
Simpozionului județean
 

PALATUL COPIILOR PITEŞTI
 
 

 

Nr. I  /  2022

 PITEȘTI

Mai 2022

Piteşti, judeţul Argeş, Str. Trivale nr. 80, cod 110058
Telefon/fax. 0248.219511, Email: pcpitesti@gmail.com

 „ Activităţi specifice educaţiei non – formale în
dezvoltarea socio – emoţională a copiilor”

Activitate cuprinsă în proiectul educațional județean de caritate, voluntariat și
incluziune socială inclus în Planul Anual SNAC al Palatului Copiilor Pitești
„SĂRBĂTORILE PASCALE - LUMINĂ ȘI CULOARE”, ediția I,  C.A.E.J.

semestrul II, poziția 176 
 

Revista

mailto:pcpitesti@gmail.com


PALATUL COPIILOR PITEŞTI
Piteşti, judeţul Argeş, Str. Trivale nr. 80, cod 110058

Telefon/fax. 0248.219511, Email: pcpitesti@gmail.com

Nr. 1- 2022

Simpozion județean anual „ Activități specifice educației non – formale
în dezvoltarea socio – emoțională a copiilor”

Redactor șef: Mihaela Alina Badea
 

Colegiul de redacție:
Director Profesor Corina Alina VOICILĂ

Profesor. Mihaela Camelia DAVID



COORDONATORI

Director Profesor Corina Alina Voicilă
Profesor Mihaela Alina Badea

Profesor Mihaela Camelia David

Cuprins

Prof.  MARINEAȚĂ SIMONA, Prof. GEORGESCU DANIELA, PALATUL COPIILOR PITEȘTI –
ARGEȘ, "CREATIVITATEA – O CONDIȚIE A SUCCESULUI ȘCOLAR"...................................4.
 Prof. înv. primar:Vasile Elena Mădălina, ȘcoalaGimnazială,,I.L.Caragiale’’Pitești, "Activitățile de
voluntariat" - studiu de caz-..................................................................................................................5
Prof. Sabina Ciobanu, Prof. Roxana Nedelcu, Școala Gimnazială „I.L.Caragiale” Pitești, "Integrarea
temelor de dezvoltare personală în subiectele altor discipline"............................................................6.
Profesor învățământ primar : Enache Mădălina, Școala Gimnazială „ I.L.Caragiale”, Pitești, Argeș, 
 "FAMILIA, PRIMA MEA ȘCOALĂ".................................................................................................7
PROF. ÎNV. PRIMAR: MITU GEORGETA, Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Pitești,
"Importanța Educației muzicale în Clasele Primare.............................................................................9
Prof.înv.primar: TUDOR CLAUDIA , Școala Gimnazială„Ion Luca Caragiale” Pitești, "Importanța
Educației muzicale în Clasele Primare"..............................................................................................11
Mazilu Denisa Maria - GPP Micul Print Pitesti, "STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU
C.E.S."................................................................................................................................................12
 Prof. DUMITRESCU IRINA, GPP MICUL PRINȚ PITEȘTI "Tipuri de prejudecăți în
comunitate"........................................................................................................................................19
PROF. ÎNV.PREȘC. VUȚĂ ALINA, GPP MICUL PRINȚ PITEȘTI, "INTEGRAREA ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR A COPIILOR CU C.E.S."........................................................21
Prof. Mihaela Alina Badea, Palatul Copiilor Pitești, "Materiale, tehnici și procedee de lucru la ora de
educație plastică"...................................................................................23
 Învățător Georgica Voicu, Școala gimnazială"AlexandruDavila", " Metode didactice de stimulare a
creativității în cadrul orei de artă".....................................................................................................25
PICIU NICOLETA SILVIA, G.P.P,,MICUL PRINȚ” PITEȘTI, "ACTIVITĂȚILE NONFORMALE,
CADRU EFICIENT ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA PREȘCOLAR"........................26
Prof. Bițan Angela, Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu”Câmpulung, Argeș, "PROIECT
EDUCAȚIONAL ,,TÂRG DE PAȘTE”..........................................................................................28
Prof. înv. preșc Alina Mocanu, Grădinița cu Program Prelungit„ Micul Print” Pitesti, "EDUCAȚIA
SOCIO-EMOȚIONALĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ"..............................................................29
Prof. Cîrstea Ileana Mihaela, Cercul de Cultură și civilizație românească, Palatul Copiilor Pitești,
"Poveștile în dezvoltarea emoțională a elevilor"..............................................................................32
Prof. Minciună Melania,  Prof. Puiu Florentina,  GPP.”Raza de Soare,, Pitesti, "PREVENIREA
ABANDONULUI ȘCOLAR"..........................................................................................................33
NICULAE MARIA, GPP”MICUL PRINȚ”, PITEȘTI, "Importanța educației non-formale în
dezvoltarea socio-emoționala acopiilor"..........................................................................................35
 Prof.înv.preșcolar Safta Eliza/Ionescu Crina, Grădinița cu Program Prelungit ,,Rază de Soare”, Pitești,
"Importanța educației preșcolarilor în spiritul valorilor naționale".................................................36.
Prof.Mirela Dinu, Palatul copiilor Pitesti, Cercul de Dans Sportiv, "Hobby-uri pentru copii".......37
Prof. Camelia Miezu, Palatul Copiilor Pitești, "EXCURSIA- COMPONENTĂ A ACTIVITĂȚII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

EXTRACURRICULARE DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ"............................................................39
3



  22. Prof. Răzvan Pătrașcu, Prof. Mihaela Camelia David, PALATUL COPIILOR PITEȘTI, 'METODE ȘI
TEHNICI INOVATIVE DE ABORDARE A PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII-EVALUĂRII'....41
 23. Prof. Margareta Diaconu Palatul Copiilor Pitești, ''METODE INTERACTIVE DE PREDARE ÎN
ERA DIGITALĂ''..........................................................................................................................43
 24. Capel Viviana Palatul Copiilor Pitesti Cercul de Studii Europene, "SCHIMBĂRI POLITICE,
INTELECTUALE ȘI IDEOLOGICE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA"........................45
 25. Prof. Pătrășcan Maria Magdalena, Palatul Copiilor Pitești, "Rolul activităților artistico-plastice în
educația non formală"..............................................................................................................................46
 26. Profesor: Neacșu Marilena, Palatul Copiilor Pitești, "IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR 
 EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV"........................................................47
 27. Prof. Carmen Dragomir, Prof. Mirela Ionescu Jambu, 
Palatul Copiilor Pitești, "Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice"..................................49
 28. Profesor Peiu Doru, Școala Gimnazială ,,Nichifor Ludovig” Niculițel, jud. Tulcea, "SĂNĂTATE
PRIN MIȘCARE"...................................................................................................................................51
 29. Profesor Brăcăcel Daniela Iulia, Școala Gimnazială ,,Nichifor Ludovig” Niculițel, jud. Tulcea
Liceul Teoretic ,,Constantin Brătescu” Isaccea, jud. Tulcea, "PLANETA PĂMÂNT, CASA MEA – UN
LOC DE TRAI CURAT ȘI FRUMOS"..................................................................................................53
 30. Prof. Nicolae Mihaela, Cercul de culturã si civilizatie francezã/spaniolã, Palatul Copiilor Pitesti,
"Activitãti nonformale pentru grupuri incluzive de elevi"......................................................................54
 31. Prof. Elena Mihaela Grigore, Palatul Copiilor Pitești, "Activități SEL (Social EmotionalLearning)
în învățământul extrașcolar/nonformal"...................................................................................................57
 32. Prof. Nicoleta Barbu , Liceul de Arte “Dinu Lipatti”, Pitești, "Educația nonformală în contextul
pandemiei "...............................................................................................................................................59
 33. Șerban Daniela , Școala Gimnazială ,,Nichifor Ludovig” Niculițel, județul Tulcea,  ,, Alimentația
sănătoasă”.................................................................................................................................................60
  34.Prof. Preda Adriana, Școala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Ștefănești, Argeș, "PASCA ÎN
BUCOVINA"...........................................................................................................................................62
 35. Prof. Ramona Buzea, Liceul Teoretic "Callatis", Mangalia, "Dezvoltarea socio-emoțională a copilului
prin artă"...................................................................................................................................................63
 36. Prof. Sofia Vasilescu, Clubul Copiilor Costești, "CULORILE ÎN VIAȚA COPIILOR".................64
 37. Prof. Nicolae Pascu, Clubul Copiilor Mioveni, "INOVAȚIA ȘI CREATIVITATEA ÎN
ÎNVĂȚĂMANT"......................................................................................................................................66
 38. Prof. Corina Alina Voicilă, Palatul Copiilor Pitești, "STADIILE DEZVOLTĂRII INTELECTUALE
LA COPIL"...............................................................................................................................................67
 39. Prof. Gheorghe Georgescu, Liceul cu Program Sportiv “Viitorul “ Pitești, "Beneficii ale practicării
sportului la copii"......................................................................................................................................69
 40. Prof. Georgescu Daniela, Palatul Copiilor Pitești, "Terra de cristal"................................................70
 41. Prof. Fluturel Adina, Școala Gimnazială "Negru Vodă", "BUCURIA DE A DESENA".................72
 42. Prof. Violeta Bocancea, Palatul Copiilor Pitești, "Dezvoltarea abilităților emoționale 
prin jocuri teatrale"...................................................................................................................................73
 43. Prof. Bucșan Luminița, Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Pitești, "PRACTICI STEREOTIPE ȘI
CLIȘEE DIDACTICE"............................................................................................................................75
 44.Profesor învățământ primar, Dragnea Maria  Școala Gimnazială Nr.311, București "Activități didactice
nonformale în școală"...............................................................................................................................77
 45. Prof. Elena Delia Szabo, Școala Gimnazială Jimbolia, Jud. Timis, "ROLUL DASCĂLULUI ÎN
ȘCOALA".................................................................................................................................................78
  46. Prof. înv. primar STANCU Janina,Școala Gimn. “N. Iorga”, Pitesti, "DESENUL , MODALIATATE
DE CUNOSTERE A ELEVILOR"...........................................................................................................79
  47. Preot profesor dr. Stancu Sabin, S. T. L. O. Neagoe Voda , Curtea de Argeș, "ABORDAREA
PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII-EVALUĂRII ÎNTR-O MANIERA INOVATIVĂ".........................................81

,

 



 

 CREATIVITATEA – O CONDIŢIE A SUCCESULUI ŞCOLAR

 

 PROFESOR MARINEAȚĂ SIMONA
 PROFESOR GEORGESCU DANIELA
 PALATUL COPIILOR PITEȘTI – ARGEȘ

 

          În societatea contemporană, există necesitatea regândirii școlii, a educației formale, alături de cea
nonformală și informală. Relațiile educator – educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog
constructiv și pe cooperare. Această viziune promovează colaborări strânse ale școlii cu comunitatea
educativă, presupunând reîntoarcerea elevilor către lume, promovând investigațiile, interogațiile, discuțiile.
Se renunță la control, punându-se accent pe proces. Profesorul este animator, moderator.
          Stimularea creativității în școală presupune favorizarea unui mediu de învățare interactiv, incitator și
dinamic. Învățarea prin cooperare asigură dezvoltarea unui câmp de relații optime manifestării creatoare și
active a elevului în clasă.
          Lecția de predare – învățare devine „o adevărată aventură” a cunoașterii, „o experiență de învățare”,
în care copiii participă activ, după puterile proprii. Rolul profesorului constă, mai mult, în cel de stimulare
și dirijare, iar motivația activității reiese din participarea entuziastă a cadrului didactic. Elevul este implicat
în procesul de predare, de învățare și de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii și
interesului, asigurată de satisfacția cooperării.
          Atmosfera creată în clasă de către profesor constituie un factor care influențează comportamentul de
învățare a elevului. Instaurarea unui climat favorabil, unei conlucrări fructuoase între profesori și elevi, a
unui climat caracterizat printr-o tonalitate afectivă, pozitivă de exigență și înțelegere, de responsabilitate,
reprezintă o condiție principală ce trebuie realizată în lecție.
          Profesorul creativ oferă posibilitatea elevilor de a-și spune părerea într-o atmosferă neautoritară,
promovând o atitudine deschisă, prietenoasă, elastică, pozitivă și receptivă, apreciind ideile bune ale
elevilor și neridiculizând nereușitele. El îngăduie elevului să-și manifeste curiozitatea, indecizia, interesul
pentru schimbul de informații. Climatul spornic de lucru este facilitat de faptul că profesorul tratează de
fiecare dată întrebările elevilor cu interes, respectă opiniile celorlalți, întărește constant convingerea elevilor
că pot emite idei valoroase, antrenându-i în procesul de evaluare, oferindu-le timpul necesar creării
propriilor capacități.
Pentru a stimula activismul și creativitatea elevului, profesorul însuși trebuie să fie un tip creativ și activ, să
manifeste un comportament și o atitudine pozitivă în acest sens. Instruirea creativă și interactivă
redimensionează rolurile și ipostazele cadrului didactic.
          Importantă în dezvoltarea creativității în învățare este stimularea efortului personal al elevului,
stimularea tendinței acestuia de a aduce o contribuție proprie, de a fi original, inventiv, creativ.
          S-a spus, pe drept cuvânt, că profesorii creativi determină avântul creativității elevilor lor fără
eforturi deosebite. Secretul constă în transferul setului de valori favorabile creativității dinspre îndrumător
către discipol, fenomen urmat de autodezvoltarea și autotransformarea acestuia din urmă în funcție de
atitudinile și convingerile devenite acum „ ale lui”.
          În mod similar se petrec lucrurile în cazul profesorilor rigizi și convenționali. Cadrele didactice
noncreative nu numai că nu vor agrea comportamentul specific elevului creativ, inhibând orice pornire
către inovație, dar vor întâmpina dificultăți în depistarea elevilor cu potențial creativ ridicat, subestimându-
i. Împotmoliți în metodele tradiționale, acești profesori vor ignora diversitatea, experiențele, inteligența
emoțională a elevului. Acest tip de profesor trebuie să se schimbe sau să dispară.
          Școala modernă va fi implicit o școală a calității, cu profesori inteligenți, flexibili și inventivi. Fără
această dimensiune, viitorul școlii românești ar putea fi cât se poate de sumbru.
 BIBLIOGRAFIE   
 1. Popescu, Gabriela, „ Psihologia creativității”, Editura Polirom, 2007
  2. Radu, Ion, Ezechil, Liliana, „ Didactica. Teoria instruirii”, Editura Paralela 45, 2006 
  3. Radu, Ion, Introducere în psihologia contemporană”, Editura Sincron, 1991
  4. Sternberg, Robert, „ Manual de creativitate”, Editura Polirom, 2005
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Activitățile de voluntariat

-studiu de caz-
Prof. înv. primar:Vasile Elena Mădălina
ȘcoalaGimnazială,,I.L.Caragiale’’Pitești

            Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică îsi ofera
timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta
cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.
            Voluntariatul este un mod excelent pentruadolescenți de a da înapoi comunității. Și este, de asemenea,
o modalitate practică de a învăța unele abilități din lumea reală, precum și de a explora potențialele cariere.
Astfel, putem spune că voluntariatul îi ajută pe tineri să se dezvolte atât personal, cât și profesional.
            În țara noastră voluntariatul este recunoscut prin lege ca fiind o expresie a dezvoltării personale,
profesionale, interculturale și lingvistice a persoanelor care desfășoară acesteactivități. Și deși pare foarte
multă muncă, voluntarii, în general, se ș idistrează foarte mult. Participă la training-uri, merg în teambuild-uri
și, probabil cel mai importat, leagă prietenii care țin o viață întreagă.
           Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebescde activitățisimilare
(precuminternshipul/practica, etc):
·Este o activitatedesfășuratăîn beneficiulcomunității / beneficiul public.
·Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreșteuncâștigfinanciar, chiardacă include
decontareaunorcheltuieli derivate din activitatearespectivă (transport, consumabile, etc.).
·Este o activitatedesfășurată de bunavoie, fărăvreoconstrângere de vreunfelsaualtul.
·Este de regulăderulatăîntr-un cadruorganizat (sub tutelauneiorganizațiisau a unuigrup de intiativă),
spredeosebire de acțiunilespontane de binefacere.
            Activitățile de voluntariat sunt cele mai eficiente metode pentru tineri să pornească pe calea potrivită
în ceea ceprivește cariera, precum și o opțiune la îndemână pentru tinerii care încă nu au vârstă necesară
pentru a fi angajați legal.
 Tinerii pot să-și doreascăsăfacăvoluntariatîntimpullor liber începând cu vârstă de 13 ani.
Beneficiilevoluntariatuluisuntnumeroase, iartinerii care se hotărăscsăfacăvoluntariatrealizează de
celemaimulteoricăvoluntariatulpoate fi o metodăbunăpentru a-șidezvoltăabilitățilepe care le pot
puneînpractică la locul de muncă.
 Există, de asemeneașibeneficiipsihologicepozitivepentrutinerii care se implicăînactivități de
voluntariat.Unsimț al apartenenței la grupurile de voluntari, creștereaîncrederii de sine și a păreriidespre sine,
pot fi câteva din beneficiilesănătățiimintalepe care tinerii le pot obține din activitatea de voluntariat.
            Ca voluntar, poți să te implici într-o varietate de proiecteși de domenii:
·Social - Te poțiimplicaînactivități cu persoanedefavorizateînmăsuraîn care organizațiaîn care teîndrepți are
astfel de activitățiîn aria sașitepoatepregătiînacestsens.  Tepoțiimplicaîncampanii legate de
dreptulcopiluluicâtșiîncampanii de întrajutoraresaupoțisăteimpliciînactivități de
informaresauconsilierepetemesociale.
·      Economic - Tepoțiimplicaîncampanii de ecologizare a unorparcuri, păduri, traseemontane,
poțiderulaactivități legate de reciclare, poțidesfășuraactivitățice au legătură cu
protecțiamediuluiastfeldezvoltândcreativitateaprinconfecționareadiferitelorobiecte.
·Civic -Te  poți implicaîncampaniice au cascop actele de caritate..
·Cultural - Tepoțiimplicaînactivitățiartistice, încampaniide promovaresauînorganizarea de evenimente.
· Sănătate - Tepoțiimplicaîncampanii de promovareasănătății, poțiasiguraanumiteserviciipentrupacienții din
spitale.
 Pentru a reuși să implicăm copiii în activitățile de voluntariat este necesar să-i ghidăm.Astfel, există o serie
de recomandări în acest sens:
·Asigurarea de informațiipentrucopii la școală, de la vârstemici, cu privire la beneficiilevoluntariatului
·Promovareaistoriilor din viațareală a voluntarilor
·Oferirea de stimulente sub forma unuipremiuși/sau a uneiceremonii de premiere
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Integrarea temelor de dezvoltare personală în subiectele altor discipline

 
Prof. Sabina Ciobanu
Prof. Roxana Nedelcu
Școala Gimnazială „I.L.Caragiale” Pitești

 
            Disciplina „Dezvoltare personală” este un răspuns la nevoia de educație a personalității, care trebuie să
se integreze într-un mediu sociocultural și economic în continuă schimbare. 
            Abordarea modulară îi permite profesorului să pună accentul pe câteva aspecte importante ale
dezvoltării personale, prin care elevul de astăzi și adultul de mâine vor putea să relaționeze cu sine și cu cei din
jur, să își valorifice resursele personale, sociale și naturale, trăind și edificând un mediu de viață durabil; să își
proiecteze cariera și să se integreze profesional; să adopte un mod de viață sănătos și să își asigure sieși și celor
din jur siguranța vieții, integritatea fizică, morală și emoțională. 
            Această disciplină este un răspuns la prevederile de politici educaționale, dar și o provocare pentru
cadrele didactice, deoarece mesajul educațional nu poate fi dedus din domenii științifice clar și strict definite,
ci se găsește în viața de zi cu zi.
            Vârsta micii școlarități constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate schimbări în
viața afectivă a copilului. Emoțiile și sentimentele școlarului însoțesc toate manifestările lui, fie că este vorba
de jocuri, de cântece, de activități educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulți. Ele ocupă un loc
important în viața copilului și exercită o puternică influență asupra conduitei lui. 
            Disciplina Dezvoltare personală are o abordare curriculară concentrică, deoarece construcția acestei
materii este constituită din cinci module, care au la bază concepte la care se revine cu nivel de complexitate
diferit, în corespondență cu particularitățile de vârstă ale elevului și cu accent pe experiența sa socială. 
            Disciplina Dezvoltare personală este despre personalitate și mediul sociocultural, care se modelează
reciproc. Mesajul ei educațional vine din această relație și trebuie să determine caracteristicile relației
respective. 
            Metode activ-participative folosite la disciplina dezvoltare personală:
-Jocul de rol
-Dramatizarea
-Problematizarea
-Braistrormingul
-Conversația euristică
-Dezbaterea
-Discuțiile de grup
-Tehnici ale gândirii critice: Turul galeriei, Ciorchinele, Jurnalul cu dublă intrare, Pălăriile gânditoare, Cubul,
Explozia stelară 
           Rezultatele dezvoltării personale nu pot fi clasificate în mod sumativ într-un statut social. Procesele de
învățare trebuie evaluate în mod formativ: cadrele didactice monitorizează și evaluează continuu procesele de
învățare ale elevilor, nu doar rezultatele acestora. Opiniile individuale devin o parte foarte importantă în
activitatea cadrelor didactice. 

 
 

·Oferireauneivarietățimaimari de oportunitățiinteresante la alegere, atâtpe plan local, câtși la distanță
·Oferirea de sprijinșiresursepentrutineri, pentrucaaceștiasăconducăpropriileproiecteinformale de voluntariat
·Integrareaconsolidăriicomunitățiiînprogramașcolară
·Integrareaexperiențelor de voluntariatcacerințăpentruînscrierea la studiisuperioare, în plus față de diploma de
liceu
·Realizarea de seriale de televiziuneîn care personajul principal este un voluntary
·Implicareavedetelorînpromovareavoluntariatului
·Transformareaexperiențelor de voluntariatîncerințăpentruangajare, similar calificărilor.
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 FAMILIA, PRIMA MEA ȘCOALĂ

  
 profesor învățământ primar : Enache Mădălina

 Școala Gimnazială „ I.L.Caragiale”, Pitești, Argeș
 
 

             Dinamismul societății actuale a adus modificări în creșterea și educarea copiilor, determinând o
adaptare a procesuluide integrare în societate încă din familie, când apar primele contacte sociale și experiențe
de viață a căror continuitate este de-a lungul vieții omului prin dobândirea unor statusuri și roluri succesive.
               Amprenta asupra personalității copilului se realizează prin însușirea primelor deprinderi de viață
sănătoasă ale copilului dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de alimentație sănătoasă), care vor deveni
suportul dezvoltării ulterioare.
              Primii educatori ai copiilor  sunt părinții și educația în parteneriat e influențată atât de  particularitățile
de vârstă și individuale ale acestuia, cât și de rolul covârșitor în a-i cultiva copilului forțele adaptive, folosind
mijloacele actuale, debarasându-se de obiceiuri învechite, de mentalități și prejudecăți depășite, adaptând cu
ușuriță noul în educație. În familia contemporană, mai ales în cea de după 1989, s-au produs schimbări
importante, uneori dramatice cu influențe ‚în dezvoltarea echilibrată și pozitivă a copilului, fiecare părinte
punându-și speranțe în puterea educației.
              Familia reprezintă și devine nucleul social care susține actul educațional și-l continuă ca element cheie
în formarea personalității copilului, fiind factorul sociopedagogic care contribuie într-o mare măsură la
asigurarea progresului școlar al copilului, atât prin climatul ce se constituie în interiorul acestei unități, cât și
prin colaborarea ei cu școala, care presupune punerea de acord în ceea ce privește modalitățile de realizare a
scopului comun urmărit.
             
           

 

             Exemplu de folosire a metodelor activ-participative în ora de dezvoltare personală:

Subiectul lecției: „Caracteristicile unui bun prieten”
Turul galeriei ( Desen- „Obiectul preferat al prietenului meu”): Examinați lucrările realizate de colegii voștri,
scrieți comentariile și observațiile pe posterele acestora.
Exercițiul creator: „Povestea mea” – Creați o poveste în imagini cu titlul „Prietena mea”/ „Prietenul meu”.
Pentru aceasta, folosiți cele 6 fețe ale unui cub desfășurat.
Joc de rol : Realizați un joc de rol cu titlul „Ziua de naștere” în care să folosiți gesturi, mimică, mișcări și
diferite obiecte necesare sărbătoririi zilei de naștere cu prietenii
Cubul: Vizoneazăun episod de desene animate „Tom și Jerry”. Analizează apoi relația dintre cei doi,
răspunzând la întrebările de pe fețele cubului: Descrie cele două personaje. Analizeazăcomportamentul lui
Tom. Compară comportamentulcelor doi: Tom și Jerry. Argumentează ce schimbări ar trebui să aibă loc în
comportamentul celor doi pentru a avea o relație de prietenie. Asociază comportamentul celor doi cu al altor
personaje din desene animate sau din poveștilecitite de tine. Aplică: Imaginează-ți o întâmplare în care cei doi
se comportă ca doi prieteni adevărați.

             Exemplu de integrare a temei de dezvoltare personală în lecția de matematică:

Subiectul lecției: „Formele geometrice” - „Povestea figurilor geometrice”
Metoda „Pălăriile gânditoare”:
-Pălăria albă: Povestestiți ce se știe din textul dat;
-Pălăria roșie: Ce simțiți față de formele geometrice care nu-și mai recunoscc caracteristicile?
-Pălăria neagră: Ce este în neregulă în această poveste?
-Pălăria galbenă: Cu ce ar trebui să înceapă Măriuca în redescoperirea formelor geometrice?
-Pălăria verde: Imaginați un final pentru poveste.
-Pălăria albastră: Analizați răspunsurile celorlalte „pălării”, sugerați soluții pentru îmbunătățirea rezultatelor.
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               Cele mai importante deprinderi de comportament (respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, ordinea,
răbdarea)se formează în familie și se aprofundează și se ajustează pe parcursul dezvoltării sale, darrealizarea
acestor sarcini are la bază modelul parental care ajută cel mai mult, deoarece părinții oferă copilului exemple
de comportamente în difete contexte,astfel învățând să aprecieze ce e bine și ce e rău, ce e drept și ce e
nedrept, ce e frumos și ce e urât.
               Familia reprezintă și este factorul sociopedagogic care contribuie într-o mare măsură la asigurarea
progresului școlar al copilului, atât prin climatul ce se constituie în interiorul acestei unități, cât și prin
colaborarea ei cu școala și presupune punerea de acord în ceea ce privește modalitățile de realizare a scopului
comun urmărit.Cel mai imprtant în pasul spre educație îl au grădinița și școala, iar familia ajută la formarea
unui front educativ unitar. Odată cu intrarea în grădiniță, chiar de la grupa mică, părinții sunt inițiați în
formele specifice educației, fiind puși la curent cu nevoile copiilor de vârstă preșcolară.
              Activitatea educativă din grădiniță, mai târziu școală nu poate fi izolată, separată de alte influențe
educative ce se exercită asupra copilului mai ales, de cea din familie. Educația trebuie să se manifeste
permanent ca o acțiune coerentă, complexă și unitară a instituției cu familia.
               Dacă la intrarea în grădiniță, părinții sunt cei care dețin toate informațiile legate de copil: stare de
sănătate, obiceiuri alimentare, particularități de învățare, mod de comportare, probleme în dezvoltare etc,
acesta fiind prea mic pentru a se putea exprima, grădinița, ca prima instituție care se conduce după principii
și metode științifice, care deține mijloacele specifice pentru a valorifica potențialului fizic și psihic al fiecărui
copil îmbinând în parteneriat informațiile deținute de părinți cu cele ale sale în beneficiul copilului.
              Căldura raporturilor dintre părinți și educatoare, încrederea și respectul reciproc se stabilesc prin
schimbul de informațiiși pentru care trebuie să se aloce timpul necesar pentru a ajuta familia în cel mai
simplu și natural mod să urmeze calea justă în raporturile cu copilul său, să prevină îndepărtarea lui
sufletească, să înlăture eventualele carențe educative. Complexitatea problemelor lumii contemporane cere
deschiderea și flexibilizarea raporturilor în parteneriatul educațional șidezvoltă o imagine complexă și
dinamică a influențelor educaționale, implicarea, ca agenți ai educației, a diferitelor instituții și persoane din
comunitate are ca scop asigurarea dezvoltării armonioase a copilului în toate etapele dezvoltării sale prin
asistență de specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluție a copiilor și venind în sprijinul celor ce
întâmpină dificultăți în înțelegerea rolului de părinți și în îndeplinirea cu succes a educării copiilor.
               Alianța pentru atingerea obiectivului ca să funcționeze cu succes are nevoie de respect, încredere
reciprocă, consens cu privire la scopurile acțiunii și ale strategiilor de atingere a acestora și de asumarea în
comun a drepturilor și responsabilităților.
 Parteneriatul dintre grădiniță, mai târziu școală și familie reprezintă relația de colaborare a părinților cu
persoanele profesioniste în domeniul educației și de cele mai multe ori se manifestă prin deschidere, dorință
de a colabora cu personalul grădiniței - școlii. 
 
 

              Școala nu poate realiza pe deplin anumite sarcini,dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și
de viață ale copiilor și-n același timp, psihologia copilului lor, părinții fiind informați despre dificultățile
acestuia în condițiile școlare.Deoarece activitatea de la școală se prelungește și acasă, trebuie să existe o
colaborare pentru ca fiecare din cei doi factori să înțeleagă obligațiile celuilalt și să se sprijine reciproc.
              Funcția centrală a educației de formare și dezvoltare permanentă a personalității individului este
urmărită tot timpul pentru a-și îndeplini scopul principal, cel al integrării sociale optime, deoarece copilul și
mai apoi adultul se află într-o permanentă interacțiune cu factorii sociali ai existenței sale prin asimilarea
normelor și valorilor societății, modelelor sociale de comportament, mijloacelor sociale de comunicare
umană, a interacțiunii permanente fiind astfel pregătit pentru viața socială, pentru asumarea unor roluri și
responsabilități. Fiind un proces care se realizează de-a lungul diferitelor etape de viață, în cadrul unor forme
specifice de activitate socială și în cadrul specific al unor instituții sociale: familia, grădinița, școala,
instituțiile culturale, dar și împreună cu întregul sistem al mijloacelor moderne de informare și influențare
trebuie să existe o coeziune și o continuitate a cerințelor și a însușirii normelor necesare șlefuirii
personalității sale.
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             Este bine să-i amintim că în viața sa și a familiei orice participant este important: bunica pentru că
pregătește cele mai grozave mâncăruri, îngrijitoarea, ca sora mai mare care-i ajută pe cei mici, educatoarea
fiind persoana care le este întotdeauna un sprijin, învățătoarea carei îndrumă și-i pregătește pentru experiențele
vieții viitoare, astfel, fiecare, prin specificul muncii sale, prin felul său își îndeplinește atribuțiile și
influențează dezvoltarea copilului.
            Relația dintre toți acești factori externi poate influența pozitiv sau negativ educația copilului care
trebuie să fie o acțiune ce presupune schimb de experiențe, de competențe și de valori între toți adulții ce îl
susțin în dezvoltare și cu care acesta intră în contact,extinzându-se și către comunitatea care le include.
             Prin crearea unor relații corecte de bază, parteneriatul grădiniță – școală – familie - comunitate câștigă
un mediu de dezvoltare mai bogat, între participanți creându-se relații pozitive ce fac posibilă dezvoltarea
sentimentului de coeziune socială. Comportamentele cadrelor didactice au un mare rol în crearea acestor punți
între instituții și familia copilului, atitudinea acestora și poziția adoptată reprezentând cheia succesului. 

Importanța Educaţiei muzicale în Clasele Primare

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: MITU GEORGETA

    Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Pitești   

           Alături de alte obiective de studiu din clasele primare, educația muzicală ocupă un loc important,
reprezentând un mijloc de educare estetică a școlarilor. Se știe că muzica are rol important în viața omului.
Ea, muzica, generează emoții, formează vocea, dezvoltă gustul pentru armonie, dezvoltă dragostea pentru
frumos.
           Practica arată că școlarilor mici le place obictul educație muzicală. De fapt, din primii ani ai copilăriei,
copiii sunt atrași de muzică. În muzică copilul își găsește un mijloc de trăire emoțională. Vorbind despre anii
de școală primară putem spune că pe parcursul lor, educația muzicală îi ajută pe elevi să-și formeze auzul
muzical, să-și educe vocea, să înțeleagă mesajul operelor muzicale. 
           La intrarea în clasa I sunt copii care nu pot prelua tonul corect, care efectiv nu pot reproduce o
melodie, au un auz muzical slab și uneori și o dicție proastă. Dacă învățătorul perseverează, dacă se preocupă
de vocea lor, insistând pe cântare și pe exerciții de dezvoltare a vocii, dacă orele de educație muzicală sunt
făcute cu profesionalism, astfel încât să-i atragă pe școlari, atunci se vor obține rezultate bune în însușirea
aptitudinilor muzicale ale școlarilor.
           Dacă există preocupare din partea dascălului pentru vocea copilului, dacă ora de educație muzicală nu
va fi considerată un obiect neimportant de studiu, atunci ei vor îndrăgi tot mai mult acest obiect, iar cântecul
va intra în sufletul și în viața lor.
           Experiența a arătat că dispoziția muzicală a copiilor poate fi creată doar acordându-i acestui obiect
importanța cuvenită. „Materialul” muzicii este sunetul, care poate fi înțeles de orice copil. Totuși există
câteva condiții importante care fac mai ușor înțeleasă și percepută muzica.
           Una din cele mai importante condiții ar fi ca învățătorul care predă muzica să aibă o voce frumoasă,
caldă, expresivă. Atunci când el este talentat la muzică, adică are o voce deosebită, când le va cânta elevilor
săi un cântec va face să vibreze cele mai fine coarde ale sensibilității lor.
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            Au fost cazuri de copii, care au fost atât de impresionați de vocea învățătorului lor, încât au lăcrimat
când acesta le-a cântat pentru prima dată imnul țării. Ca urmare a observațiilor inregistrate pe generații de
elevi nu se poate spune că educația muzicală este un obiect foarte ușor. În clasele I-II școlarii învață să cânte
după auz. Ei se educă acum prin exerciții muzicale și cântece ușoare și atrăgătoare. Tot în această perioadă ei
își formează deprinderea de a percepe, a recunoaște și a reproduce duratele muzicale, pauzele și dirijatul
intuitiv. De asemenea lecțiile mai cuprind noțiuni legate de mersul ascendent și descendent al melodiei,
reprezentări legate de nuanțele și mișcarea cântecului sau tactarea măsurii.
            S-a observat că dacă în primele clase se formează corect reprezentările muzicale la elevi, acestea vor
constitui baza pentru formarea memoriei lor muzicale. Este foarte important ca școlarii să aibă o memorie
muzicală bună pentru că astfel el poate să reprezinte corect sunetele muzicale.
            Referindu-ne la perioada notației putem spune că obiectul devine puțin mai greu, în sensul că, acum ei
învață elemente de teorie muzicală: notele muzicale, măsuri, valori, nuanțe și altele. Acum limbajul muzical
pe care copilul și l-a format în perioada prenotației se completează cu toate aceste noțiuni enumerate mai sus.
Cântecele propuse în manual sunt mai complexe, cu o linie melodică mai greu de descifrat, cu mesaj mai
adânc.
            Se poate spune că interesul școlarului pentru muzică devine mai mare atunci când lecțiile se
desfășoară sub formă de întreceri sau sub formă de joc. Jocul este proprietatea copiilor și trebuie să avem grijă
să nu le încălcăm dreptul acesta. Să-i lăsăm să cânte, să se joace, căci numai așa își vor dezvolta vocea și
simțul ritmului.
            Trebuie spus însă că sunt și copii, puțini ce-i drept, dar sunt, pe care nu-i ajută vocea să cânte, nu au
auz muzical. Acești copii nu trebuie marginalizați. De regula acești copii sunt foarte buni la teorie muzicală.
Ei cresc în ochii colegilor lor dovedind cunoștiințe vaste de teorie muzicală. Începând cu perioada notației
acești copii devin mai încrezători în forțele lor. Ei își însușesc noțiuni de teorie muzicală, demonstrând că pot
compensa lipsa aptitudinilor de cânt cu solide cunoștiințe teoretice.
            Practica a arătat că un obiectiv important al educației muzicale în clasele primare este acela de a forma
un repertoriu de cântece frumoase, adevărate, românești cu care copiii să rămână în suflet și în minte și pe
care să le transmită mai departe.
           Acest repertoriu trebuie să conțină cântece diverse, din toate genurile muzicale, mai ales cântece
tradiționale din folclorul românesc. Realitatea arată că acum, poate mai mult ca oricând se simte nevoia de a
oferi copiilor o bună educație în spiritul valorilor românești și de a-i feri de influențe de tot felul.
           Cred că dascălul are datoria să le ofere copiilor modele de cântece românești care să sporească
dragostea lor pentru frumos. De fapt educația muzicală este unul din mijloacele de formare a gustului estetic
al școlarilor. Viața noastră, a tuturor trebuie înfrumusețată prin cântec.
           Cântecele învățate în școală, așa cum am mai afirmat, dacă sunt alese cu grijă, dacă corespund
posibilităților vocale ale copiilor ca tonalitate, dacă au valoare estetică și sunt plăcute, ajung la sufletul
școlarilor, le învață cu ușurință. Învățătorul trebuie să cunoască „repertoriul” fiecărui copil cu care el vine din
familie. El trebuie să fie exigent în ceea ce privește interpretarea cântecelor de către copii.
 E clar că gustul pentru muzică se formează preponderent în școală. Mai trebuie spus că emoțiile artistice se
creează nu numai prin interpretare,ci și prin audierea muzicii. Audiția unor opere muzicale ale marilor
compozitori români și nu numai, provoacă trăirea unor înalte sentimente estetice.
           În clasele I - II copiii preferă audierea unor cântece ritmate, cu texte ușoare, cu mesaj simplu. Când
ascultă melodii despre micile viețuitoare sau despre lumea copilăriei, ei trăiesc aceste momente cu intensitate
maximă. Ei chiar învață ușor textele melodiilor audiate.
 Spre sfârșitul clasei a III-a copiii încep să aibă capacitatea de a audia cântece diversificate: cântece de leagăn,
opere simfonice, cântece din folclor.Pentru că aceste lucrări sunt mai greu de înțeles de către școlari,
învățătorul trebuie să-i ajute, dându-le explicații despre conținutul și forma operei muzicale, despre mijloacele
de realizare ale acesteia.
            Incontestabil educația muzicală îmbogățește bagajul de cunoștințe generale acumulate de către elevi în
clasele primare. Se știe că ei ajung în ciclul gimnazial cu diverse cunoștințe din domeniul muzical: despre
genurile muzicale, despre stilurile muzicale, despre clasificarea melodiilor după conținutul lor.
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            Ar fi de spus că există și un inconvenient care apare în procesul de învățare și anume, manualele de
educație muzicală. La unele clase acestea sunt greu de utilizat pentru că sunt prost structurate, lecțiile nu au
continuitate, iar exemplele muzicale nu sunt potrivite cu tema lecției respective.
            În ciuda acestui fapt, învățătorul cu experiență și cu dragoste în meserie, poate substitui manualul când
nu se poate utiliza și poate găsi diverse metode și procedee de predare – învățare. „Muzica e scânteia care
aprinde focul în spiritul omenesc” ( L. V. Beethoven).
             Odată aprinsă această scânteie în sufletul copilului ea îl va încalzi și-l va lumina spre descifrarea
tainelor muzicii fără prea multe auxiliare. Un alt lucru observat în ultimii ani la clasele de elevi este acela că
ei au interes tot mai scăzut pentru folclorul românesc. Cântecele populare adevărate nu-i mai atrag pe școlari.
Ei își însușesc tot felul de melodii, venite de aiurea.
 Aici, iar trebuie să intervină dascălul, care are datoria de a le forma gustul elevilor pentru muzica bună,
autentică. Pentru aceasta el trebuie să le ofere modele bune de cântece tradiționale românești.
 În concluzie se poate spune că ora de educație muzicală este iubită de școlari. Ora de muzică le crează
elevilor disponibilitate pentru celelalte ore de curs. Prin muzică se face educație estetică, se formează gustul
estetic.
            Muzica izvorăște din firea omului, dar ea trebuie cultivată, înțeleasă, aleasă cu grijă. Pentru ca muzica
să-și atingă obiectivele, învățătorul trebuie să supravegheze asupra modului cum școlarii își aleg cântecele,
să-i ajute să descifreze mesajele acestora.
            Practica arată că elevii care reușesc să înțeleagă muzica din clasele primare și pătrund în tainele ei
cunoscându-i limbajul și mesajul ei, aceștia receptează ușor toate noțiunile legate de muzică și vor practica cu
plăcere aceste activități.
            În general copiii care înțeleg muzica vor ajunge maturii cu o cultură muzicală si vor ști ce muzică să
asculte, cum s-o asculte, vor ști să deosebească genurile muzicale și mai ales să simtă muzica de calitate. Dar
pentru ca toate acestea să se întâmple cu adevărat există o singură condiție: să acordăm atenție orelor de
educație muzicală și mai ales să nu fie înlocuite cu alte ore de curs. Învățătorul are la îndemână obiectul
opțional unde poate să opteze pentru muzica vocală.
            Va fi un câștig mare pentru școlari.

