt corelate cu vârsta cronologică a subiectului care este de 7 
ani. Luând în considerare acestea se constată faptul ca retardul mintal are imlicaţii 
semnificative în dezvoltarea abilităţilor psihomotrice ale copilului. 

 
Program de intervenţie euritmică 
Priorit ăţi pentru perioada: 2.02.2012-30.03.2012 
Domeniul de intervenţie : Aria psihomotricitate- Stimulare plurisenzorială : cu 

următoarele nivele de dezvoltare :  
- construirea relaţiilor spaţiale ; 
- cunoaşterea şi dezvoltarea schemei corporale ; 
- lateralitatea ; 
- structura spaţială- orientarea temporală ; 

  Obiectiv cadru: 1. Dezvoltarea componentelor psihomotrice  prin euritmie poetică 
O1 Realizarea formaţiei de “cerc” şi identificarea locului fiecăruia în cadrul acestuia 

- Gruparea în cerc prin jocuri de adunare: “Prietenii în căsuţă” sau “ Puii în cuib”, jocuri de 
mişcare în formaţie de horă, pe baza cântecului “Alunelul” sau mers în cerc pe versuri care: să 
exprime şi să îndemne la mişcare. 

O 2 Parcurgerea unui traseu cu formă geometrică simplă, de dreaptă şi cerc, prin 
realizarea prin imitare a ţinutei corporale cu accent pe „verticalitate- Jocuri de „Plimbare la 
pădure”, cu „Trecere peste pod”şi „Ocolirea lacului” etc.; 

O 3 Conştientizarea componentelor schemei corporale: membre, trunchi şi cap- 
poezii  combinate cu mişcări ale componentelor corpului, contribuind la conştientizarea cerstora. 

O 4 Redarea prin imitaţie a gesturilor euritmice vocalice- jocuri de mişcare pentru 
gesturi sufleteşti vocaliceinstinctive: „aaah”, „eeei”, „iiiată-mă”, „oooh”, „uuuh”. 

O 5 Exprimarea prin mi şcare susţinută corporal a trăsăturilor dominante ale unor 
personaje, imagini din poezie- Intervenţia se realizează pe strofa: “Se bucură pomii în floare,/ E 
cald şi senin/ Şi berzele vin/ Iar prispa e plină de soare!” 

O 6 Exprimarea prin forme de mişcare a acţiunilor şi a atmosferei din poezie- 
Copacul are un trunchi – U, o coroană- O, şi la soare apar funze şi flori, floarea se deschide 
floare- O A. Soarele îl simţim pe palme, e cald până jos- E, şi senin- I, Pe cer nu e nici un nor. 
Din mişcarea pentru I  reise mâna dominantă  care se ridică în sus. Versul următor: “Şi berzele 
vin”avem 2 e un e mic reprezentat prin x(forma mişcării) şi E reprezentat prin deschiderea 
mâinilor lateral -/, imaginea unei berze care are aripile lângă copr apoi şi le deschide, iar barza 
are aripi mari.  Şi berzele vin, I pe bolta cerească; de la soare, soarele umple prispa, cât e de 
mare prispa? Reise A un A mare care coboară şi urcă din nou spre soare. Pentru început doar se 
merge pe versuri, apoi este demonstrată imagine trunchiului, cu coroana mare, ne întoarcem pe  
A cald şi senin I apoi berzele vin- E şi revenim cu Prispa e plină de soare. 

Obiective realizate:  
O.1 ;O. 2 ; O. 3; O. 4 
Luând în considerare faptul că majoritatea obiectivelor au fost atinse iar ipotezele 

specifice au fost confirmate prin intermediul programului de intervenţie, reiese faptul că 
ipoteza “Perceperea formei literei prin interemediul mişcărilor (corporale) euritmice deţine un 
aport semnificativ în realizarea actului grafic de scriere a literei, se confirmă. 



Recomandări particulare:  
Se recomandă practicarea metodelor Pedogogiei curative pe tot parcursul anului şcolar 

deoarece copiii au prezentat o deschidere spre ceea ce este natural, spre mişcare, spre ceea ce 
vin din interior.  

Se recomandă practicare eurtimiei în învăţarea alfabetului şi a grafemelor. 
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MOTTO: 

 

„Legea superioară a existenţei este munca creatoare prin care lăsăm în lume o urmă după ce nu vom 

mai fi, o operă care ne prelungeşte existenţa şi după moarte. „ 

LEONARDO DA VINCI 

 

 Creativitatea îşi are originea în cuvântul latin « creare » care înseamnă a zămisli, a făuri, a 

creea, a naşte. Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena şi 

polariza toate celelate nivele de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ. 