IMPORTANȚA LUCRULUI PE GRUPE

 

Prof.înv.primar: TUDOR CLAUDIA 
Școala Gimnazială„Ion Luca Caragiale” Pitești

           În societatea de astăzi este foarte important să te poți adapta cu ușurință într-o echipă și să muncești
alături de oameni diferiți de tine. Dar cum îi putem învăța încă de mici pe copiii noștri să fie jucători de
echipă? 
            Capacitatea de a lucra împreună cu alte persoane, ca parte a unei echipe, nu este o abilitate necesară
pentru înscrierea la grădiniță sau la școală, ci este o abilitate esențială în toate domeniile vieții. Dar grădinița
și școala sunt medii excelente pentru a cultiva munca în echipă, copiii culegând apoi beneficiile pe tot
parcursul vieții lor. Pentru ca o echipă să lucreze împreună în mod eficient, este nevoie ca toți membrii
echipei să respecte opiniile celorlalți. Munca în echipă este o activitate socială și implică mult interacțiunea și
schimbul de idei și acțiuni. Atunci când copilul tău face parte dintr-o echipă el va fi capabil să-ți schimbe
modul de gândire de la unul intrapersonal (individualizat) la modul de gândire interpersonal (comunicarea cu
alții). Această abilitate îl va ajuta pe cel mic în toate domeniile, de asemenea îl va ajuta să se simtă parte a
unei comunități. Capacitatea de a lucra în echipă consolidează abilitățile sociale și emoționale ale copilului,
contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare și poate îmbunătăți încrederea în sine. Încă de la grădiniță
copilul va experimenta lucrul în echipă sub diferite forme. Copiii pot fi rugați să lucreze în perechi, grupuri
mici sau grupuri mai mari pe o varietate de lucruri diferite. Pot fi rugați să lucreze în echipă pentru a duce la
final un proiect colectiv, sau pot fi împărțiți pe echipe pentru un anume joc sau activitate sportivă. De
asemenea, probabil că ați observat cum copiii își caută singuri parteneri de joacă în timpul pauzelor și
formează echipe în timpul jocurilor lor.
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             Iată câteva idei cu ajutorul cărora poți să inspiri copiilor munca în echipă: 
- Când face parte dintr-o echipă copilul se simte nemaipomenit, iar în cazul în care este exclus din ea poate fi
o experiență supărătoare. Asigură-te ca înțelege acest lucru și nu-i va exclude pe alții din echipă când i se va
ivi ocazia.
- Munca în echipă poate inspira de multe ori competitivitatea cu alte echipe - în special în activitățile fizice.               
Încurajează-l să fie un sportiv bun și un jucător de echipă. Jocurile de societate pot inspira munca în echipă. 
            Dacă copilul a facut echipă cu ceialți copii, acesta poate fi un moment excelent de distracție atât pentru
cei mici, cât și pentru cei mai mari, cât. Asigură-te doar că nimeni nu devine prea competitiv! Poveștile cu
personajele lor preferate pot fi o adevarată inspirație pentru copii. Desenele animate sunt deseori o sursă bună
de povești despre echipă și lucrul în echipă și pe care le puteți urmări împreună, pentru ca apoi să începeți o
discuție pe una din temele prezentate. Un serial de desene animate educativ este Jake și pirații din Țara de
Nicăieri de la Disney Junior, unde fiecare episod aduce o situație nouă pe care Jake, Izzy și Cubby reușesc să
o rezolve fiind o echipă. Jake și pirații din Țara de Nicăieri este un serial de desene animate în care trei
prieteni, Jake, Izzy și Cubby au parte de aventuri nemaivăzute, avându-l ca adversar pe căpitanul piraților,
Hook. Ei fac totul împreună, și atunci când se distrează și atunci când vor să salveze pe cineva care are nevoie
de ajutor. 
            Sfatul psihologului: „Munca în echipă presupune interacțiune, respect și colaborare. Pentru a-și găsi
rolul în cadrul unui grup, copilul trebuie să știe cu ce poate ajuta concret. Crezând că ceilalți membri au mai
multe calități dezvoltate, copiii se pot simți inferiori și vor avea tendința să se retragă. Găsiți împreună
resuresele pe care le poate dărui grupului. Discutați despre scopul grupului și despre rolul fiecărui membru.
Copiii tind să colaboreze mai ușor atunci când știu exact pentru ce anume luptă și cum trebuie să o facă.
Învață-l să își verbalizeze ideile. Poate că ideea lui nu va fi mereu cea mai bună, dar poate fi un bun punct de
plecare. Învață-l să accepte că există păreri diferite și că e important să voteze ideea cea mai bună pentru grup,
nu pe cea personală. Învață copilul să respecte reguli. Spiritul de echipă nu este o calitate înăscută, ci una
dobândită. Încurajează sportul de echipă. Nicăieri nu există reguli, roluri și consecințe mai clare ca în sport.
Faceți cât mai multe proiecte împreună. Oferă-i responsabilități în cadrul casei. Mulțumește-i ori de câte ori îți
vine în ajutor. În felul acesta învață într-un climat sigur, de încredere, că este util.” Psiholog Roxana Purcărea

STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S.

 
Mazilu Denisa Maria - GPP Micul Print Pitesti

 
            Omul este o ființă dependentă în activitatea pe care o desfășoară de ceilalți. Are nevoia permanentă de
a comunica și coopera.
            Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficiențe. Ei sunt percepuți diferit, perceperea lor socială
nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificații diferite, în funcție
de cultura și de valorile promovate. Mulți oameni au reticențe față de persoanele cu deficiențe, deoarece au o
concepție greșită despre ele. Trebuie însă să înțelegem că sunt niște oameni la fel ca ceilalți, fiind produsul
unic al eredității lor și al mediului.
 Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce privește impedimentul lor: unele îl consideră un
dezastru, iar altele un simplu inconvenient.
 Din categoria copiilor cu C.E.S (cerințe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficiențe propriu zise, cât
și copiii fără deficiențe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigențele grădiniței. Din această
categorie fac parte:
 ·      copiii cu deficiențe senzoriale și fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilități mintale, paralizia
cerebrală);
 ·      copiii cu deficiențe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenție-
ADHD, tulburări de opoziție și rezistență);
 ·      copiii cu tulburări afective, emoționale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări
de stres posttraumatic, tulburări de alimentație: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea);
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· copiii cu handicap asociat;
 · copiii cu dificultăți de cunoaștere și învățare (dificultăți de învățare, sindromul Down, dislexia, discalculia,
dispraxia);
 · copiii cu deficiențe de comunicare și interacțiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger,
întârzieri în dezvoltarea limbajului).
            Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-și exprime propriile capacități. Astfel copilul capătă prin joc
informații despre lumea în care trăiește, intră în contact cu oamenii și cu obiectele din mediul înconjurător și
învață să se orienteze în spațiu și timp.Datorită faptului că se desfășoară mai ales în grup, jocul asigură
socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă șansa de a se juca
cu alți copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfășura. Jocurile trebuie însă să fie
adaptate în funcție de deficiența copilului.
            Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observație, iar la cei cu ADHD
jocurile trebuie să fie cât mai variate. Gradinița este un mediu important de socializare.
 Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: grupe diferențiate, integrate în structurile
grădiniței, grupuri de câte doi-trei copii deficienți incluși în grupele obișnuite, integrarea individuală a acestor
copii în aceleași grupe obișnuite.
           Integrarea exprimă atitudinea favorabilă a preșcolarului față de grădinița pe care o urmează; condiția
psihică în care acțiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivații puternice
care susține efortul copilului în munca de învățare; situație în care copilul poate fi considerat un colaborator
la acțiunile desfășurate pentru educația sa; corespondența totală între solicitările formulate de învățământul
preșcolar și posibilitățile copilului de a le rezolva; existențaunor randamente la învățătură și în plan
comportamental considerate normale prin raportarea la posibilitățile copilului sau la cerințele preșcolare.
           În grădiniță, copilul cu tulburări de comportament aparține de obicei grupului de preșcolari slabi sau
indisciplinați, el încălcând deseori regulamentul unității/ grupei. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de
comportament se simte respins de câtre mediul preșcolar (educatori, colegi). 
           Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferențiat, de programe de terapie lingvistică,
de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învățare și evaluare specializate,
adaptate abilităților lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De
asemenea vor beneficia de consiliere școlară și vocațională personală și a familiei.
           Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învățare pentru ca un volum mai mare de
informații să fie acumulat în aceeași perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de
învățare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să știm cum învață copilul, dar și ce
si cum este necesar să fie învățat.Unii preșcolari au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire și de limbaj și
de psihoterapie individuală și de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. De asemenea copiii au
nevoie de ajutor suplimentar din partea educatorilor și colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea pe
care o desfășoară conținuturi și sarcini simplificate.
            Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilități fizice, necesită programe și modalități de
predare adaptate cerințelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistență
medicală specializată, asistență psihoterapeutică.
            Copiii ce prezintă tulburări emoționale trebuie să fie din timp identificați astfel încât consultarea
psihologului, a medicului neuropsihiatru și terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor
factorilor educaționali (familie, cadre didactice). Consilierul școlar este și el de un real ajutor, el oferind
consilierea copilului și a familiei.
 Strategii și intervenții utile din partea cadrului didactic:
·Crearea unui climat afectiv-pozitiv;
·Stimularea încrederii în sine și a motivației pentru învățare;
·Încurajarea sprijinului și cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor;
·Încurajarea independenței, creșterea autonomiei personale;
·Încurajarea eforturilor;
·Sprijin, încurajare și apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor de lucru, fără a crea dependență;
·Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie
încurajat și evidențiat cel mai mic progres;
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·Crearea unui climat afectiv, confortabil;
·Centrarea învățării pe activitatea practică;
·Sarcini împărțite în etape mai mici, realizabile;
·Folosirea învățării afective;
·           Adaptarea metodelor și mijloacelor de învățare, evaluare,etc.
Abordarea incluzivă susține că grădinițele au responsabilitatea de a-i ajuta pe preșcolari să depășească
barierele din calea învățării și că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilitățile necesare pentru a-i ajuta
pe copii să reușească acest lucru. Pentru aceasta grădinița trebuie să dispună de strategii funcționale pentru a
aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă preșcolarii în calea
participării lor la educație. Putem stabili de asemenea relații de colaborare cu autoritățile locale, părinții și
reprezentanții comunității. 
             Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre
dificultățile pe care le pot întâlni și să aibă curaj să ceară ajutor.
 Într-o abordare incluzivă toți copiii trebuie considerați la fel de importanți, fiecăruia să îi fie valorificate
calitățile, pornind de la premisa că fiecare copil este capabil să realizeze ceva bun.
 Adesea, când explorăm universul ființei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii care ne trec
pragul grădiniței ne pun în situația de a căuta mereu noi soluții la problemele ridicate. De cele mai multe ori
găsim soluțiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem puși în dificultate de complexitatea
problemelor. Una dintre aceste probleme o reprezintă copiii cu cerințe educative speciale.
 Acești copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce privește
demersurile pe care le întreprindem în educația lor.
 Educația incluzivă (după definiția dată de UNESCO) este un mod de educație adaptat la și individualizat în
funcție de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupelor  echivalente ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi,
capacități și nivele de competență foarte diferite. Prin educația incluzivă este oferit suport - în cadrul
grădinițelor de masă - copiilor cu dificultăți de învățare, indiferent de originea lor socială sau de tulburările
pe care le prezintă, acceptați alături de colegii lor "normali".
 Educația incluzivă este o mișcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform principiilor
drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenența sa sau de nivelul de dezvoltare a capacităților sale,
are dreptul la o educație de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităților
sale cognitive și de integrare socială. Diferențierea pe baza apartenenței la o anumita categorie socială sau a
nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă și nu justifică excluderea din grădinițele de masă. Al doilea
argument care susține necesitatea mișcării integraționiste este acela că grădinița de masă este cea care asigură
mediul, precum și nivelul de calitate cel mai propice învățământului și însușirii aptitudinilor sociale și
cognitive.
            Copilul cu deficiențe se adaptează greu la relațiile interpersonale, de aceea părinții trebuie să joace
rolul de mediator între copil și persoanele străine. Uneori părinții pot dramatiza excesiv reacțiile inadecvate
venite din partea unei persoane străine, identificând o falsă rea intenție într-un gest oricât de neutru. Pe de altă
parte, unii părinți refuză să țină cont de dificultățile sociale determinate de deficiență. În acest fel, ei îi
împiedică pe copii să înțeleagă și să accepte toate aspectele legate de propria deficiență. Datorită acestui rol
suplimentar de mediator, reacțiile părinților în fața unui copil cu deficiență capătă o importanță majoră.
Părinții reacționează prin supraprotecție, acceptare, negare sau respingere.
 Copiii, majoritatea timpului lor liber și nu numai, și-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru copii o
modalitate de a-și exprima propriile capacități. Prin joc, copilul capătă informații despre lumea în care
trăiește, intră în contact cu oamenii și cu obiectele din mediul înconjurător și învață să se orienteze în spațiu
și timp. În timpul jocului, copilul vine în contact cu alți copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter
social. 
           Jocurile sociale sunt esențiale pentru copiii cu deficiențe, întrucât le oferă șansa de a se juca cu alți
copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă și comentează situațiile de joc (loto,
domino, table, cuburi, cărți de joc etc.). În perioada de preșcolar se desfășoară mai ales în grup, asigurându-se
astfel socializarea. Din acest motiv, copiii cu deficiențe trebuie să fie înscriși la grădiniță, alături de copiii
sănătoși. 
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Copiii sunt curioși, dar practici, astfel că ei vor accepta ușor un copil cu deficiență fizică, care se deplasează
în scaun cu rotile sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli și deschiși pentru a accepta ușor un coleg cu
probleme de sănătate. Perioada de preșcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor cu
deficiențe. La această vârstă, socializarea se realizează ușor prin intermediul jucăriilor și al echipamentelor
de joc. Totuși, trebuie să fim atenți la unele probleme deosebite. Unii copii cu deficiențe au avut experiența
neplăcută a spitalizării și a separării de părinți. De aceea, pot apărea reacții intense, mai ales în primele zile
de grădiniță. În alte cazuri, copilul are probleme legate de utilizarea toaletei și de deplasare. În aceste situații,
este de preferat să se solicite prezența mamei până la acomodarea copilului în colectivitate și acomodarea
personalului cu problemele copilului. Jocurile trebuie să fie adaptate în funcție de deficiența copilului. Copiii
cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observație. 
           Predispoziția biologică nu este o sentință, iar mediul social este o șansă. Sentința produsă de societate
este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziția biologică. Pornind de aici, trebuie să
înțelegem faptul că trăim într-o lume a diversității umane, că grădinița/ școala nu se poate eschiva de la rolul
de promotor al progresului uman și că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalității
și atitudinii față de cerințele educative ale tuturor copiilor.
 Grădinița/ școala va reuși să răspundă cerințelor speciale de educație ale copiilor aflați în dificultate și
nevoilor de educație ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne și cu sprijinul tuturor.

STUDIU DE CAZ
A.DESCRIEREA CAZULUI 
DATE GENERALE: 
Nume și prenume : F. A.
Data nașterii: 20 iulie 2016
Locul nașterii: Pitești
Religia: ortodoxă
Date despre familie: mama: F.C. 
                                   tata : F.V.
Structura și atmosfera familială:
 Provine dintr-o familie cu 3 copii (doi dintre ei fiind gemeni), F.A. fiindfratele cel mai mare.
 Părinții sunt muncitori, cu o situație economică modestă, au un echilibru nervos precar, l-au izolat în
momentul apariției gemenilor datorită faptului că îi agresa. 
 Tatăl nu se implică prea mult sau deloc în educarea copilului, dar este convins că de vină este mama și că
educația copiilor este doar obligația ei, nu și a lui. 
 Mama se plânge de faptul că tatăl intervine când este pedepsit, iertându-l și răsfățându-l, ea nemaiavând nici
o autoritate în fața copilului. Izolându-l, părinții au început să nu-i mai acorde atenție, l-au lasat doar în fața
televizorului la tot felul de desene animate violente. 

Diagnosticare:
           Ca urmare a celor menționate mai sus F.A. prezintă: 
- tulburări de conduită;
- hiperactivitate cu deficit de atenție ( A.D.H.D) ;
- comportament de opoziție și rezistență.
- întarziere in dezvoltarea limbajului;
- dislalie polimorfă gravă. 
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ANALIZA SWOT A CAZULUI
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● starea de sănătate a copilului și dezvoltarea fizică este în concordanță cu limitele normale ale vârstei;
● adaptarea la mediul grădiniței și la grupul de copii s-a făcut relativ ușor, F.A. dorind compania altor
copii, comunicare și joc;
● la nivelul organelor de simț nu se constată probleme deosebite;
● din punct de vedere al motricității are un echilibru ortostatic de bază, merge echilibrat, stă într-un picior
câteva secunde , sare peste un obstacol mic, aruncă, apucă;
● prezintă independență în igiena personală și în auto-servire.
TULBURĂRI DE CONDUITĂ
● prezintă mai multe comportamente negative:
- perturbarea activităților;
- încălcarea frecventă a regulilor; 
- agresivitate fizică față de colegi;
- distrugerea jucăriilor ;
- dificultăți în menținerea și stabilirea relațiilor interpersonale;
- opoziție/refuz în respectarea cerințelor.

HIPERACTIVITATE CU DEFICIT DE ATENȚIE A.D.H.D.
● este mereu agitat, neliniștit, nu-și găsește niciodată poziția potrivită pe scaun;
● își mișcă mâinile, picioarele, pleacă de la masa, își găsește alte ocupații în timpul activităților obligatorii;
● are dificultăți de concentrare a atenției;
● deranjează colegii;
● nu poate lucra în echipă;
● nu respectă regulile;
● nu e acceptat de grup.
 
COMPORTAMENT DE OPOZIȚIE ȘI REZISTENȚĂ
● este într-o permanentă stare de încordare , de nervozitate;
● nu recunoaște autoritatea adulților și de multe ori devine leader negativ;
● poate fi agresiv: lovește, amenință colegii, refuză realizarea unor sarcini;
 
CAPACITATEA DE MEMORARE
● este destul de redusă, neputând reda poeziile învățate în activitățile din grădiniță. 
ATENȚIA:
● este instabilă.

ÎN GÂNDIRE:
● prezintă dificultăți de a opera, analiza și a face sinteze, făcând cu greu față unor operațiuni elementare de
clasificare și comparare, reușind să sorteze obiecte doar după unul sau două criterii.

MOTRICITATEA FINĂ
● este slab dezvoltată. 

EXAMENUL PSIHOPEDAGOGIC
● are capacitate slabă la efort, în special la concentrare; 
● obosește repede și refuză participarea la jocuri și activități unde trebuie să respecte anumite reguli,
preferă să alerge și să țipe necooperând cu educatoarele.
● nu răspunde la întrebări, nu reacționează nici la laude sau stimulente.
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EXAMENUL LOGOPEDIC
● prezintă dislalie polimorfa grava.
 
OPORTUNITĂȚI
● este înscris într-o grădiniță cu program prelungit dintr-o zonă populată a orașului unde beneficiază de
serviciile logopedului și consilierului școlar, alături de cele două educatoare de la clasă ce au o bogată
experiență didactică și aplică metode și tehnici de intervenție pentru corectarea tulburărilor ce le prezintă;
● climatul creat de cele două cadre didactice de la grupă este unul deschis, cald, primitor, ocrotitor, securizat
pentru copii și un nivel ridicat de pregătire a acestora pentru școală, educație incluzivă și, în acest fel, șanse
de reușită pentru toți copiii;
● disponibilitatea mamei de a participa împreună cu copilul la orele de consiliere pentru corectarea
tulburărilor de conduită, a comportamentului de opoziție și rezistență și pentru ameliorarea hiperactivității. 
 
AMENINȚĂRI
● slaba implicare a familiei în educarea copilului, slaba atenție pe care i-o acordă, fiind depășiți de faptul că
au trei copii cu diferențe foarte mici de vârstă (doi dintre ei fiind gemeni și acaparându-le toată atenția);

● în familie este izolat, datorită agresivității sale față de frații mai mici;

● inconsecvența restului familiei ( tată, bunici, unchi, mătuși) în educarea acestui copil, lipsa impunerii unor
reguli ce trebuiesc respectate.

B. STRATEGII AMELIORATIVE 
● examinarea copilului de către specialiști ( logoped, consilier psihopedagogic);
● diagnostic al rezultatelor;
● colaborare în rezolvarea problemelor;
● crearea unui mediu adaptativ și suportiv în clasă;
● exersarea capacității de memorare;
● exersarea capacității de comparare și clasificare;
● dezvoltarea motricității fine prin antrenarea în activități practice și artistico-plastice;
● implicarea în jocuri și activități unde trebuie să respecte reguli;
● sensibilizarea față de stimulente și laude;
● exerciții de dezvoltare a limbajului și comunicării orale;
● consilierea familiei și colaborarea strânsă cu aceasta pentru stabilirea unor obiective comune de ameliorare
a tulburărilor prezentate de F.A;
● obsevația permanentă;
● analiza produselor activității ;
● convorbirea cu F.A. ori de câte ori este posibil ;
● aplicarea de teste ( pentru inteligență, gândire, limbaj, aptitudini) pe măsură ce mai crește;
● recompense pentru progres;
● pedepse morale, nu fizice atunci când încalcă regulile;
● crearea rutinilor și folosirea de cântece care să însoțească rutina;
● oferirea de explicații suplimentare, simple, clare;
● așezarea copilului cât mai aproape de educatoare, încurajarea independenței, folosirea atingerii tactile în
aprecieri) întărirea sentimentului de siguranță;
● imaginea pozitivă despre sine ( fără jigniri și umilințe), fără autoritate exagerată, fără dramatizare a
situațiilor, fără implorări, verificându-i calitațile, recompensându-i progresul;
● atitudine afectivă pozitivă: bunăvoință, încurajare, sarcini realizabile, exersarea autocontrolului și
autosugestiei, a gândirii pozitive, implicarea în activități de grup, pauze;
● sprijin educațional, materiale atractive pentru învățare;
● implicare sporită în grup în activitățileextrașcolare;
● relaxare, controlul respirației, stabilitate în activitățile zilnice;
● relaționare empatică, calm și degajare, consiliere și suport psihopedagogic pentru familie.
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C. REZULTATELE OBȚINUTE
● Într-o primă etapă am obținut cooperarea mamei și disponibilitatea acesteia de a ține legătura cu
consilierul psihologic și a participa la orele de consiliere psihologică desfășurate la grădiniță;
● Am mai obținut promisiunea mamei că nu îl va mai ține pe F.A. izolat în familie ci îl va înconjura cu mai
multă atenție și înțelegere dar și să-i stabilească un set de reguli ce trebuiesc respectate cu strictețe în familie;
● Este monitorizat zilnic atât în ce privește comportamentul cât și implicarea în activități, acordându-i
sprijinul necesar ori de câte ori este nevoie.
● Are zile în care considerăm că a făcut unele progrese dar are și zile când nu ne putem înțelege deloc cu el.
● Având în vedere că are doar 5-6 luni de când frecventează grădinița, considerăm că prin aplicarea unui
plan de intervenție personalizat sunt posibile unele rezultate care să-i permită o bună integrare la mediul
școlar.

PROIECT DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Unitatea de învățământ : Grădinița cu Program Prelungit “Micul Prinț” Pitești
Profesor în învățământul preșcolar: Mazilu Denisa-Maria
Numele și prenumele copilului: F.A. 
Data nașterii: 20 iulie 2016
Diagnostic: 
                       ● Întârziere în dezvoltarea limbajului;
                       ● Dislalie polimorfă gravă.
Data de eliberare a programului:11.01.2021 - 01.06.2021
Scopul intervenției: egalizarea șanselor privind integrarea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale
prin prevenirea și terapia timpurie a tulburărilor de limbaj.
Analiza dificultăților:
● necesită suport afectiv special ;
● nu pronunță majoritatea consoanelor și le substituie.
Puncte tari: frecvența zilnică.
Puncte slabe: familie dezorganizată.
Obiective :
           1. Formarea capacității de înțelegere.
           2. Formarea deprinderii de exprimare orală. 
           3. Dezvoltarea socializării.
Durata: ianuarie 2021- iunie 2021
Modalități și tehnici de intervenție:
● explicația, demonstrația, exercițiul, conversația.
Metode generale și procedee de corectare a dislaliei: 
● Gimnastica generală :
                       • rotirea brațelor "moara de vânt";
                       • aplecarea capului "bing-bang", "tic-tac";
                       • aplaudatul;
                       • imitarea spălatului mâinilor, etc. 
● Gimnastica articulatorie :
                       • facială;
                       • mandibulară;
                       • velopalatină;
                       • labială.
● Gimnastica respiratorie:
                       • stingerea lumânării;
                       • umflarea balonului;
                       • aburirea oglinzii ( cu gura, cu nasul );
                       • suflarea în vasul cu apă ("valurile") ;
                       • suflarea in diferite instrumente muzicale.
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● Educarea auzului fonematic :
 • jocuri ( "spune cine face", "cine face așa", "repetă după mine", "ghici cine te strigă", "cine a strigat
ursulețul?" )

Mulți oameni presupun că oamenii de culoare și indivizii înalți sunt buni la baschet.
Să cred că toți oamenii care se tatuează sunt criminali și dependenți de droguri.

Crezând că bărbații ar trebui să fie întotdeauna puternici, deoarece plânsul sau manifestarea sensibilității
îi face slabi.
Credeți că femeile sunt mai sentimentale decât bărbații.

O prejudecată față de italieni este că sunt mafioți. 
Gândindu-mă că toți musulmanii sau oamenii născuți în țările arabe sunt teroriști și violenț

A crede că copiii spun întotdeauna adevărul și că, din cauza inocenței lor, trebuie să li se creadă tot
timpul.
Persoanele în vârstă trebuie să fie controlate de cineva.
Toți adolescenții sunt iresponsabili.

Tipuri de prejudecățiîn comunitate

 

DUMITRESCU IRINA 
GPP MICUL PRINȚ PITEȘTI

 1. Aspectul părtinitor
 Prejudiciul de aparență este unul care critică sau respinge aspectul fizic al unei persoane, deoarece crede sau
are convingerea că aceasta încalcă normele stabilite social. Aceste tipuri de evaluări sunt frecvente la indivizii
și comunitățile conservatoare.
 Exemple

 2. Discriminare de gen
 Tendința de gen are o opinie cu privire la capacitățile sexului feminin sau masculin. Prejudecățile de acest fel
păstrează posibilitatea egalității.
 Exemple

 3. Prejudecată rasială
 Acest tip de prejudecată vizează idei sau opinii despre o persoană sau o comunitate în funcție de
caracteristicile fizice sau de culoarea pielii. De acolo apar credințe despre trăsăturile lor psihologice, culturale
și emoționale.
 Exemplu
 A crede că europenii sunt mai intelectuali decât oamenii din alte rase.
 4. Prejudecata  originii
Prejudiciul originii este acela în care un grup de oameni este respins, criticat sau lăsat deoparte pentru faptul
că se naște într-o anumită țară sau pentru că aparține unei anumite regiuni. În general, acest tip de opinie
consideră că există naționalități mai bune sau superioare decât altele.
 Exemple

 5. Prejudecata clasei
 O prejudecată de clasă este aceea în care un individ sau o comunitate este condiționată de apartenența la un
anumit strat social. Gândurile și opiniile se concentrează pe atitudinile morale și etice ale oamenilor. În
același timp, în convingerea că sunt mai buni sau mai răi pentru nivelul lor în cadrul societății.
 Exemplu
A crede că toți bogații și-au obținut averea prin acte ilicite sau corupție.
 6. Tendința de vârstă
Acest tip de prejudecăți creează opinii în jurul vârstei indivizilor. De obicei, se concentrează pe gândirea că
limitele de timp cronologice ale unei persoane îi permit să desfășoare o anumită activitate sau să ia o decizie.
Toate acestea fără a lua în considerare faptul că trebuie luate în considerare dezvoltarea și experiențele
psihologice și emoționale.
 Exemple
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A crede că ateii sunt oameni insensibili și că tind să acționeze într-un mod rău.
Toți creștinii care participă la Liturghie sunt de încredere și buni.

Crezând că elevii care obțin note bune nu au o viață socială.
A crede că cei care nu au o diplomă școlară sunt analfabeți.

7. Prejudecata referitoare la etnie
 Această varietate de prejudecăți este legată de puncte de vedere negative despre forma culturală a unui
individ sau a unei comunități. Mai precis, are de-a face cu criticile și ideile create în jurul tradițiilor
gastronomice, muzicale, artistice sau istorice ale unui anumit grup.
 Exemplu
 Gândindu-mă că țiganii sunt leneși și nu le place să lucreze.
 8. Prejudecata referitoare la religie 
 Un prejudiciu de acest tip este cel care se formează din credințele religioase, spirituale sau mistice pe care le
au o persoană, o comunitate sau o societate în general. Aproape întotdeauna se concentrează pe modul în care
acționează indivizii.
 Exemple

 9. Prejudeca referitoare la educație
 Ele se bazează pe opiniile care decurg din formarea educațională a unei persoane sau a unei societăți. Biasul
educațional poate apărea față de o persoană care a primit o educație bună și, de asemenea, față de o altă
persoană care nu a fost pregătită din punct de vedere academic.
Exemple

 10. Tendința estetică
 Prejudiciul estetic este legat de stereotipurile sau cerințele fizice de frumusețe pe care le impune o societate.
În majoritatea cazurilor, acestea apar din influența publicitară și modelele pe care le stabilește.
 Exemplu
 Gândindu-mă că persoanele cu greutate corporală în exces au mai puține posibilități și abilități de a avea un
loc de muncă bun.
 11. Tendința de sănătate
 Această prejudecată este asociată cu opiniile și ideile negative care se formează în legătură cu o stare de
sănătate fizică sau mentală pe care o are un individ sau un grup. Oamenii adesea judecă abilitățile și
comportamentele celor care suferă de ele.
 Exemplu
 Credeți că persoanele cu sindrom Down nu au capacitatea de a exercita sau de a desfășura o activitate de
lucru.
 12. Prejudiciul gastronomic
 Prejudiciul gastronomic este unul care își critică sau își bazează opiniile pe alimentele pe care unii indivizi le
consumă în anumite culturi. Ele provin din raritatea felurilor de mâncare pe care le prepară, deoarece sunt
departe de cele tradiționale.
 Exemplu
 A crede că unele culturi indigene și asiatice sunt nebune pentru consumul de viermi sau alte specii de insecte
sau animale exotice.
 13. Tendința modei
 Această prejudecată este asociată cu criticile care se fac și cu opiniile care se formează în jurul modelelor
impuse de o modă sau mod de a se îmbrăca. De multe ori se apleacă spre un anumit gen sau designer.
 Exemplu
 Crezând că bărbații care se îmbracă la modă sunt efeminați sau homosexuali.
 14. Bias tehnologic
 O prejudecată tehnologică este legată de opiniile ideilor care se țin despre tehnologie și progresele acesteia.
În mare parte, acestea sunt orientate către programele proiectate și modul în care acestea influențează copiii
și tinerii.
 Exemplu
 Credeți că experiența de a citi o carte în formă fizică este mai bună decât în   format digital.
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INTEGRAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

A COPIILOR CU C.E.S.

PROF. ÎNV.PREȘC. VUȚĂ ALINA
GPP MICUL PRINȚ PITEȘTI

"... Eu sunt copilul.Tu ții în mâinile tale destinul meu.
 Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuși sau voi eșua în viață! 
 Dă-mi, te rog, acele lucruri care să măîndreptesprefericire. 
 Educă-mă, te rog, ca să pot fi obine cuvântare pentru lume".
(Din Child's Appeal, Mamie Gene Cole)

Omul este o ființă dependentă în activitatea pe care o desfășoară de ceilalți. Are nevoia permanentă de a
comunica și coopera.
 Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficiențe. Ei sunt percepuți diferit, perceperea lor socială nefiind  
întotdea una constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificații diferite, în funcție de
cultura și de valorile promovate. Mulți oameni au reticențe față de persoanele cu deficiențe, deoarece au o
concepție greșită despre ele.Trebuie însă să înțelegem că sunt niște oameni la fel ca ceilalți, fiind produsul
unic al ereditățiilor și al mediului.
 Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ceprivește impedimentul lor: unele îl consideră un
dezastru, iar altele un simplu inconvenient.
 Din categoria copiilor cu C.E.S (cerințe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficiențe propriu zise, cât
și copiii fără deficiențe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigențele școlii. Din această
categorie fac parte:
 - copiii cu deficiențe senzoriale și fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilități mintale, paralizia
cerebrală);
 - copiii cu deficiențe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenție-
ADHD, tulburări de opoziție și rezistență);
 - copiii cu tulburări afective, emoționale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de
stres post traumatic, tulburări de alimentație: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea);
 - copiii cu handicap asociat;
 - copiii cu dificultăți de cunoaștere și învățare (dificultăți de învățare, sindromul Down, dislexia, discalculia,
dispraxia);
 - copiii cu deficiențe de comunicare și interacțiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger,
întârzieri îndezvoltarea limbajului).
 Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-și exprime propriile capacități. Astfel copilul capătă prin joc informații despre
lumea în care trăiește, intră în contact cu oamenii și cu obiectele din mediul înconjurător și învață să se
orienteze în spațiu și timp.
 Datorită faptului că se desfășoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare
pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă șansa de a juca cu alți copii, orice joc având nevoie de minim
două persoane pentru a se desfășura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcție de deficienț acopilului.
 Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observație, iar la cei cu ADHD jocurile
trebuie să fie cât mai variate.
 Școala și grǎdinița sunt de asemenea un mediu important de socializare.
 Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferențiate, integrate în structurile școlii
obișnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienți incluși în clasele obișnuite, integrarea individuală a acestor
copii în aceleași clase obișnuite.
 Integrarea școlară exprimă atitudinea favorabilă a elevului față de școala pe care o urmează; condiția psihică
în care acțiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivații puternice care
susține efortul copilului în munca de învățare; situație în care copilul sau tânărul poate fi considerat un
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la acțiunile desfășurate pentru educația sa; corespondența totală între solicitările formulate de școală și
posibilitățile copilului de a le rezolva; existența unor randamente la învățătură ș iîn plan comportamental
considerate normale prin raportarea la posibilitățile copilului sau la cerințele școlare.
 În școală și grǎdinițǎ, copilul cu tulburări de comportament aparține de obicei grupului de elevi slabi sau
indisciplinați, el încălcând deseori regulamentul școlar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de
comportament se simte respins de câtre mediul școlar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de școlar intră
în relații cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri sub culturale și trăiește în cadrulacestora tot ceea ce
nu-i oferă societatea.
 Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele ș ivalorile comunității sociale, persoanele cu
tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate.Aceste persoane sunt puse în situația
de a renunța la ajutorul societății cu instituțiile sale, trăind în familii problemă, care nu se preocupă de
bunăstarea copilului.
 Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferențiat, de programe de terapiel ingvistică, de
tratament logopedics pecializat, de programe specifice de predare-învățare și evaluare specializate, adaptate
abilităților lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor
beneficia de consiliere școlară și vocațională personală și a familiei.
 Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învățare pentru ca un volum mai mare de
informații să fie acumulat în aceeași perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de
învățare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să știm cum învață copilul, dar și 
 cum este necesar să fie învățat.
Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilități fizice, necesită programe și modalități de predare
adaptate cerințelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistență medicală
specializată, asistență psihoterapeutică.
 Elevii ce prezintă tulburări emoționale trebuie să fie din timp identificați astfel încât consultarea
psihologului, a medicului neuropsihiatru și terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor
factorilor educaționali (familie, cadre didactice). Consilierul școlar este și el de un real ajutor, el oferind
consilierea elevului și a familiei.
 Din experiența personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învățare, evaluare
diverse strategii ș iintervenții utile:
 -Crearea unui climat afectiv-pozitiv;
 -Stimularea încrederii în sine și a motivației pentru învățare;
 -Încurajarea sprijinului și cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor;
 -Încurajarea independenței, creșterea autonomiei personale;
 -Încurajarea eforturilor;
 -Sprijin, încurajare și apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor școlare, fără a crea dependență;
 -Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie
încurajat și evidențiat cel mai mic progres;
 -Crearea unui climat afectiv, confortabil;
 -Centrarea învățării pe activitatea practică;
 -Sarcini împărțite în etape mai mici, realizabile;
 -Folosirea învățării afective;
 -Adaptarea metodelor și mijloacelor de învățare, evaluare,etc.
 Abordarea incluzivă susține că școlile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depășească barierele din
calea învățării și că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilitățile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să
reușească acest lucru. Pentru aceasta școala trebuie să dispună de strategii funcționale pentru a aborda măsuri
practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participăriilor la
educație. Putem stabili de asemenea relații de colaborare cu autoritățile locale, părinții și reprezentanții
comunității.
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Materiale, tehnici și procedee de lucru la ora de educație plastică.

 

Prof. Mihaela Alina Badea
Palatul Copiilor Pitești

 
            Materialele și instrumentele utilizate în activitățile de desen, pictură, modelaj și abilități plastice sunt
extrem de variate. Acestea sunt alese în funcție de tehnica de lucru și de vârsta elevilor. Prin diversificarea
materialelor și tehnicilor de lucru, se poate dezvolta capacitatea de exprimare/ comunicare a copiilor. Trebuie
descoperite, prin folosirea lor, cele mai  potrivite metode, mijloare materiale și tehnici de lucru pentru
dezvoltarea gândirii creatoare și stimularea interesului copilului pentru activitatea plastică.
           Familiarizarea elevilor cu diferite materiale și tehnici de lucru trebuie să se realizeze treptat și în
concordanță cu posibilitățile practice ale acestora. În activitățile plastice, tehnicile de lucru și vârsta copiilor
se află în raport de condiționare.. particularitățile psihologice generale și individuale ale copilului conduc
spre alegerea tehnicilor de către profesor. Se pot aborda cu elevii de vârste mici toate tehnicile ce urmează să
fie prezentate.
           Comunicarea cu ajutorul elementelor de limbaj plastic presupune utilizarea unei game largi de
procedee și tehnici pentru ca elevul să fie pus în situația de a alege materialele și culorile în funcție de
preferințele lor. Lucrările astfel obținute dovedesc că viața lor interioară este bogată, că uneori intențiile lor
depășesc posibilitățile de care dispun, dar și că încep să-și înșușasca procedeele și tehnicile noi. Activitățile
de la orele de arte oferă posibilitatea experimentării unor multitudini de procedee tehnice și de materiale.
 La preșcolari, utilizarea unor tehnici, instrumente și materiale noi constituie exerciții de dezvoltare a
capacităților motrice, de dezvoltare a memoriei vizuale, de observare, de dezvoltare a spiritului de invenție,
de creație.
            Folosirea tehnicilor de lucru nu trebuie să devină un scop în sine, ci o modalitate de realizare a unor
subiecte în concordanță cu temperamentul și personalitatea fiecăruia. Activitatea de însușire a unor tehnici
prin exercițiu- joc, prin descoperire și experimentare a noului, este mult mai eficientă și mai atractivă decât
simpla însușire a unor noțiuni sau de respectarea unor reguli. Astfel elevii vor realiza lucrările cu mai multă
plăcere deoarece jocul ca metodă didactică are un rol formativ esențial prin faptul că incită curiozitatea,
structurează interesele, gândirea și dezvoltă creativitatea și relațiile interpersonale.
           Prin crearea propriilor „produse” unde copilul a depus anumite eforturi și emoții, acesta învață să
respecte ceea ce a creat, munca depusă pentru realizarea unei lucrări și nu în ultimul rând, respectul și
admirația pentru artă și artiști.
           Copiii sunt tot mai vocali, mai comunicativi, expresivi și dornici de a încerca lucruri noi. „Părinții
trebuie să fie conștienți de faptul că în ziua de azi copiii învață mult mai mult din sursele grafice decât o
făceau în trecut. Spune Dr. Kerry Freedman, Șef al Departamentului de Artă Educație și Design de la
Northerm Illionis University.”  Noi, cadrele didactice avem datoria să căutăm în adâncul fiecărui elev, să-i
stimulăm din toate punctele de vedere, să le stârnim curiozitatea, să le îmbogățim imaginația și să le insuflăm
prin orice mijloace gustul pentru artă și frumos. Fiecare copil dispune de un potențial creativ, de cele mai
multe ori ascuns. Și odată descoperit trebuie exploatat și dezvoltat. 
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Activitățile de natură creativă, cum este ora de educație plastică se traduc prin exprimarea imaginației, a
emoțiilor și sentimentelor, a trăirilor. Copilul nu trebuie grăbit, forțat; el trebuie influențat într-un mod
indirect către artă și către înțelegerea ei.
           Ciclul primar și cel gimnazial presupun două etape diferite de evoluție, înțelegere și aprofundare. În
etapa primară, se lucrează cu grupe de vârstă cuprinsă între 6-10 ani. Școlarul mic având câteva noțiuni
despre culoare și desen din grădiniță, urmează o aprofundare a acestora în cei patru ani de școală. Noțiunile
acumulate în decursul celor patru ani ai ciclului primar nu cuprind întreg spectrul de cunoștințe artistic-
vizuale. Aceștia fac cunoștință pentru început cu noțiunile de bază despre culori, nonculori, cerc cromatic,
materiale și tehnici de lucru.
Acuarela
 Este cu culoare de apă care se prezintă sub formă de pastile, sau în tuburi. Acestea se fluidizează cu apă,
obținându-se un lichid colorat, care se așterne pe suportul de hârtie cu ajutorul pensulei. În funcție de
cantitatea de apă folosită culoarea își păstrează calitatea de a fi mai mult sau mai puțin transparentă.
 Acuarela se poate așterne pe hârtie uscată sau umedă, se poate suprapune cu pete transparente și uscate sau
poate fuziona când este așezată pe suport umed.
 Fuzionarea este un amestec umed spontan, realizat prin așezarea culorilor pe o suprafață umedași se poate
realiza:
-la margine, când se juxtapun pete de culoare
-în masă, prin suprapunerea parțială a liniilor sau petelor de culoare
Petele obținute prin fuzionare sunt spontane și pot fi prelucrate prin contur, adăugire sau acoperire, cu
ajutorul punctelor, liniilor sau tușelor mici de culoare. Prelucrarea se realizează  când pata este umeda,
parțial uscată sau uscată. Liniile și punctele suprapuse pe un fond umed obținut prin fuzionarea culorilor,
capătă atribute picturale, oferind multă expresivitate lucrărilor plastice.
Tempera și guașa
 Sunt tot culori de apă, dar cu aspect dens și opac. Acestea se deschid ca intensitate numai în combinație cu
alb, spre deosebire de acuarele care se deschid și prin diluare cu apă.
 Tușele de tempera și guașă acoperă total suportul de lucru. Prin amestecul fizic de culori se obțin nuanțe,
griuri colorate și tonuri deosebit de sensibile. Prin natura lor, opacă și densă, au o putere mare de acoperire și
se folosesc cu mult succes în compozițiile decorative.
Grafitul
 Mina creionului negru este un grafit cu ajutorul căruia se pot realiza diferite desene sau compoziții plastice.
Chiar de la vârsta preșcolară, copiii pot utiliza cu ușurință creionul negru în activitățile plastice.
 Grafica este bazată în principal pe desen, realizarea compozițiilor plastice pe hârtie sau carton cu tușuri,
cerneală, grafit etc.. se pot realiza contururile formelor plastice, dar și hașuri pentru acoperirea sau
construirea unor suprafețe
Creioanele colorate
 Cu ajutorul lor se pot realiza lucrări în cromatici foarte armonioase și sensibile. Formele plastice
reprezentate în compoziții pot fi conturate și hașurate. Hașurile pot di simple sau suprapuse, orientate în
direcții diferite și realizate în două, trei culori. Procedeele folosite pentru obținerea suprafețelor picturale în
această tehnica sunt variate. 
Pastelul
 Este o cretă colorată cu care se lucrează pe carton sau pe hârtie. Se pot obține suprafețe uniform colorate
prin frecarea ușoară a batonului de pastel pe pe hârtie și suprafețe picturale prin suprapuneri diferite de
colori. Pentru a nu strica hârtia și pentru ca suprafața colorată să fie luminoasă, nu trebuie să se suprapună
mai mult de două culori. Se poate utiliza pastelul și pe suprafețe deja colorate cu tempera sau guașa.
Monotipia
 Este un procedeu de imprimare a unei forme sau a unei compoziții plastice care a fost executată pe un
suport tare ( sticlă, faianță, lemn, pfl etc.).
Amprenta și ștampila
 Amprenta se realizează cu ajutorul unor obiecte sau materiale din natură ( frunze, flori, suprafețe de lemn
care au o structură interesantă). Se așează o culoare sau mai multe pe suprafața striată a obiectului și se
imprimă prin presare pe o suprafață de hârtie albă sau colorată. Pentru a obține o compoziție plastică
imprimarea se realizează pe o anumită schemă compozițională. 
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 Metode didactice de stimulare a creativității în cadrul orei de artă

 

 Învățător Georgica Voicu
 Școala gimnazială"AlexandruDavila"

 
           La orele de educție plastică pe care le predau folosesc o serie de metode didactice care mă ajută să
dezvolt creativitatea și imaginația elevilor. Cele mai folosite de mine dintre acestea sunt:
 Metoda exercițiului am folosit-o în scopul formării de priceperi și deprinderi, capacități de a stimula
potențialul creativ. În arta plastică, exercițiul se referă la executarea repetată și conștientă a unor elemente de
limbaj, forme plastice, compoziții sau tehnici de lucru, care solicită inițiativa și gândirea creatoare în vederea
formării unor priceperi și deprinderi. Am realizat diferite exerciții prin care am urmărit: familiarizarea cu
materialele și instrumentele de lucru pentru colaj, exerciții de decupare pentru a obține formele necesare în
realizarea unui colaj utilizând foarfeca, cartonul și hârtia colorata, lipiciul solid și lichid, prelucrarea și
transformarea decupajelor din hârtie pentru a obține forme noi ce pot fi folosite. Am constatat că, utilizând
metoda exercițiului, elevii au căpătat o siguranță în realizarea lucrărilor și astfel ei și-au putut exprima plastic
ideile, cu ușurință și satisfacție.
           Metoda explicației este o metodă de expunere orală în care predomină argumentele. Acestea trebuie
să aibă o pondere mai mică în desfășurarea activităților plastice, deoarece capacitatea de concentrare este mai
mică la această vârstă. Dacă explicația este prelungită, apare fenomenul de oboseală. De exemplu am
explicat problemele de compoziție, clasificarea lor în compoziții plastice și compoziții decorative;
compoziție închisă, compoziție deschisă, compoziție dinamică; centrul de interes, probleme de formă și
culoare și relațiile dintre acestea, spațiul plastic, etc.
            Am avut în atenție ca limbajul folosit să fie clar, accesibil, succesiv, să trezească interesul prin
prezentarea, concomitent cu explicația, a unor albume, fotografii, planșe demonstrative , imagini de pe
internet, etc. 
            Am ținut seama de faptul că atenția voluntară este redusă ca volum, la fel distributivitatea ei, deci
explicația prelungită va fi ineficientă și va determina fenomenul de oboseală. De aceea am combinat această
metodă cu celelalte metode, asociată cu diferiți excitanți secundari: melodii adecvate de intensitate scăzută.
 Explicația a fost întotdeuna însoțită de planșe demonstrative adecvate și de demonstrații practice pentru a
câștiga în claritate și pentru a economisi timpul.
            Metoda demonstrației este metoda prin care profesorul dovedește, prin materialul didactic avut sau
prin exercițiu practic, cele explicate. A demonstra cu ajutorul materialelor intuitive ( imagini ale unor lucrări
plastice, planșe demonstrative, materiale din natură) înseamnă a asigura un suport concret activității de
învățare. Utilizând aceasta metodă am dovedit, pe bază de material didactic sau exercițiu, cele explicate. 
 Utilizând această metodă didactică, informațiile se primesc atât pe cale vizuală, cât și pe cale auditivă,
procesul lor de asimilare crește evitându-se astfel înțelegerea greșită a problemelor plastice.
 Am folosit demonstrația atunci când am prezentat posibilitatea de obținere de elemente necesare realizării
unui colaj tematic. Modul de decupare a unor petale și frunze în cazul realizării lucrărilor cu tematică de
toamnă sau primăvară. Modul cum se lipesc pe suportul prestabilit, potrivind formele și culorile după nuanțe
și genuri.
           Aplicând metoda demonstrației, am folosit diferite mijloace de învățământ: planșe demonstrative,
albume de artă, imagini de pe internet, reviste, fără însă de a abuza de acestea, pentru a exemplifica cât mai
clar cerințele temei și subiectului propus, prezentând în același timp soluții multiple de rezolvare a
problemelor propuse. Am organizat demonstrația în așa fel încât esența problemei să fie clară și la obiect,
acordând elevilor timp să aplice practic noile cunoștințe.
 Demonstrația dezvoltă spiritul de observație, capacitatea de a compara sau analiza, de a descoperi, dând
copiilor siguranță și curaj.
 Metoda conversației este o metodă de cercetare și descoperire în scopul surprinderii însușirilor semnificative
a unor aspecte ale realității. Este o metodădidactică ce include dialogul între profesor și elev
 În raport cu obiectivele activității de învățare, observarea poate îndeplini multiple funcții în desfășurarea ei. 
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Astfel:
           În fața unor opere de artă prezentate de pe internet sau din albume de artă, profesorul poartă discuții
asupra lucrărilor vizionate, se emit și se dezvoltă probleme diferite, astfel se poate examina bagajul de
cunoștințe acumulate.
 În contact cu operele prezentate, elevii observă independent, se apropie afectiv, cu emoție și interes de
lucrările de artă, studiază cromatica și modul de realizare a elementelor, compoziția, tehnica în care sunt
lucrate, curentul artistic din care fac parte, apelează la cunoștințele lor și din alte domenii pentru a înțelege
mai bine ceea ce examinează.
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ACTIVITĂȚILE NONFORMALE, CADRU EFICIENT ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA PREȘCOLARI

 

PICIU NICOLETA SILVIA
G.P.P,,MICUL PRINȚ” PITEȘTI

 Educația este ansamblul de acțiuni și de influențe menite să permită ființei umane să-și dezvolte capacitățile
fizice și intelectuale, dar și sentimentele și atitudinile morale și estetice, în scopul responsabilizării și
integrării sociale optime ca cetățean. Educația, sub toate aspectele ei, se constituie într-o realitate dinamică a
provocărilor culturale, sociale și cunoaște o multitudine de situații de învățare care sunt realizate prin cele
trei forme ale acesteia: Educația formală, Educația nonformală, Educația informală.
 Câteva avantaje ale educației nonformale în învățământul preșcolar care înglobează bifarea tuturor
deprinderilor specifice sistemului tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în
condițiile unei libertăți de exprimare maxime: 
Ø este centrată pe procesul de învățare nu pe cel de predare, solicitand în mod diferențiat copiii; 
Ø dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat propunându-le copiilor activități diverse și atractive,
în funcție de interesele acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor; 
Ø asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii fiind interesată să mențină interesul
copiilor,
 Aplicații practice - Proiect educațional “ÎN LUMEA VESELIEI!” - activități cu caracter instructiv-educativ
- fragment - 
 Copiii participanți la acest proiect au provenit din familii aflate în dificultate, fără resursele materiale
necesare. Copiii au fost dornici să participe la activități organizate, grădinița fiind un astfel de loc, un cadru,
favorabil, plăcut, util, creativ și recreativ. Astfel, copiii au învațat să descopere împreună, să comunice,
deoarece experiențele în grup încheagă prietenii, dezvoltă spiritul de competiție și de distracție. Rezultatele
ne-au etalat o permanentă descoperire a sufletului de copil. 
 Scopul: Pregătirea copiilor în vederea adaptării optime la specificul activității din grădiniță, petrecerea
timpului liber prin activități recreative, îmbunătățirea competențelor sociale, nivelul cooperării, nivelul
comunicării verbale și nonverbale și prevenirea abandonului școlar.
 Obiective: • Prevenirea comportamentului de eșec și abandon școlar; • Participarea copilului la activități și
jocuri de educație nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară; • Crearea unei
motivații optime pentru activitatea extrașcolară; • Ameliorarea dificultăților de comunicare cu colegii și
cadrele didactice; • Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare și înțelegere firească în
raporturile dintre copii-părinți-grădiniță-comunitate; • Socializarea copiilor prin participarea la activiți cu
caracter ludic; • Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral; • Cunoașterea și utilizarea unor
tehnici de lucru cu diverse materiale, și ustensile, specifice;
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 • Stimularea și cultivarea la copii a înclinațiilor, aptitudinilor și talentelor artistice în vederea realizării unor
dramatizări; • Promovarea prieteniei și cooperării între copii;
 Grup țintă: cadre didactice dornice de a lucra cu copii teme îndrăgite și iubite de către aceștia, preșcolari,
părinți .
PLANIFICAREA ACTIVITǍȚILOR - În continuare, voi prezenta succinct principalele activități care s-au
desfășurat în cadrul proiectului: 
 1.”ABC-ul jucăriilor”- confecționare de jucării din materiale textile; Obiective: să utilizeze tehnici de lucru
cu diverse materiale și ustensile; să coopereze în scopul realizării unui produs; 
2.”Ne pregătim pentru ziua Argeșului!”- machete; Obiective: să manifeste atitudini ecologice responsabile
de îngrijire și ocrotire a mediului, aplicând cunoștințele însușite; să înțeleagă caracterul limitat al resurselor
naturale; 
3.”Cel mai bun actor!”- joc de rol, dramatizare; Obiective: să-și dezvolte capacitatea de exprimare pornind
de la o situație dată; să devină conștienți de nevoia de frumos a fiecăruia dintre ei; 
5.”Să cântăm, să ne bucurăm!”- jocuri muzicale; Obiective: să cunoască varietatea instrumentelor muzicale
după felul lor; Să cunoască posibilități de interpretare a cântecelor cu diferite instrumente; 
6.”Jocurile copilăriei noastre!”- întreceri sportive; Obiective: conștientizarea efectelor pozitive ale practicării
independente a exercițiilor fizice; menținerea unei stări optime de sănătate, prin mijloace specifice educației
fizice și sportului; manifestarea spiritului de echipă și de întrecere, în funcție de sistemul de reguli acceptat; 
8.”Tărâmul poveștilor!”- jocuri didactice; Obiective: să descopere povestea din care face parte fragmentul
prezentat; să povestească fragmente din povești, cu ajutorul imaginilor; 9.”Prietena/prietenul meu!”;
activitate de autonomie personală; Obiective: formarea abilităților de cunoaștere a persoanelor cu care
relaționează; formarea deprinderilor de a se prezenta într-un grup de persoane necunoscute;
 Concluzii : Activitățile prezentate în proiect au contribuit la dezvoltarea abilităților de cunoaștere, a
limbajului, a trăirilor afective, a capacității de interrelaționare a copiilor, la dezvoltarea armonioasă a
personalității lor. 
 Educația nonformală în grădiniță, prin activitățile desfășurate, oferă un câmp motivațional mai larg și mai
deschis procesului de formare-dezvoltare a personalității copiilor, având o capacitate rapidă de receptare a
tuturor influențelor pedagogice informale, aflate uneori într-o expansiune cantitativă greu controlabilă. 
 Activitățile nonformale sunt accesibile tuturor copiilor și sunt caracterizate de adaptabilitate fără a impune
restricții sau condiționări și oferă perspective și oportunități noi, unele completând chiar unele lacune din
activitatea formală. Copilul preșcolar este, prin natura sa, un creativ datorită imensei sale curiozități, a
freamătului permanent pentru a cunoaște tot ceea ce se petrece în jurul său. În perioada preșcolară imaginația
se exprimă viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniță la toate activitățile. Viitorul societății este reprezentat
de copii, de dezvoltarea armonioasă a acestora depinzând evoluția umanității iar vârsta preșcolară este
perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potențial create. Preșcolaritatea reprezintă vârsta la care
este imperios necesară stimularea potențialului creativ al copilului, neevidențiat sau neexprimat prin
cunoașterea și stimularea aptitudinilor, prin mobilizarea resurselor latente prin susținerea manifestărilor sale,
printr-o motivație intrinsecă. Acum, copiii dobândesc deprinderea de a-și exprima ideile, impresiile,
gândurile, dorințele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. De aceea, această perioadă trebuie
fructificată din plin iar Grădinița poate constitui un alt mijloc eficient, alături de celelalte activități în care
este implicat copilul de vârstă preșcolară. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL ,,TÂRG DE PAȘTE”

EDIȚIA I

12 APRILIE 2017
Prof. Bițan Angela
Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu”Câmpulung, Argeș

           ARGUMENT:
 Paștele este cea mai importantă sărbătoarea creștină. În școli prin activitățile de educație pentru societate,
educație civică, educație religioasă cadrele didactice îi pregătesc pe elevi să preia tradițiile și obiceiurile
strămoșești. A cunoaște propriile valori religioase, culturale, reprezintă o modalitate de a transmite ceea ce
a dăinuit peste secole și va dăinui încă, identitatea poporului român.
 Proiectul intitulat ,,TÂRG DE PAȘTE” are menirea de a aduce laolaltă elevi, părinți și cadre didactice sub
același ideal, al faptelor bune și al respectului pentru obiceiuri și tradiții strămoșești, promovează în rândul
tinerilor educația pentru preparatele tradiționale.
 SCOP:
-Popularizarea tradițiilor și obiceiurilor românești prilejuite de sărbătoarea Sfintelor Paști;
-promovarea în rândul tinerilor educația pentru preparatele tradiționale;
-Dezvoltarea abilităților de comunicare;
-Încurajarea și susținerea activităților de antreprenoriat;
-Reamenajarea spațiului destinat bibliotecii Școlii Gimnaziale ,,Oprea Iorgulescu”.
OBIECTIVELE:
-Elevii să înțeleagă semnificația simbolurilor pascale;
-Formarea deprinderilor antreprenoriale prin activitatea acestui TÂRG DE PAȘTE, adică vânzarea unor
obiecte specifice sărbătorii pascale, realizate în ateliere de lucru.
-Strângerea fondurilor necesare reamenajării bibliotecii școlii.
GRUP ȚINTĂ:
- elevii de gimnaziu;
- părinți;
- cadre didactice;
BENEFICIARI:
-elevi;
- cadre didactice;
 - părinți;
- comunitatea locală
LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII:
-Organizarea expoziției cu vânzare intitulate ,,TÂRGUL DE PAȘTE” va avea loc în data de 12 aprilie
2017, ora 12, în sala de sport a școlii. 
ECHIPA DE PROIECT:
 - dir. prof. Ghinescu Gheorghe;
 - dir. adj. Prof. inv.primar Voiculescu Simona;
  - prof. Bițan Angela, C.E.
 - prof. Băiașu Laurențiu;
 - prof. Pavel Simona;
 - prof. Dinicescu Cătălina;
 - prof. Stoica Despina;
 - prof. Pârvulescu Claudia;
 - prof. Călcîi Ramona;
 - prof. Șuța Anișoara;
 - prof. Banu Gabriela;
 - prof. Iacomin Liana;
 - prof. Horobeanu Gabriela;
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 - prof. Rădoi Liliana;
 - secret. Banu Claudia;
 - inf. Aldea Anca
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:
 Elevii prezenți la târg vor avea prilejul să-și vândă exponatele realizate în cadrul orelor de
dirigenție sau a atelierelor de lucru. Veniturile încasate din vânzarea lucrărilor vor fi făcute publice
și vor fi folosite pentru reamenajarea spațiului destinat bibliotecii școlii.
 Clasa care va strânge cea mai mare sumă va dona 50% pentru reamenajarea bibliotecii, restul va
fi folosit conform deciziei elevilor participanți latârg din clasa respectivă.
 REZULTATE SCONTATE:
 - stimularea elevilor în cunoașterea și respectarea obiceiurilor și tradițiilor românești prilejuite de
Sărbătoarea Paștelui;
 - promovareaîn rândul tinerilor educaţia pentru preparatele tradiționale;
 - realizarea Târgului de Paște cu lucrările elevilor;
 - promovarea educației antreprenoriale;
 - reamenajarea spațiului bibliotecii școlii;
 DISEMINARE:
-Publicarea proiectului pe site-ul școlii, postere;
-Presă, televiziune.

 EDUCAŢIA SOCIO-EMOŢIONALĂ LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ

  
Prof. înv. preșc  Alina Mocanu,

Grădinița cu Program Prelungit„ Micul Print” Pitesti
 
 Educația socială constituie un ansamblu de acțiuni/demersuri proiectate și desfășurate pe baza unor principii
coroborate cu totalitatea influențelor exercitate de societate, care au ca scop realizarea integrării sociale a
copiilor și tinerilor, având ca finalități formarea competențelor de viață. (Ștefan Boncu, Ion Dafinoiu, 2014,
p.12).
 În nenumărate studii se prezintă legătura indestructibilă între educația socială și cea emoțională, între
dezvoltarea socială și cea emoțională a copilului. Cel mai adesea la baza unui comportament social se află o
emoție, la baza unui comportament dezirabil se află o emoție pozitivă, cât timp o emoție negativă poate
provoca comportamente nedorite, precum agresivitatea sau chiar violența.
 Sintetizând cele prezentate mai sus, și evidențiind faptul că există o relație de interdependență între
dezvoltarea socială și emoțională, pledăm pentru sintagma educație socio-emoțională.
 Educația socio-emoțională cuprinde totalitatea activităților de învățare (conceptul de învățare este înțeles,
evident, în sens larg) care conduc la dobândirea experienței individuale de comportare socială și emoțională,
la formarea competențelor emoționale și sociale ale indiviului. Ne referim aici la dobândirea abilităților
emoționale (de a înțelege, a exprima și a-și regla emoțiile) și a celor sociale, precum cele de inițierea și
menținerea unei relații și integrarea într-un grup (social, profesional, comunitar etc.). (ȘtefanBoncu, Ion
Dafinoiu, 2014, p.14).
 Pentru a asigura dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, este necesar ca toate demersurile instructiv-
educative să se focalizeze pe formarea și dezvoltarea la copii a abilităților de interacțiune cu adulții, cu
copiii de vârste apropiate; acceptarea și respectarea diversității; formarea comportamentelor pro sociale;
recunoașterea, exprimarea și autocontrolul emoțiilor, a expresivității emoționale;  dezvoltarea conceptului de
sine.
 Educația socio-emoțională are un conținut preponderent social, determinat în mod special de raportarea
fiecăruia dintre noi la sine și la societate. Prezentăm mai jos câteva caracteristici ale conținuturilor educației
socio-emoționale:
 - La nivel macrostructural depinde și derivă din finalitățile educației: ideal educațional, scopuri și obiective
educaționale, regăsindu-se în planurile de învățământ, programe școlare etc.;
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- La nivel microstructural se regăsește în conținuturile învățării, obiectivele de referință, operaționale,
competențe generale și specifice;
 - Se află în interrelație și interdependență cu celelalte componente structurale ale curriculumului educațional
ceea ce ne permite să spunem (conform lui M. Ionescu, 2007) că poate fi o componentă a curricululm-ului
educațional;
 - Depinde de nivelul de dezvoltare socială al unei țări, culturi etc.;
 - Include acțiuni educative formale, nonformale și informale, fiind astfel parte a conținuturilor geneale ale
educației;
 - Cuprinde valori autentice affective și sociale specific unui tip de cultură;
 - Se dezvoltă funcție de dinamica societății și de progresul științelor, în special al științelor educației;
 - Rezultatele obținute în cadrul educației socio-emoționale nu coincide în totalitate cu rezultatele obținute în
procesul de educație, dar au influență asupra rezultatelor academice;
 - Are influență majoră asupra formării și modelării personalității copilului.
 Dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor este importantă pentru că ajută la formarea și menținerea
relațiilor cu ceilalți, pentru că ajută copiii să se adapteze la grădiniță și la școală, pentru că previne apariția
problemelor emoționale și de comportament, în copilăria timpurie și în cea mijlocie.
 De asemenea,studiile indică faptul că acei copii care au dezvoltate abilitățile sociale se vor adapta mai bine la
mediul școlar, vor avea rezultate mai bune. Pentru copiii cu abilități sociale slab dezvoltate există o
probabilitate mai mare de a fi respinși de ceilalți și de a dezvolta probleme de comportament; astfel, copiii
care sunt izolați de grup au un risc crescut pentru abandon școlar, delicvență juvenilă, probleme emoționale –
anxietate, depresie.
 Competențele sociale de bază descrise în literatura de specialitate sunt: inițierea și menținerea unei relații și
integrarea într-un grup. 
 În vederea realizării obiectivelor educației socio-emoționale, a formării abilităților și educării unui
comportament corect din punct de vedere socio-emoțional, educatoarele de la grupele de copii preșcolari pot
opta pentru una sau mai multe dintre variantele următoare:
 1. Integrarea conținuturilor educației socio-emoționale în toate categoriile de activități de învățare ce se
desfășoară în grădiniță. Predarea/învățarea integrată în grădinițele din România, susținută de toate
documentele curricular în vigoare, poate constitui o oportunitate pentru realizarea obiectivelor propuse de
educația socio-emoțională.
 2. Implementarea unui program la nivel național de educație socio-emoțională a copiilor preșcolari, program
structurat pe trei dimensiuni, una de formare, alta de intervenție și a treia de evaluare, a cărui grup țintă să fie
copiii preșcolari, părinții și educatoarele.
 3. Elaborarea și desfășurarea unor activități opționale la nivelul grupelor, specific domeniului de educație
socio-emoțională, având conținuturi specifice.
 4. Derularea unor proiecte complementare activitățilo rcurriculare, cu accent pe activitățile extrașcolare și de
voluntariat, cu accentuat caracter socio-emoțional, în parteneriat cu școala, părinții și comunitatea.
 5. Marcarea unor evenimente din viața copiilor în care sunt introduse elemente ale educației socio-
emoționale. Întrucât evenimentele în viața fiecărui copil nu se desfășoară după o planificare anterioră, această
strategie poate fi adoptată ocazional.
 De-a lungul timpului oamenii de știință au observat că principalul predictor care asigură adaptarea la viața
adultă nu sunt notele școlare sau un potențial cognitiv ridicat ci abilitatea copiilor de a stabili relații cu cei din
jur. Aceste observații contravin credinței majorității că un copil „deștept” va reuși în viață.
 Prietenii sunt resurse emoționale pentru petrecerea într-un mod plăcut a timpului liber. Cercetătorii arată că
perioada de timp în care o persoană râde, zâmbește, vorbește cu cei din jur este mult mai mare între prieteni
decât între persoane care se cunosc mai puțin. În aceste momente de relaxare se descarcă în organism anumite
substanțe chimice „endorfine„ care întăresc sistemul imunitar. De asemenea, prietenii reprezintă o resursă
tampon față de efectele negative a unor evenimente precum conflicte în familie, divort, probleme scolare. În
aceste situații, copiii se distanțeaza putin de familie și apelează la prieteni pentru a obține suportul emoțional
necesar. Astfel, ei sunt o resursă de învățare în situații pe care un copil nu știe cum să le rezolve. Copiii pot
imita comportamentul prietenului atunci când el nu știe ce să facă sau pot cere în mod direct ajutorul (ex. 
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Cum să construiesc castelul?). Studiile arată că schimbul de informații și deprinderi se face mult mai eficient
între prieteni decât între copiii care nu se cunosc, deoarece au mult mai multă încredere unul în celalalt și se
simt mai puțin vulnerabili atunci când își exprimă dificultățile într-un domeniu.
 Deoarece abilitățile emoționale și sociale au un rol atât de important în viața noastră, părinții și celelalte
persoane implicate în educarea copiilor trebuie să fie informați despre problematica diferențelor de gen și
despre necesitatea valorificării sau compensării acestor diferente în perioada preșcolară, perioadă care este
optimă din punctul de vedere al achizitiilor socio-emoționale. Părinții și educatorii, prin activitățile pe care le
desfășoară, pot sprijini și oferi copiilor oportunități care să ajute dezvoltarea abilităților socio-emoționale în
mod adecvat, fără ca ea să fie limitată de stereotipurile de gen.
 Vârsta preșcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate schimbări în viața
afectivă a copilului. Emoțiile și sentimentele preșcolarului însoțesc toate manifestările lui, fie că este vorba
de jocuri, de cântece, de activități educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulți. Ele ocupă un
loc important în viața copilului și exercită o puternică influență asupra conduitei lui. Emoția este o trăire a
unei persoane față de un eveniment important pentru aceasta.
 Pentru a favoriza o bună adaptare socială și menținerea unei bune sănătăți mentale, copiii trebuie să învețe
să recunoască ce simt pentru a putea vorbi despre emoția pe care o au, trebuie să învețe cum să facă
deosebire între sentimentele interne și exprimarea externă și nu în ultimul rând să învețe să identifice emoția
unei persoane din expresia ei exterioară pentru a putea, în felul acesta, să răspundă corespunzător.
 Dezvoltarea emoțională și socială a copilului sunt aspecte esențiale în evoluția sa și în special în
procesualitatea învățării, de aceea atât educatorii, cât și părinții trebuie să acorde o importanță deosebită și
acestul segment de educație.
 Îmbrățișăm de asemenea ideea că promovarea educației emoționale și sociale trebuie să vizeze orice vârstă,
urmând principiul învățării permanente, pe tot parcursul vieții, întrucât niciodată nu e prea târziu să devenim
conștienți de propriile emoții și sentimente (devenind capabili de autocontrol), precum și de cele ale celor
din jur.
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Poveștile în dezvoltarea emoțională a elevilor

Prof. Cîrstea Ileana Mihaela
Cercul de Cultură și civilizație românească
Palatul Copiilor Pitești

 Tendința mondială a generației actuale este confruntarea cu tot mai multe probleme emoționale. Așadar s-
a constatat că, tot mai mulți tineri sunt singuri, deprimați, furioși și impulsivi, recurgând cu ușurință la
agresivitate, ceea ce ar trebui să conducă la găsirea rapidă a unui remediu. Ideal ar fi ca factorii
educaționali să fie preocupați de pregătirea acestora pentru viață, de felul în care îi învață să dea
inteligență emoțiilor, readucând în acest mod civilizația pe străzi și afecțiunea în viața comună, de zi cu zi. 
 Profesorii de limba română au diverse posibilități de a realiza analize fine ale trăirilor emoționale ale
personajelor literare. Astfel că, fiecare educator îi poate învăța pe copii să perceapă trăiri afective
fundamentale, le poate cere elevilor să denumească emoțiile și sentimentele de care sunt conștienți și să le
exprime cu ajutorul limbajului non-verbal. 
 În contextul actual cred că important este să fii tu însuți, să faci ce îți place, să-ți asumi ceea ce ești și să
nu-ți fie teamă că cineva te poate cataloga greșit pentru asta. Am învățat că a fi tu însuți într-o lume care îți
dictează ce să faci, ce să crezi, ce să simți este pur și simplu o alegere personală. Iar dacă tu nu alegi să fii
tu însuți, nu ești decât o simplă marionetă în mâinile mulțimii.
 Asta încerc să le transmit elevilor mei, vreau să-i ajut să-și cunoască emoțiile, să lucreze cu ele, să le
stăpânească pe cele negative și să învețe să le înlocuiască cu cele pozitive. E greu, dar știu că nu e
imposibil! Tocmai de aceea îmi place să lucrez în mediul extrașcolar, știu că-i pot ajuta să treacă de
barierele care le sunt impuse în sistemul școlar. Sunt unici, așa că activitățile mele țin cont de
particularitățile și de individualitatea lor. Suntem un grup, dar nu suntem la fel și nici nu trebuie să
devenim la fel! 
 Dintotdeauna poveștile au avut puterea de a ne îmbogăți și înfrumuseța viețile, de a ne ajuta să formăm
modul în care percepem și interacționăm cu lumea și de a ne dezvălui minunile spiritului uman. Ele au
jucat un rol important și puternic în educație, prin ajutarea tinerilor să își dezvolte abilitățile și sistemul de
valori, dezvăluindu-le resursele necesare pentru a duce o viață liniștită emoțional, ajutându-i să se
regăsească și să-și dezvolte abilitățile de a face față și de a supraviețui vieții cotidiene. De cele mai multe
ori, poveștile sunt mijloacele eficiente pe care le putem avea pentru a putea comunica cu copiii care nu știu
sau refuză, să discute direct despre problemele care îi deranjează.
    Povestea terapeutică folosită în activitățile pe care le coordonez poate fi numită și poveste vindecătoare,
pentru că scopul este de a aduce o vindecare sau o alinare a copilului, indiferent de problema cu care
acesta se confruntă. Acest tip de poveste nu îl critică, nu îi pune etichete, nu îl obligă pe copil să se
schimbe, ci favorizează identificarea lui cu anumite personaje și implicit transpunerea soluției din poveste
și în situația sa. Și cu toate acestea, acest tip de poveste nu se poate explica, nu dă nici soluții și nici
verdicte, ci se lasă să fie înțeleasă de cel ce o ascultă sau citește. Copiii ascultă aceste povești atunci când
le sunt citite, iar intervenția se realizează în sfera lor mentală și emoțională.
               Ar trebui ca, întreaga strategie didactică a unui profesor să capete o dimensiune prin care să se
descopere și să se educe emoțiile. Astfel, se poate vorbi despre tratarea diferențiată a elevilor care poate
duce la respectarea emoțiilor și a sentimentelor fiecăruia.
               Există studii care atestă faptul că, unii copii devin adulți realizați atât din punct de vedere
profesional cât și al relațiilor sociale, spre deosebire de alții care deși au avut un bagaj educațional
performant și rezultate școlare foarte bune, nu au reușit să-și facă prieteni sau nu sunt mulțumiți de
carierele lor, de viața personală și ajung să sufere de depresii fiind nefericiți. Se pare că, ceea ce face
diferența este un anumit nivel de dezvoltare al abilităților sociale și emoționale, adică ceea ce specialiștii
au denumit inteligență emoțională. 
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În învățământul românesc, întreaga strategie didactică ar trebui să aibă și o dimensiune de educare a
emoțiilor. Tratarea diferențiată și individuală a elevilor înseamnă respectarea emoțiilor și a sentimentelor
fiecăruia. Ajutându-i pe copii, ca părinți și ca educatori, să-și observe și să-și recunoască emoțiile, putem să
îi ajutăm să vorbească despre ceea ce simt, îi învățăm să-și identifice corect emoțiile, pentru ca apoi să le
poată observa și înțelege pe cele ale celorlalți; să le vorbim despre consecințele propriilor comportamente;
să vorbim cu copiii/ elevii noștri despre ceea ce simțim noi înșine, despre emoțiile noastre și despre modul
în care facem față propriilor noastre probleme emoționale, despre cum rezolvăm conflictele sau situațiile
dificile.
 Ar fi ideal, în opinia mea, să învățăm să ne pese de emoțiile celor cu care lucrăm și să nu punem accent
doar pe cantitatea informațiilor pe care le transmitem, ci mai ales pe calitatea educației emoționale pe care o
putem sădi în sufletele elevilor pe care-i îndrumăm.
 Așadar, pentru a putea contribui la coeficientul de inteligență emoțională al elevilor cu care lucrați, ar fi
ideal să începeți, chiar de astăzi, să vă cunoașteți propriile emoții.
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR

Prof. Minciună Melania
    Prof. Puiu Florentina

                                                       GPP.”Raza de Soare,, Pitesti

 Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai pentru a
combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar și pentru a
oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului între generații.
 Preocuparea pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar trebuie privită ca o prioritate a sistemului
de educație cu atât mai mult cu cât factorii determinanți ai abandonului se multiplică și diversifică, ca
adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai provocator în care sistemul de
învățământ funcționează. PROBLEMATICA ABANDONULUI ȘCOLAR
  Abandonul școlar constă în decizia de a întrerupe parcursul școlar, înainte de finalizarea unui anumit nivel
de învățământ. Există definiții ale abandonului școlar care îl asociază părăsirii timpurii a unui parcurs
educativ, înainte de obținerea unei diplome. 
 La nivelul sistemului românesc de învățământ, elevii sunt declarați în abandon școlar și scoși din evidențele
școlare după trei ani de la renunțarea la frecventarea studiilor (conform ROFUIP 2005), perioadă în care
elevul are timp să-și reia și continue studiile. Pe de altă parte, indicatorul folosit la nivel național pentru a
avea o imagine asupra acestui fenomen, prezentat anual în raportul cu privire la Starea sistemului național
de învățământ, este determinat pe baza metodei intrare – ieșire, conform metodologiei Instutului Național de
Statistică (INS). • abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație reprezintă fenomene
distincte; primul se referă la elevii care renunță să mai frecventeze școala (într-un anumit nivel de
învățământ), în timp ce al doilea se referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de ani) care au
părăsit sistemul de educație înainte de a finaliza învățământul obligatoriu și care nu au urmat ulterior un
program de formare profesională continuă/calificare (Institutul de Științe ale Educației, 2011,
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 Copiii care nu merg la școală) 
 Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educației, a condițiilor socio-
economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a comportamentului, de
ameliorare a condițiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc și de întărire a
factorilor de protecție.