 De ce este nevoie de creativitate?  

Pentru a se putea desăvârşi, realiza şi actualiza, pentru a putea contribui activ la modelarea lumii. 

 Creativitatease caracterizează prin noutate, originalitate, valoare, armonie, relevanţă. 

 Creativitatea înseamnă îndrăzneală, tot ceea ce este nou este incert şi neconformist. 

Pentru a se putea avânta în necunoscut, copilul trebuie să dispună de acea libertate interioară, de acel 

sentiment de siguranţă, provenite din lumea sa înconjurătoare. 

  Lipsa de creativitate se datoreşte însă unei insuficiente înţelegeri a fenomenelor, lipsei 

sentimentului de libertate interioară sau lipsei de stabilitate a condiţiilor externe. 

 Creativitatea înseamnă posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact continuu cu 

lumea sa interioară şi cu lumea sa exterioară. 

 Curiozitatea şi setea de cunoaştere ne face receptivi faţă de lumea exterioară. Libertatea 

interioară face posibilă folosirea cunoştinţelor acumulate de către lumea trăirilor noastre subiective. 

 Copilul care îşi manifestă permanent mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, 

neinfluenţat este considersat prototipul creativităţii. 
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 Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a freamătului 

permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său. În perioada preşcolară imaginaţia se 

exprimă viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă la toate activităţile. 

 Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesar stimularea potenţialului creativ al 

copilului, nevidenţiat sau neexprimat prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin mobilizarea 

resurselor latente prin susţinerea manifestaţilor printr-o motivaţie intrinsecă. 

 Activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie nu ca un şir de operaţii şablon, de 

rutină. 

 Educatoarea trebuie să dispună de capacitatea de înţelegere a copiilor, să trăiască împreună 

sentimente puternice, să creeze situaţii care să îmbogăţească mintea copilului cu anumite reprezentări şi 

obişnuinţe, să-şi transforme ocupaţia într-o frumoasă minune. 

 Creativitatea, spre deosebire de inteligenţă, este la copil un fenomen universal; nu există 

preşcolar care să nu deseneze, să nu fabuleze. 

 Din această perspectivă, profilul psihologic al vârstei preşcolare cuprinde multiple premise 

favorizante pentru cultivarea potenţialului creativ. Avem în vedere dinamismul, impetuozitatea, 

expresivitatea proprie acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea vibraţie şi efervescenţă lăuntrică 

ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilitatea de exteriorizare spontană şi 

autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan creator.  

 Stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor impune utilizarea unor strategii neprescrise care 

pun accentul pe antrenarea autentică şi plenară a preşcolarului. Formative, din acest punct de vedere 

sunt strategiile euristice care implică preşcolarul în activitatea de descoperire, de rezolvare de 

probleme, de investigare a realităţii. La fel de importante sunt şi strategiile creative care pun accentul 

pe spontaneitate, originalitate, gândire laterală, divergentă, analogică.  

 Ambele categorii de strategii au efecte deosebite în planul capacităţii de reflecţie, a capacităţii 

anticipative, evaluative precum şi în planul structurilor motivaţionale complexe. 

 Datorită specificului proceselor cognitive şi voinţei, care abia acum se constituie,  preşcolarul 

are nevoie de îndrumare, control şi ajutor. El nu poate să-şi asume încă riscul învăţării prin încercare şi 

eroare. Acest lucru impune utilizarea unor strategii semieuristice şi semialgoritmice. 

 Stimularea potenţialului creativ al preşcolarului impune utilizarea unor strategii care pun 

accentul pe antrenarea autentică şi plenară a copilului, pe dezvoltarea autonomiei, a iniţiativei, a 

gândirii sale critice. 

 Dintre metodele bazate pe acţiunea fictivă,  jocul ocupă un rol important în strategia de educare 

a creativităţii.  
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 Copilul transpune conştient realul într-un plan imaginar, creează, chiar  dacă într-un mod 

elementar. Prin joc se realizează asimilarea realului la eu şi acomodarea eu- lui la real ( mai ales prin 

imitaţie). Stimulative pentru creativitate sunt jocurile didactice dar şi jocurile de simulare ( jocul de 

rol). Prin implicarea afectivă şi cognitivă a copilului, jocul de rol dezvoltă empatia, capacitatea 

evaluativă şi cea anticipativă, stimulează relaţiile interpersonale de cooperare şi competiţie, capacitatea 

de adaptare la comportamentul celuilalt. 