Strategiei de prevenire a abandonului școlar

 Consilierea managerială a unităților de învățământ pentru întocmirea unor planuri operaționale de prevenire
și reducere a abandonului școlar Monitorizarea continuă a frecvenței școlare Monitorizarea elevilor
identificați în risc de abandon școlar prin consiliere psihopedagogică, programe de remediere, implicare în
activități extrașcolare, colaborare cu familia Implementarea proiectelor cu finanțare externă în vederea
prevenirii abandonului școlar (proiectul M.E.N. privind învățământul secundar ROSE - Romania Secondary
Education Project,; “Educația – șansa de a-ți scrie propriul viitor” (C.J.R.A.E. Iași în parteneriat cu 14 unități
de învățământ, proiect POSDRU); „Alege școala” POSDRU/181/2.2/S/151500, „Școala după școală, primul
pas spre succesul școlar și profesional” (Romanian Education Fund) Atragerea programelor de sprijin
financiar prin burse oferite de persoane fizice sau juridice („Șanse egale pentru elevii din mediul rural” -
Asociația ProRuralis Iași, “Vreau în clasa a IX-a” – World Vision, Bursele Dedeman, Bursele StArt –
Asociația „Școala de valori”, burse oferite de către liceele și colegiile din județ etc.) 
 Diseminarea exemplelor de bune practici în prevenirea și diminuarea abandonului școlar ale unităților de
învățământ la nivelul județului prin intermediul activităților metodice, a ghidurilor metodologice și a altor
materiale de prezentare, promovare sau diseminare 
 Realizarea de acțiuni specifice de consiliere și orientare a elevilor și părinților de către profesorii consilieri
școlari în mediul urban și rural: grupuri de consiliere a elevilor aflați în situații de risc, campanii de
conștientizare asupra rolului educației, activități de tip Școala părinților Implicarea părinților în proiecte de
prevenire a abandonului școlar („Împreună pentru copii” – 80 unități de învățământ din mediul rural)
Creșterea atractivității școlii, prin introducerea de programe extracurriculare (concursuri, cercuri, activități
sportive, artistice etc.) Promovarea reușitelor școlare și extrașcolare ale tuturor elevilor, prin organizarea
unor evenimente publice Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în implementarea unor programe și
proiecte vizând prevenirea fenomenului de părăsire a școlii prin derularea unor cursuri specifice din oferta
furnizorilor de formare de la nivelul județului; 
 Colaborarea cu autoritățile locale, mediul de afaceri și ONG-urile în derularea programelor de prevenire a
abandonului școlar, susținerea elevilor din familii defavorizate prin parteneriatul cu actorii din comunitate;
Încurajarea școlilor în inițierea de programe extracurriculare (concursuri, cercuri, activități sportive, artistice
etc.) în scopul creșterii atractivității pentru elevi; Utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin
activități de timp liber și/ sau after-school.
 Demersuri întreprinse de unitățile de învățământ pe linia prevenirii abandonului școlar Demersuri atât prin
valorificarea resurselor existente la nivelul școlii, cât și prin dezvoltarea unor rețele de comunicare și
colaborare la nivel comunitar: monitorizarea absențelor demersuri de contactare a familiei, telefonic sau prin
adrese de înștiințare a părinților întâlniri cu părinții vizite la domiciliul copilului, consilierea copilului și a
familiei discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social de la primărie strategii de abordare diferențiată
în procesul de predare-învățare stimularea motivației și interesului pentru învățare implicarea elevilor în
activități extracurriculare intervenție specializată prin mediatori școlari, profesori consilieri școlari acordarea
de sprijin financiar prin burse de studii.
Bibliografie:
"Revista învățământului preșcolar" - Ministerul Educației și Cercetării – Institutul de Științe ale Educației –
București 2006
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Importanţa educației non-formale în dezvoltarea socio-emoţionala acopiilor

NICULAE MARIA
GPP”MICUL PRINȚ”, PITEȘTI
                               
„Educația nu înseamnă cât de mult ai reținut, și nici măcar cât de multe cunoști. Este capacitatea de a
diferenția între ceea ce știi și ceeace nu știi.”  
 Anatole France
Vârsta preșcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate schimbări în viața
afectivă a copilului. Emoțiile și sentimentele preșcolarului însoțesc toate manifestările lui, fie că este vorba
de jocuri, de cântece, de activități educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulți. Ele ocupă
unloc important în viața copilului și exercită o puternică influență asupra conduitei lui. Emoția este o trăire a
unei personae față de un eveniment important pentrua ceasta. Pentru a favoriza o bună adaptare social și
menținerea unei bune sănătăți mentale, copiii trebuie să învețe să recunoască ce simt pentru a putea vorbi
despre emoția pe care o au, trebuie să învețe cum să facă deosebire între sentimentele interne și exprimarea
externă și nu în ultimul rând să învețe săi dentifrice emoția unei persoane din expresia ei exterioară pentru a
putea, în felul acesta, să răspundă corespunzător.
Sistemul de învățare cu care suntem obișnuiți (cel formal) este înlocuit în zilele noastre cu învățarea prin
implicarea în activități, acceptarea de responsabilități și împărtășirea propriilor idei. Exemplul personal și
învățarea din experiențele celorlalți sunt valorificate implicit. Prin astfel de interacțiuni, proiecte,
evenimente, programe, oricine deprinde aptitudini de lucru în echipă, disciplină, responsabilitate,
comunicare, organizare, management, leadership și lista poate continua. Un joc de echipă iți poate dezvălui
dacă ai abilități de lider, de comunicare, de a pune în practică și de a realize ceea ce alții doar gândesc.
În literatura de specialitate, educația nonf ormală este reprezentată de activitățile educative organizate de
alte instituții decît școala – muzee, biblioteci, cluburi ale elevilor, etc.”și se întemeiază pe recunoașterea
faptului că “un număr mare din experiențele de învățare ale oamenilor s-au desfășurat în afara sistemului de
educație formală: la locul de muncă, înfamilie, în diferite organizații și biblioteci”.
Educația nonformală reprezintă o nouă abordare a învățării prina ctivități practice, interactive, motivante,
antrenante și amuzante. Ea este complementară educației formale și, față de aceasta din urmă, aduce un plus
de abilități câștigate, înc ondițiilel ibertății de exprimare. Acest tip deeducație se pretează perfect pentru
învățarea la orice vârsta, de la primii ani ai copilăriei, în tinerețe, la maturitate, așadar pe parcursul întregii
vieți. De cele mai multe ori în România, de educația nonformală se ocupa organizații educationale
independente de sistemul educației formale. Practicile naționale și internaționale au demonstrate însă faptul
ca metodele șitehnicile educației nonformale pot fi integrate în mediul școlar, cu rezultate remarcabile în
dezvoltarea copiilor ș itinerilor.
Educația nonformală cuprinde două tipuri de activități: -activități extra didactice: cercuri de discipline,
activități sportive si artistice, concursuri, olimpiade etc. -activități extrașcolare: proiecte de ecologie si
formare civica, excursii, acțiuni social-culturale (in clubul elevilor, la muzeu, la teatru, in biblioteci
,concerte etc.).
În vederea realizării obiectivelor educației socio-emoționale, a formării abilităților șie ducării unui
comportament corect din punct de vedere socio-emoțional, educatoarele de la grupele de copii preșcolari
pot opta pentru una sau mai multe dintre variantele următoare: 
 -sa integreze conținuturilor educației socio-emoționalev în toatevcategoriile de activități de învățare ce se
desfășoară în grădiniță; 
 -predarea/învățarea integrată în grădinițe, susținută de toatev documentele curricular în vigoare, poate
constitui o oportunitate pentru realizarea obiectivelo rpropuse de educația socio-emoțională; 
 -elaborarea și desfășurarea unor activități opționale la nivelul grupelor, specific domeniului de educație
socio-emoțională, având conținuturi specific; 
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-derularea unor proiecte complementare activităților curriculare, cu accent pe activitățile extracurriculare
și de voluntariat, cu accentuat caracter socio-emoțional, în parteneriat cu școala, părinții și comunitatea; 
 -marcarea unor evenimente din viața copiilor în care sunt introduce elemente ale educației socio-
emoționale. Întrucât evenimentele în viața fiecărui copil nu se desfășoară după o planificare anterioră,
această strategie poate fi adoptată ocazional.

Sarcina dezvoltării armonioase a copiilor la vârsta preșcolară constă nu numai în atingerea de către el a
unui anumit nivel de cunoștințe, priceperi și deprinderi; însușirea unor metode și procedee eficiente de
cunoaștere variată a realității, dar și în dezvoltarea la un nivel avansat a viețiilor afective, a capacității de
orientare socială, de situare pe o poziție morală justă, ceea ce nu are doar o însemnatate în gust
pedagogică, ci și una profund socială.

 BIBLIOGRAFIE:
-BARBU, N., POPESCU, E. Activități de joc și recreativ-distractive. București, 1993.
-JELESCU, R., JELESCU, P. Valorificarea și exersarea experienței afective la copiii de vârstă preșcolară
mare și școlară mică. Chișinău: UPS „Ion Creangă", 2004. 
-NEAGU, M. Jocul didactic – cale de acces spresufletul copilului. Bacău, 2011.
-PETREN, A., PETREN, M. Ocolullumiiîn 50 de jocuri creative. ClujNapoca: Dacia, 2006.
-SEGAL, I. Dezvoltarea inteligenței emoționale. Chișinău: Teora, 2000.

Importanța educaţiei preșcolarilor în spiritul valorilor naţionale

 

                              Prof.înv.preșcolar Safta Eliza/Ionescu Crina
Grădinița cu Program Prelungit ,,Rază de Soare”, Pitești

Educația copilului în spiritul valorilor naționale, este menită să trezească interesul cadrelor didactice și
preșcolarilor pentru arta meșteșugului popular, transmisă din generație in generație și valorificată prin
diverse metode și tehnici în grădiniță.
Prin această activitate ne-am propus să valorizăm tradițiile și obiceiurile poporului nostru în contextul
actual socio-cultural când influența mass-mediei promovează în rândul tinerilor împrumuturi din diverse
culturi. Tradițiile noastre, moștenite din moși-strămoși, dorim să fie preluate și transmise următoarelor
generații, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos și autentic, armonie, grație, ritm. Dorim
sa realizam acest lucru prin intermediul a diferite activitati interactive, relaxante ( muzică, teatru, desen,
pictură, jocuri, lucru manual) astfel încât copilul să participe cu drag și interes.
Din implicarea noastră am învățat că doar promovându-ne experiența și menținându-ne tradiția, specificul
și identitatea noastră, putem oferi copiilor oportunitatea de a înțelege imensitatea tezaurului nostru
folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare
intensitate frumusețea României, istoria și mai ales sufletul neamului.
             Ceea ce ne face diferiți unul față de celălalt, pe noi oamenii, este sistemul de valori în care credem.
Acesta ne definește ca indivizi și ca grupuri. Cu un sistem de valori ieșim din familie, cu un sistem de
valori ieșim din școală, un sistem de valori promovăm în rândul persoanelor cu care venim în contact și a
acelora pe care le educăm, ca dascăli. 
            Cum putem forma un sistem de valori dezirabil la preșcolari și care să fie acesta, este frământarea
care ne urmărește și pe care o urmăm în parcursul nostru social, familial, profesional și care stă la baza
activității noastre didactice.
Valorile culturale ale României sunt păstrate cu sfințenie mai ales în mediul rural, acesta reușind să
conserve elementele de cultură, tradiție și folclor, care sunt înțelepciuni de viață izvorâte din experiențe,
din bucurie sau durere, din năzuințe și dor, din setea de liniște sau dragostea pentru frumos, creând punți
între generații. Pătrunderea copilului în cultură se produce în familie, în primii ani de viață și continuă în
comunitățile sociale din care face parte și în mod sistematic în unitățile de învățământ.
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Grădinița fiind prima dintre acestea,trebuie să fie cea care îl face pe copil să conștientizeze valorile
creațiilor populare, să păstreze și să cultive interesul pentru cunoașterea tradițiilor, frumusețea folclorului
românesc, dansul, cântecul și portul popular, casa tradițională românească, obiceiurile și tradițiile deosebit
de bogate atât din preajma sărbătorilor de 1 Decembrie, de Paști cât și cele de Crăciun și Anul Nou, de la
cele mai mici vârste ca semn de respect pentru trecutul nostru românesc.
Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul sunt comori inestimabile definesc un popor făcându-l unic,
statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Ele sunt documente grăitoare privind istoria și cultura
acestor locuri. Imensul tezaur folcloric al acestei zone constituie o componentă valoroasă, o moștenire de
preț, pentru toți cei care trăiesc și viețuiesc în această țară.Această moștenire trebuie dusă mai departe,
pentru că un popor trebuie să trăiască prin ceea ce lasă prin fiii săi. 
Din implicarea noastră am învățat că doar promovându-ne experiența și menținându-ne tradiția, specificul și
identitatea noastră, putem oferi copiilor oportunitatea de a înțelege imensitatea tezaurului nostru folcloric în
care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare intensitate
frumusețea României, istoria și mai ales sufletul neamului. 

Bibliografie:

Ghinoiu I., Sărbători și obiceiuri românești, Editura Elion, București, 2003;
Emil Păun, Romiță Iucu – „ Educația preșcolară în România ”, Iași, Ed. Polirom, 2002.
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Hobby-uri pentru copii

 

Prof.Mirela Dinu
Palatul copiilor Pitesti

Cercul de Dans Sportiv

         Activitățile de petrecere a timpului liber pot ajuta copilul să găsească un echilibru sănătos între
angajamentele școlare și momentele de relaxare. Alături de activitățile clasice cărora elevii se dedică,
precum lectura, jocurile sau întâlnirea cu prietenii, există diverse hobby-uri care le pot stimula și însoți
creșterea, precum muzica sau sportul. Chiar dacă scopul principal rămâne să te distrezi și să te relaxezi,
hobby-urile joacă un rol important în dezvoltarea fizică și psihică a copilului .
Activități extracurriculare 
        Hobby-urile nu trebuie privite ca simple activități care sunt folosite pentru a umple spațiile eliberate de
școală. De fapt, acestea sunt angajamente regulate, structurate, care necesită practică zilnică și care, în
consecință, au efecte pozitive asupra dezvoltării fizice și psihice a copiilor. Activitățile extracurriculare îl
pot ajuta pe copil să învețe noi abilități sau să scoată la iveală talente pe care nu credeau că le posedă.
Atunci când alegem cel mai potrivit hobby pentru copil, trebuie să evaluăm următoarele aspecte:
Copilul  preferă să facă activități de grup sau individuale?
Cât timp vrei să aloci acestor activități extracurriculare?
Ce îl distrează și care sunt pasiunile lui?
Vorbește deschis cu copilul tău și, dacă descoperi că el sau ea nu are o idee clară, cel mai bine este să iei
lecții de probă înainte de a-l înscrie la un curs. În acest fel poți preveni dezamăgirile și frustrările și eviți să
cheltuiești bani inutil pentru a cumpăra echipamente sau unelte care vor rămâne închise în dulap.
Împingerea lui excesiv spre ceva pentru care nu manifestă curiozitate sau o anumită predispoziție nu va
duce la niciun rezultat bun.
Hobby-uri creative pentru copii
Hobby-urile de natură creativă au avantajul de a dezvolta simultan imaginația, emoțiile și abilitățile de
raționament. Posibilitatea de a folosi diferite materiale și tehnici oferă copiilor canale suplimentare cu care
să-și exprime sentimentele și ideile. Tinerii au astfel instrumente noi cu care să proceseze evenimentele care
au loc în viața lor, să-și consolideze bogăția de idei și să-și dezvolte abilitățile motorii fine. 



Hobby-urile manuale și creative sunt distracția potrivită pentru a da frâu liber imaginației nemărginite a
copilului . Prin intermediul culorilor, creioanelor, țesăturilor, argilelor și altor materiale, copilul își poate
exprima imaginația și emoțiile creând mici capodopere. Activitățile creative reprezintă și o sursă de relaxare
care îi permite să se concentreze asupra operei sale de artă și să uite de orice altceva. În cele din urmă, lucrul
cu diferite materiale și tehnici îi ajută pe copii să-și îmbunătățească abilitățile manuale și să-și dezvolte
capacitatea de a improviza.
Bucuria de a face și de a asculta muzică face parte din natura umană. Încă din copilărie, muzica a fost o sursă
de inspirație și distracție pentru majoritatea copiilor. Studierea unui instrument vă permite să experimentați un
mod diferit de a vă exprima sentimentele și de a da formă ideilor. Pe lângă aspectul pur creativ, exercițiile
zilnice dezvoltă concentrarea și îi învață pe tineri ce este disciplina. Învățarea unui instrument necesită ani,
angajament și perseverență, dar dacă este susținută de talent și motivație, poate deveni o parte importantă a
vieții copilului tău, chiar și la vârsta adultă.
Activitati sportive pentru copii
Dansul a fost întotdeauna în topul preferințelor copiilor: combinația dintre muzică și mișcare este ceea ce este
nevoie pentru a-i însoți în dezvoltarea lor fizică și psihologică. În timpul antrenamentului, copilul va putea, în
sfârșit, să se desprindă în ritmul melodiilor sale preferate și să se destindă după multele ore petrecute la
școală. Elegant și grațios, dansul se potrivește cel mai bine copiilor care au multă atenție și control al
mișcărilor și este recomandat pentru a îmbunătățiți concentrarea și disciplina. Hip-hop-ul, pe de altă parte,
antrenează forța și rezistența și este potrivit pentru copiii mai vioi și mai energici.
Sporturi cu mingea
Fotbalul, baschetul și voleiul sunt cele mai populare și practicate discipline cu mingea. Prin natura lor, aceste
sporturi sunt deosebit de potrivite pentru copiii mai extrovertiți, cărora le place să se antreneze în grup și să fie
în compania semenilor lor. Copiii învață să comunice între ei, să se confrunte și să se susțină. Din toate aceste
motive, sporturile cu mingea sunt mai potrivite pentru cei care se simt în largul lor în cadrul unui grup.
Tenis
Cele mai populare trei sporturi cu racheta în rândul copiilor - tenis, tenis de masă și badminton - oferă exact
cantitatea potrivită de exerciții și distracție. În timpul antrenamentului de tenis, copilul își poate dezvolta forța,
antrena rezistența și se poate mișca în aer curat. Badmintonul și tenisul de masă, pe de altă parte, sunt de
obicei hobby-uri de interior și pot fi practicate pe tot parcursul anului. Antrenamentele de grup și turneele
sunt, de asemenea, o oportunitate de a socializa, de a-ți face noi prieteni și de a petrece momente de relaxare
la sfârșitul unei zile lungi de școală.
Atletism
Alergare, sărituri și aruncări - disciplinele clasice de atletism sunt o alegere excelentă pentru a introduce
copilul în lumea sportului. Indiferent de activitatea pe o alege, este un sport capabil să dezvolte abilitățile
motorii, agilitatea și forța. Antrenamentele se desfășoară în grup, dar o mare parte din pregătire se poate face
și individual. Disciplina și practica zilnică fac ca aceste activități să fie deosebit de potrivite pentru susținerea
creșterii copiilor.
Arte martiale
Judo și Kung-fu sunt printre cele mai cunoscute și răspândite sporturi de luptă, perfecte pentru introducerea
copiilor în disciplinele de autoapărare. Sunt alegerea ideală pentru dezvoltarea autodisciplinei și exercitarea
concentrării. Practicarea acestui tip de sport are un efect profund asupra stimei de sine a copiilor și învață
respectul față de sine și față de ceilalți.
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/hobby-per-bambini
Riferimenti bibliografici:
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 (consultato in data 03.09.2020)
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[http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?menu=dossier&p=dadossier&id=16
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EXCURSIA- COMPONENTĂ A ACTIVITĂŢII

EXTRACURRICULARE DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ

 Prof. Camelia Miezu, Palatul Copiilor Pitești

     Societatea umană este în continuă dezvoltare, atât în timp, cât și în spațiu. Cultura unei societăți este
reflectată prin valorile pe care le manifestă, fie ele morale, etice,estetice, economice dar și prin relațiile pe
care le desfășoară fiecare om cu mediul în carese află, cu mediul natural.Omul, de la începuturile existenței
sale s-a aflat în mijlocul naturii, dar, uneorinatura impune manifestări față de care omul rămâne neputincios.
Treptat, oamenii au încercat să facă cercetări, să descopere mai multe lucruri despre natură, observând
căaceasta se desfășoară după anumite reguli și de aceea menținerea unui anumit echilibru alei este esențial
pentru desfășurarea normală a vieții. Atitudinile și comportamentul nostru în raport cu tot ce ne înconjoară se
formeazăîncă din momentul în care ne naștem. Mai întâi părinții noștri sunt cei care încearcă să
nefamiliarizeze cu normele și valorile morale, acest lucru fiind continuat de cătreeducatoare atunci când
copiii urmează grădinița, apoi de către învățătoare, profesori. 
     Dacă dorim ca „semințele” educației ecologice să dea roade, trebuie ca publicul-țintă să fie alcătuit din
copii, în primul rând, deoarece, precum spune și un proverb „pomul când e mic se-ndreaptă”, de mici trebuie
să le formăm copiilor principalele noțiuni, prieceperi și deprinderi de educație ecologică, trebuie ca ei să
manifeste interes încă de mici pentru a putea fi adevărați ecologiști în timp. Copiii sunt publicul cel mai
important deoarece ei sunt consumatorii de mâine ai resurselor naturii.
      Dar oare ce este educația ecologică? În ce constă? Cum se manifestă? Ce presupune? Care este scopul ei?
 Educația ecologică constituie un proces de recunoaștere a valorilor și de înțelegerea conceptelor, cu scopul
formării și dezvoltării atitudinilor, deprinderilor necesare interrelațiilor ecosistemice dintre om și natură,
studiază influența activităților umane asupra mediului înconjurător. Prin educația ecologică contribuim la o
înțelegere alegăturii dintre acțiunile omului și schimbările mediului. Educația ecologică presupune formarea
unui comportament corect față de mediul ambiant cât și o implicare activă în ceea ce privește procesele de
mediu. Este formată din două elemente: înțelegerea și aprofundarea. Înțelegerea reprezintă relația om-mediu
natural, determinată de factori precum forțe naturale și sociale. Pentru soluționarea problemei protecției
mediului, se impune cooperarea tuturor factorilor de mediu (valori etice și morale, economice, nivel de
dezvoltare a științei, factori endogeni și exogeni). Aprofundarea reprezintă capacitatea de a utiliza deprinderi
raționale, de a participa ladiscuții și dezbateri publice. Grija față de mediu este componenta esențială a
dezvoltării morale, sociale,culturale și spirituale. Copiii trebuie să se familiarizeze de la cea mai fragedă
vârstă cu aceasta. Dar pentru a dezvolta copiilor capacitatea de a lua decizii în ceea ce privește educația
ecologică, este nevoie de o dezvoltare a principalelor noțiuni despre ecologie.
 Activitățile extracurriculare sunt menite să ofere copiilor oportunități multiple de recreere, să le dezvolte
spiritul de competiție, să le valorifice potențialul intelectual șiaptitudinile, să le stimuleze imaginația,
creativitatea și inițiativa. Obiectivele educației ecologice sunt îmbunătățirera și menținerea calității
vieții,informarea copiilor despre mediu, învățarea unor deprinderi care reduc impactul negativasupra
mediului, creșterea dorinței de a ocroti natura.În cadrul grădiniței, educația ecologică se poate realiza prin
mai multe forme: observații, jocuri de mișcare, jocuri distractive, colecții, spectacole, tabere,
concursuri,vizionări de documentare. Mulți oameni susțin că, în zilele noastre copiii de pretutindeni își petrec
tot mai puțin timpul în mijlocul naturii, ei preferând să stea mai mult în fața computerului și a televizorului.
De aceea, dascălii își pot aduce contribuția în formarea acestora ca „mici ecologiști”, spre exemplu prin
ținerea orelor în mijlocul naturii, în aer liber, pentru astimula spiritul de creație al copiilor. Astfel, excursiile,
drumețiile, investigațiile ne pot oferi posibilitatea înțelegerii fenomenelor naturii și protejării ei.
 Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanță în raport cu dezvoltarea cognitivă și afectivă a
copilului, oferă copiilor posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o mare varietate de
aspecte din natură, de ordin biologic despre mediul natural și factorii de mediu. Contribuie la educarea și
dezvoltarea simțului estetic, trezește dragostea pentru natură și respectul pentru frumusețile ei, stimulează
curiozitatea și spiritul de echipă al copiilor, aceștia întipărindu-și în memorie unele aspecte care poate vor fi
de neuitat pentru ei.
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Excursia didactică are ca scop principal lărgirea orizontului didactic, realizând deasemenea legătura dintre
teorie și practică. Excursia reprezintă o călătorie de cel puțin o zi, efectuată înafara localității dereședință,
cu un mijloc de transport, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea,studiul.
 Există mai multe categorii de excursii:
 -excursii pentru cunoașterea componentelor naturale ale peisajului geografic-excursii pentru cunoașterea
anumitor obiective social-economice și culturale din peisajulgeografic
 -excursii cu obiective mixteTrebuie stimulată dorința și curiozitatea copiilor de a descoperi noi fenomene
și elemente, dar și dorința de călătorie în scopul cunoașterii și nu în ultimul rând, crearea unui suport
informativ-educativ pe plan ecologic, pentru protecția mediului.
 O excursie impune o mare responsabilitate din parte celui care o organizează. De aceea, conținutul trebuie
ales cu grijă, bine corelat cu scopul și obiectivele, perioada să fie corespunzătoare unei bune desfășurări a
activiății. Pentru aceasta, trebuie organizată după un plan bine stabilit, care să parcurgă mai multe etape:
 Prima etapă constă în pregătirea teoretică, documentarea, studierea traseului,orientarea. Este foarte
important să se realizeze o bună documentație deoarece cadrul didactic este coordonatorul activității și
trebuie să ofere explicația științifică. După ce sunt clarificate datele, cadrul didactic prezintă oferta
părinților. De asemenea, poate să repartizeze diverse sarcini copiilor, cât și părinților însoțitori. Se
analizează costul excursiei și se întocmește dosarul cu actele și aprobările necesare oricărei excursii. 
 Cea de-a doua etapă- desfășurarea propriu-zisă a excursiei, culegerea datelor și cercetarea la fața locului.
Excursiile pot studia un fenomen geologic, un aspect geografic, elemente de etnografie, aspecte din viața
culturală și religioasă, aspecte din viața socio-economică, aspecte ale trecutului istoric. 
 Cea de-a treia etapă- selecția, prelucrarea materialului cules și valorificarea rezultatelor. După finalizarea
excursiei informațiile se păstrează, se ordonează evenimentele, se sortează sarcinile de lucru, se compară
anumite aspecte, se conștiențizează anumite trăiri ale participanților, se emit concluzii și se fac aprecieri.
 Materialul cules poate fi valorificat prin realizarea unor panouri informative sau panouri cu fotografii de
grup ale elevilor. Acestea din urmă au, pe lângă scopul ilustrativ și unul educativ de popularizare a acțiunii
pentru trezirea interesului copiilor pentruconoașterea patriei.
 În concluzie, putem afirma , că pe teren, în comparație cu sală de clasă, conținutul informativ al lecției are
o arie mai vastă de cuprindere a elementelor adiacente care definesc categoria de noțiuni propusă în studiu.
Prin observație, conversație și dezbatere în teren a mai multor probleme se vor consolida generalizări și se
vor face înțelese legăturile cauzale între componentele mediului și un complex teritorial din zonă. Protecția
naturii reprezintă una dintre cele mai importante preocupări ale zilelor noastre, manifestînd trei aspecte
importante: prevenirea deteriorării mediului, acțiuni de depoluare și reconstrucție, păstrarea sau întreținerea
zonelor depoulate. Trezindu-le interesul față de natură, putem aprinde o scânteie a sentimentului de stimă
față de sine și nu trebuie să ne facem griji dacă nu putem face totul. Aprinderea unei scântei este un început
bun.
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 METODE ȘI TEHNICI INOVATIVE

 DE ABORDARE A PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII-EVALUĂRII

 

 Prof. Răzvan Pătrașcu
 Prof. Mihaela Camelia David
 PALATUL COPIILOR PITEȘTI
 
 „Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, educația va
rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de cărțile de
metodologie.” Gaston Mialaret
            Activitatea instructiv-educativă se desfășoară în baza unor finalități, este pusă în practică prin
intermediul unui sistem de metode și procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, iar
rezultatele sunt verificate și evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul școlar integrează toate aceste
componente, dintre care o poziție centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea finalităților
educaționale.
          Metodele de învățământ pot fi definite ca „modalități de acțiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod
independent sau sub îndrumarea profesorului, își însușesc cunoștințe, își formează priceperi și deprinderi,
aptitudini, atitudini, concepția despre lume și viață”.( M.Ionescu, V.Chiș)
          Metoda este selectată de cadrul didactic și este pusă în aplicare în lecții sau activități extrașcolare cu
ajutorul elevilor și în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare între profesor și elev,
participarea lor la căutare de soluții, la distingerea dintre adevăr și eroare și care, sub forma unor variante
și/sau procedee selecționate, se folosește pentru asimilarea cunoștințelor, a trăirilor valorice și a stimulării
spiritului creativ.
          Când se alege o metodă, se ține cont de finalitățile educației, de conținutul procesului instructiv, de
particularitățile de vârstă și de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia grupurilor școlare, de natura
mijloacelor de învățământ, de experiența și competența cadrului didactic.
          Metodele tradiționale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu noile
principii ale participării active și conștiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare deosebită în
condițiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul la mesajul informațional
transmis raportat la unitatea de timp.
Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă și conștientă a elevilor în procesul
propriei formări și stimularea creativității acestora. În acest context, prefacerile pe care le cunosc metodele
de învățământ cunosc câteva direcții definitorii. Relația dinamică-deschisă constă în raporturile în schimbare
ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului de
învățare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcție de registrul căruia i se raportează. Amplificarea
caracterului formativ al metodelor presupune punerea accentului pe relațiile sociale pe care le are elevul în
procesul de culturalizare și formare a personalității. Reevaluarea permanentă a metodelor tradiționale
vizează adaptarea lor în funcție de necesități și raportarea lor la evoluția științei.
          Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în :
1. Tradiționale: expunerea didactică, conversația didactică, demonstrația, lucrul cu manualul, exercițiul;
2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, metode de
simulare( jocurile, învățarea pe simulator), învățarea prin descoperire.
          Principala metodă de educare a gândirii în învățământul tradițional o constituie expunerea
profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, susținându-se că ea
nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă
pasiv la expunere, pe care știu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă tradițională, convorbirea cu întreaga
clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidați, nu știu ce se urmărește. Așadar,
forma clasică a învățământului dezvoltă puțin gândirea elevilor.
Ulterior s-au preconizat diverse moduri de organizare a învățământului, denumite școli active, în care
accentul cade pe studiul individual efectuat de elevi. Modul nou, activ, de organizare a învățământului se
dovedește superior, dar solicită mult timp. Odată cu descongestionarea programelor școlare în cadrul
reformei învățământului, se va începe și activizarea predării în școala românească.
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Metodele activ-participative pun accent pe învățarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu metodele
tradiționale de învățare. Educația pentru participare ii ajuta pe elevi sa-si exprime opțiunile în domeniul
educației, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanți la propria formare. Elevii nu sunt doar un
receptor de informații, ci și un participant activ la educație.În procesul instructiv-educativ, încurajarea
comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăța” la a „învăța să fii și să devii”, adică
pregătirea pentru a face față situațiilor, dobândind dorința de angajare și acțiune. Principalul avantaj al
metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic și formarea capacității
acestora de a emite opinii și aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi
dezvoltată o gândire circumscrisă abilităților cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă
o gândire centrată pe testarea și evaluarea soluțiilor posibile într-o situație dată, urmată de alegerea
rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă a deține cunoștințe valoroase și utile, a
avea convingeri raționale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate și
evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ și a colabora la găsirea
soluțiilor.
 Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; metoda
Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Palariile ganditoare; metoda Frisco;
metoda Schimba perechea; metoda Explozia stelara; diagrama Venn; metoda Cauza-efect.
 Pentru ca învățarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea unor reguli.
Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuși să lucreze în echipă, se impune
respectarea a două condiții: asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formularea unor explicații complete și
corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să fie înțeleasă de toată lumea.
 În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă impresia că au
succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de expectanțe pozitive
față de elevi; utilizarea unor strategii de management educațional eficient; stabilirea de obiective clare și
comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă.
 Eficiența muncii în grup depinde de claritatea explicației pentru sarcinile de lucru. Profesorii trebuie să
ofere explicații cât mai clare și să se asigure că ele au fost corect înțelese de către elevi.
Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele tradiționale
și cele moderne utilizate în predare.
 Metodele tradiționale au următoarele caracteristici:
• pun accentul pe însușirea conținutului, vizând, în principal, latura informativă a educației,;
•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii, asadar
comunicarea este unidirectionala;
•sunt predominant comunicative,;
•sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a cunostintelor;
•au un caracter formal și stimulează competiția;
•stimulează motivația extrinsecă pentru învățare;
•relația profesor-elev este autocratică, disciplina școlară fiind impusă.Aceste metode genereaza pasivitatea
in randul elevilor.
 La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note:
•acordă prioritate dezvoltării personalității elevilor, vizând latura formativă a educației;
•sunt centrate pe activitatea de învățare a elevului, acesta devenind subiect al procesului educațional;
•sunt centrate pe acțiune, pe învățarea prin descoperire;
•sunt orientate spre proces;
•sunt flexibile, încurajează învățarea prin cooperare și capacitatea de autoevaluare la elevi, evaluarea fiind
una formativa;
•stimulează motivația intrinsecă;
•relația profesor-elev este democratică, bazată pe respect și colaborare, iar disciplina derivă din modul de
organizare a lecției.Prin metodele moderne se incurajeaza participarea elevilor, initiativa si creativitatea.
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Din toate cele menționate rezultă faptul că profesorul trebuie să-și schimbe concepția și metodologia instruirii
și educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de educație permanentă.
 În mod sigur o metodologie de succes va implica împletirea celor două modele (clasic și modern), având
proporții diferite între ele în funcție de situația momentului, de colectiv și bineînțeles de obiectivele
educaționale urmărite.
 Elementul cheie în educație îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese pentru a putea
cunoaște și utiliza practic informațiile însușite. O învățare eficientă presupune mai întâi înțelegerea faptelor,
analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoștințelor dobândite ulterior, generalizarea și
abstractizarea lor.
 Profesorul nu mai este cel care ține o prelegere în fața elevilor ci e mediator și îndrumător în activitatea de
învățare pe care aceștia o parcurg. Predarea se realizează prin utilizarea unor metode activ – participative care
să solicite interesul, creativitatea,imaginația,implicarea și participarea elevului,în scopul însușirii unor
cunoștințe care să–i folosească.

METODE INTERACTIVE DE PREDARE ÎN ERA DIGITALĂ

 

Prof. Margareta Diaconu
Palatul Copiilor Pitești

 Educația digitală
 
 Trăim în era informației sau era digitală, care este o perioadă din istoria omenirii caracterizată prin trecerea
de la producția industrială la informație și computerizare, schimbând major modul în care oamenii
interacționează între ei, dar și cu instituțiile publice și entitățile economice. Cadrele didacticeau trebuit ca
în timp  scurt să se adapteze noului sistem de predare. Pentru a-i susține și ajuta, multe entități au elaborat
cursuri prin care au instruit cadrele didactice în cum să folosească tehnologia pentru a-și structura
informația care trebuie predată și pentru a face cursurile cât mai atractive și interactive pentru copii.
Progresele în tehnologia digitală au permis elevilor să aleagă ce, cum și când să învețe. Se străduiesc pentru
o învățare personalizată care să se potrivească preferințelor și nevoilor lor individuale. O cultură a învățării
independente se dezvoltă puternic atunci când oamenii se îndreaptă să continue să învețe.
Învățarea are loc continuu, într-o varietate de contexte și moduri susținute de tehnologii care permit
oricărui elev să acceseze cu ușurință informații interne și externe și să interacționeze în rețele cu experți și
colegi. Mixarea metodelor face ca învățarea să fie mai eficientă. 
E cert faptul că predarea în mediul online este diferită, dar nu cu un grad înalt de dificultate, informațiile pe
care le vei preda rămân la fel, doar că vor trebui selectate metode interactive de predare, deoarece la
distanță este mai greu să-i ții focusați pe copii pe o perioadă mai lungă, astfel și interactivitatea va fi la
același nivel. 
Metode interactive de predare online
Informații structurate
E necesară prezența mai multor activități de predare-învățare cu elevii, să nu fie doar teorie. Teoria ar
trebui să ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs. Pentru structurarea informațiilor care
urmează să fie predate, recomandăm prezentările PowerPoint. Slide-urile vor cuprinde doar cele mai
importante informații, astfel, urmând să se dezvolte împreună subiectul cursului.
De asemenea, prezentările PowerPoint trebuie să fie atractive, dar nu obositoare pentru ochi, astfel, alege o
temă de culoare și culori care se pot citi. Mai mult, adaugă imagini și video-uri, dar îți recomandăm ca
videourile să fie scurte, deoarece vei pierde atenția copiilor, fiindcă acestea conțin prea multe informații
sau prea multe detalii iar copilul se plictisește.
Chestionare și quiz-uri
Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Evaluarea sub formă de chestionare sau quiz-uri
sunt metode bune și interactive de evaluare la fiecare sfârșit de oră. Pe internet există o mulțime de
platforme care îți permit să evaluezi gradul de cunoștințe rămase în urma informațiilor predate.
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Aceste metode oferă un plus foarte mare pentru cadrele didactice, deoarece față de evaluarea tradițională de
la fiecare sfârșit de curs, în care se întreba elevii despre ce au discutat azi la oră, respectivele metode oferă
posibilitate de a intra mai în detaliu în cunoștințele asimilate pe parcursul orei, precum și posibilitatea de a-
și autoevalua tehnica de predare, deoarece dacă mai majoritatea elevilor au însușit corect informațiile
predate, atunci e clar că profesorul face aproximativ tot ce trebuie.
De asemenea, aceste metode permit cadrelor didactice să își dea seama care copii nu au înțeles subiectul și
au nevoie de o atenție sporită sau care copii nu au fost atenți la oră și ar trebui de implicat mai mult. Dar, îți
recomandăm ca aceste chestionare și quiz-uri să nu fie notate, pentru a nu intimida copilul și pentru a fi
perceput ca o activitate educativă. 
Proiectul
Aceasta este o metodă complexă de evaluare, de regulă are loc la sfârșitul unui modul sau semestru. Cu
această metodă se evaluează progresele pe care le-au făcut în timp elevii. Această metodă pun elevii în
situația de a analiza și cerceta informații pe care le-au descoperit singuri. Cu ajutorul accesului la internet și
la volumul mare de informații, aceștia vor învăța să-și structureze informația și să o integreze în așa fel într-
un proiect încât să fie pe înțelesul tuturor.
De asemenea, pentru ca acest proiect să fie mai interesant de realizat, dar și de prezentat de către elei,
încurajații pe aceștia să utilizez platforme sau alte aplicații online pentru a crea suport vizual pentru
proiectul lor. Să integreze poze sau videouri despre subiectul ales, astfel, realizarea proiectului devine mai
captivantă.
Jocurile didactice
Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățare-evaluare, iar în învățământul la
distanță este mai accesibil, ușor de organizat și eficient, există jocuri deja special concepute pentru multe
subiecte care sunt predate la școală. Astfel, tu, ca și cadru didactic, trebuie doar să îl identifici sau chiar să
îl creezi tu. Există multe platforme care îți oferă această opțiune și tutoriale despre cum ar trebui să
folosești platforma.
De asemenea, poți informa copilul în legătură cu faptul că există astfel de jocuri didactice, care sunt foarte
captivante, chiar și pentru un om matur. Descoperă aici jocuri didactice online.
Avantajele respectivelor metode interactive de predare:
– pregătirea devine individuală, ținând seama de caracteristicile personalității, interesele și nevoile fiecărui
elev;
– devine posibilă prezentarea concisă și succintă a oricărei cantități de informații educaționale;
– percepția vizuală se îmbunătățește de mai multe ori, procesul de însușire a materialului educațional este
mult simplificat;
– activitatea cognitivă a elevilor este intensificată, aceștia primesc cunoștințe teoretice și abilități practice.
Concluzie
Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, acesta trebuie să fie centrate pe
nevoile elevilor, să răspundă diferitelor nevoi de învățare a elevilor, deoarece nu toți elevii învață în același
ritm. Dacă materialele didactice vor fi structurate în așa fel încât să plaseze copilul pe primul loc, atunci
acesta vor participa la activitățile școlii cu plăcere.
Principala problema cu care s-a confruntat sistemul de învățământ românesc a fost lipsa de structură și lipsa
infrastructurii minimale (laptop, tabletă, telefon, conexiune la internet). dar și lipsa cunoștințelor tehnice ale
cadrelor didactice, dar și a părinților.
Astfel, furnizorii de servicii educaționale s-au adaptat rapid la contextul actual, cercetând și analizând
modele de predare-învățare-evaluare online au reușit să dezvolte cursuri pentru cadrele didactice și părinți
în care îi instruiesc pe aceștia pe partea de folosire a tehnologiei în domeniul educației.
Inițial, aceste cursuri ofereau informații minime și generale despre educația la distanță, dar la aproximativ
un an de la trecerea la învățământul la distanță, aceste cursuri au devenit mai complexe și specifice, în
funcție de nevoile identificate ale cadrelor didactice.

https://www.didactic.ro/jocuri
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 SCHIMBĂRI POLITICE, INTELECTUALE ŞI IDEOLOGICE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA

 
 Capel Viviana 
 Palatul Copiilor Pitesti
 Cercul de Studii Europene

 În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea are loc o profundă
schimbare intelectuală în spațiul românesc, pe măsură ce contactul cu ideile apusene sporea, iar elita
religioasă, politică, culturală, nutrea aspirații înscrise în orizontul luminismului. Într-un climat intelectual
extrem de divers, în care se întâlneau adepții tradiției și cei ai inovației culturale, învățații români au fost
receptivi la noile curente de idei, astfel că „ două idei au dat gândirii lor direcție și coeziune: națiunea și
Europa”. Viața intelectuală a Principatelor Române avea o dinamică proprie, pe o tradiție locală, care ne
ajută să vedem diferențele specifice ale mișcării luministe în acest spațiu. Încrederea în rațiune și educație
este dublată și aici de o atitudine critică față de instituțiile existente. Contactul cu lumea occidentală a adus
conștiința faptului că românii sunt înapoiați sub raport cultural, economic și de civilizație. Conflictul cu
biserica și cu dogmele religioase este aproape absent. Chiar și clericii suferă o metamorfoză spirituală, și
multe capete ale bisericii devin figuri reformatoare, precum Chesarie de Râmnic, Leon Gheuca, Veniamin
Costache.
 În prima jumătatea a secolului al XIX lea, s-au produs noi schimbări fundamentale, acre pot fi apreciate ca
fiind de natură revoluționară. Putem grupa aceste schimbări, care vor traversa momentul revoluționar
pașoptist, în cele trei categorii: o revoluție ideologică ( și pe plan cultural), una politică și una economică.
 Prima este o revoluție culturală ce a modificat mentalitățile, concepțiile politice și filosofice, făcând trecerea
de la gândirea religioasă la cea raționalistă, modernă. Revoluția politică, începută cu instaurarea domniilor
pământene după mișcarea din 1821, a dus treptat la formarea structurilor moderne ale statului național.
Revoluția economică s-a înfăptuit printr-o tranziție lentă de la structurile feudale la cele capitaliste, începând
cu intrarea principatelor în relații comerciale cu Apusul.
 În același timp, a avut loc și o schimbare a statutului geopolitic al spațiului românesc, care a ieșit treptat de
sub autoritatea și dominația imperiilor răsăritene și a intrat în sfera de influență a puterilor occidentale. 
 Gânditorii epocii aderă acum la un set de convingeri și idei:
-poporul român, de origine romanică, este un popor unitar, în pofida faptului că trăiește în state diferite,
unitatea sa fiind probată prin unitatea limbii și a culturii, prin unitatea obiceiurilor și prin intensele legături
economice care i-au sudat spiritual și lingvistic pe români, în decursul veacurilor. De aceea, înfăptuirea
unității politice a românilor reprezintă un imperativ și o direcție firească a evoluției istorice. Motivul refacerii
„Vechii Dacii”va domina acțiunea politică și imaginarul generației pașoptiste.
-Poporul român, ajuns la nivelul de conștiință națională modernă, trebuie să înfăptuiască o suită de reforme
sau revoluții interne pentru a se moderniza și a-și dobândi locul pe care îl merită în plan european: pe plan
politic aceste reforme aveau menirea de a democratiza structurile statului, de a introduce principiile noi de
organizare a instituțiilor.
-În plan economic imperativele constau în desființarea iobăgiei, împroprietărirea țăranilor, încurajarea
industriei, formarea infrastructurilor moderne de transport și comunicație.
- Instrumentul fundamental al acestor reforme își are punctul de sprijin în plan cultural (curente de idei,
creație literară, instituții de învățământ, presă ), dar și în plan politic: convingerea generației pașoptiste a
devenit aceea că aceste reforme nu pot fi înfăptuite decât printr-o schimbare de regim politic. Schimbările
culturale trebuie să pregătească mișcarea politică: luminarea prin cultură, învățământ, pentru ca poporul să
devină conștient de drepturile sale și să devină capabil pentru a înfăptui reforme moderne. Așadar,
emanciparea culturală este văzută ca o condiție a emancipării politice și economice.
-Decisive pentru întemeierea noii culturi și pentru formarea noilor mentalități sunt cercetarea istoriei,
studierea limbii, cercetarea tradițiilor și a culturii populare, analiza condițiilor particulare de ordin politic și
social,, în care evoluează poporul român.
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Această problematică originală s-a reflectat și în planul gândirii politice și istorice, în sistemele de idei pe
care le-au edificat gânditorii români. Evoluția gândirii și a instituțiilor politice, în prima jumătate a secolului
al XIX lea exprimă această tendință de democratizare și de adaptare a principiilor liberale la condițiile
interne.
 După interpretarea lui Nicolae Bălcescu, statul feudal românesc s-a transformat din faza sa de „stat domnesc
sau absolut” în „stat boieresc sau aristocratic”, apoi în „stat fanariot”, care acoperă „un veac de apăsare și
jefuire, de corupție și degradație, de slăbiciune și apunere a naționalității”. În prima jumătatea secolului al
XIX lea, odată cu introducerea în cele două Principate a „Regulamentelor Organice” (1831-1832), statul se
metamorfozează într-un stat „ciocoiesc sau birocratic”, iar sarcina revoluției pașoptiste ar fi aceea de a-l face
„românesc sau democratic”. 
 Deși într-o forma incompletă, Regulamentele Organice au prefigurat instituții asemănătoare cu cele ale unui
regim parlamentar, inaugurând sistemul modern de reprezentare și de aplicare a principiului fundamental al
separației puterilor. Aceste Regulamente sunt primele legiferări scrise de natură constituțională, prin care se
introduc în cele două Principate adunări reprezentative moderne, alese prin sufragiu censitar. Tot ele au
consacrat pentru prima dată separația puterilor în stat. Iată cum aprecia Bălcescu rolul Regulamentului
Organic: „Regulamentul cu toate relele sale, aduse însă oarecare principii folositoare și se făcu un instrument
de progres. El recunoscu în drept principiul libertății comerciale, despărțirea puterilor judecătorești,
administrative și legiuitoare și introduse regimul parlamentar ”.
 Adunarea obștească obișnuită avea atribuții legislative, „Adunarea Obștească extraordinară”avea misiunea
de a alege domnitorul, (un singur domn a fost ales prin această procedură, Ghe. Bibescu în 1842). Atribuțiile
administrative erau conferite unui „Sfat administrativ”. Adunările Obștesti au dobândit cu timpul caracterul
unui parlament autentic, în care s-au confruntat diferite poziții și interese. Pe lângă marea boierime, care
domina aceste instituții, boierimea mică și mijlocie și-a afirmat și ea interesele, fiind mai atașată de
exponenții stării a treia sau ai gândirii liberale. Adunările au reușit să modernizeze legislația internă în unele
domenii administrative, economice, culturale, sociale, în acord cu tendințele și nevoile epocii. În aceste
adunări legiuitoare, s-au conturat cele două curente, cel conservator și cel liberal, ultimul manifestându-se ca
o forță contestatară, ce a introdus în dezbatere numeroase inițiative de democratizare a societății românești,
precum și proiecte de unificare națională.
 Astfel, în Adunarea Obștească din țara Românească s-a constituit o opoziție puternică a unui grup de
deputați față de tendința Rusiei de a încălca autonomia internă a țării. Circa 20 de deputați au format în anii
1835-1839 o grupare de opoziție, sub denumirea de „partida națională”, condusă de Ion Câmpineanu,
grupare ce a susținut cu tărie dreptul țării de a-ți organiza viața internă în mod autonom, conform tratatelor
șistipulațiilorinternaționale. Acești deputați au elaborat în 1838 un „proiect de constituție” și un proiect de
unificare al Principatelor, proiect pe care l-au adresat și diplomaților străini, documente prin care cereau
unificareaMoldovei și a ȚăriiRomânești într-un stat unitar și independent „Regat al Daciei”, stat organizat pe
baze democratice, cu separarea clară a puterilor, în care Adunarea Națională să fie un for de largă
reprezentare.

Rolul activităților artistico-plastice în educaţia non formală

 

Prof. Pătrășcan Maria Magdalena
Palatul Copiilor Pitești

     Activitățile educativ-artistice din domeniul artelor vizuale, în context nonformal, prezintă interes  pentru
copii și tineri  întrucât acestea sunt foarte variate și accesibile. În sens larg, educația nonformală cuprinde
totalitatea acțiunilor organizate în mod sistematic în afara sistemului formal al educației. Din punct de
vedere etimologic, termenul de „nonformal” își are originea în latinescul „nonformalis”, preluat cu sensul
de „în afara unor forme special și oficial organizate pentru un gen de activitate”. Nonformal desemnează o
realitate educațională mai puțin formalizată, dar întotdeauna cu efecte normativ-educative.
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]n literatura de specialitate, educația nonformală este reprezentată de activtitățile educative organizate de
alte instituții decât școala – muzee, biblioteci, palate si cluburi ale elevilor etc. și se întemeiază pe
recunoașterea faptului că „un număr mare din experiențele de învățare ale oamenilor s-au desfășurat în afara
sistemului de educație formală: la locul de muncă, în familie, în diferite organizații și biblioteci”
Educația non formală este diferită față de educația formală, atât prin conținut, cât și prin formele de
realizare. Conținutul este organizat pe arii de interes (și nu pe ani de studiu sau discipline academice), iar
formele sunt foarte diverse ca durată, modalitate de organizare sau predare. Această educație are menirea să
dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acțional al copiilor și tinerilor, să răspundă intereselor și opțiunilor
acestora pentru timpul liber. Învățământul extrașcolar asigură posibilități suplimentare de informare,
documentare, comunicare, dezvoltare, incluziune socială și autorealizare
În cadrul activităților artistico-plastice se însușesc principiile de realizare a lucrărilor artistic plastice, se
formează premizele necesare pentru obținerea de către copii a performanțelor în domeniu. Aceste activități
sunt proiectate în armonie cu curriculumul școlar la disciplina educația plastică și contribuie la dezvoltarea
competențelor specifice urmărite de disciplină. Studierea limbajului plastic, a structurilor compoziționale și
tehnicilor de lucru cu diverse materiale reprezintă o etapă a procesului educativ . Prin urmare, activitățile
artistico-plastice în context nonformal, în esența sa, constituie un proces de formare/dezvoltare a
competențelor de receptare și de creare a lucrărilor plastice, de comunicare și percepere artistică.
Desenele realizate de copii, au „farmecul” lor aparte. Desenul infantil, fiind o artă expresivă și laconică,
vine să ne scoată în atenție lucrurile cele mai importante pentru copii. Imaginea artistico-plastică creată la
vârstă fragedă este o proiecție a sinelui, rezultat al actului de creație al copiilor și totodată un mijloc de
instruire-educație pentru conducătorii de ateliere de arte plastice.
Dezvoltarea creativității artistico-plastice și capacităților de exprimare a copilului în cadrul activităților
facilitează tendința către libertatea cugetului și sentimentelor estetice, contribuie la dezvoltarea
competențelor în creația artistică și sporește încrederea în forțele proprii.
 Scopul general al educației artistico-plastice, constă în formarea personalității creative, receptive la
frumosul din viață și artă, cu capacități de asimilare a valorilor artistice ale artei plastice, practice, este
identic cu scopul general al Educației plastice în școală, respective, putem vorbi despre aceleași competențe
formate, antrenate sau dezvoltate pe parcurs.

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 

                                               EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV                                                                                    

 
  Profesor: Neacșu Marilena

  Palatul Copiilor Pitești
                                                                         

    Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode și procedee
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel
încât copilul să poată progresa cu mai multă ușurință și mai temeinic spre o deplină stăpânire a
cunoștințelor”.
     Trebuința de se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădinița cu
viața. Pentru a-l face pe copil să depășească în școală „greutățile greu de învins”, important este să nu
uităm că una din trebuințele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv –
educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat și momentele recreative, de relaxare, atunci
rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activități elevii se deprind să folosească surse
informaționale diverse, să întocmească colecții, să sistematizeze date, învață să învețe. Prin faptul că în
asemenea  activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități, copii se
autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activități, posibilități deosebite să-și cunoască
preșcolarii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul
principal al grădiniței și al învățământului primar – pregătirea copilului pentru viață.
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 În legătură cu dezvoltarea creativității copiilor, pot fi date profesorilor următoarele îndrumări: gândirea
creativă și învățarea din proprie inițiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de
abordare a problemelor de manipulare a obiectelor și a ideilor. Preșcolarii trebuie să fie îndrumați să
dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranță față de ideile noi, capacitatea de a
descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare a lor și posibilitatea de a critica constructiv.
 Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăși să fie creativ.
 Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea
înclinațiilor și aptitudinilor preșcolarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. Având un
caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire, la astfel
de activități. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. Succesul
este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să
te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului
pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita
școlară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți de afirmare în
mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual.
 Oricât ar fi de importantă educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu epuizează sfera
influențelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care
viața capătă alte aspecte decât cele din procesul de învățare școlară. În acest cadru, numeroși alți factori
acționează, pozitiv vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale – organizate
selectiv – constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producție în
desfășurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național, de viața și
activitatea unor personalități de seamă ale științei și culturii universale și naționale, relațiile dintre oameni
șirezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învățare, întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii
acumulează în cadrul lecțiilor. Spectacoleleconstituie o altă formă de activitate extrașcolară, prin care copilul
face cunoștință cu lumea minunată a artei. Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de
impresii puternice, precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra
dezvoltării elevilor. Astfel de activități sunt de o reală importanță intr-o lume dominată de mass media și ne
referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și mai presus de toate slabi
dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de
cunoștinte punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Activitățile de acest gen au o
deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.
In cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep
activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în
aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, preșcolarii iși pot forma sentimental de respect și dragoste față de
natura, față de om și realizarile sale. In urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă
creativitate și sensibilitate , imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe
care le culeg, sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație. La vârsta preșcolară, copiii sunt
foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest
sens. Ca profesori, trebuie să oferim în mod gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe
științifice, să organizăm activități educative privind protejarea mediului inconjurator.
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Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice

 

Prof. Carmen Dragomir, Prof. Mirela Ionescu Jambu, 
Palatul Copiilor Pitești

 Cercurile care își desfășoară activitatea în palatele și cluburile copiilor de la nivelul întregii țări, prin
programele extrașcolare dezvoltate, prin proiectele educative în parteneriat și prin competițiile de profil, prin
activitățile specifice educației non formale, au un impact favorabil asupra dezvoltării psiho-emoționale a
copiilor dornici să cunoască și să protejeze mediul în care trăiesc dar și asupra comunităților din care fac parte. 
 „Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice” este un amplu proiect educativecoturistic dedicat
biodiversității României, inițiat la Palatul Copiilor Pitești, care s-a aflat la ediția a IV-a în acest an școlar,
2021-2022, sub coordonarea prof. Corina Voicilă, prof. Carmen Dragomir și prof. Mirela Ionescu Jambu.
Proiectulinterdisciplinar este un proiect educațional cadru care conține ca activitate principală concursul cu
aceeași denumire și alte activități de amploare, proiecte educaționale complementare concursului, denumite
Situri NATURA 2000. Proiectul evidențiazăminunata biodiversitatea României din spațiul mioritic delimitat
de Arcul Carpatic, Dunăre și Marea Neagră: ariile naturale protejate naționale – parcuri naturale, parcuri
naționale, rezervații științifice, rezervații și monumente al naturii; ariile naturale protejate de interes comunitar
– situri din rețeaua Natura 2000 care aparțin celor cinci bioregiuni ale României, bioregiunea pontică,
bioregiunea stepică, bioregiunea alpină, bioregiunea continentală, bioregiunea panonică; ariile naturale
protejate de interes internațional – situri ale patrimoniului mondial natural și cultural, Delta Dunării; rezervații
ale biosferei, Delta Dunării, Retezat, Pietrosul Rodnei; zone umede de importanță internațională, inclusiv
Delta Dunării; geoparcuri,Țara Hațegului și Platoul Mehedinți.
 Proiectul dă viață obiectivelor de dezvoltare durabilă, reunește evenimente de învățare pentru elevi creativi și
curioși care prin exersarea abilităților și inteligențelor naturalisteîși îmbogățesc educația ecologică
indispensabilă pentru formarea lor ca viitori protectori ai României sustenabile, în care comunitățile se pot
dezvolta și conviețui în armonie cu natura.Dezvoltarea durabilăreprezintă acea dezvoltare a societății umane
care satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface
propriile nevoi (Comisia Brundland – Viitorul nostru comun, 1987).
 Primul proiect educativ intitulat Situri Natura 2000 – Bioregiunea pontică, parte a proiectului mai amplu
menționat anterior, este un proiect educativ în parteneriat -schimb de experiență, cu anvergură națională,
dedicat Zilei Internaționale a Mării Negre. Proiectul de învățare autentică a reunit elevi dornici să descopere
natura României și să valorizeze importanța acesteia sub îndrumarea profesorilor lor care au realizat un
veritabil schimb de experiență pe marginea problematicii modalităților de conservare a biodiversității, cu
accent pe promovarea ecoturismului, soluție a dezvoltării sustenabile în destinațiile ecoturistice, inclusiv din
bioregiunea pontică.
 Activitățile educative din cadrul proiectului educativ intitulat Situri Natura 2000 – Bioregiunea pontică au
motivat și au pregătit elevii pentru participarea în număr mare la Concursul județean interdisciplinar online cu
participare națională organizat la Palatul Copiilor Pitești, „Conservarea biodiversității în destinațiile
ecoturistice” din 26 noiembrie 2021. Concursul a reunit cinci secțiuni cu teme atractive pentru elevii cu vârste
cuprinse între 10 și 18 ani care au intrat în competiție pentru realizarea de materiale / produse pentru
promovarea destinațiilor ecoturistice, arii naturale protejate din județul Argeș și din alte județe ale țării. Cele
cinci secțiuni aleconcursului au fost: fotoreportaj de călătorie în natură „Ecoturist în România”; referat
științific „Parcurile naturale ale României”; ecoeseu „România mea frumoasă /My Beautiful Romania”;
etnofotografie„Tradițiile, obiceiurile și folclorul, componente ale biodiversității etno-culturale din destinațiile
ecoturistice” și „Afișul digital”, de promovareaunei destinații ecoturistice îndrăgite. Elevii participanți au
demonstrat nu numai că sunt iubitori ai naturii meleagurilor românești, ci și ai credințelor, tradițiilor,
sufletului, cântului și dorului românesc, iubitori a tot ceea ce este autentic românesc. 
 Proiectul „Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice” este dedicat României, așadar, cu ocazia
zilei de 1 decembrie, zi de mare sărbătoare și de mândrie națională, participanții la acest proiect, ecoturiști
pentru biodiversitate, pentru sustenabilitate, pentru pace, au adresat urarea care unește inimi și aduce speranță
în sufletele tuturor românilor, „La mulți ani, România!”
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        Și în acest an școlar au fost îndeplinite scopul și obiectivele specifice ale proiectului cadru
„Conservarea biodiversității în destinațiile ecoturistice” iar sprijinul și încrederea acordate de către
partenerii educaționali reprezintă fundamentul eforturilor de continuare și de îmbunătățire a viitoarelor
ediții. Parteneriatul educațional a creat o bună coeziune pentru realizarea educației ecologice a elevilor și a
comunității din care fac parte (într-un mediu educațional nonformal care poate fi replicat cu succes și în
mediul formal), chiar și în contextul epidemiologic actual cauzat de pandemia de coronavirus, activitățile
fiind adaptate a se desfășura cu precădere în mediul online, cu respectarea întocmai a tuturor regulilor și
restricțiilor impuse de autoritățile competente.
        Elevii și profesorii implicați în proiect aduc un sincer omagiu oamenilor de știință, cercetătorilordin
universități și din administrațiile ariilor protejate, muzeografilor, artiștilor fotografi și realizatorilor de filme
documentare, tehnicienilor, exploratorilor, ghizilor, tuturor „biosfericilor” dedicați, tuturor celor care
realizează o muncă extraordinară și complexă pentru explorarea,cunoașterea, monitorizarea,managementul
și popularizarea biodiversității României, mulțumind pentru tot sprijinul acordat.
          Profesori cu experiență didactică deosebită participanți la proiect au cooperat și s-au implicat în
coordonarea activităților desfășurate din dorința de a fi profesori excelenți, formatori de conștiințe
ecologice, care își înțeleg misiunea de a transfera mai departe și de a populariza aceste cunoștințe
indispensabile pentru educația ecologică a elevilor lor, care învață să conștientizeze la rândul lor, ei și
comunitățile din care fac parte, că natura trebuie cunoscută și protejată, din perspectiva faptului evident că
este „un împrumut de la generațiile viitoare”. Merită cele mai alese mulțumiri pentru implicarea
extraordinară la această ediție însoțite de invitația de a fi solidari proiectului și în edițiile viitoare. 
           La cercurile de profil, copiii învață că ecoturismul este o formă de turism în care principalul obiectiv
este observarea și conștientizarea valorii naturii și a tradițiilor locale și care contribuie la conservarea și
protecția naturii, la utilizarea resurselor umane locale,la respectareanaturii și a comunităților locale iar
practicarea acestuia să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural și socio-cultural sau o
amprentă ecologică cât mai mică.
          Valorificarea cadrului natural reprezintă una dintre cerințele importante ale ecoturismului care la baza
sa reunește forme de călătorie în natură. Activități ecoturistice pot fi consideratetipuri de activități de
aventură, de exemplu rafting, canoeing, turism ecvestru pe trasee prestabilite, schi de tură, excursii cu
biciclete pe trasee amenajate, excursii, drumeții organizate cu ghid, tururi foto pentru observarea naturii, a
bogăției loristice și faunistice a acesteia, excursii de experimentare a activităților de conservare a naturii,
excursii în comunitățile locale pentru vizitarea de obiective culturale, ferme tradiționale, vizionarea de
manifestări cultural tradiționale, consumul de produse alimentare tradiționale, achiziționarea de produse
tradiționale non alimentare.
         În ultimul timp s-a manifestat tot mai pregnant tendința dezvoltării ecoturismului, prin întoarcerea sa
către natură și valorile culturale autentice. Ecoturismul reprezintă de fapt cea mai valoroasa formă de
manifestare a turismului durabil. Această formă de turism are ca scop principal conservarea mediului și
pune accent pe educația copiilor și nu numai în ceea ce privește protejarea și conservarea mediului.
          Odată recunoscută importanța ecoturismului pentru protejarea și conservarea patrimoniului natural și
cultural, pentru dezvoltarea economică și socială a comunităților locale din zonele rurale naturale și pentru
creșterea experienței turistice, ar trebui depuse toate eforturile pentru valorificarea eficientă a bogatului
patrimoniu de care dispune țara noastră, aceste direcții fiind fundamentate în strategia națională de
dezvoltare a ecoturismului în țara noastră.
           România are un capital natural deosebit de variat. Datorită condițiilor fizico-geografice, care includ
munți, câmpii, rețele hidrografice majore, zone umede și unul din cele mai frumoase ecosisteme de deltă din
Delta Dunării, România este singura țară de pe continent pe teritoriul căreia sunt prezente cinci din cele
unsprezece regiuni biogeografice europene, și anume alpină, continentală, panonică, stepică și pontică. Țara
noastră are o diversitate biologică ridicată, exprimată atât la nivel de ecosisteme, cât și la nivel de specii. În
plus, lipsa mecanizării în sectorul forestier și slaba dezvoltare economică au determinat o exploatare mai
redusă a resurselor decât în majoritatea altor zone din Europa.
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În vederea conservării diversității biologice, pe teritoriul României s-au constituit numeroase arii naturale
protejate, iar în viitor se are în vedere lărgirea acestei rețele. Alături de cadrul natural, spațiul românesc
beneficiază și de un potențial etnografic și folcloric de mare originalitate și autenticitate. Această zestre
spirituală reprezentată prin valori arhitecturale populare, instalații și tehnici populare, meșteșuguri
tradiționale, folclor și obiceiuri ancestrale, sărbători populare etc., la care se adaugă numeroase monumente
istorice și de artă, vestigii arheologice, muzee, amplifică și completează fericit potențialul ecoturistic al
țării.Dintre acestea, unele zone etnografice, cum ar fi Țara Moților, Țara Hațegului, Maramureș, Ținutul
Năsăudului, Vâlcea, Vrancea, Tulcea, Gorj, Bran se suprapun sau se află în imediata apropiere a unor arii
protejate importante, creând astfel premise pentru dezvoltarea unor destinații ecoturistice.
       Aria naturală protejată este definită ca „zona terestră, acvatică și / sau subterană în care există specii de
plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice,
speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică ori culturală deosebită, care are un regim
special de protecție și conservare, stabilit conform prevederilor legale”.
       Ariile naturale protejate naționale sunt parcuri naturale, parcuri naționale, rezervații științifice,
rezervații și monumente al naturii; ariile naturale protejate de interes comunitar – situri din rețeaua Natura
2000 care aparțin celor cinci bioregiuni ale României; ariile naturale protejate de interes internațional –
situri ale patrimoniului mondial natural și cultural, Delta Dunării; rezervații ale biosferei, Delta Dunării,
Retezat, Pietrosul Rodnei; zone umede de importanță internațională, inclusiv Delta Dunării; geoparcuri,Țara
Hațegului și Platoul Mehedinți.
       Ideea călăuzitoare a proiectului prezentat și a activitățilorecoturistice este de a fi „împreună, ecoturiști
pentru un viitor durabil”, un apel la acțiune adresat copiilor, viitori protectori ai naturii,pentru a construi o
lume mai bună în contextul provocărilor actuale, poate cele mai mari din istoria umanității, schimbările
climatice, schimbările impuse de pandemia cu coronavirus, numeroasele amenințări la adresa securității
economice și a păcii mondiale. 
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SĂNĂTATE PRIN MIȘCARE

 
Profesor Peiu Doru

                                             Școala Gimnazială ,,Nichifor Ludovig” Niculițel, jud. Tulcea

           Mișcarea fizică este un obicei ce ar trebui să fie adoptat de fiecare persoană în parte și integrat în
rutina de zi cu zi, pentru a aduce un stil de viață sănătos, dar și pentru a ne îmbunătăți postura, flexibilitatea,
sănătatea. Pe lângă faptul că mișcarea ne oferă un corp dezvoltat armonios, aduce o multitudine de beneficii
pentru sănătate și minte.
           Efectul mișcării fizice asupra stării de sănătate depinde foarte mult de intensitatea, durata și
frecvența. O parte importantă a beneficiilor efortului fizic, se obțim când depășim o anumită durată (10
minute) de efort fizic constant, efectele fiind optime când ajungem la o durată de 30 de minute pe zi. Pentru
a ne menține în formă este ideal să facem mișcare cel puțin de cinci ori pe săptămână, introducând mișcarea
în programul zilnic. Mișcarea fizică este în beneficiul sănătății atât timp cât este făcută corect și continuu.
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        Mișcarea fizică este cea care ne ajută să ne tonifiem corpul, să fim mai energici sau chiar să ne
îmbunătățim starea de sănătate. Exercițiile fizice ușoare, antrenamente intense sau tehnici noi, care
implică atât corpul, cât și mintea, toate formele de sport sunt binevenite atunci când conștientizăm câte
beneficii ne aduce acest stil de viață. Comoditatea e uneori mai puternică decât dorința de a arăta bine,
sănătoși, tonici, în formă. De aceea avem nevoie de motivații puternice pentru a ne mobiliza să ne
autocultivăm intens rezistența fizică și psihică. 
        Cu toții știm că mișcarea înseamnă sănătate, iar sănătatea înseamnă viață. Cu toții ne dorim să fim cât
mai sănătoși, să fim ocoloți de boli, ne dorim o viață lipsită de probleme de sănătate, atât pentru noi cât și
pentru cei apropiați nouă. O persoană sănătoasă este o persoană care pe lângă o alimentație corectă și
echilibrată are parte de o activitate fizică regulată. 
          Activitatea fizică efectuată în mod regulat este privită ca o componentă sănătoasă a stilului de viață.
Recent această importanță a fost conturată de unele studii care au demonstrat legatura între activitatea
fizică efectuată în mod constant și cu regularitate și beneficiul asupra sănătății generale, în special asupra
prevenirii bolilor cardiovasculare. 
 Exercițiile fizice, jocurile de mișcare împreună cu factorii naturali-apă, aer, soare-fortifică organismul,
cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, curajul, inițiativa, perseverența, disciplina, dezvoltă sentimentele de
prietenie, spiritul colectiv și competitiv. 
         Sănătatea organismului este una dintre cele mai importante caracteristici ale vieții omului pe
Pamânt. Sănătatea organismului uman depinde de odihnă sificientă și de calitate, calitatea aerului
respiratcalitatea apei ingerate, calitatea hranei ingerate, modul de ingerare a hranei, cantitatea și calitatea
mișcării pe care o faci, cantitatea și tipul chimicalelor și toxinelor absorbite prin piele, radiațiile
electromagnetice. Sănătatea este una dintre cele mai importante valori, atât pentru individ, cât și pentru
societate, fiind totodată, o condiție importantă a dezvoltării durabile a unei națiuni.
          Activitatea fizică moderat-intensă este recomandată pentru efectele asupra sănătății pe termen scurt
și lung, fiind importantă atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea mentală. Activitatea fizică susținută
îmbunătățește performanțele cognitive și academice. 
         Chiar dacă nu ne dăm seama doar când o pierdem, sănătatea este cel mai prețios ,,bun” pe care
putem să-l deținem. Sănătatea depinde, în mare măsură, de obiceiurile și deprinderile care formează stilul
nostru de viață-adică de ceea ce mâncăm, câtă mișcare fizică facem. Scopul misiunii noastre este în primul
rând să ducem o viață bună, prin adoptarea unui stil de viață sănătos, printr-o nutriție echilibrată și mult
sport. Însă sănătatea emoțională, spirituală și fizică presuune mai mult decât o dietă echilibrată și mișcare,
necesită reorganizarea și regândirea întregii vieți.
          Activitatea fizică implică, în egală măsură, consum și acumulare de energie. Ambele situații sunt la
fel de necesare unei vieți sănătoase. Activitățile fizice trebuie să fie nelipsite în fiecare zi, pentru că
acestea elimină sedentarismul, un stil de viață care caracterizează din ce în ce mai multe persoane.       
 Activitățile fizice pot fi realizate sub orice formă, de la mersul pe jos până la alegerea unui sport care cere
un efort fizic mai intens. Aceste activități sunt alese în funcție de performanță dar și în funcție de vârsta,
condiție fizică sau stare de sănătate.
           Activitatea fizică este un element considerat important în formarea indivizilor, fiind apreciat ca un
factor de socializare cu o importanță din ce în ce mai crescută în societatea modernă. Atât dezvoltarea
biologică, cât și trăsăturile psihice modelate de procesul socializării continuă pe parcursul întregii vieți pe
măsura exercitării a noi roluri sociale și asimilării de noi experiențe. Dacă dobândirea uneia sau alteia din
aceste sarcini de dezvoltare eșuează, rezultă o serie de efecte negative printre care lipsa de adaptare
socială, creșterea anxietății, dezaprobarea socială și incapacitatea de exercitare a unor sarcini. Latura
sportivă a educației are implicații atât în dezvoltarea și formarea fizică, cât și aspecte culturale. Importanța
unei dezvoltări normale după acest considerent ar trebui recunoscută de toți participanții la procesul de
socializare, copii, părinți. În urma procesului de socializare, indivizii dobândesc calitatea și identitatea de
membru a unei anumite clase de vârstă.
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PLANETA PĂMÂNT, CASA MEA – UN LOC DE TRAI CURAT ȘI FRUMOS

Profesor Brăcăcel Daniela Iulia
 Școala Gimnazială ,,Nichifor Ludovig” Niculițel, jud. Tulcea
Liceul Teoretic ,,Constantin Brătescu” Isaccea, jud. Tulcea 

           Planeta pe care locuiești, cea care îți oferă toate condițiile pentru viață: lumină, căldură, aer, apă și
hrană, cea cu numele de Terra sau cum obișnuim să-i spunem – Pamânt, este cea care te încântă cu
frumusețile ei și îți face viața mai plăcută. Traiul pe acestă planetă este basmul nesfârșit în care omul este
personajul principal și, fiind în acest rol, el poate explora mediul înconjurător după bunul său plac. Dar
pentru a trăi în armonie cu natura și a beneficia de darurile ei, e necesar să conștientizezi că trenuie să fii
atent față de mediul înconjurător, să-i cunoști problemele, dobândind cunoștințe, luând atitudini pozitive și
formându-ți deprinderi adecvate. Doar așa planeta noastră va fi mai verde, mai curată, iar noi – mai
sănătoși.
           Avem o mare responsabilitate față de mediul înconjurător, să fim atenți cum interacționăm cu el,
cum apar problemele și cum pot fi soluționate. Să luăm atitudine prin implicarea în acțiuni de îmbunătățire
a condițiilor de mediu. Suntem obligați să fim atenți la schimbările negative care apar și să folosim
abilitățile pe care le-am deprins pentru rezolvarea problemelor apărute. Să trecem la acțiuni concrete și să
luăm decizii corecte pentru a evita dezastrele din natură.
           O mare parte din problemele de mediu cu care ne confruntăm în prezent sunt cauzate de faptul că nu
toți înțeleg gravitatea propriilor acțiuni, iar cei care sunt responsabili de prevenirea, rezolvarea sau
aplanarea problemelor ecologice le tratează superficial din lipsa cunoștințelor necesare.
           Planeta poate supraviețui fără oameni, însă noi nu putem supraviețui daca ne distrugem singuri casa.
Cei mai mulți sperăm ca generația noastră să nu fie martoră la schimbările climatice cauzate de om. Cu
toate acestea, se crede că nu e prea târziu pentru a îmbunătății situația, atât pentru noi, cât și pentru
generațiile viitoare. Modul în care gestionăm deșeurile contribuie direct la poluare. Deșeurile industriale
contaminează puternic solul, însă și deșeurile personale afecteză mediul. Mai mult, în zonele fără
canalizare, deșeurile biologice ajung să polueze atât solul, cât și apele.
           Pământul este deocamdată singura casă a speciei umane și datoria fiecărui om este de a o proteja prin
orice mijloace posibile, păstrând-o într-o stare cât mai apropiată de cea de dinaintea dezvoltării civilizației.
Oamenii au nevoie de condiții de mediu favorabile unei vieți sănătoase și îndelungate, lipsitț de probleme și
boli.
           Studiile au arătat clar că această bunăstare nu poate fi atinsă în condițiile în care solul, apa și aerul
din jur sunt poluate cu substanțe chimice periculoase, deversate în urma activităților umane din domeniul
industrial sau agricol. Statisticile arată clar legătura dintre natura curată și viața umană. Invers, acolo unde
mediul a fost abuzat s-a observat clar înmulțirea problemelor de sănătate a tuturor persoanelor care locuiesc
în zonele respective.
           Odată cu conștientizarea acestor probleme au început să se facă eforturi pentru îndepărtarea
substanțelor poluante și pentru împiedicarea deversării altora noi în natură. Prin aceste eforturi natura a
primit o șansă să se regenereze, multele exemple de succes arătând că este posibil, cu puțin efort și mai ales
cu modificarea mentalității umane cu privire la consum, ca viața oamenilor din viitorul apropiat să fie dusă
în condiții cât mai bune.
           Oamenii trebuie să știe că în mâinile lor se află viitorul planetei și că prin ceea ce fac ei astăzi vor
influența în mod decisiv viața copiilor. Acțiunile în această privință nu sunt dificile, nu necesită investiții
uriașe, ba chiar, de multe ori duc la realizarea unor economii substanțiale.
           Iubește și ocrotește natura! Păstrează echilibrul ecologic pentru a asigura o ambianță satisfăcătoare și
condiții adecvate pentru oameni. De sănătatea Pamântului depinde sănătatea ta și a tuturor viețuitoarelor. 
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Activitãti nonformale pentru grupuri incluzive de elevi

                                                                                                                 
Prof. Nicolae Mihaela
Cercul de culturã si civilizatie francezã/spaniolã
Palatul Copiilor Pitesti