 La vârsta preşcolară  jocul şi desenul constituie un cadru pentru antrenarea virtuţilor muncii şi 

creaţiei; ele amplifică posibilităţile de expresie comportamentală, sporesc vitalitatea spirituală, 

dinamismul creativ al copilului, nevoia activă de explorare a noului în raport cu experienţa personală şi 

generează acel elan lăuntric pentru noi elaborări, expansivitatea specifică pentru această vârstă. 

 Activităţile ludice şi artistico - plastice sunt purtătoare ale unor multiple virtuţi formative în 

dezvoltarea psihică generală a copilului şi, implicit în dezvoltarea creativităţii.  

 Întrucât jocul, prin excelenţă constituie cadrul specific al unui antrenament al spontaneităţii şi al 

libertăţii de expresie, el constituie un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a 

mobilităţii şi flexibilităţii specifice; el sporeşte vigoarea acţională a copilului şi amplifică nevoia de 

activitate şi explorare a noului, de imaginaţie, de elaborare. 

 

Probe aplicate 

  

I. Test de creativitate – desenarea a mai multor figuri pornind de la un cerc şi de la un pătrat. 
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II. Testul de flexibilitate a gândirii (1) – completarea figurilor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Testul de flexibilitate a gândirii (2) – completarea figurilor. 
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IV. Testul de flexibilitate a gândirii  – completarea figurilor geometrice obţinând un desen. 

 

 

V. Testul de flexibilitate a gândirii  – completarea figurilor geometrice obţinând un desen. 

 

 Preşcolarii creativi se diferenţiază de restul grupului prindiferite comportamente specifice, îşi 

dezvoltă în mod libercreativitatea. Foarte curioşi, vin cu soluţii neobişnuite, cu idei originale, au 
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iniţiativă şi au un spirit de observaţie foarte dezvoltat, pun întrebări adecvate, fac conexiuni între 

elemente aparent fără nici o legătură, explorează noi posibilităţi, manipulează, controlează simultan 

mai multe idei, învaţă rapid şi uşor, au o memorie bună, imaginaţie vie, vocabular vast.  

 Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ, datorită imensei sale curiozităţi, afreamătului 

permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său; peste tot ceea ce îl împinge pe copil 

spre acţiune este activitatea creatoare şi numai după ce a câştigat o cunoştinţă şi şi-a împăcat 

curiozitatea începe cealaltă activitate plăcută, a copilului care devine descoperitor. 

 Dezvoltarea unui comportament creativ nu se poate realiza numai prin acţiunea unui factor  

izolat, oricât de laborios ar fi el organizat ci presupune racordarea la circuitul creativităţii a întregii 

ambianţe în care trăieşte fiinţa umană. Forţele creative ale preşcolarului se formează şi se dezvoltă 

numai în climatul ludic. 

 « Pentru copil aproape orice activitate este joc. Jocul este munca, este binele, este datoria, este 

idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire în consecinţă 

poate să acţioneze» spune E. Claparede , iar Iuliu Raţiu în opera „ Insemnari de scriitor”arată că: "În 

faţa lor vor apare culmile necunoaşterii, vor trebui să  înfrunte deşertul neştiinţei şi nisipurile 

înşelătoare ale comodităţii , se vor lovi de arşiţa îndoielilor şi vântul năprasnic al confruntărilor , dar 

până la urmă, la tradiţionala rubrică din catalogul vieţii , va fi înscrisă nota de OM - participant devotat 

la uluitoarea expediţie pe care o va face de la EU – la NOI - spre deplina afirmare a ţelurilor noastre , a 

unei societăţi pentru care învăţătura, munca, cizelarea şi desăvârşirea personalităţii reprezintă suprema 

satisfacţie. 
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ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE – UN PLUS DE INOVAŢIE 

 

 

Educatoare Velicu Tasica, Grădiniţa P.P. „Rază de Soare” – Tg. Mureş, jud. Mureş 

Profesor preşcolar Bota Florina, Grădiniţa P.P. „Rază de Soare” – Tg. Mureş, jud. Mureş 

 

Învăţământul românesc se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe, care necesită 

un nou mod de gândire, idei noi, informaţii noi şi bineînţeles, un nou mod de a învăţa. Analfabetul 

de mâine nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci cel care nu a învăţat cum să înveţe. 

Învăţarea cooperativă este o metodă didactică bazată pe organizarea în funcţie de obiective 

operaţionale bine stabilite, a unei munci colective fondate pe complementaritate, orientată spre 

aspectului social al învăţării şi care vizează dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală, 

a interacţiunilor, competenţelor şi comportamentelor sociale ale copiilor. (Ionescu M., Bocoş M., 

2001) 

Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor 

mici de elevi, astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului   

să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi 

membrii ai grupului. ( Johnson R., Johnson D., Holubec E., 1994) 

Teoria învăţării prin cooperare se inspiră din teoria privind interdependenţa socială, care 

apare atunci când oamenii au obiective comune şi când rezultatele fiecărui individ influenţează 

acţiunile celorlalţi. Interacţiunea dintre oameni este, practic, esenţială pentru supravieţuire. 

Învăţarea prin cooperare implică ipoteza că modul în care sunt planificate activităţile determină 

calitatea interacţiunii dintre elevi, rezultatele activităţilor fiind consecinţe ale interacţiunii dintre 

elevi. Astfel, unul dintre elementele principale care trebuie creat în clasă este interdependenţa 

pozitivă sau cooperarea. 

Cei care au formulat şi susţinut această teorie şi practicile de învăţare echivalente sunt Kurt 

Lewin (1890-1947), Morton Deutsch şi fraţii David şi Roger Johnson. 

Morton Deutsch este cel care a definit şi încadrat într-o teorie învăţarea prin cooperare. El a 

conceptualizat trei tipuri de interdependenţă socială – pozitivă, negativă şi inexistentă. Prima 

încurajează interacţiunea dintre persoanele care lucrează împreună, fiind denumită „interacţiune 

bazată pe cooperare şi stimulare”; a doua se caracterizează prin obstrucţionarea reciprocă a 

membrilor unui grup de a atinge un ţel, fiind denumită „interacţiune bazată pe opoziţie şi 

competiţie”; interacţiunea este inexistentă atunci când membrii unui grup lucrează independent. 



 Dacă, până nu de mult, şcoala românească promova competiţia şi individualismul, 

încurajând reuşita personală, acum, în contextul unui învăţământ orientat spre „modernitate”, ea şi-a 

schimbat strategia şi abordează ideea cooperării prin: 

� Simularea interacţiunii dintre copii; 

� Depunerea unui efort sporit de către copii în procesul de învăţare; 

� Generarea sentimentelor de acceptare şi simpatie; 

� Dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

� Încurajarea comportamentelor de facilitare a succesului celorlalţi; 

� Dezvoltarea gândirii critice. 

Şcoala nu reprezintă doar o instituţie unde copiii şi tinerii vin să primească informaţii, ci un 

loc unde trebuie să înveţe toţi cei care lucrează. Până acum, profesorul era considerat principala 

sursă de informaţii pentru o anumită disciplină. Datorită democratizării accesului la cunoştinţe, 

acest rol al profesorului se reduce dramatic, el devenind un organizator, o călăuză a învăţării, 

oferind elevilor, în locul tradiţionalei “transmiteri de cunoştinţe”, veritabile “experienţe de 

învăţare”. Acest lucru se poate realiza însă, doar într-o şcoală incluzivă, cea care poate răspunde 

unei mari diversităţi de copii, o şcoală în care toţi participă şi sunt trataţi ca fiind la fel de 

importanţi. 

Ce fac copiii? 

� se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-şi ideile; 

� stau unii lângă alţii, explică ceea ce ştiu celorlalţi, discută fiecare aspect al temei pe care o 

au de rezolvat împreună, se învaţă unii pe alţii; 

� copiii trebuie să fie capabili: 

- să asigure conducerea grupului; 

- să coordoneze comunicarea;  

- să stabilească un climat bazat pe încredere; 

- să poată lua decizii; 

- să medieze conflicte;   

- să fie motivaţi şi să acţioneze conform cerinţelor educatoarei. 

Ce rol are educatoarea? 