 
        Este bine cunoscut că educația formală are un set bine definit de caracteristici. Ori de câte ori una sau
mai multe dintre acestea este absentă, putem afirma cu siguranță că procesul educațional a dobândit
caracteristici de bază nonformale. În educația nonformală participarea elevului este voluntară. Educația
nonformală este planificată, centrată pe elev și are o abordare educațională flexibilă, fără creditare oficială
sau certificare. Procesul educativ în educația nonformală are un curriculum și o metodologie mai flexibile.
Activitățile sau lecțiile de educație nonformală pot avea loc atât în afara instituțiilor cât și în școli, în diferite
contexte. Nevoile și interesele elevilor sunt luate în considerare. Procesele educative bazate pe o
metodologie și un curriculum flexibil, capabile să se adapteze la nevoile și interesele elevilor, pentru care
timpul nu este un factor prestabilit, cu siguranță nu corespund educației formale, dar se încadrează în așa-
numita educație nonformală.
       Educația nonformală oferă un set de experiențe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr sau
adult, complementarizând celelalte forme de educație prin: ü valorificarea timpului liber al elevilor, din
punct de vedere educațional; ü oportunități pentru valorificarea experiențelor de viață ale elevilor, prin
cadrul mai flexibil și mai deschis și prin diversificarea mediilor de învățare cotidiene; ü participare
voluntară, individuală sau colectivă; ü modalități flexibile de a răspunde intereselor elevilor - gama largă de
activități pe care le propune și posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activități să participe; ü
dezvoltarea competențelor pentru viață și pregătirea tinerilor pentru a deveni cetățeni activi; pe lângă
informațiile și competențele specifice anumitor domenii de activitate în care se încadrează proiectele sau
activitățile nonformale, elevii își dezvoltă și capacități organizatorice, capacități de autogospodărire, de
management al timpului, de gândire critică, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme; ü un
cadru de exersare și de cultivare a diferitelor înclinații, aptitudini și capacități, de manifestare a talentelor în
artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT, etc. ü sprijinind incluziunea școlară și socială.
      La baza educației incluzive este dreptul omului la educație, pronunțat în Declarația Universală a
Drepturilor Omului din 1948, care prevede: Orice persoană are dreptul la educație ... educația trebuie să fie
liberă, cel puțin în etapele elementare și fundamentale . Incluziunea este văzută ca un proces de a răspunde
la diversitatea nevoilor tuturor elevilor, prin creșterea implicării în învățare/ cultură/ comunitate, precum și
prin reducerea excluziunii în și din educație. Ea implică modificări de conținut, abordări, structuri și
strategii, cu o viziune comună pentru toți copiii din același interval de vârstă, având convingerea că
responsabilitatea sistemului educațional este de a educa toți copiii. Incluziunea are ca obiectiv furnizarea de
răspunsuri adecvate spectrului larg de nevoi în contexte educaționale formale și nonformale. În loc să fie o
problemă marginală cu privire la modul în care unii elevi pot fi integrați în învățământul de masă, educația
incluzivă este o abordare care analizează modul în care sistemele de educație și alte medii de învățare se pot
transforma în scopul de a răspunde diversității elevilor. Acesta își propune ca atât cadrele didactice cît și
elevii să înțeleagă diversitatea și să o privească ca pe o provocare și îmbogățire a mediului de învățare, mai
degrabă decât ca pe o problemă. Incluziunea pune accentul pe oferirea de oportunități pentru participarea
egală a persoanelor cu dizabilități (mintale, fizice, sociale, emoționale, etc.) ori de câte ori este posibil, în
învățământul general, dar lasă deschisă posibilitatea de alegere personală pentru asistență specială și alte
facilități.
        Incluziunea socială își propune să sprijine elevii dezavantajați și marginalizați să profite de
oportunitățile globale. Se asigură că elevii au un cuvânt de spus în deciziile care le afectează viața și că
aceștia se bucură de acces egal la educație, viață socială și spații fizice. Incluziunea socială înseamnă
respectarea drepturilor și statutului fiecăruia în cadrul unei comunități; fiecare persoană ar trebui să aibă
posibilitatea de a participa într-un mod relevant în viața comunității din care face parte, și să se bucure de un
tratament egal.
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 Ø Incluziunea este un proces. Aceasta înseamnă că, incluziunea trebuie să fie văzută ca o căutare fără
sfârșit pentru a descoperi modalități mai bune de a răspunde diversității. Este vorba de a învăța cum să
trăiești în diversitate și de a învăța cum să înveți din diversitate. În acest fel, diferențele ajung să fie văzute
într-un mod pozitiv, ca un stimul al învățării, printre copii și adulți. Ø Incluziunea presupune identificarea și
eliminarea barierelor. În consecință, aceasta presupune colectarea, coroborarea și evaluarea informațiilor
dintr-o varietate de surse, cu scopul de a planifica îmbunătățiri în teorie și practică. Este vorba de utilizarea
dovezilor de diferite tipuri pentru a stimula creativitatea și rezolvarea a problemelor. Ø Incluziunea este
despre prezența, participarea și atingerea scopurilor tuturor elevilor. "Prezența" se referă locul în care sunt
educați copii, precum și la modul în care participă, gradul de implicare; "participare" se referă la calitatea
experiențelor lor și, prin urmare, trebuie să includă punctele de vedere ale elevilor înșiși; "atingerea
scopurilor" se referă la rezultatele învățării în general, nu numai la teste sau examene. Ø Incluziunea acordă
o atenție deosebită acelor grupuri de elevi care pot fi expuse riscului de marginalizare, excludere sau de
eșec școlar. Acele grupuri care sunt statistic cele mai "expuse riscului", sunt atent monitorizate, și, în cazul
în care este necesar, se iau măsuri pentru a asigura prezența lor, participarea și educarea în sistemul de
învățământ.
 Activitãtile non formale în educatia incluzivã au un spectru foarte larg, de aceea am ales exemple de astfel
de activitãti ludice folosite in cadrul invãtãrii non formale si care contribuie enorm la dezvoltarea socio
emotionalã a copiilor. 
 Fiecare participant la activitate extrage câte un bilețel, apoi se așează toți în linie fără a dezvălui conținutul
bilețelului. 
 Conținutul bilețelelor (25 de bilețele împărțite pe 5 grupe) este următorul: 
 1) 5 bilețele cu mesajul: „Sunt un băiat de 13 ani, nu am mâini, dar pot scrie cu gura; am nevoie de ajutor
atunci când vreau să mă îmbrac / dezbrac; sunt hazliu și îmi plac filmele. 
 2) 5 bilețele cu mesajul următor: sunt o fată de 14 ani din Azerbaidjan și trăiesc aici; nu vorbesc limba
locală și am nevoie de ajutor pentru a comunica în viața de zi cu zi sau la școală; îmi place să învăț și îmi
place viața în România. 
 3) 5 bilețele cu mesajul următor: sunt un băiat de 15 ani (cu deficiență mintală); la școală am probleme la
matematică, limba română dar și la alte materii; am nevoie de ajutor la efectuarea temelor; îmi place să joc
fotbal. 
4) 5 bilețele cu mesajul următor: sunt un băiat de 14 ani (cu autism); aglomerația mă intimidează, adeseori
îmi este dificil să înțeleg ce vorbesc oamenii; nu îmi place să mănânc anumite tipuri de mâncare; îmi place
să petrec timpul singur și să desenez.
 5) 5 bilețele cu mesajul următor: sunt o fată de 13 ani; locuiesc cu mama și cu fratele meu; îi iubesc foarte
mult, ne înțelegem bine; îmi place să dansez hip-hop și am mulți prieteni la școală.
 Formatorul citește pe rând câte o propoziție; dacă răspunsul este afirmativ, participanții fac un pas înainte.
Propozițile sunt următoarele:
 a) Pot merge singur la magazin să cumpăr tot ceea ce îmi spun părinții. 
 b) Cred că pot să îmi fac prieteni cu ușurință. 
 c) Nu este o problemă pentru mine să rămân singur acasă. 
 d) În viitor pot să îmi aleg orice profesie doresc. 
 e) Pot să învăț cu ușurință ceea ce îmi predau profesorii. 
 f) La școală pot să mă duc singur la toaletă în pauză. 
 g) Pot să îmi petrec timpul liber așa cum îmi place. 
 h) Mă simt confortabil în corpul meu.
 i) Cred că toată lumea mă acceptă și mă respectă. 
 j) Sunt îndrăgostit de o/ un colegă/ coleg și cred că sentimentul este mutual.
 k) Părinții mei cred că am succes.
 l) Am un rol activ în școală.
 La final fiecare va dezvălui ce rol a jucat. Discuții
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Artă (muzică, dans, pictură, literatură, fotografie, cinema, olărit, modelaj): arta conduce la exprimarea
creativității - libertate de exprimare a emoțiilor, gândurilor - astfel promovează bunăstarea psihologică,
emoțională și socială. 
 Sportul pentru toți: sportul poate fi un mijloc care stimulează mișcarea, implicarea activă în desfășurarea
unei activități. Conceptul de sport pentru toți este esențial în dezvoltarea activităților pentru toți și cu toți,
în promovarea unor oportunități egale. 
 Natura: educarea în și prin natură permite elevilor să aibă oportunități variate de interacțiune. Contactul
direct cu natura promovează procesul de auto-descoperire și posibilitatea de auto-exprimare într-un mediu
variat, bogat. Astfel de medii sunt pline de stimuli proprioceptivi și senzoriali, medii în care elevi pot
desfășura numeroase activități. 
Abilități de viață socială: dezvoltarea abilităților sociale promovează adaptarea la diferite situații din
societate. În ceea ce privește rolul de cetățean, cel mai important concept se învârte în jurul: justiției,
drepturilor, libertății, egalității, democrației, multiculturalismului. Dezvoltarea aptitudinilor personale și
sociale, auto-determinarea și împuternicirea, sunt necesare pentru dezvoltarea unei personalități
echilibrate, adaptată la mediu. 
 Activități cotidiene: este important să promovăm cel mai mare grad de independență pe cât posibil
utilizând adaptări și strategii. Cu ajutorul acestor activități din viața de zi cu zi se ajunge la o calitate a
vieții mult mai bună. Învățarea în mediu virtual: mediul virtual facilitează diversificarea oportunităților de
învățare printr-o mediere virtuală între învățare și joc. Astfel, pot fi create activități individualizate pentru
un elev sau grup de elevi , utilizând modalități interactive de descoperire - mediul tehnologic și virtual. În
unele cazuri, utilizarea tehnologiei este vitală - în mod special atunci când vine vorba de calitatea
participării - asigurând o oportunitate și un rol activ în toate contextele tuturor celor care în alte condiții nu
ar avea. 
 Adaptarea la conditiile impuse de organizarea acestui tip de activitãti, trebuie înțeleasã ca modificare
adusã activității/ jocului – inclusiv procesul de instrucție – cu scopul de a permite sau facilita participarea
elevilor, care altfel nu ar fi în măsură să facă acest lucru. Facilitarea participării elevilor presupune crearea
unor condiții adecvate pentru dezvoltarea personală și intelectuală, la fel cum implică creșterea și
diversificarea oportunităților de învățare. În acest fel, ar putea fi necesară modificarea unor componentele
importante ale diferitelor sarcini implicate în activitate, cum ar fi: 
 · materiale sau echipamente: înlocuirea sau adaptarea materialelor care vor fi utilizate, luând în
considerare nevoile speciale (ex. mărimea, greutatea, viteza, textura și densitatea obiectelor; utilizarea
obiectelor cu sunet sau lumină, obiecte care reprezintă interesele specifice ale elevilor; tehnologie
asistivă);
 · reguli: substituirea sau adaptarea dinamicii activității, în funcție de caracteristicile sau nevoile elevilor
(ex. modificarea complexității unei sarcini, adaptarea numărului de jucători, etc.);
 · context: schimbarea sau adaptarea locației ori a mediului în care activitatea va avea loc (ex. stimuli
externi de prisos, mărimea spațiilor, obstacole, etc.); 
 · strategii de comunicare: adaptarea strategiilor legate de abilitățile de comunicare și de modalitățile de a
da instrucțiuni, ținând seama de caracteristicile elevilor (ex. comenzi verbale simple, clare și coerente
demonstrate în urma instrucțiunilor verbale, mobilizarea pasivă sau asistivă în timpul demonstrației,
utilizarea diferitelor tipuri de limbaje în comunicare - alfabet, simboluri sau altele, utilizarea feedback-ului
corespunzător și semnificativ).
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Activități SEL (Social EmotionalLearning)

în învățământul extrașcolar/nonformal

Prof. Elena Mihaela Grigore
Palatul Copiilor Pitești

          Motto: “O inimăînțelegătoarereprezintă totul la un profesor, și nu o putem aprecia îndeajuns. Ne
amintim cu stimă de profesorii excelenți, dar cu recunoștință de cei care ne-au influențatsufletește. Planul de
învățământ este o materie primă extrem de importantă, dar căldurareprezintăelementul vital atât pentru
planta aflata în creștere, cât și pentru sufletul copilului.“  (Carl Jung)

           În ultimele decenii, mai mulți autori au avertizat asupra necesității de a dota elevii cu abilități care
includ gândirea critică, creativitatea și managementul emoțional. Emoțiile pot facilita sau împiedica
angajamentul de învățare al copiilor și succesul școlar final, deoarece relațiile și procesele emoționale
afectează modul în care învățăm și ceea ce învățăm. 
 Profesorii sunt principalii lideri emoționali ai elevilor lor, iar baza pentru promovarea echilibrului
emoțional în cadrul claselor/grupelor este capacitatea copiilor de a-și recunoaște, înțelege și gestiona
emoțiile. Abordarea SEL susține cădezvoltarea abilităților sociale și emoționale trebuie realizată prin
instruire explicită, ca și în cazul abilităților academice. 
 Interesul pentru cultivarea abilităților socio-emoționale în școli a crescut datorită conștientizării faptului că
acestea sunt fundamentale pentru succesul elevilor, nu numai în școală, ci și mai târziu, la vârsta adultă. 
 Conceptul de învățare socio-emoțională (Social EmotionalLearning - SEL) a apărut în anii 1990 în lucrarea
lui M. J. Elias care a definit-o astfel: SEL este „capacitatea de a înțelege, gestiona și exprima aspectele
sociale și emoționale ale vieții cuiva într-un mod care să permită gestionarea cu succes a vieții, prin sarcini
precum învățarea, formarea de relații, rezolvarea problemelor de zi cu zi și adaptarea la cerințele complexe
ale creșterii și dezvoltării.” Astfel, SEL se concentrează pe încurajarea copiilor și tinerilor să-și descopere și
să-și dezvolte talentele și potențialul.
 În 1994, a fost înființat ”Consorțiul de colaborare pentru învățarea academică, socială și emoțională”
(CASEL), pentru a stabili o învățare socio-emoțională de înaltă calitate, bazată pe dovezi empirice, și pentru
a promova includerea SEL ca parte integrantă a educației școlare. De asemenea, SEL a devenit o referință
cheie pentru cercetare și intervenție.
 Colaborarea pentru învățarea academică, socială și emoțională presupune că abilitățile socio-emoționale
sunt de natură cognitivă, afectivă și comportamentală, de aceea programele SEL ar trebui să dezvolte cinci
domenii principale: 
 1) Abilitățile de conștientizare de sine se referă la capacitatea de a înțelege propriile emoții, obiective
personale și valori. Aceasta include evaluarea cu acuratețe a punctelor forte și limitările cuiva și deținerea
unui sentiment bine fundamentat de încredere și optimism. 
 2) Abilitățile de autogestionare se ocupă de capacitatea persoanei de a-și regla emoțiile și comportamentele.
Aceasta include gestionarea stresului, controlul impulsurilor, stabilirea obiectivelor și munca pentru
atingerea obiectivelor personale și academice. 
 3) Abilitățile de conștientizare socială se referă la capacitatea de a vedea lucrurile din perspectiva
oamenilor din diferite culturi și medii. 
 4) Abilitățile relaționale sunt acele instrumente de care au nevoie copiii pentru a stabili și menține relații
sănătoase și pline de satisfacții; 
 5) Abilitățile în luarea deciziilor responsabile se referă la capacitatea de a lua în considerare standardele
etice, preocupările privind siguranța și normele exacte pentru comportamentele riscante, astfel încât să fie
capabili să evalueze în mod realist consecințele diferitelor acțiuni și să ia în considerare sănătatea și
bunăstarea propriei, dar și a celorlalți semeni.  SEL este, astfel, un cadru conceptual pentru dezvoltarea și
încurajarea abilităților sociale, emoționale și academice la copii și tineri.
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Și în educațiaromânească, programele școlare reflectă tot mai mult preocuparea pentru competențele socio-
emoționale ale copiilor. Pentru noi, ca profesori, a lucra în școli in care abilitățile sociale și emoționalesunt
promovate în mod activ este o experiențăplăcutăși plină de satisfacție. Permițându-le copiilor să intre în
contact cu umanitatea și cu bucuria din ei în mediul de învățare, redescoperim motivele pentru care am ales
această profesie minunată.
 Profesorii din sistemul de învățământ extrașcolar își propun și ei să contribuie tot mai mult la dezvoltarea
competențelor socio-emoționale ale copiilor care frecventează activitățile nonformale, creând în palatele și
cluburile copiilor spații unde se învață prin joc și voie bună și unde starea de bine a tuturor celor implicați
devine un obiectiv esențial, alături de celelalte obiective dedicate predării, învățării și evaluării. Când elevii
au abilități sociale puternice, cum ar fi gestionarea emoțiilor și manifestarea empatiei față de colegii de
clasă, este nevoie de o învățare la un nou nivel. Cu cât suntem mai inteligenți din punct de vedere
emoțional, cu atât suntem mai puternici ca elevi. Învățarea socio-emoțională este o achiziție vitală care
poate fi distractivă, dar și ușor de integrat în programul școlar și în planificările fiecărui profesor. 
 
 Sugestii și exemple de activități SEL care pot fi integrate în lecțiile extrașcolare:
1.Exprimă-te prin desen! (Imaginația și personalitatea fiecărui elev sunt cele care creează în clasă o
comunitate unică și vibrantă. Introduceți arta în activitățile dumneavoastră!)

2.Să construim rețeaua prieteniei! (Cum se susțin comunitățile reciproc? Cum se susțin oamenii unii pe
alții? Elevii vor explora aceste subiecte răspunzând la întrebări și trecând o minge de sfoară de la unul la
altul. Prin această activitate, ei vor crea o rețea a prieteniei, pentru a înțelege conceptul de interdependență și
pentru a-și exprima emoțiile)

3.Pe aripile muzicii! (Muzica este limbajul sufletului. Provocați elevii să găsească mai multe melodii care să
inspire abilități pozitive de adaptare, recunoștință, responsabilitate, rezolvare a conflictelor, construirea de
relații, autoeficacitate, reziliență și automotivare, pentru a le stimula aceste abilități esențiale)

4.Insula păcii (Strategiile de auto-calmare sunt esențiale pentru inteligența emoțională. Explorați aceste
soluții care induc pacea și creați în clasa/cercul dvs. un loc în care elevii să meargă atunci când emoțiile
devin prea greu de gestionat)

5.Pantofii fermecați (Empatia este ca un mușchi care are nevoie mereu de exercițiu și de îngrijire, pentru a
ajuta la dezvoltarea socială și emoțională a copiilor. O modalitate de a construi empatia este să te așezi ”în
pantofii altuia” sau sa fii ”în pielea celorlalți”, ca să-ți imaginezi ceea ce gândesc și simt semenii tăi.
Această experiență reunește puțin talent teatral și abilitatea de construire a unor perspective noi)

6.Exerciții de respirație (O resursă gratuită, mereu disponibilă și mereu de încredere pentru fiecare om este
propria respirație. Cunoașterea modalităților de a valorifica respirația este extrem de utilă pentru
autogestionarea și construirea rezilienței. Exercițiul de respirație este unul dintre cele mai puternice
instrumente pe care le putem preda elevilor, pentru a-i învăța cum să le folosească, atunci când trec prin
situații stresante)
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7.Perspectiva paharuluipe jumătate plin(Uneori este nevoie doar de o schimbare de perspectivă și, de
asemenea, de câteva idei primite de la copii, pentru a-i ajuta să vadă ceea ce este pozitiv și să construiască
sentimentul derecunoștință. Promovați pozitivitatea în sala de clasă, motivând eleviisă caute lucrurile
pozitive și să-și exprime recunoștința față de familie, prieteni și membri ai comunității.)

8.Cel mai mare dar suntem noi înșine! (Trebuie să ne amintim continuu că fiecare dintre noi aduce cele mai
mari daruri lumii – pe noi înșine. De aceea, e bine să ne punem cele 4 întrebări esențiale, înainte de a spune
sau de a face un lucru. Această activitate ne reamintește că prin empatie și bunăvoință, cu toții putem face
din lumea aceasta un loc mai bun)

Educația nonformală în contextul pandemiei 

 

Prof. Nicoleta Barbu 
Liceul de Arte “Dinu Lipatti”, Pitești

Educația nonformală în contextul pandemiei Educația nonformală, așa cum o definește UNESCO, este
educația constituită din „orice activități educaționale organizate și susținute, care nu corespund exact a ceea
ce numim educație formală”. Aceasta se adresează persoanelor de orice vârstă și se poate realiza pe tot
parcursul vieții, atât în cadrul instituțiilor de educație, cât și în afara lor, excluzând orice sistem ierarhizat și
obligativitatea certificării rezultatelor învățării. Educația nonformală implică noi abordări ale învățării, cum
ar fi activitățile interactive și antrenante, cu un suport motivațional și amuzant, dar și cu un aport suplimentar
de abilități dobândite pe parcursul acestora, într-un cadru liber de exprimare. La baza educației nonformale
accentul este pus, în special, pe principiul participativ, aplecându-se cu precădere asupra înțelegerii nevoilor
comunității și societății, dar și asupra găsirii de soluții adecvate în procesul instruirii. Metodele folosite în
educația nonformală sunt diferite de cele utilizate în educația formală, specifică pedagogiei tradiționale și
dezvoltă competențe și atitudini de învățare, axate pe capacitatea de lucru în echipă și rezolvarea
problemelor practice, pe coordonarea, organizarea și gestionarea proiectelor, pe încrederea în sine,
disciplină, responsabilitate. Situația generată de apariția virusului Covid-19 și extinderea acestuia la nivel
global, a pus omenirea într-un context rar sau aproape deloc întâlnit în ultimele decenii. Politicile adoptate la
nivel mondial pentru a împiedica răspândirea acestui virus în comunitate au urgentat impunerea unor măsuri
de distanțare fizică/socială, prin izolarea cetățenilor la domiciliu. Aceste măsuri luate pentru a proteja
sănătatea și siguranța cetățenilor în contextul generat de criza Covid-19 au afectat întreaga societate și au dus
la închiderea multor domenii de activitate sau la mutarea acestora în mediul online: instituțiile de învățământ
universitar și preuniversitar, instituțiile de cultură, anumite sectoare ale economiei. 2 Ne vom apleca asupra
domeniului cultural, factor important în educația nonformală, prin implicarea și parteneriatul direct și
indirect, de-a lungul timpului, cu instituțiile de învățământ. Teatrele, muzeele, cinematografele reprezintă
acele instituții culturale, al căror rol a fost, dintotdeauna, unul adițional în procesul educativ formal prin
proiecte și activități de formare, venind în sprinjinul profesorilor și al elevilor. Repercursiunile pandemiei
asupra domeniului cultural au fost suspendarea, anularea sau amânarea tuturor activităților și evenimentelor
cu public. Pentru a contracara efectele generate de acest context s-au luat o serie de măsuri, atât de ordin
legislativ-administrativ (protecție socială, indemnizație subvenționată, digitalizare administrativă etc.), cât și
de implicare a unor noi surse de finanțare (sponsorizări, apeluri la programme dedicate de finanțare,
infrastructură digitală nouă). Instituțiile de cultură și-au adaptat și configurat produsele culturale, utilizând
noi canale de prezentare și distribuție a ofertelor, în special în mediul digital. 
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Teatrele publice sau independente au difuzat înregistrări sau transmisii live ale spectacolelor, muzeele au
organizat tururi virtuale ale expozițiilor sau obiectelor de patrimoniu, au creat diverse workshop-uri cu o
anumită tematică sau au făcut prezentarea unui artist ori exponat, instituțiile muzicale au difuzat înregistrări
ale concertelor, iar bibliotecile au facilitat accesul la arhive digitalizate sau platforme cu resurse academice
online. Regândirea traseelor și evenimentelor culturale în direcția canalelor multimedia a venit și cu o serie
de avantaje, făcând posibilă accesibilitatea unui public mult mai numeros la actul cultural. Acel segment de
public din mediile rurale sau orașele mici ale țării s-a putut bucura de o înlesnire a accesului la diverse creații
artistice, la care nu ar fi avut posibilitatea să participle în mod direct. Avantajele au adus cu sine și o
diversificare a ofertei culturale, cum ar fi vizionarea unor spectacole de acasă, indiferent de poziționarea
geografică a consumatorului; de asemenea, au oferit o vizibilitate crescută a unor instituții culturale mai puțin
cunoscute; publicul a putut alege sau schimba cu ușurință produsele culturale consumate. Aceste momente de
criză au scos la iveală faptul că domeniul culturii are o relevanță majoră în viața cotidiană, în special în
educația nonformală. Cererea tot mai mare de produse culturale s-a reflectat în modul de adaptare a
producției și a canalelor de difuzare. Perioada 3 de izolare forțată a orientat spre consumul cultural și acel
segment de public mai puțin interesat sau cu acces limitat, până la declanșarea crizei. Ofertele generoase de
programe ale unor instituții culturale au luat cu asalt platformele online și au pregătit publicului de orice
vârstă o serie de activități atractive și interesante, menite să suplinească contactul direct cu opera de artă.
Marile muzee sau galerii de artă precum Louvru, MoMa, Muzeul Peggy Guggenheim Collection, Mart sau
Tate și-au adaptat produsele culturale și programele curatoriale pe această perioadă și au încercat să mențină
o relație permanentă cu vizitatorii prin canalele social-media, propunându-le tururi virtuale prin galerii,
prezentări de lucrări, ateliere de lucru sau video-work-in-progress. Rolul instituțiilor de cultură a fost unul
major, menținând permanent legătura cu publicul și asigurând totodată accesul la o educație nonformală.
Situația generată de criza Covid-19 a determinat revizuirea actului educațional și adaptarea lui la noile
tehnologii, regândind strategia de elaborare a unor programe și tematici. Nivelurile educației sunt organic
legate între ele, dar și cu celelalte sisteme sociale (economia, piața muncii, comunități, administrația publică
etc.). De aceea, este important accesul tuturor cetățenilor la programele sistemelor educaționale formale și
nonformale. 
Bibliografie: https://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/accesatn 30.05.2022;
https://culturadatainteractiv.ro/acasa/accesat 30.05.2022; https://www.edu.ro/educatie-non-formala-
informala/accesat 05.06.2022; https://www.nonformalsepoate.ro/index.php/educatia-nonformala/ce-este-
educatianonformala/accesat05.06.2022.

 
 ,, Alimentația sănătoasă”

 Șerban Daniela 
 Școala Gimnazială ,,Nichifor Ludovig” Niculițel, județul Tulcea
 
 În ciuda avalanșei de alimente care conțin cantități mari de grăsimi, zahăr și sare, care sunt foarte gustoase,
alimentația simplă, cu ingrediente sănătoase, are numeroase beneficii pentru organism. O alimentație
echilibrată nu înseamnă să eviți mâncărurile care îți plac, iar dacă îți însușești anumite tehnici de gătit, vei
obține preparate sănătoase și delicioase în același timp. O dietă bazată pe fructe, legume, proteine, lactate,
fără prea multe grăsimi, zahăr sau sare va oferi organismului toți nutrienții de care are nevoie. Atunci când
vine vorba de o alimentație sănătoasă, moderația este cuvântul cheie. De asemenea, consumul de lichide este
foarte important. Organismul are nevoie de apă pentru a se hidrata și pentru a se regenera.
              Copiii au nevoie de o alimentație diversã care sã includã toate principiile alimentare deoarece la
aceastã vârstã principala lor activitate este joaca, care presupune foarte multã mișcare și în consecințã au
nevoie de multã energie . 
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Mai mult, dacã practicã și un sport în cadru organizat, mesele trebuie sã fie consistente și adaptate pentru a
susține ritmul de creștere și cheltuielile suplimentare de energie. De asemenea,alimentația trebuie sã
contribuie la creșterea capacitãții de apãrare împotriva infecțiilor, atât de frecvente odatã cu intrarea în
colectivitate.
 Alimentația copiilor reprezintã o ,,fundație” durabilã pentru deprinderea unor obiceiuri alimentare
sãnãtoase și pentru un ritm de creștere corespunzator în anii ce urmeazã.
La fel de importante sunt obiceiurile din familie, acestea influențând în mod considerabil comportamentul
alimentar al copiilor. Din pãcate, s-a constatat în ultima vreme, cã aceste deprinderi sãnãtoase dispar după
vârsta de 4-5 ani, pãrinții nemaiacordând o așa mare importanțã nutriției, iar pânã la apariția problemelor de
greutate mai este doar un pas. De aceea, este foarte important sã-i învãțãm de mici sã mãnânce sãnãtos, sã
nu abandonãm niciodatã aceste obiceiuri, și mai presus, sã fim un exemplu prin propriul comportament
alimentar.
 Alimentele consumate îndeplinesc în organism următoarele roluri:
- asigură producerea continuă de energie necesară organismului;
- reprezintă sursa de material plastic pentru formarea celulelor noi, refac țesuturile distruse în urma
traumatismelor sau bolilor și regenerează țesuturile cu celule tinere;
- asigură rezistența organismului față de infecții, reducând frecvența și gravitatea bolilor;
- influențează capacitatea de efort și de muncă a omului ;
- crește capacitatea de adaptare a organismului la temperaturi ridicate sau scăzute ca și la condițile marilor
altitudini;
- influențeză activitatea fiziologică a sistemului nervos, endocrin etc.
 Pentru a-și indeplini aceste roluri, alimentele trebuie să conțină toți factorii nutritivi de care organismul are
nevoie; proteinele reprezintă factorii nutritivi cu rol plastic; glucidele și lipidele sunt factori nutritivi cu rol
energetic; apa este componenta indispensabilă vieții care intră în alcătuirea tuturor organelor; sărurile
minerale au rol în desfășurareafuncțiilor vitale, iar vitaminele au rol de bicatalizator.
 În raport cu vârsta și cu efortul depus, normele de consum energetic sunt diferite. 
La copii și adolescenți:
-2200 kcalorii/zi între 7-9 ani;
-2500 kcalorii/zi între 10 12 ani;
-2900 kcalorii/zi la baieții cu vârste între13-15 ani;
-3100 kcalorii/zi la baieții cu vârste între 16-19 ani;
-2500 kcalorii/zi la fete între 13-19 ani.
La adulți, normele de consum energetic sunt diferite:
-3300 kcal/zi în efort mediu-între 20-25ani;
-3500 kcal/zi în efort mare-între 20-25 ani;
-4500 kcal/zi în efort foarte mare-între 20-25 ani;
-2500 kcal/zi în efort mic-între 26-60 ani;
-3000 kcal/zi în efort mediu-între 26-60 ani;
-3500 kcal/zi în efort mare-între 26-60 ani;
-4300 kcal/zi în efort foarte mare-între 26-60 ani.
Peste 65 ani nevoile energetice sunt de 2100 kcal.
 Alimentația sănătoasă și echilibrată, precum și un stil de viață îmbunătățit poate adapta și spori imunitatea
corpului. ,,Prețuieste viața prin păstrarea sănătații." Un regim activ de îngrijire a sănătații, bazat pe
prevenirea bolii, își ia sănătatea din alimentație, sporind astfel calitatea vieții. Subnutriția, mâncatul în
exces, și alimentația neechilibrată reprezintă manifestările majore de malnutriție, care afectează direct
sănătatea. Trebuie să mâncăm adecvat pentru a trăi o viața sănătoasă. Starea de sănătate cere o cultivare
continuă pe tot parcursul vieții. 
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PASCA ÎN BUCOVINA

Prof. Preda Adriana
Școala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Ștefănești, Argeș

         Făcută în Joia Mare sau în Sâmbăta Mare (Sâmbăta Paștelui), pasca este cea mai însemnată coptură,
fără de care în Bucovina nu ar crede cineva că a sosit Paștele. Legenda spune că Iisus, umblând cu Apostolii,
a fost foarte bine primit de un om, care la plecare le-a dat și pâine pentru drum, fără ca aceștia să bage de
seamă. În timp ce mergeau, Apostolii l-au întrebat pe Iisus când cade Paștele, iar acesta le-a răspuns: "Când
veți găsi pâine de grâu în traistele voastre". De atunci, femeile pregătesc pasca numai din făină curată de
grâu(simbol al renașterii), sub formă rotundă (în amintirea scutecelor cu care a fost înfășat Iisus) sau sub
formă pătrată (pentru că și mormântul în care a fost înmormântat Mântuitorul a fost pătrat).
 Pasca se înfrumusețează la margini cu împletituri, iar la mijloc cu o cruce împletită sau simplă, care
semnifică crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. Se fac însă și păști simple, fără împletituri și fără cruce
la mijloc, numai cu zimți pe margine. Între împletituri se pune de regulă brânză de vaci, mai rar de oi, sărată
și amestecată cu ouă, zahăr, scorțișoară și împodobită cu stafide, în patru compartimente (muzele sau horele,
deci anotimpurile), delimitate de împletitură dreaptă de colac, simbolizează nuntirea cosmică, în sensul
împărtășirii omului, spre biruință, și din timpul solar, și din cel lunar. Pasca răzeșului bucovinean înseamnă
și Soare, dar și Lună, ambii aștri cerești aduși pe altarul casei fiecăruia dintre noi. Pască fără umplutură
(colacul), simbolizează doar Soarele, benefic, dar existând în cosmicitatea lui pururi inaccesibilă.
 Păștile cu cruce diametrală se duc în ziua de Paște la biserică, ca să se sfințească; cele simple sunt destinate
membrilor familiei, iar cele micuțe, numite păscuțe, se fac în special pentru bucuria copiilor sau pentru a se
da săracilor care stau la ușa sau la poarta bisericii.
 Frământatul aluatului pentru pască, pregătirea compoziției se fac în vecinătatea cuptorului aprins, în care se
introduc numai bucăți de „lemn bun”, lemn fără noduri, drept și cu putere calorică medie, cum este bradul.
Și tot din „lemn bun” (tei, larice) sunt și vasele de frământat (covețile), lingurile, cuțitele și lopățelele, dar și
tăbliile meselor. Tot inventarul bucătăriei româncei din Bucovina, cu excepția vaselor, care sunt din lut, este
din lemn, frumos și conform datinii încrustat, oalele și farfuriile din lut fiind înfrumusețate cu aceleași
simboluri benefice.
 Corelată cu simbolurile renașterii și regenerării incluse în caracterul acestei sărbători, pasca devine un
aliment cu virtuți revitalizante și revigorante pentru cei care o consumă. 
 Alături de pască, care ocupă un loc privilegiat în cadrul ceremonialului slujbei de Înviere, femeile mai coc
de Paște și alte copturi, precum: cozonaci, plăcinte, babe, învârtite. Pasca se poate face nu numai de Paște, ci
și de Sfântul Gheorghe, de Înălțare sau Ispas și de Duminica Mare sau Rusalii. După Duminica Mare însă și
până la Paștele viitor, nu se mai face pască.
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Dezvoltarea socio-emoțională a copilului prin artă

Prof. Ramona Buzea
Liceul teoretic "Callatis", Mangalia

           Conceptul de educație socială și emoțională în contextul actual
           Etimologic, cuvântul „educație” provine din latinescul educo, educere, termen care în
limbajul uzual are două semnificații deopotrivă. În primul rând, el desemnează acțiunea de „a scoate din”, „a
ridica”, „a înălța”, de unde semnificația actului educațional ca modificare, transformare, susținere a trecerii de
la o stare (primară, ereditară sau dobândită pe parcurs) la alta, nou-formată, în lanțul dezvoltării; imprimarea
unei direcții de acțiune dinspre interior în vederea armonizării conduitei individuale cu normele sociale, ale
comunității. În planul al doilea, același termen indică acțiunea de „a crește”, „a îngriji”, „a hrăni” (plante,
animale, oameni), iar de aici educația a fost înțeleasă ca activitate de creare a condițiilor necesare creșterii
(fizice, biologice), dar și îngrijirii, dezvoltării psihice, morale și spirituale.
          Educația este un ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării și dezvoltării
însușirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor și ale tineretului sau ale oamenilor, ale societății etc
(Dicționarul explicativ al limbii române, 2012). Într-o accepțiune generală, educația este procesul (acțiunea)
prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane
           Emoția (în franceză émotion, italiană emozione, engleză emotion) este definită ca o reacție
afectivă de intensitate mijlocie și de durată relativ scurtă, însoțită adesea de modificări în activitățile
organismului, oglindind atitudinea individului față de realitate. Emoția poate fi clasificată ca un sistem de
apărare, întrucât psihologic, emoția afectează atenția, capacitatea și viteza de reacție a individului, dar și
comportamentul general. Fiziologic vorbind, emoțiile controlează răspunsurile la anumite situații, incluzând
expresia facială, tonul vocal, dar și sistemul endocrin, pentru a pregăti organismul pentru anumite urmări.
           Vârsta preșcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate chimbări în viața
afectivă a copilului. Emoțiile și sentimentele preșcolarului însoțesc toate manifestările lui, fie că este vorba de
jocuri, de cântece, de activități educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulți. Ele ocupă un loc
important în viața copilului și exercită o puternică influență asupra conduitei lui. Emoția este o trăire a unei
persoane față de un eveniment important pentru aceasta.
            Pentru a favoriza o bună adaptare socială și menținerea unei bune sănătăți mentale, copiii
trebuie să învețe să recunoască ce simt pentru a putea vorbi despre emoția pe care o au, trebuie să
învețe cum să facă deosebire între sentimentele interne și exprimarea externă și nu în ultimul rând
să învețe să identifice emoția unei persoane din expresia ei exterioară pentru a putea, în felul acesta,
să răspundă corespunzător.
           Dezvoltarea emoțională și socială a copilului sunt aspecte esențiale în evoluția sa și în
special în procesualitatea învățării, de aceea atât educatorii, cât și părinții trebuie să acorde o
importanță deosebită și acestul segment de educație.
           Îmbrățișăm de asemenea ideea că promovarea educației emoționale și sociale trebuie să
vizeze orice vârstă, urmând principiul învățării permanente, pe tot parcursul vieții, întrucât niciodată
nu e prea târziu să devenim conștienți de propriile emoții și sentimente (devenind capabili de autocontrol),
precum și de cele ale celor din jur.
            Terapia prin artă folosește arta pe post de instrument de comunicare nonverbal prin care se
încearcă aducerea la suprafață a unor probleme emoționale cu care se confruntă adesea copiii. Gândurile,
emoțiile și trăirile sunt mult mai ușor exprimate și comunicate prin artă decât prin cuvinte la vârsta copilariei.
Prin desene, muzica, dans copiii transmit emoții și trăiri care folosesc specialiștilor pentru a diagnostica și
trata diverse afecțiuni emoționale. Unele experiențe prin care trec copiii pot fi atât de traumatizante și
dureroase încât copiii le pot refula.
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         Cu ajutorul terapiei prin artă gândurile și emoțiile "îngropate" adânc în inconstientul copiilor sunt
aduse la suprafață și lucrate împreună cu un specialist în vederea soluționării unor probleme emoționale.
Acest tip de terapie nu ajută numai la tratarea afecțiunilor psihologice la copii. Este un mod util de a ajuta
copiii sa depășeascaă anumite deficiențe de învățare, dar și dizabilități de comunicare, scriere, vorbire etc.
cu care se poate confrunta. Ea reprezintă de asemenea și o tehnică de relaxare eficientă, combătând
eficient stresul la copiii care trec prin experiențe traumatizante și tensionate. Are rolul de a calma.
Terapia prin artă este utilă și în cazul copiilor foarte bolnavi, ca metodă de distragere a atenției de la boală
și de la suferință ori durere. Atunci când copilul desenează sau pictează se implică profund și acțiunea îl
absoarbe cu totul, ceea ce îi oferă un sentiment de vindecare. Arta este o metodă eficientă de a ajuta copiii
care trec printr-o suferință provocată de pierderea unei persoane apropiate ori de îmbolnăvirea alteia. Și
copiii abuzați sexual sau în alte forme pot fi ajutați să depășească trauma cu ajutorul artei. Folosirea artelor
se realizează nu numai în scop terapeutic, ci își are beneficii și în dezvoltarea emoțională și cognitivă a
copilului:
• îl ajută să își cultive o conștiință de sine;
• să își dezvolte inteligența emoțională;
• să găsească resurse pentru a rezolva anumite probleme și conflicte etc.
         Terapia prin artă abordează laturi ale personalității copilului pentru a descoperi potențialul personal
în vederea unei dezvoltări optime. Artele utilizate în scop terapeutic nu se limitează la pictură și desen. Și
alte tipuri de arte pot fi îmbrățișate cu succes în acest scop: poezie, muzică, dans, teatru, chiar și fotografie.
Aproape toți copiii pot găsi o formă de artă în care să se regăsească sau pe care să o folosească pentru a
"comunica" trăiri și sentimente. În cadrul terapiei prin arte nu se pune accentul pe latura estetică, ci
pe mesajul subliminal pe care copilul îl transmite prin ea.
Bibliografie:
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2. Chelcea, S coord.,(2013) Psihologie socială. Studiul interacțiunilor umane. București, Editura
Comunicare.ro.
3. Eisenberg, N., & Mussen, P. (1989). The roots of prosocial behavior in
children. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
4. Lievegoed, B. (2011), Fazele de dezvoltare a copilului, Editura Univers Enciclopedic Gold
Triade, București