� Aranjează mobilierul din clasă în mod corespunzător. Ideală este formarea unor grupuri de 

câte patru copii, aranjaţi de o parte şi de alta a unei măsuţe; 

� Stabileşte criteriul de grupare (sexul, prieteniile, nivelul abilităţilor într-un anumit domeniu, 

prin numărători, diferite jocuri etc.) şi dimensiunea grupului (între 2 şi 6 copii); 



� Stabileşte regulile de lucru (se vorbeşte pe rând, nu se atacă persoana ci opinia sa, se 

consultă între ei, nu se monopolizează discuţia, nu rezolvă unul singur sarcina, se lucrează 

cu culori diferite etc.);              

� Explică foarte clar obiectivele activităţii, specifică timpul pe care îl au copiii la dispoziţie. 

Elementele învăţării prin cooperare 

Interdependenţa pozitivă – eforturile fiecărui membru al grupului sunt necesare şi 

indispensabile grupului pentru a reuşi. Membrii grupului trebuie să se bazeze pe ceilalţi pentru a-şi 

îndeplini scopurile, fiecare având două responsabilităţi: să aducă o contribuţie unică la eforturile 

comune datorită resurselor sau responsabilităţilor derivate din sarcină şi să se asigure că fiecare 

copil din grup va beneficia de această contribuţie. 

Interacţiunea faţă în faţă – fiecare membru al grupului prin interacţiune directă, 

promovează succesul celorlalţi în completarea sarcinilor prin cooperare. O mare parte din informaţii 

ar trebui să fie discutate interactiv. Aceste shimburi interpersonale directe sunt vitale pentru a ajuta 

pe copii să se sprijine, să încurajeze, să laude, şi să se stimuleze unii pe alţii.  

Responsabilitatea individuală - fiecare membru al grupului este responsabil pentru munca 

lui şi pentru îndeplinirea sarcinilor aferente poziţiei deţinute. Copiii trebuie să ştie că învăţarea prin 

cooperare cu strategiile ei nu este o modalitate prin care numai unii fac toată munca. Copiii care nu 

contribuie nu primesc credite. În mod individual copiii pot fi responsabilizaţi prin mai multe metode 

cum ar fi examinarea orală la întâmplare a copiilor, observarea fiecărui grup şi înregistrarea 

contribuţiei individuale etc. 

Abilit ăţi interpersonale şi de grup mic – predarea directă a abilităţilor interpersonale şi de 

grup mic este necesară pentru participarea efectivă în grupuri de învăţare prin cooperare. Printre 

abilităţile de care copiii au nevoie pentru a lucra cu succes în grupuri mici se numără: încrederea, 

capacitatea de a conduce, luarea de decizii, comunicarea şi abilităţi de management al situaţiilor de 

conflict. 

Procesarea în grup - este esenţial ca membrii grupului să discute cât de bine funcţionează 

grupul, astfel încât să poată face shimbări şi îmbunătăţiri. Grupul evaluează cât de bine şi-a 

îndeplinit sarcinile şi cît de eficienţi au fost membrii când au lucrat în grup.  

Rolurile elevilor 

În interiorul fiecărui grup, rolurile pe care le joacă elevii pot fi orientate spre sarcina de 

lucru sau spre menţinerea grupului sau spre ambele. Pentru că elevii trebuie să se deprindă cu 

ambele categorii, uneori putem distribui roluri specifice. Elevii trebuie să schimbe rolurile la fiecare 

activitate pentru că scopul este să le poată îndeplini pe toate simultan. Aceste roluri pot fi: 

verificatorul, cititorul, cronometrul, încurajatorul, responsabilul cu materialele. 



 Metodele de învăţare prin cooperare oferă pot consolida atitudinile pozitive faţă de învăţare, 

pot îmbunătăţi performanţele, rezultatele şcolare şi stima de sine ale elevilor, putând promova 

interacţiunea pozitivă şi sprijinul reciproc între elevi. 

Cele mai des întâlnite strategii ale învăţării prin cooperare în activitatea didactică din 

grădiniţă sunt: „Turul galeriei”, „Mozaicul”, „Cercul lui Robin”, „Caruselul”, „Cerc interior – cerc 

exterior”, „Amestecă, îngheaţă, formează perechi”,”Co-op, co-op”, „Chip-urile vorbitoare” etc. 

Strategia „Mozaicul”   

1. Sunt formate grupuri de câte 4 sau 6 copii. 

2. Fiecare membru al grupului descoperă materialul atribuit, după care, membrii din  

diferite grupuri, care trebuie să studieze aceleaşi sarcini se întâlnesc în grupurile de 

experţi pentru a discuta materialul lor. 