CULORILE ÎN VIAŢA COPIILOR

Prof. Sofia Vasilescu,
Clubul Copiilor Costești

         Copilul observă lumea ce îl înconjoară, o receptează, își îmbogățește orizontul de cunoștințe cu
informațiile primite, dar și cu diferite impresii, iar cu ajutorul fanteziei redă cele văzute sau maginate, prin
mijloace proprii. Piajet afirma că „limbajul grafic este un mijloc prin care copilul ia în stăpânire lumea
exterioară pentru a o armoniza cu lumea lui interioară”.
         Culoarea este un element important în viața copilului, în sporirea eficienței învățării și în
dezvoltarea creativității, memoriei, imaginației și inteligenței. Integrarea educației plastice în ansamblul
procesului de învățământ încă de la vârsta preșcolară urmărește formarea treptată a deprinderii copiilor de a
se exprima cu ajutorul elementelor de limbaj plastic, de a pricepe, judeca și crea frumosul în artă și prin artă.
Importanta abordării acestei teme derivă din importanța frumosului pentru viată. Culoarea este esentială
vietii,dând strălucire și identitate tuturor ființelor și obiectelor .
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         Culoarea trebuie văzută ca un instrument ce poate fi folosit pentru a exprima emoții, a modifica
percepția asupra dimensiunilor unui spațiu sau, pur și simplu, pentru crearea unei anumite atmosfere într-o
cameră. De asemenea, este binecunoscut efectul pe care îl au culorile asupra dispoziției unei persoane.
Copiii sunt atrași în mod special de obiectele colorate, culoarea fiind un mijloc de cunoaștere și de educare.
Culorile care plac preșcolarilor sunt vii, calde și saturate, în special roșu si galben. Folosesc culorile în
exces prin apăsarea lor. Prin intermediul desenului copiii îsi dezvoltă spiritul de observație, își formează
reprezentări ale elementelor lumii înconjuratoare și realitătiile dintre ele. Acest lucru îi ajută să realizeze o
cunoaștere mai fidelă a mediului în care trăiesc.
           Ce influentă au culorile asupra copiilor?
- albastru: linistește, relaxează si aduce optimism
- rosu: iradiaza caldura si stimuleaza circulatia sanguina
- verde: apropie de natura, ofera echilibru emotional
- roz: dezvolta simtul estetic
- violet: linisteste inima si muschii
- galben: accentueaza senzatia de bine
- orange: degaja bucurie, elimina melancolia
         Uneori, utilizarea culorilor poate fi datorată disponibilității, detaliu care trebuie luat în considerare; de
exemplu, copilul poate picta trunchiul unui copac negru, deoarece lipsea culoarea maro. Prin urmare,
aceasta nu are de a face cu starea emoțională a copilului.
          Utilizarea multor culori, este semnalul unui caracter liniștit și neperturbat. Dimpotrivă, utilizarea unei
singure culori are diferite semnificații, iar fiecare culoare în parte are o semnificație specifică.
           Culorile folosite de copil, în activitățile plastice și nu numai, ne oferă informații valoroase
despre acesta. Cunoscând semnificația lor putem interveni în scopul atingerii obiectivelor
educaționale.
           Lucrul cu pensula nu este numai o acțiune plăcută pentru copii ci și o modalitate de exprimare
a personalității. Prin intermediul culorii, el dă frâu liber celor mai variate dispoziții și se eliberează
de anumite tensiuni interioare, știut fiind faptul că deși mic, posedă o viață sufletească foarte
bogată. Desenele copiilor reflectă gusturile și preferințele lor pentru anumite culori, acest lucru
putându-se observa din alegerea și utilizarea frecventă a acelorași culori, în cadrul diferitelor teme
alese sau propuse. Cunoscând acest amănunt important, prin intermediul activităților plastice, educatoarea
poate primi unele informații despre cei pe care-i educă.
          Așa cum remarca Ursula Schiopu, abilitatea copiilor de a folosi culoarea trece prin câteva faze:
la preșcolarul mic, colorația este neomogenă, el folosește o singură culoare, preșcolarul mijlociu și
mare utilizează mai multe culori. „Modul în care aleg culorile este o probă de cunoaștere a personalității
copilului, are o valoare interpretativă, exprimă și traduce specificul stării emoționale a copilului. Absența
culorii exprimă un vid afectiv iar frecvența culorilor sumbre, lipsite de strălucire marchează o adaptare
dificilă, o stare de regresie afectivă”. Însă, valoarea unei culori nu poate fi înțeleasă singură, ci ca parte
integrantă a desenului. Tipului senzorial îi plac nuanțele vii, culoarea domină forma și dă ansamblului o
impresie de lumină și de viață. Copilul rațional realizează o compoziție bine organizată, domină simetria iar
obiectele au spațiu între ele. Copilul ambițios umple toată foaia cu culoare. Cei extrovertiți, bine adaptați
grupului folosesc culori calde, realizează compoziții în culori saturate, în timp ce introvertiții folosesc
culori neutre. Copiii activi utilizează culori dinamice, calde iar cei calmi, liniștiți, (melancolicii) aleg
culorile reci; spre deosebire de aceștia, cei pasivi preferă violetul iar timizii - culorile palide, diluate.
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INOVAȚIA ȘI CREATIVITATEA ÎN ÎNVĂȚĂMANT

Prof. Nicolae Pascu
Clubul Copiilor Mioveni

           În ultimii ani au existat diverse schimbări în sistemul de învățământ din România. Acest fapt a
determinat și o modificare a percepției cadrelor didactice asupra modului în care înțeleg să îi exercite
profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură tot mai puternică între școală și societate.    
 Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să schimbe în modul său de a-i exercita profesia doar prin contact
permanent cu elevii, ceilalți colegi cadre didactice, directorul unității colare, inspectori colari, părinți.   
           Opinia larg împărtășită de către specialiștii în educație și nu numai este cea potrivit căreia despre
inovație în învățământ se poate vorbi nu doar de la Pestalozzi, Dewey și Montessori, Rousseau și Durkheim,
ci chiar cu mult mai devreme. Fără a neglija sau minimaliza importanța inovațiilor aduse învățământului de
marii pedagogi și sociologi ai secolelor trecute, materialul de față se va concentra doar asupra evoluției
inovației în învățământuÎn cadrul competiției globale, Uniunea Europeană și a propus ca scop cardinal
crearea unei societății bazate pe cunoaștere. Un element fundamental îl contituie creativitatea. Astăzi mai
mult decât oricând, creativitatea reprezintă o condiție fundamentală a calității educației, una dintre
premisele esențiale ale performanței. Inovația și tradiția sunt cei doi mari piloni care susțin activitatea
educațională. Orice dezechilibru produs în aceste două fundamente are drept consecință o „proastă” așezare
a procesului educațional, respectiv a procesului devenirii persoanei. De ce această afirmație? După cum
știm, din experiență personală, ne naștem indivizi. Educația, treaptă cu treaptă (cei șapte ani de-acasă,
preșcolaritatea, școlaritatea mică etc.), ne transformă în persoane, în oameni care știu, știu despre ei, știu cu
și despre alții.   
            Vedem că educația este fundamentală devenirii. Orice fundament se așează pe teren sigur. Acest
teren este asigurat tocmai de tradiție și inovație. Tradiția presupune valorizare și continuitate. Educația nu
este un proces al momentului, ci este o sumă de valori transferată și operaționalizată. Tradiția transformă
informația și experiența în repere și algoritmi ai dezvoltării. Tradiția asigură siguranța în educație, reperele
la care te raportezi, baza de pornire a inovației. 
           Creativitatea produce inovația, schimbarea, stă la baza dezvoltării.   Omul este cea mai evidentă
formă a dezvoltării. Tocmai acesta este motivul pentru care creativitatea este   fundament al educației. Este
nevoie de o reinventare a sistemului de învățământ, a modului de implicare a generațiilor de elevi în
procesul educational, astfel încât aceasta să genereze rezultate bune pe scară largă și motivație școlară. Este
nevoie de o strânsă colaborare între actorii sociali existenți în comunitate, școală și familie pentru
stimularea educațională a elevului. În urma unor activități (de exemplu voluntariatul), elevii au un simț al
responsabilității sociale crescut, iar aceasta prespune în mod direct o reinventare a percepției lor asupra
procesului educational, în care sunt mai motivați să participe. Toți voluntarii implicați în astfel de activități
au valorizat școala și educația, mergând apoi spre studiile superioare.O astfel de abordare schimbă și
echilibrează relațiile de putere pentru beneficiul elevilor și statutului lor de cetățeni, mai ales pentru elevii
aflați în situații de risc (marginalizare socială – unii elevi de etnie Romă; risc de eșec (abandon) școlar
și/sau familial; risc de instituționalizare), lipsiți de putere socială, care se întreabă dacă educația le mai
folosete la ceva. Este un prim pas în cunoașterea eficientă de către elevi a drepturilor de care beneficiază și
punerea lor în aplicare; vorbim în primul rând de dreptul la informare și la participare activă în viața
comunității locale, ca cetățeni activi. 
         Această abordare care se centrează pregnant pe rolul jucat de elevi în propria rol viață se înscrie în
principiile noii sociologii a copilăriei, copiii deținând valoarea ca și categorie socială, fiind capabili să emită
idei, păreri, strategii construite de ei în propria lor manieră, o dată ce au internalizat informațiile necesare
din lumea înconjurătoare. Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care folosește inventiv experiența
și cunoștințele acumulate, oferind soluții și idei originale. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur
mintale, constituind un progres în planul social. Componenta principală a creativității o constituie
imaginația, dar creația de valoare reală mai presupune și o motivație, dorința de a realiza ceva nou, ceva
deosebit. Și cum noutatea, azi, nu se obține cu ușurință, o altă componentă este voința , perseverența în a
face numeroase încercări și verificări. Factorii care pot contribui la promovarea creativității si capacității de
inovare sunt: 



67

• Crearea unui mediu favorabil inovării și adaptabilității într-o lume aflată în continuă schimbare; trebuie
luate în considerare toate formele de inovare, inclusiv pe plan social și antreprenorial; 
• Evidențierea deschiderii spre diversitate culturală drept mijloc de încurajare a comunicării interculturale și
promovarea unei mai strânse legături între arte, precum și cu școlile și universitățile;
 • Stimularea sensibilității estetice, dezvoltării emoționale, gândirii creative și intuiției la toți copiii la vârsta
cea mai frageda, inclusiv în învățământul preșcolar; 
• Sensibilizarea în privința importanței creativității, a inovării și a spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea
personală, precum și pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, încurajarea unei mentalități
antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu mediul de afaceri;
 • Promovarea educării în domeniile matematic, științific și tehnologic a aptitudinilor de bază și avansate,
favorabile inovării tehnologice; 
• Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin intermediul învățământului formal cât
și prin activități neformale și informale pentru tineret; Creativitatea îndeplinește următoarele funcții:
 - Funcția socială(cu sferă largă de acțiune); 
- Funcția psihologică(toate resursele de ordin psihic sunt angrenate în procesul creator inteligența, gândirea,
imaginația, aptitudinile speciale, atitudinile afective, motivaționale, caracteriale);
 - Funcția pedagogică(modul de comportare a personalității creatoare angajată în proiectarea unor acțiuni
educaționale/didactice realizabile în condiții de transformare continuă a raporturilor subiect – obiect).
Bibliografie 
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în România – fundament al dezvoltării și modernizării învățământului preuniversitar, 2006; 
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STADIILE DEZVOLTĂRII INTELECTUALE LA COPIL 

 
Prof. Corina Alina Voicilă
Palatul Copiilor Pitești 

          Psihologia vârstelor/dezvoltării a fost multă vreme considerată ca psihologie a copilului, copilăria fiind
cel mai important și mai rodnic câmp de aplicație a descoperirilor psihologiei dezvoltării. Și astăzi încă
domeniul copilăriei și adolescenței este cel mai bine reprezentat informațional și cel mai intens cercetat în
psihologia dezvoltării. Acest lucru se datorează, în parte, celor mai importanți teoreticieni, Freud și Piaget,
care au influențat gândirea despre dezvoltare, concentrată până în perioada adolescenței. 
          Conceptul de dezvoltare se referă la modificările secvențiale ce apar într-un organism pe măsură ce
acesta parcurge traseul de la concepție la moarte. Există două categorii de procese care determină aceste
modificări:  procese programate biologic  procese datorate interacțiunii cu mediul. Dezvoltarea organismului
uman se desfășoară pe mai multe paliere, dar cu toate acestea este unitară, determinând evoluția individului în
ansamblul său: dezvoltare fizică, dezvoltare cognitivă și psiho-socială. Dezvoltarea omului ca ființă
biopsihosocioculturală presupune conlucrarea a patru tipuri de forțe: biologice (factorii genetici și cei care țin
de sănătate), psihologice (factorii interni: perceptivi, cognitivi, emoționali, de personalitate etc.),
socioculturale (factorii interpersonali, societali, culturali, etnici) și ciclurile vieții (în diferite momente ale
vieții, forțele biologice, psihologice și socioculturale afectează în mod diferit ființa umană, aflată în contexte
diferite). 
           În studiile asupra dezvoltării gândirii la copil întâlnim trei noțiuni-pivot: acțiunea, reprezentarea sau
imaginea și limbajul sau funcția semiotică. Sunt cele trei modalități de care dispune ființa umana pentru a
prelucra, transforma și reda informația. Teoria lui Piaget este o teorie cognitivă deoarece se referă la
fenomene mentale intenționale – reprezentări, procese mentale, proceduri de raționament. Este în același timp
și o teorie a dezvoltării, deoarece se bazează pe convingerea că modul în care ființa umană procesează
experiența fizică, matematică si morală se modifică urmând o anumită regularitate, într-un mod tot mai
adaptativ și mai specific speciei noastre. 
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           Piaget spune că schimbările în inteligență apar secvențial, în stadii succesive. Fiecare stadiu depinde
de cel anterior. După Piaget, dezvoltarea inteligenței se face în secvențe invariabile (stadii). Acestea sunt: 
stadiul senzoriomotor (0-18/24 de luni): copilul cunoaște prin intermediul activităților fizice pe care le
îndeplinește. Își achiziționează baza întregului edificiu al cunoașterii umane: schema obiectului permanent.    
Stadiul se încheie cu achiziția limbajului și a gândirii simbolice;  stadiul preoperațional (2-5/7 ani): este
caracteristic copilului de vârstă preșcolară, luptând pentru a-și achiziționa gândirea logică;  stadiul
operațiilor concrete (6-11/12 ani): copilul poate gândi logic probleme „concrete”, „acum și aici”. Gândirea
devine reversibilă, în limitele realității, copilul înțelege deducția necesară cunoscând proprietățile obiectelor;
 stadiul operațiilor formale (12/13 ani): sunt adolescenții capabili să opereze mental asupra unor probleme

abstracte, ipotetice. Ei au o gândire științifică, fac deducții sistematice pe baza unor ipoteze. 
           Stadiile piagetiene au următoarele caracteristici:  
   Sunt universale – deci sunt caracteristice tuturor indivizilor normali, care în mod obligatoriu parcurg
traseul complet până la atingerea stadiului cel mai avansat (cel al operațiilor formale).  
   Secvențierea lor este identică – toți indivizii umani parcurg obligatoriu în exact aceeași ordine toate cele
patru stadii; nu este posibil nici ca vreunul dintre aceste stadii să fie “sărit” în dezvoltare.  Fiecare stadiu
integrează competențele achiziționate în stadiul anterior.  Fiecare stadiu este mai complex decât cel
precedent și reprezintă o conceptualizare mai adecvată a realității. 
 A. Stadiul senzorio-motor (0-2 ani) Copilul își reprezintă acum lumea în termeni de acțiuni - supt, apucat,
privit- cu ajutorul cărora manipulează obiecte. Se numește stadiul senzorio-motor pentru că în această
perioadă copilul învață să își coordoneze simțurile cu comportamentul motor. Pe lângă capacitatea
progresivă de a controla și investiga mediul o achiziție esențială a stadiului senzorio-motor o reprezintă
dezvoltarea progresivă a conceptului permanenței obiectului. Acesta se referă la un set de asumpții implicite
despre natura și comportamentul obiectelor, anume: - obiectele coexistă ca entități fizice independente,
distincte, în același spațiu; - existența obiectelor e independentă de interacțiunea noastră cu ele (un obiect
dispărut din câmpul nostru vizual nu încetează să existe, iar a vedea, a auzi, etc., un obiect nu echivalează cu
existența fizică a obiectului); - comportamentul obiectelor e independent de contactul nostru cu ele (un
obiect dispărut din câmpul vizual poate fi mutat de altcineva în altă parte). Pentru Piaget, aceste asumpții nu
sunt înnăscute, ci dobândite prin experiență, achiziția lor având loc pe parcursul întregii perioade senzorio-
motorii. Începuturile funcției semiotice sunt consemnate aproximativ pe la 18 luni, când apar primele
holofraze, cuvinte cu sensul de fraze.
  B. Stadiul pre-operator/pre-operațional (2-6/7 ani) Copilul este în stare să își reprezinte obiectele.
Caracteristicile acestui stadiu sunt: - Concretețea - se raportează doar la obiecte concrete, prezente fizic. -
Ireversibilitatea - nu este capabil să parcurgă pe plan mental acțiunile în sens invers. Din acest motiv în
această perioadă nu putem vorbi de operații. -Egocentrismul - crede că oricine vede lumea prin ochii lui, și
oricine o experiențiază în mod similar. - Centrarea - poate fi atent la o singură dimensiune la un moment dat.
- Starea versus transformarea - este focalizat pe stări, pe felul în care se prezintă perceptiv lucrurile, și nu pe
transformările care au dus la aceste stări. - Gândirea transductivă - dacă A cauzează pe B, atunci si B
cauzează pe A. O altă arie îndelung investigată a competențelor copilului din stadiul pre-operator este cea a
conservării. Piaget consideră că la această vârstă este dificil de înțeles cum în ciuda modificărilor formei sau
ale înfățisării superficiale, anumite calități ale obiectelor rămân neschimbate – de exemplu, volumul,
greutatea, lungimea sau numărul. 
  C. Stadiul operaȚiilor concrete (6/7 –11/12 ani) În jurul vârstei de 7 ani se dezvoltă un nou set de strategii
mentale numite de Piaget operații concrete. Ele sunt concrete deoarece pot fi aplicate doar obiectelor
prezente, și sunt operații deoarece sunt acțiuni mentale. Datorită înțelegerii reversibilității, gândirea câștigă
în flexibilitate. Adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea pot fi executate cu o mult mai mare usurință.
Reușita la sarcinile de conservare este asigurată de faptul că pentru fiecare acțiune mentală copilul este în
stare să realizeze și acțiunea inversă. Nu mai apare focalizarea doar pe calitățile vizuale imediate ale
obiectului sau pe o singură dimensiune, putând fi realizată coordonarea a două aspecte – de exemplu
lungimea și densitatea în cazul conservării numărului. În această etapă se dezvoltă și capacitatea de
clasificare și seriere, și în particular este înțeles principiul incluziunii claselor. Cât privește egocentrismul
tipic al copilului din stadiul pre-operator, acesta este înlocuit cu capacitatea de a coordona propria
perspectivă cu cea a altora, și deci a înțelege că există o multitudine de puncte de vedere asupra aceleiași
realități concrete. 
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D. Stadiul operațiilor formale (de la 12/14 ani) Abia în acest stadiu copilul - adolescentul - este în măsură să
raționeze asupra posibilului, asupra enunțurilor verbale sau propozițiilor. El nu mai depinde de existența
“concretă” a lucrurilor din lumea reală. În schimb, poate face raționamente în termeni de ipoteze formulate
verbal, poate să ia în considerare relațiile logice dintre diferitele posibilități sau poate deduce concluzii din
afirmații abstracte. 
      Generalizarea operațiilor formale, situate pe la 14-15 ani, nu are loc simultan în toate sferele activității
intelectuale apărând frecvent unele decalaje atât între tinerii de aceeași vârstă cât și între diferite domenii de
cunoaștere. Gândirea abstractă apare mai curând în domeniul științelor naturii, decât în studiul științelor
sociale.
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                                       Beneficii ale practicării sportului la copii

  Prof. Gheorghe Georgescu
  Liceul cu Program Sportiv “Viitorul “ Pitești

        Sportul dezvoltă armonios copilul, atât  din punct de vedere fizic cât și psihic. Acesta contribuie la o
sănă toasă dezvoltare a sistemelor osos, muscular, respirator și circulator. Un copil căruia nu îi place
mișcarea are mari șanse să devină  introvertit , să  socializeze mai  greu cu ceilalți copii.  Un copil care nu
face sport este mai puțin rezistent.  
        Mișcarea în aer liber are un rol important în creșterea imunității organismului în fața infecțiilor și
bolilor. 
         Mișcarea : menține tonusul general al organismului;
·ajută la menținerea sau reducerea greutații;
·îmbunătățește activitatea inimii, prevenind bolile cardio-vasculare;
·îmbunătățește starea articulațiilor;
·ajută la menținerea flexibilității, pe măsură ce îmbătrânim;
·menține densitatea masei osoase;
·previne osteoporoza;
·îmbunătățește starea de spirit;
·previne anxietatea și depresia;
·reduce stresul;
·înviorează organismul în general, îmbunătățește memoria.
        Sportul este sănătate curată!  Acesta contribuie decisiv la formarea și dezvoltarea musculaturii
copilului. Dato rită efortului depus în timpul practicării unui sport, oasele devin puternice și se dezvoltă
armonios. 
        Sportul este și un  bun prilej de prietenie. Activitatea fizică organizată pe echipe e un pri lej ideal
pentru copil de a-și însuși valori ca solidaritatea, spiritul de echipă, având chiar rol so cializator. Copilul
poate cunoaște alți  copii de vârsta sa și va lega prietenii datorită unui punct co mun.  
  Să le permitem  copiilor să participe  la activități extracuriculare în aer liber, curat.   Îi  ajutăm astfel să
exploreze și să își dezvolte  multe abilități benefice toată viața.  Practicarea unui sport îi ajută pe copii să
își dezvolte   încrederea de sine și stima de sine, îi ambiționează în vederea atingerii obiectivelor propuse.
         Pentru a-i ajuta pe copii să își dezvolte o mentalitate flexibilă, care le este cu adevărat necesară în
viață, complimentați-i și învățați-i să se auto-aprecieze pentru efortul depus si parcursul strabatut, nu doar
pentru rezultatul obținut. 
 Practicarea unui sport îi ajută pe copii să își dezvolte aptitudinile în interactiunile sociale, achizitii care le
vor fi de mare folos mai târziu în viață.
 

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=ro&fbclid=IwAR1g8MFKD7EEgTZBsuueRH9dwqH1REyJoaQuHUeehr6Fl0Foiq7mKrJ9PlI#t-194399
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Sportul îi invață despre munca de echipa și cooperare. Ei învață astfel să interacționeze cu persoane de
vârste diferite.
         Prin sport, copiii învață respectul unul față de celălalt, sportivitatea, fair play-ul. Ei învață să accepte și
înfrângerea, să își gestioneze emotiile și să găsească noi moduri de a merge mai departe
         Sportul presupune disciplină. Trebuie să reușești să te auto-gestionezi pentru a avea succes în sport sau
orice domeniu de activitate. Disciplina îl ajută pe copilul care practică sportul să își atingă mai ușor
obiectivele propuse și să își pună în valoare potențialul.
         Prin sport, copiii învață să urmeze și să respecte niște reguli, un program si să accepte deciziile luate.
Auto-disciplina si respectarea unui program reprezintă drumul spre reușită.
         Practicarea activităților fizice îi ajută pe copii să își îmbunătățească performanțele și la celelalte
materii. Copiii învață prin joacă si au nevoie să își petreacă mai mult timp în aer liber, curat.

Terra de cristal

 

Prof. Georgescu Daniela
Palatul Copiilor Pitești

          Încă din timpuri străvechi, omenirea a descoperit universul magic în care trăim, un univers al
cristalelor. Dar ce sunt cristalele? Ele reprezintă AND-ul Terrei. Sunt depozite care conțin datele
transformărilor planetei de-a lungul erelor geologice. Uitați-vă la toate aceste structuri și forme uimitoare
: sunt frumoase, puternice și au viață !
          Cristalele sunt esența vieții care se manifestă doar în interiorul Pământului. Unele s-au născut la
presiuni enorme, altele s-au format în cavități subterane de mare adâncime, altele s-au format picătură cu
picătură. Sunt florile secțiunii minerale ale acestei planete.
 O varietate de forme, un pastel de culori, aceastea sunt prețioasele cristale cu puteri magice: smaralde,
agate, ametiste, pietre de stâncă, cuarțuri, citrinuri, fluorite, ametrine, onixuri…..
          Maimari sau mai mici, mai calde sau mai reci, mai apropiate sau mai îndepărtate de soare, divers
colorate, ca și cristalele, acestea sunt planetele Sistemului Solar. Dintre toate planetele Sistemului Solar,
Terra este asemenea celui mai prețios cristal. De fiecare dată când vom pătrunde în cristalul Terra, toate
simțurile ne vor fi mai ascuțite, iar impresiile mai pronunțate. Putem să rămânem aici atât cât dorim. Dacă
vrem să ieșim, mergem spre ușa “cristalului”. Pășim dincolo, în acest timp și spațiu idilic. Mai presus de
toate, țineți minte că el este o entitate vie. Acordați-i dragostea și atenția vostră, iar el vă va răsplăti
întotdeauna….
           Închideți ochii……Deschideți ochii și ascultați cu grijă. Ce sunet se aude? Ce auziți înăuntrul
cristalului Terra? Puteți găsi ceva care să sune astfel ? Inspirați adânc…. A ce miroase? Ce vă amintește
de acest miros? Țineți minte toate impresiile. Gustați o bucățică din acest “cristal”. Ce gust are ? Îl puteți
compara cu ceva? Treceți-vă palma peste suprafața Pământului. Este netedă sau aspră? Diafana sau
compactă? Rece sau caldă ? Ce simțiți când atingeți Pământul?
Simțim ritmurile naturii care sunt la fel ca ritmurile inimii noastre și simțim că ne integrăm prin ele în
Universul ce vibrează. Iubim tot ce estefrumos pe acest Pământ, de la mișcarea ramurilor  înflorite pe
cerul albastru, la verdele  ierbii, la munții albaștri cu cupole  de zăpadă, la norii sidefii pe cerul verii, de la
mișcările fluturilor, la mișcările sufletului nostru fascinat de frumos... 
          Iubim și simțim VIAȚA- asemănătoare Opalului de foc, această piatră prețioasă care și-a luat
numele datorită culorii și efectului interesant-se pare că un foc arde în interiorul 
           Dar ce înseamnă viața ? Viața însemnă albastru : râuri cu ape cristaline ce brăzdează solul hrănind
în drumul lor oameni, animale și vegetație deopotrivă, lacuri întinse, cu ape curate, pline de pești feluriți.
În luciul lor se oglindesc frumusețile naturale ale acestui pământ, dar și mările și oceanele. Albastrul este
calmant, reprezint culoarea cerului…. 
 



71
 

          Viața înseamnă verde: dealuri acoperite de livezi cu rod bogat și pajiști verzi, care bucură privirea
călătorilor, munți înalți, încât noaptea ai impresia că ating bolta înstelată a cerului, acoperiți de brazi semeți
și de păduri cu copaci seculari, pline cu vegetatie bogata în care viețuiesc nenumarate animale sălbatice. 
          Viața înseamna azuriu: aer curat și sănătos ce se răsfrânge asupra întregii planete, încântându-i pe
locuitori cu prospețimea sa. 
          Oceanul este asemănător acvamarinului, aceastăpiatră albastră, care literalmente este personificarea
oceanuluiși înseamnă în latină „apă de mare‟.
          Apa dăruiește viața și nu cere nimic în schimb. Mișcându-se după un anumit ritm, tempou, parcă
urmând o melodie neauzită. Apa ne dăruiește vitalitate. Viața înseamnă mișcare…Totuși, ingeniozitatea
divină a apei o face să se miște încontinuu : ea se evaporă. Apa e atât de sensibilă încât își schimba
proprietățile structurale doar de la cuvintele ce le aude. Memoria apei e incontestabil cea mai încăpătoare
dintre toate substanțele. Apa memorează toată calea care a strabătut-o pe pământ. Apa memorează energia
care i-a fost transmisă de rugina din țevile prin care trece. Apa memorează proprietățile straturilor de
pământ prin care trece. Apa memoreaza absolut orice stare și eveniment prin care trece sau la care asistă.
Memoria apei se neutralizeaza prin înghețare sau cu ajutorul Generatorului de Apă Vie. O substanță
bizară……Apa constituie mediul universal al tuturor activităților biologice. Aproape două treimi din corpul
uman și circa o jumătate din fiecare organ al omului, ca volum, constau din apă.
         Apa este extraordinar de sovăielnică atunci când trebuie să se încălzească sau să se răcească. Un
„defect“ care face oceanele lumii foarte eficiente în redresarea schimbărilor climatice neașteptate, prin
frânarea modificărilor de temperature
          Planeta noastră are nesfârșite întinderi de apă asemănătoare minunatei pietre de azurit, cu frumoase
nuanțe de albastru , denumită încă din vechi timpuri piatra albastra a raiului. Învăluit in mister de la
Atlantida la tinerele civilizații Egiptene, modul de folosire si puterea Cristalului de Azurit a fost un secret
rezervat doar celor mai înalți Preoți si Preotese. Cristalele de Azurit sunt considerate unele dintre cele mai
frumoase capodopere minerale oferite de către natură.
           Numele azuritului provine de la culoarea sa specifică: albastru celestin. A fost descoperit de vechii
egipteni și, timp de mii de ani, a rămas cel mai prețuit pigment, acesta fiind alabastrul pentru vopsea.
Zborul meu este extravagant și grațios iar aripile mele sunt pictate încântător în nuanțe de albastru ca și
azuritul. 
           Deoarece verdele său intens este culoarea primăverii, smaraldul simbolizează dragostea și reînvierea.
 Cel mai valoros smarald este cel de culoarea verde a ierbii de după ploaie. Smaraldul este rar și valoros
asemenea vegetației și pădurilor de pe Terra. Să iubim și să ocrotim pădurile, numite și “Aurul verde” sau
„plămânul planetei” pentru că sunt cea mai de preț podoabă a Terrei asemenea unor mineralele în tonuri
verzi ce simbolizează natura și viața naturală în general, adică mediul înconjurător. Reprezintă o sursă de
vitalitate, forță de viață, frumusețe și liniște. Iubiți arborii! spunea Alexandru Vlahuță. Cu frunza lor
putrezită au dospit lutul din care s-a făcut omul. Ei sunt izvorul, ocrotirea și poezia vieții.
 Pădurea seamănă cu un chihlimbar de culoare verde care simbolizează natura vie și vitalitatea, pacea și
gândurile bune. În interiorul acestei rășini pietrificate se pot vedea fragmente de plante, frunze și chiar
insecte. Pădurile ca și chihlimbarul verde sunt înzestrate cu proprietăți magice și vindecătoare!
            Natura ne răsplatește din plin și ne răsfață simțurile cu minunile și frumusețea întâlnite la tot pasul.
Însă, dincolo de misterele fiecarei țari se află și minuni geologice, la care omul nu a contribuit și care-ți taie
respirația. 
            Există numeroase locuri pe planeta noastră ce pot fi cu ușurință catalogate drept minuni. Terasele
calcaroase din Pamukkale, muntele Everest, cascada Victoria, dunele Nisipurilor Cântătoare, ghețarul
Perito Moreno, defileul Verdon sau terenurile înghețate ale Antarticii- peste tot găsim bogății fantastice ale
naturii, care ne uimesc și ne entuziasmează. 
          Ne vom opri la una dintre cele mai frumoase ornamente ale Terrei – un giuvaer de azur, indigo, safir,
turquoise și alb. Marea Bariera de Corali din Australia este una dintre cele 7 minuni ale lumii naturale. 
 Recifele sunt rezultatul a 10.000 de ani de activitate, în timpul cărora oceanul s-a ridicat până la nivelul
actual, dupa ultima eră glaciară.
          Din anul 1981, Marea Bariera de Corali face parte din patrimoniul mondial UNESCO.
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          Omul este deopotrivă creatura și creatorul mediului său care-i asigură existența fizică și îi oferă
posibilitatea unei dezvoltări intelectuale, morale, sociale și spirituale. În lunga și laborioasa evoluție a rasei
umane pe pământ a sosit momentul în care, grație proceselor mereu mai rapide ale științei și tehnicii, omul
a căpătat puterea de a transforma mediul său în diverse feluri și de o manieră fără precedent. Cele două
elemente ale mediului său, elementul natural și cel pe care el singur și l-a creat, sunt indispensabile fericirii
sale și folosirii drepturilor sale fundamentale, inclusiv dreptul la viață. (Declarația asupra mediului,
Conferința ONU, Stockholm 1972).
          Pământul este cel care ne ține, ne hrănește, ne oferă adăpost, ne încântă privirile cu minunile sale, ne
ocrotește, ne dezvăluie pas cu pas din misterele sale, și mai ales ne suportă... Planeta care, dupa cum se
observă cu ochiul liber, are nevoie urgentă de 365 de zile de protecție serioasă, inclusiv sâmbăta și
duminica. Altfel, nesăbuirea și lăcomia speciei noastre va fi plătită din greu de proprii noștri copii, viitoare
generații de sacrificiu și experimente, care, probabil, vor fi loviți de crizele adevărate, pe lângă care cea
economică, din prezent, va părea o simplă și inofesivă joacă cu cifrele. Până atunci Pământul se mișcă, se
rotește măsurându-ne cuminte timpul care se scurge, lăsându-ne imagini care vor îndemna pe mulți la
meditație asupra miracolului de cristal numit Terra.

BUCURIA DE A DESENA

Prof. Fluturel Adina
Școala Gimnazială "Negru Vodă"

          Se poate spune că tehnicile de desen se învață și aprofundează foarte bine la cursuri de
specialitate și că artiștii se nasc după ani întegi de învățat tehnici de desen și totuși există câteva
aspecte care clatină această teorie din temelii. Un copil de trei ani nu are ca prioritate însușirea unor
tehnici, ci bucuria de a desena, puterea de a fi creativ, de a se lăsa pradă propriei imaginații. Arta
este foarte importantă, nu doar pentru dezvoltarea creativității și a simțului estetic, ci și pentru
dezvoltarea stimei de sine, a curajului, a voinței. Un mod deosebit de a învăța copilul să aibă
încredere în sine este prin artă. Iată astfel, câteva idei:
- Ca adult, să nu spunem niciodată: Eu nu pot desena! Copiii învață din exemple. Dacă cel mic ne
cere să desenăm un elefant și nu știm de unde să începețm, ca o bună sugetie este faptul că formele
geometrice ne pot ajuta enorm. Ne putem ajuta de cercuri, ovaluri, dreptunghiuri și linii simple,
putem folosi culori luminoase și ce e cel mai important, să-l încurajăm pe cel mic să încerce și el.
         Nu contează dacă nu va fi un elefant realist. Realismul este o concepție relativă. La început ne
putem limita la desene abstracte, linii șerpuite, litere și forme geometrice. Cu timpul, din bucuria de
a desena, prin exercițiu se pot realiza și desene mai complexe, variate.
- O altă sugestie valoroasă constă în utilizarea vorbelor frumoase pentru artiști. Să nu ne limităm la a
spune copilului: ”Este drăguț!” este așa de important să facem aprecieri, și încurajări valoroase, să-i
vorbim copilului despre culorile sau semnele pe care le-a folosit, să-i spunem: ”Wow! Ai lucrat din
greu la acest desen”.Să nu uităm să-i cerem copilului să ne explice ce reprezintă desenul. Dacă are
doar trei ani îi va fi mai greu, dar cu cât va crește cu atât se vor dezvolta poveștile spuse pornind de
la desenul lui și… întotdeauna va fi diferit.
- Să transformăm arta într-o formă de cunoaștere orientând activitățile de desen ale copilului de
vârstă mică spre proces și mai puțin spre rezultatul final. Este important să-l lăsăm să exploreze
vopseua, creioanele colorate, spuma de ras, tehnicile (stropi, amprentare, dactilopictură etc.) și
libertatea de a se exprima cu ajutorul lor. Introducerea permanentă de noi tehnici și materiale cu
care copilul poate desena ajută nespus de mult la lărgirea orizonutui de cunoaștere, la dezvoltarea
oculo-motorie, la conturarea încrederii în propriile puteri, la dezvoltarea creativității și a
expresivității și mai ales la stimularea curiozității și a voinței de a experimenta. Acestea sunt etapele
de dezvoltarea aunui viitor inovator în orice domeniu de activitate își va alege și până la urmă, arta
nu este doar o formă de cunoaștere și experimentare ci și o activitate relaxantă, distractivă.
- 
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Amenajarea unui colțișor special pentru activități artistico-plastice este o variantă ideală
și mai ales încurajarea celui mic să-și procure și doteze periodic cu felurite materiale cuibușorul de
artă: de la pene, până la pietre, lemne, sticlă și multe altele
O măsuță potrivită, un scaun confortabil și pe măsură și cutii sau rafturi accesibile unde să-și
păstreze în ordine materialele sunt mai mult ca suficiente în formarea unui comportament organizat,
echilibrat și creativ.
- Arta este pentru”oamenii mici”, dar și pentru cei mari. O alegere a unor activități potrivite pentru
vârsta copilului și mai ales în funcție de preferințele acestuia conduc la o reușită în atragerea
acestuia în lumea artei. Unui copil de trei ani nu îi poți arăta cum să deseneze. La această vârstă este
mai interesat de materialele pe care le folosește pentru a desena, este mai încântat de experimente
noi și de bucuria pe care acestea i-o oferă. Se poate începe de aici și cu pași mici și ușor, ușor se va
ajunge la desene mai elaborate. Este timpul potrivit pentru stimularea încrederii de sine, de
încurajări și de învăța să se bucure de artă. Să-l lăsăm să treacă prin toate etapele de dezvoltare în
ritmul lui.De asemenea, pe cât posibil trebuie folosite cât mai rar cărțile de colorat, doar ocazional.
Coloratul în interirul unor linii nu stimulează creativitatea. Să ne facem un obicei din a gândi
creativ și astfel, să educăm copilul în acest sens.
Bucuria de a desena nu are vârstă. Este o expresie a eului, a personalității, a bucuriei și a
frumosului, este un stil de viață care încântă, relaxează și distrează.
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Dezvoltarea abilităților emoționale 

prin jocuri teatrale

 Prof. Violeta Bocancea
Palatul Copiilor Pitești

 Bunăstarea emoțională este o condiție necesară pentru a fi sănătos. Pe lângă dezvoltarea fizică, cognitivă și
socială, o stare de bine completă, presupune și dezvoltarea psihologică și emoțională.
 Capacitatea de a identifica, înțelege, accepta și exprima sănătos emoțiile reprezintă elemente importante
pentru sănătatea mentală a copilului și pentru starea lui de bine emoțională și socială. Dezvoltarea
abilităților emoționale îi vor ajuta pe copii să gestioneze cu succes formarea și menținerea relațiilor cu
ceilalți. Înainte de a explora câteva dintre aspectele ce pot contribui la dezvoltarea abilităților emoționale,
este important de menționat că fiecare copil moștenește de la părinții săi un bagaj genetic unic ce-i
determină temperamentul și reactivitatea sa emoțională. Fie că este mai degrabă inhibat ori dezinhibat, sau
fie că are o reactivitate emoțională scăzută sau ridicată, aceste trăsături se vor manifesta prin
comportamente specifice care nu pot fi modificate sau schimbate. Aceste aspecte sunt importante pentru a
înțelege, de pildă, de ce un copil cu o reacție puternică va avea nevoie de un efort mai mare pentru a-și
regla emoția sau de ce copiii cu temperament inhibat vor reacționa mai degrabă negativ la un comportament
ferm și autoritar din partea cadrelor didactice.
 Copiii își dezvoltă capacitatea de a-și gestiona emoțiile în cadrul unor relații de încredere cu persoane
apropiate. Când copiii primesc sprijinul necondiționat al unui profesor, atunci ei se simt împuterniciți să
caute ajutorul și să încerce să gestioneze situațiile dificile. Mai mult, copiii învață foarte mult prin
observarea și imitarea comportamentelor celorlalți, motiv pentru care este important pentru cadrele
didactice să poată reprezenta un model pentru copil, din punct de vedere al gestionării emoțiilor.
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Principalul scop al educației artistice este acela de a dezvolta aprecierea critică, înțelegerea moștenirii
culturale și a diversității culturale, expresivitatea indiviuală și creativitatea (imaginația, rezolvarea de
probleme și asumarea riscului). Alte scopuri sunt: abilitățile sociale, cele de comunicare, plăcerea,
angajarea unei varietăți de forme de artă, interpretarea, prezentarea și conștientizarea ambientală,
încrederea de sine, stima de sine; promovarea învățării permanente prin arte și identificarea talentului
artistic. 
 