3. Aceste grupuri de experţi decid ce este important şi cum să înveţe. 

4. După aplicare, membrii grupului de experţi se întorc în grupurile lor şi fiecare învaţă 

grupul ceea ce a învăţat el în grupul său de experţi. 

5. Toţi copiii sunt evaluaţi din toate aspectele subiectului (din conţinutul întregului 

material). 

Prin toate acestea se culeg diferite informaţii, se învaţă un material nou, se dezvoltă 

responsabilităţile individuale, interdependenţa, ascultarea activă, echilibrarea situaţiei. 

Exemplu (activitate practică): „Pădurea toamna” (machetă) 

Strategia “Amestecă – Îngheaţă – Formează perechi”  

Metoda poate fi folosită atât pentru grupuri aleatorii, cât şi pentru grupuri făcute prin selecţie 

precisă şi presupune trei etape: 

• Copiii se mişcă liber prin sala de grupă; 

• Când educatoarea spune Îngheaţă, copiii se opresc; 

• La comanda Formează perechi, preşcolarii se întorc spre persoana cea mai apropiată, se 

prind de mâini şi discută despre tema primită. 

Exemplu (activitate matematică): „Gruparea unei mulţimi cu cifra care îi indică numărul de 

elemente” 

Jumătate din numărul de copii primesc jetoane cu cifre, iar cealaltă jumătate primesc jetoane cu 

mulţimi. Copiii se mişcă liber prin sala de grupă, la comanda Îngheaţă se opresc, iar când 

educatoarea spune Formează perechi copilul care are jetonul cu cifra corespunzătoare numărului de 

elemente ale mulţimi formează pereche cu copilul care are jetonul cu mulţimea corespunzătoare. 

Strategia „Cercul lui Robin” 

Această strategie este versiunea orală a strategiei numite „Masa rotundă”. Este o strategie 

care în mod efectiv poate fi folosită la copiii foarte mici sau la cei care nu pot să scrie bine.  



• Educatoarea lansează o întrebare sau face o afirmaţie fiecărui grup. 

• Copiii îşi împărtăşesc ideile sau răspunsurile, pe rând, în cadrul grupului. 

• Procesarea ideilor este supravegheată la sfârşitul activităţii de educatoare sau de raportorul 

grupului. 

Prin acestea se doreşte exprimarea ideilor şi a opiniilor, crearea de poveşti, împărtăşirea 

cunoştinţelor, participarea egală a colegilor de echipă, ascultarea activă. 

Exemlu (cunoaşterea mediului): “Mijloace de transport terestre, aeriene şi pe apă”. 

 Învăţarea prin cooperare implică următoarele avantaje: 

� Se impune depăşirea restricţiei autoimpuse de a interacţiona cu copii cu fond cultural 

asemănător; 

� Apar idei mai multe şi mai bune; 

� Copiii învaţă unul de la altul, nu doar de la educatoare; 

� Încurajează contribuţia personală; 

� Aprecierea diversităţii; 

� Copilul intră în contact cu alte opinii decât ale sale, acestea obligându-l să ţina seama de ele; 

� Se  valorifică informaţiile colegilor în construirea cunoaşterii proprii; 

� Ajută copilul să accepte schimbarea şi cooperarea pentru identificarea unor soluţii la 

problemele cu care se confrunta el sau echipa sa; 

� Dezvoltarea socială, dobândirea competenţelor sociale: respectul de sine, simţul identităţii şi 

capacitatea de a rezista în condiţii de stres şi în situaţii de adversitate; 

� Dezvoltarea unor relaţii interpersonale mai bune: relaţii colegiale, solidaritate, grijă şi 

devotament, sprijin personal; 

� Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o functie corectivă, ameliorativă. 

Evaluarea  se realizează prin raportarea la progresul individual, dar are în vedere atât 

participarea fiecarui copil la procesul elaborării în comun cât şi rezultatul echipei. 

 Dezavantajele învăţării prin cooperare: 

� Impunerea lucrului în echipă nu va reuşi întotdeauna să integreze copiii timizi şi cu 

deficienţe majore de comunicare; 

� Productivitatea unor copii poate  scădea uneori, atunci când sunt obligaţi să colaboreze cu 

alţi copii; 

� Educatoarea se confruntă cu necesitatea realizării unui compromis între eficienţă şi 

performanţă; 

� Unii copii pot domina grupul; 

� Se poate pierde din vedere obiectivul final, de învăţare, acordând foarte mare atenţie 

relaţiilor intragrup. 
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