 La nivelul pedagogiei practice, deschiderea spre nou, încorporarea noutăților, ideile și modalitățile de
lucru creative, sunt cerințe pentru obținerea unor rezultate calitative superioare. Noutățile devin operante
prin activitatea dascălului, inclusiv prin experiența și calitățile sale personale. Prin urmare, este esențială
deschiderea spre nou a acestuia, dorința permanentă de autoinstruire și perfecționare.
Strategiile didactice interactive reprezintă modalități eficiente de stimulare a potențialului creativ, atât la
nivel individual, cât și colectiv, promovând o metodologie de natură să exerseze capacitățile superioare
ale elevilor, dezvoltând inteligențe multiple.
 Sunt o mulțime de activități pentru dezvoltarea emoțională. Prin metode specifice artei actorului, aplicate
corect se dezvoltă creativitatea, spontaneitatea, ca expresie a libertății interioare, plecând de la o poveste,
de la un joc.
 Jocul este puntea ce poate uni școala cu viața. Alcătuirea de jocuri didactice și alternarea lor cu iscusință
în cadrul celorlalte metode euristice de învățare constituie una din cele mai importante sarcini ale
metodologiei didactice contemporane. Jocul facilitează procesul de asimilare, fixarea și consolidarea
cunoștințelor, influențează dezvoltarea personalității. Jocul este și un mijloc eficient de dezvoltare
intelectuală, permițând elaborarea de structuri cognitive din ce în ce mai echilibrate.
 Educația prin teatru presupune utilizarea jocului în procesul de predare - învățare, îmbinând utilul cu
plăcutul, activitatea didactică devine mai atractivă și se pliază pe trebuințele copilului.
 Teatrul înseamnă mai mult decât o piesă jucată pe scenă. Prin teatru se dezvoltă în primul rând gândirea
și toate laturile inteligenței emoționale. Activitatea în cadrul unui atelier de teatru conduce la
autocunoaștere, la un bun management al emoțiilor, la dezvoltarea personalității, la aptimizarea
abilităților, la dezvoltarea creativității și imaginației.
 Jocurile teatrale, pe lîngă faptul că îi ajută pe copii să dobândească cunoștințe, deprinderi și competențe
de bază, cu scopul de a servi ca fundație pentru dezvoltarea și învățarea lor ulterioară, au și efect
terapeutic. Copiii vor reuși să-și dezvolte stima de sine, să-și formeze abilități de comunicare și
relaționare, printr-un contact verbal și non verbal adecvat cu ceilalți, să-și exprime emoțiile, dorințele și
nevoile, să se descopere în fața celorlalți atunci când este pregătit, să-și dezvolte capacități cognitive
precum atenția, limbajul, gândirea, memoria, creativitatea, să-și reducă și să elimine anxietățile,
frustrările, inhibițiile prin descărcarea creativă a tensiunilor acumulate, să-și dezvolte toleranța la frustrări
prin dezvoltarea autocontrolului.
 Activități/jocuri ce pot contribui la dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor:
 În primul rând se va crea un climat pozitiv. Dacă sala de clasă reprezintă un loc care conferă copilului
siguranță, respect și încredere, iar copiii leagă aici relații de cooperare și prietenie, atunci acest spațiu
poate acționa ca factor protector sau compensatoriu atunci când apar noi provocări emoționale.
 Numirea emoțiilor: Copiii învață că emoțiile sunt importante și că etichetarea lor îi poate ajuta să
înțeleagă și să gestioneze ceea ce experimentează. Trebuie să înțeleagă că este în regulă să se simtă
neliniștiți, triști sau invidioși uneori, adică este la fel de firesc ca atunci când sunt fericiți. Fiecare emoție
are rolul său și este la fel de valoroasă ca oricare alta. 
 Încurajarea empatiei: Elevii analizează emoțiile pe care cred că le simt anumite personaje din cărți sau
chiar persoanele aflate într-o situație dată. Copiii vor face acest lucru atunci când apare un conflict între ei
și vor fi încurajate comportamentele de reparare (ex. bilețel cu scuze).
 Creșterea rezilienței: Copiii vor fi încurajați să experimenteze, să își găsească singuri răspunsurile sau vor
fi îndrumați să îmbrățișeze eșecul ca oportunitate de învățare, toate acestea sunt strategii care vor crește
reziliența copiilor și capacitatea lor de a face față situațiilor neprevăzute sau stresante.
Următoarele jocuri sunt utile și pot oferi un raport bun în cadrul clasei/grupului, ajută elevii să se relaxeze,
să se distreze și să restabilească legăturile dintre ei. 
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Brainstorming. Această tehnică este des folosită într-un grup mare pentrua aduna rapid multe idei despre un
anumit subiect, o anumită întrebare, problemă. În timpulexercițiului nimeni nu trebuie să judece
răspunsurile unei alte persoane sau să aloce valoridiferitelor răspunsuri. Exercițiul încurajează elevii să-și
extindă gândirea, ideileasupra unui subiect și îi face capabili să privească subiectul respectiv din unghiuri și
perspectivediferite.
Discuție în grup. Discuțiile în grup scot la iveală răspunsuri și puncte de vedere ale participanțilorasupra
unui anumit subiect și oferă multe momente de învățare pentru îmbunătățireacunoștințelor sau corectarea
dezinformărilor. Eficiența acestor discuții depinde deseori de utilizareaunor întrebări deschise, care
depășesc limitele unor simple răspunsuri de „da” sau „nu”și se concentrează pe ideile, gândurile, impresiile
și percepțiile individuale ale elevilor.
Studiu de caz sau Povestiri/Întâmplări. Această metodă implică prezentarea și analiza unui incident,a unei
povești sau scenariu care s-a întâmplat sau se poate întâmpla. Acestea trebuie săfie simple și bazate pe
fapte. Discutarea în grup a cazurilor/poveștilor permite fiecărui elev săparticipe activ și să se gândească, ce
ar face în cazul în care problema sau situația cu provocărili s-ar întâmpla lor. Metodele studiului de caz sunt
utile în dezvoltarea deprinderilor analitice,de soluționare a problemelor și luarea deciziilor.
Jocuri de rol. Jocurile de rol în clasă reprezintă o metodă eficientă pentru exersarea și modelareaunor
deprinderi noi într-un cadru sigur și de susținere. Din moment ce jocurile de rol pot fiemoționante, este
foarte important să subliniem că participanții joacă rolul unor personaje șinu propria persoană. Jocurile de
rol oferă posibilitatea experienței unor situații din viața reală,fără asumarea riscurilor din viața reală. 1 
 Sunt o mulțime de jocuri teatrale care îi ajută pe copiii de toate vârstele să-și cunoască și să-și gestioneze
emoțiile, prin descoperire și experimentare. Cred că educația artistică, în general și educația prin teatru, în
special, rezolvă probleme, vindecă răni ale sufletului.
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PRACTICI STEREOTIPE ȘI CLIȘEE DIDACTICE

Prof. Bucșan Luminița
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Pitești 

Schimbarea profilului psihologic al elevilor, dar și nevoia de racordare a designului educațional la
dimensiunea practic-aplicativă a educației în școală, impun o adaptare, ameliorare a demersului didactic. Însă
inerția, reticența, rigorile predispun la stereotipii. Clișeele exprimă o generalizare artificială, care ignoră
diversitatea lumii sociale și naturale. Cuvântul clișeu trimite la ideea de banalitate, de repetare excesivă, la
șablon, la uzură sau rutină. Adesea, unii profesori nu reușesc să amelioreze achizițiile învățării din cauza
rutinei pe care nici măcar nu o conștientizează. Dezvoltarea imaginației și a creativității este esențială în
creșterea și dezvoltarea copiilor. Școala, părinții, educatorii trebuie să stimuleze exprimarea potențialului
creativ al copilului, să încurajeze orice încercare a lui de a crea, de a-și imagina, de a lua singur decizii. Orice
copil pornește de la un anume nivel al creativității. Acesta poate fi stimulat în așa fel încât creativitatea să se
dezvolte în orice etapă. Filozoful francez Gaston Berger spunea: ,,Există adesea în prima copilărie, o
prospețime a imaginației, o curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic, pe care savanții sau artiștii ajunși la
maturitate nu le pot găsi decât cu mare greutate.” Imaginația, fantezia, inventivitatea alimentate
corespunzător pot forma tineri creatori cu gândire independentă. Sunt semnalate stereotipii la nivel
comunicațional, ancorarea într-un stil de predare tradițional, asimilat cu aducerea la cunoștință a unor noțiuni,
principii, clasificări, enumerări, 
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Flexibilizarea demersului didactic prin abordarea lecțiilor de tip ERR (evocare-realizarea sensului-reflecție)
reprezintă o modalitate prin care clișeele pot fi depășite. Noul design poare aduce inovație, creativitate în
demersul didactic, rupe monotonia unei lecții obișnuite de predare-învățare-evaluare. Astfel, reflecția
implică permanent căutarea unor conexiuni, studiu individual, paralelisme, analogii. Realizarea unor
scenarii didactice, atunci când conținuturile abordate permit, în afara sălii de clasă, spațiul mai puțin formal
reprezintă o modalitate care poate elimina stereotipiile. Există practici rutiniere în organizarea învățării la
Geografie. Semnalez aici rigiditatea cadrelor didactice, reticența la nou, neadaptarea stilului didactic la noile
tendințe educaționale, necunoașterea unor aplicații, jocuri, platforme de lucru interactive. Drept urmare,
scenariul didactic nu realizează ca o aventură de descoperire și explorare, fiindcă predarea este bazată pe
prelegere și expunerea informațiilor. Pentru depășirea acestui clișeu, ar trebui organizată predarea noului
conținut, plecând de la informațiile pe care le dețin elevii din experiența anterioară, schimbând informații cu
colegii de clasă, căutând informații din alte surse. Lucrul cu resursele educaționale, instrumente și materiale
didactice specifice disciplinei (inclusiv aplicații digitale), utilizarea hărților interactive reprezintă
modalitatea de învățare logică, analiză, comparație. Aplicarea unor teste interactive, pentru verificarea
cunoștințelor, a competențelor de orientare și de lucru cu harta implică elevii în abordarea integrată
conținuturilor, fiindcă Geografia poate fi privită ca o disciplină de cultură generală, cu rol important în
formarea copilului. Experiența cotidiană a elevului are, de asemenea, importanță, pornind de la orizontul
local, apropiat, până la planeta Terra. Este o disciplină care face legătura între matematică, istorie și
domeniul științelor, răspunzând exigențelor competențelor cheie. Disciplina Științe ale naturii vizează
observarea și înțelegerea lumii ca un întreg, cu elemente componente, procese și fenomene caracteristice,
dar și învățarea prin înțelegere și aplicare. Predarea disciplinei nu ar trebui să urmărească o acumulare
informații științifice care să ducă la însușirea de concepte, ci raportarea copilului la mediul în care trăiește,
asumându-și astfel responsabilitatea pentru conservarea mediului - copilul trebuie să fie familiarizat în
scopul realizării unei educații ecologice adecvate. Clișeele didactice se referă la elementele de conținut, care
depășesc programa, identificate în manual sau alte auxiliare, ce ar trebui excluse din activitatea de predare-
învățare, la încărcarea nejustificată a conținuturilor învățării, care aglomerează și consumă din timpul la
dispoziția disciplinei. De asemenea, scăderea randamentului în învățarea conținuturilor nucleu prin
orientarea deficitară a demersului didactic și evaluarea, care nu conține o zonă aplicativă, reprezintă motivul
pentru care nu se pune accent pe caracterul practic-aplicativ al predării acestei discipline. Manualul
reprezintă doar un instrument care funcționează selectiv ca resursă și element de reper pentru elevi, în
principal în activitatea de acasă. Cadrul didactic se raportează la programă – competențele și conținuturile
acesteia au caracter obligatoriu și sunt urmărite în activitatea zilnică la clasă. Se impune trecerea de la
învățarea bazată pe asimilare- reproducere, la cea realizată prin construirea sensului cunoștințelor, în cadrul
unei activități comune, în grup, la conceperea și realizarea învățării ca activitate de rezolvare a unor
probleme de grad de complexitate crescândă și cu aplicabilitate practică imediată sau în perspectivă. Axarea
pe formarea de competențe necesare învățării autonome, independente, reprezintă trecerea de la învățarea
dirijată, din afară, la învățarea independentă, autonomă, autodirijată. Aceasta presupune formarea și
dezvoltarea la elevi a unor metacogniții necesare pentru a ști cum să le învețe, continuu, rapid, eficient și
durabil, astfel încât să facă față cu succes provocărilor unei realități deosebit de dinamice. În acest context,
rolurile și funcțiile profesorilor se modifică substanțial. Se constată următoarele tendințe: trecerea de la
profesorul care predă, la cel care facilitează învățarea, de la activități de instruire, la activități de organizare
a situațiilor de învățare în care rolul elevului crește considerabil. Se impune focalizarea activității
profesorului pentru consilierea elevilor, în vederea realizării învățării eficiente, prin utilizarea unor metode
și procedee, instrumente și tehnici de evaluare a activității elevilor, a performanțelor acestora, a
personalităților, mult mai adecvate, mai variate și mai flexibile. Este tot mai importantă capacitatea de
,,învățare pe tot parcursul vieții”, iar din această cauză trebuie promovată autoeducarea și abilitatea de a
acționa. 
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 Activități didactice nonformale în școală

 
 Profesor învățământ primar, Dragnea Maria   
  Școala Gimnazială Nr.311, București

 Datorită capacității de a transmite valori și de a crea atitudini pozitive în mod eficient și durabil, are loc în
învățământ o creștere a importanței și valorii formative a activităților de educație non formală.  
 Educația non formală are ca scop îmbogățirea curriculei cu activități care nu intră în programa școlară.
Aceste activități noi contribuie la dezvoltarea personală și socială a elevilor și la dezvoltarea sentimentului
apartenenței la comunitatea locală, națională și europeană. De asemenea, educația non formală vizează
cunoașterea altor culturi, învățarea altor limbi,  realizarea de schimburi interculturale și dezvoltarea unei
atitudini proactive la elevi.
 O direcție valoroasă în activitățile de educație non formală  este aceea directă, în cadrul căreia în fața
elevilor sunt aduși participanți din universul prezentat în cadrul activităților non formale și are loc o
învățare (co) participativă din partea elevilor. Elevii au astfel posibilitatea cunoașterii în mod direct a
subiectelor care fac obiectul învățării non formale, conferindu-le acestora credibilitate, substanțialitate și
autenticitate. Aceste trăsături definitorii ale educației nonformale devin deziderate pentru învățătorii
implicați în activitățile de învățare nonformală. 
 Este o tendință mai nouă și nu suntem suficient de experimentați pentru a realiza în mod adecvat aceste
activități. Pentru a le realiza în modul cel mai eficient, profesorii au la dispoziție o gamă largă de posibilități
de colaborare cu diverse instituții și organizații. Printre partenerii activităților de educație nonformală
realizate se pot număra instituții publice locale, ONG-uri, persoane fizice și juridice din comunitate. 
 Un caz particular de educație non formală directă și coparticipativă sunt lecțiile realizate cu ajutorul
voluntarilor străini. În anul școlar 2018-2019, Școala ,Gimnazială Nr.311, București a găzduit 2 voluntari
din Germania, în cadrul proiectului ,,Play! - Practice Learning and Action for Youth”, proiect coordonat de
Centrul de Voluntariat București  și finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului ,,Tineret în
acțiune”.
 Aceste lecții s-au axat, în primul rând, pe susținerea de activități prin metode nonformale pe tema educației
interculturale. În cadrul acestor activități elevii au fost încurajați să învețe despre identitatea proprie,
identitatea națională și europeană. Aceste lecții servesc promovării principiilor toleranței, în context
multicultural și intercultural. Activitățile propuse și susținute de voluntari  i-au ajutat pe elevi să-și dezvolte
atitudini nondiscriminatorii, să achiziționeze și să dezvolte cunostințe, valori, atitudini și abilități necesare
pentru combaterea inechității. De asemenea, elevii învață despre alte țări ale Uniunii Europene, despre
obiceiuri, tradiții, obiective turistice în celelealte țări ale UE. 
 Călătoria educațională s-a făcut cu ,,racheta”, care i-a dus pe elevi în diverse țări unde au invătat un cântec
(colindă olandeză), un dans (vals-Austria), să construiască măști (cele venețiene-Italia), sau alte obiecte
caracteristice țărilor vizitate. La început, fiecare clasă a avut o hartă a Europei, pe care au completat-o pe
parcursul desfășurării activităților. Voluntarii au fost așteptați de către elevi cu drag și multă curiozitate la
fiecare dintre cele 5 clase cu care au desfășurat aceste activități o dată la 2 săptămâni .
 Un al doilea tip de lecții au fost cele de limba germană care s-au realizat prin metode nonformale: joc,
cântec, poezie, joc de rol etc.. Acest  program a fost menit dezvoltării abilităților de comunicare ale elevilor
în limba germană și s-au realizat la 4 clase, câte o oră pe săptămână.
  Un al treilea tip de lecții au vizat dezvoltarea de abilități practice în rândul elevilor. S-au realizeazat lucrări
specifice sezonului și diferitelor sărbători (fulgi de nea, globuri de sticlă, lampioane) . În această oră, elevii
au avut ocazia să afle și despre tradiții și obiceiuri germane, multe din lucrări valorificând această temă. De
program au beneficiat 4 clase o dată la 2 săptămâni.
 Pe lângă aceste activități voluntarii englezi Helene și Marlene au pregătit colinde pentru sărbătoarea
Crăciunului, au participat la serbări, au organizat si participat la expoziții, vizionări de spectacole, excursii
și alte activități.
 



78

Având în vedere succesul de care s-au bucurat aceste activități în rândul elevilor și părinților s-a decis
continuarea parteneriatului cu Centrul de Voluntariat București, ONG-ul local care a facilitat participarea
voluntarilor la lectiile nonformale. În 2019 activitățile organizate de noii voluntari vor fi de arte, educație
interculturală și educație ecologică pentru 15 clase din ciclul primar de la Școala Gimnazială Nr.311.

ROLUL DASCĂLULUI ÎN ŞCOALA

 Prof. Elena Delia Szabo,
Școala Gimnazială Jimbolia, Jud. Timiș
 
Școala are un rol esențial în pregătirea tinerilor pentru viață. O școală responsabilă trebuie să respecte o
serie de condiții și criterii. În primul rând trebuie să gândim ea e răspunzătoare educațional și civic, pentru
ceea ce produce în și pentru societate. În al doilea rând o astfel de școală, „dă seama” de rezultatele produse,
cu alte cuvinte este capabilă să-și recunoască, să-și planifice și să-și evalueze resursele în termeni de scopuri
și rezultate. Pentru a deveni responsabilă , ea trebuie să respecte o serie de condiții și criterii, să-și
revizuiască scopurile, atitudinile, să-și evalueze periodic rezultatele. Școala este o „organizație care învață” ,
dar nu e totdeauna și un loc al învățării : școlile rezistente la noutate și la schimbare, nu sunt cu siguranță un
astfel de loc, organizațiile care învață sunt flexibile, adaptabile, inovatoare și responsabile. Cel mai mare
dușman al învățării organizaționale este incapacitatea de a ieși din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc
vicios de practici, de experiențe și de reguli, pe care organizația ajunge să le considere imuabile .Rolul
profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalității elevilor. Cu toate că a sporit și
influența altor factori în procesul educației, profesorul își păstrează numeroase prerogative în acest
domeniu.El rămâne principalul modelator al personalității elevilor, începând de la imprimarea unei conduite
externe, până la formularea aspirațiilor și idealurilor lor de viață Efectele activității și personalității
profesorului au făcut obiectul unor cercetări de pedagogie, psihologie pedagogică și de sociologia educației,
urmărindu-se ridicarea eficienței activității pedagogice în general și a profesorului în special. Sporirea
funcției profesorului de confident, consilier, transmițător al valorilor culturale, a lărgit câmpul de activitate
și a accentuat interdependențele. Principalele direcții de cercetare științifică privind rolul profesorului, au
fost: • Personalitatea sa; • Rolul și funcțiile sale; • Comunicarea și relațiile cu elevii; • Pregătirea și
perfecționarea;. Profesorul trebuie să se integreze, să coopereze cu clasa, să motiveze , să fie un sprijin
atunci când elevii dovedesc spontaneitate, inițiativă și afirmare; Profesorul integrat, încurajează, pune
întrebări, stimulează participarea, sprijină și folosește ideile elevilor, unele decizii le ia împreună cu elevii,;
În timpul predării – învățării – evaluării, profesorul ,, instruiește”, conduce interacțiunile în clasă, modul de
înțelegere și învățare prin indicații, atenționări, demonstrații, asigurarea condițiilor, oferirea punctelor de
sprijin aprobări și dezaprobări, stimulări, completări, reactualizări, exemplificări, explicații, comentarii,, etc.
Profesorul are rolul cel mai interactiv în clasa: crează climat adecvat, inițiază, orientează, solicită,
antrenează, exemplifică, critică; Profesorul structurează, organizează forma și conținutul activității în clasă,
modul de desfășurare a interacțiunilor, dar poate și delega responsabilități elevilor în rezolvarea unor
decizii, sarcini; Trebuie să solicite elevii la dialoguri, să comenteze răspunsurile împreună cu ei,
răspunsurile negative fiind corectate în sens stimulativ, cu antrenarea grupului; E greu să definești un
profesor ,,bun,,.Chiar și părinții au păreri diferite, uneori contradictorii.Unii spun că pregătirea în
specialitate e factorul determinant, alți părinți pun pe primul plan ,,capacitatea de a se face
înțeleși,,-,,dragostea de meserie,, , chiar dacă tot cunoștințele acumulate permit reușita la un examen.Este
interesantă remarca unora, la categoria de cadre preferate de copii: profesori cu experiență, deoarece cei
tineri ,, nu sunt înțeleși,,. Profesorul debutant, uneori e izolat de colegi sau de comunitate, Un profesor bun
folosește cunoștințele nu doar de la disciplina respectivă, ci măcar din aria curriculară respectivă. Trebiuie
de asemenea ca profesorul să fie pregătit să și primească feed-back, nu numai să ofere. 
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Un rol important îl are managerul. Un sistem de management de succes poate asigura multe beneficii
organizației pe care o deservește. Oricum, un manager poate depune eforturi foarte mari pentru a realiza
acest lucru, dar cu toate acestea va putea ajunge și la rezultate dezamăgitoare. Periodic,el trebuie să se
întoarcă și să examineze sistemul ,să verifice și să vadă dacă beneficiile au apărut în organizația sa .. Dacă
aceste beneficii nu au apărut, sistemul trebuie examinat pentru a determina unde trebuie concentrate
modificările din program și construite noi componente A avea un management de calitate înseamnă a avea
și cadre didactice de calitate cu care să lucrezi.Cei tineri trebuie îndrumați, nu marginalizați. Analizând
activitatea la școala noastră,unde rezultatele sunt deosebie, atât la profesorii tineri, cât și la cei cu
experiență, am extras aspectele pozitive și negative, Aspecte pozitive constatate : • Cadre didactice
calificate, cu o bogată experiență și cu renume în oraș; • Disponibilități pentru dezvoltarea profesională; •
Profilul moral al cadrelor didactice și al echipei manageriale,absența conflictelor, disciplina muncii; •
Colaborarea permanentă între învățători, diriginți, între colectivele metodice; • Acționează pentru păstrarea
imaginii pozitive a școlii în comunitatea locală; • Organizează activități extracurriculare diversificate și
interesante care stârnesc interesul elevilor și părinților; Aspecte negative-sunt puține • Crește numărul
cadrelor didactice cu norma didactică in mai multe școli din cauza diminuării numărului de elevi; În acest
context, rezultatele obținute de școala noastră la concursuri și olimpiade naționale sunt deosebite. Și
interesant este că profesorii debutanți sau cu vechime mică , au elevi calificați la olimpiadele naționale.
Deci nu e regulă să ai vechime. Un profesor de calitate, poate fi la orice vârstă, dacă este dăruit
meseriei,dacă îmbină perfecționarea cu autoperfecționarea, dac știe să respecte elevul, iar colectivul în care
se află contează enorm. Bibiografie: 1 Crișan. Alexandru -coordonator, Cinci exerciții de politică
educațională în România, ED. Vanemonde, București, 2008 2. Cucoș C., „ Pedagogie” Editura Polirom,
București , 2002 3.Iosifescu Șerban, Management educațional pentru instituțiile de învățământ, Institutul de
Științe ale Educației, București, 2001 4.Verboncu Ion,, Management general, EdituraEconomică, București,
2000 învățământ, Institutul de Științe ale Educației, București, 2001

 DESENUL , MODALIATATE DE CUNOSTERE A ELEVILOR 

                                                                      Studiu de specialitate

Prof. înv. primar STANCU Janina,
 Școala Gimn. “N. Iorga”, Pitesti

 Desenul este o modalitate de comunicare ce permite copilului să exprime prin imagini ceea ce este dificil
de surprins în cuvinte, să dea sens lumii sale interioare, să vorbească celuilalt, sieși, să-și descopere în
concretul desenului propriile trăiri afective. Prin limbajul liniilor, al culorilor, al semnelor grafice, desenul
și pictura exprimă percepțiile, reprezentările, emoțiile, cunoștințele receptate din diferite surse. Utilizând
acest limbaj, copilul recreează un univers care l-a impresionat (un obiect, un personaj, un animal), se
contopește cu acest univers.   La 3-4 ani desenul este linear, presupune un număr mic de elemente
compozitionale, neorganizate într-un ansamblu compozițional, în general din aceeași categorie. Fluiditatea
și flexibilitatea sunt scăzute, colorația este neomogenă, depășește liniile contururilor și se face cu una, două
culori. Spre 5-6 ani, crește numărul elementelor compozitionale, acestea se diversifica categorial, apăr
detaliile, începe să fie sugerată mișcarea. Elementele compozitionale, dispuse în mai multe planuri, se
organizează în ansambluri coerente, în jurul unei teme impuse sau alese.        
   Cel mai des întâlnite sunt următoarele elemente: omul, casa, cerul, soarele, plantele, animalele. Prezența
lor se datorează și faptului că sunt și simboluri de securitate paternă și maternă, dar mai ales faptului că
reprezintă primele obiecte ale cunoașterii imediate, nemijlocite, primele obiecte ale spațiului cognitiv. Sunt
utilizate mai multe culori cu îmbinări originale și cu intentionalitati estetice. 
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Pe la 8-9 ani etapa „realismului intelectual” este înlocuită de cea a „realismului vizual”, în care părțile
ascunse ale obiectelor nu mai apar în spatele ecranelor, acestea încep să respecte proporțiile reale în funcție
de nivelul mental al copilului, mediul socio-cultural, maturitatea afectivă. 
 Caracteristicile desenului pe bază cărora putem încerca să descifrăm trăirile copilului sunt: trasajul liniilor,
culorile folosite, geometria formelor, tema abordată, persoanele prezente în desen, etc. Un copil timid,
timorat, fără încredere în sine are tendința de a trasa linii subțiri, slabe, șterge mereu, corectează sau este
dezamăgit de estetica desenului, comentând pe tema nepriceperii sale. Agresivitatea se traduce prin linii
puternice, groase, cu riscul de a găuri hârtia. Liniile de intensitate medie caracterizează copilul echilibrat.
Desigur se ține cont și de starea de moment a copilului. Mărimea personajelor vorbește despre importanța
acordată acestora, în mod negativ sau pozitiv. Un personaj uriaș desenat poate simboliza admirația pe care o
poartă persoanei, respective măsura în care se teme de ea. Modul în care sunt utilizate culorile poate da un
aspect vesel sau deprimant desenului în ansamblu, pe baza căruia putem aprecia starea sa afectivă. 
 Copilul extravertit folosește o paletă largă de culori luminoase, cel introvertit se limitează în general la 2-3
culori. Copilul optimist va folosi culori vii și deschise, spre deosebire de cel trist, deprimat, care va opta
pentru culori închise, fără viață. Pentru a începe analiza desenului, trebuie să împarți simbolic foaia în patru
părți egale (Grünwald-Koch). Partea inferioară este legată de nevoile primare din viață de zi cu zi și
exprimă materialismul, concretul, activitățile. Partea superioară a foii corespunde idealurilor, viselor,
imaginației, spiritualității. Părțile din stânga și din dreaptă sunt legate de gesturile pe care le face vizavi de
el și de ceilalți, de comunicare, de relații. Partea stânga evocă trecutul, ezitările, protecția sinelui și indică
natura relației sale cu mama (fie că mama este reală sau simbolică). Latura dreaptă a foii ține de viitor și de
necunoscut, de capacitatea de inițiativă, de relația cu tatăl și de modul în care se raportează copilul la
autoritate. Dacă își concentrează desenul pe partea dreaptă, înseamnă că este în căutarea unui sprijin, a
sentimentului de siguranță oferit de mamă. Dacă desenul tinde să ocupe mai mult partea superioară a foii
este posibil să fie vorba de o pierdere a simțului realității, dar poate însemna și o mare dorință de a se pune
în valoare, de a se impune. 
 Unele dintre elementele foarte relevante pentru cunoașterea psihică a copilului, pe care le-am întâlnit pe
parcursul anilor sunt:
 1) Omisiunile-lipsesc din desen părți importante care, în mod normal, ar trebui să apăra, dar copilul le
scoate din dorință lui intimă că acele lucruri, persoane sau situații să nu fi existat în viață lui. Această arată
efortul copilului de a face față unei probleme interioare amenințătoare.
 2) Falsele erori-acestea au cea mai mare valoare diagnostică. Copiii încep să deseneze ceva, măzgălesc
peste ceea ce au desenat și spun „am gresit”. Întrebați despre acea greșeală, ei spun că de fapt nu era o
greșeală, dar s-au răzgândit pentru că situația era foarte dureroasă pentru ei.
 3) Utilizarea spațiului-de obicei, foaia de desen este folosită într-un mod echilibrat. La unii copii, însă
desenul este înghesuit în marginea de jos sau împărțit în două – foarte sus și foarte jos – mijlocul foii
rămânând liber. Mental păstrează legătură cu viață de dinainte și nu se poate adapta. 
 4) Spațiile închise-figuri umane, case, apar încercuite, închise într-un fel nepotrivit. Uneori spațiile închise
sunt date de zig-zaguri făcute peste desen, ca un plic. Acestea evidențiază sentimentul de nesiguranță în
familie, oprimarea, îngrădirea libertății personale minime de către părinți posesivi, agresivi.
 5) Disproporția elementelor
 -a) foarte mare-un om cât toată foaia, dar cu mâini și picioare foarte scurte. Această exprimă un nivel de
aspirație exagerat, impus din afară de către părinți, care devine sursă de stres pentru copil; el se simte
amenințat de posibile eșecuri, de cerințe la care să nu facă față. 
 b) foarte mic-unele părți din desen au dimensiuni normale, iar altele neobișnuit de mici. Acestea indică
dorința intimă a copilului că acel lucru să nu existe, fiind deranjant, chiar traumatizant pentru el. Astfel au
apărut mai multe teste care au la bază desenul ca tehnică proiectivă: testul casă, testul arborelui, testul
persoanei, testul familiei (HTP: house-tree-person). Testul de desen se număra printre cele mai răspândite și
aplicate tehnici proiective, datorată avantajelor certe: economie de timp, de mijloace materiale, diversitatea
informațiilor obținute care pot acoperi întregul sistem psihic, de la comportamentul direct observabil până la
conflicte și traume infantile. 
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ABORDAREA PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII-EVALUĂRII

 ÎNTR-O MANIERA INOVATIVĂ

 

 Preot profesor dr. Stancu Sabin
 S. T. L. O. Neagoe Voda , Curtea de Argeș 

               Realitatea, pe care o trăim astăzi toți factorii împlicați în învățămîntul romnânesc, cadre didactice,
elevi, părinți și întreaga societate, ne obligă la un demers de cunoaștere, analiză și îmbunătățire a calității
actului didactic cu cele trei elemente constitutive ale sale: predarea, învățarea și evaluarea. Tematica
Cercurilor pedagaogice Corelarea competențelor specifice cu compențele-cheie din profilul absolventului,
constituie de asemenea un motiv de analiză a produsului învățământului românesc: absolvenții fiecărui
nivel al școlii românești (primar, gimnazial, secundar și superior).
                    Potrivit unui raport național publicat de platforma BRIO[1] (Platforma Digitală pentru
Îmbunătățirea Performanțelor Școlare), 42 % dintre elevi sunt analfabeți funcțional. Potrivit studiului
BRIO, 42% dintre elevi nu pot înțelege cu adevărat un text, iar doar 11% (unul din 10) au abilități depline
la finalul anilor de studiu. „Raportul privind nivelul de literație al elevilor din România” a fost întocmit în
urma completării unor teste standardizate, de către mai mult de 47.000 de elevi din clasele I-VIII din toate
regiunile țării, pe o perioadă de 15 luni (ianuarie 2021 – aprilie 2022) și arată că aproape jumătate dintre
elevi nu pot interpreta o informație și nu pot avea propriile idei (nu lucrează cu informația și nu prelucrează
informația). 
Știm cu toții cum se manifestă analfabetismul funcțional: elevii înțeleg cuvintele, dar nu și sensul lor într-o
anumită propoziție; unii știu teorema lui Pitagora, dar nu știu la ce folosește; mulți nu știu cum să urmeze
instrucțiuni simple; elevii se limitează la identificarea personajelor și a elementelor unui context,
localizarea informației, la recunoașterea și înțelegerea modului de organizare a informației; eleviilor le este
aproape imposibil să lucreze cu informația dată și să prelucreze detaliile accesate. 
                  O altă mare problemă a învățământului o constituie abandonul școlar în procent de 15%, mult
peste media europeană de 10%. 
La analfabetismul funcțional și abandonul școlar se adaugă alte probleme:
- copiii de azi au mai multe surse de informare și dacă nu reușești să-i captivezi se plictisec;
- lipsa motivației și dezinteresul din partea elevilor și părinților lor;
- școala are o mare concurență în: social-media internetuluiși realitatea spectacol a televiziunii comerciale;
- preocuparea elevului este a avea și nu a știi (politica școlii românești a renunțat la formarea personalității
umane și promovează acum pregătirea elevilor pentru succesul social); 
- evaluarea elevilor se face la final de studii, renunțându-se la evaluarea la inceput de studii (examenul de
admitere);
- accesul și promovarea în toate sistemele publice de conducere a statului se fac prin și cu carnetul de
partid și nu prin concurs și compență în domeniul respectiv.
                  Realitatea aceasta pe care o trăim, ne obligă la o schimbare și cum cea mai bună schimbare
pentru început este cea cu noi înșine, vă propun, să descoperim împreună metode, procedee și tehnici
inovative pe care să le folosim în predare-învățare și evaluare. 
           Învățământul modern are în centru elevul și nevoile lui, profesorul fiind un antrenor, cei doi
parteneri lucrând împreună pe tărâmul învățării prin descoperire și prin 
În urma unui simplu exercițiu de reflecție sinceră și critică, observăm că școlile publice trăiesc nu doar o
criză de performanță academică, ci o derivă morală greu de oprit, pentru că societatea românească le arată
elevilor noștri o altă viziune asupra vieții. 
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Se pare că nu trebuie să faci prea multă școală ca să ai bani și succes în viață, că trebuie să știi să te
descurci, să fii băiat deștept, că hoții sunt mai fericiți decât premianții, că nu toți cei care fură merg la
închisoare. Asta în timp ce medicii sunt la limita unei vieți decente, iar profesorii trăiesc de azi pe mâine
și se îmbracă cu aceleași haine modeste.
Deriva morală este amplificată de inducerea sofismului că Biserica s-ar face vinovată pentru corupția din
țară, pentru că, deși există o putere judecătorească menită să pună ordine în acest domeniu, nu se văd
rezultatele orei de Religie predate în ultimii douăzeci și cinci de ani. În aceeași logică absurdă am putea
continua astfel: după kilometri de autostradă construiți în România postcomunistă, ar trebui să tragem
concluzia că orele de la facultățile de inginerie și construcții n-au produs mare lucru; la fel, dacă ne
interogăm asupra finanțelor, economiei, afacerilor din această perioadă, ar trebui să punem problema
legitimă dacă facultățile de profil mai merită să existe.
Religia nu este doar credința subiectivă a fiecăruia, ea este și o parte definitorie a identității și culturii unei
națiuni, precum limba, literatura, istoria sau arta. În măsura în care predarea Religiei nu înseamnă o
practică ritualică impusă, ci conținuturi de cunoaștere, de inițiere religioasă, ea este utilă oricărui copil
născut într-o cultură ce nu poate fi înțeleasă fără creștinism. Cunoașterea Evangheliilor și a istoriei
creștinătății este o cunoaștere teoretică, nu un act religios.
Alfabetizarea religioasă este la fel de importantă precum orice altă materie școlară. Există contexte sociale
deosebit de complexe în care e mai important să înțelegi tensiunile dintre lumea islamică și lumea creștină
decât să fii capabil să operezi cu numere complexe. Există meserii în care e mai important să înțelegi un
simbol sau o reprezentare religioasă decât să calculezi sinusul unghiului dintre două planuri. Chimia
devine complet inutilă pentru majoritatea absolvenților care nu vor mai fi capabili să rezolve o ecuație la
câțiva ani după terminarea școlii, în timp ce preceptele Decalogului, pildele lui Hristos sau cunoștințele de
iconografie creștină vor rămâne permanent utile, măcar la nivel de cultură generală. De aceea, studiul
Religiei în școlile publice este actual și util, nu desuet și împovărător.
Pe de altă parte, consider că Religia este o prioritate educațională, deși este singura materie în cazul căreia
li se dă părinților dreptul să decidă dacă sunt de acord să fie studiată de copiii lor. În zilele noastre,
apartenența religioasă și etnică se prezintă de prea multe ori sub chipul rătăcirilor fundamentaliste, iar
Religia e percepută ca o amenințare pentru libertate. Nu e ușor să vorbești despre Dumnezeu când islamul
pare să refuze democrația și civilizația creștină, iudaismul se vede asimilat sionismului, iar creștinismul
este respins din pricina dominării reale sau presupuse a societății. Cum reușim să conviețuim pașnic cu cel
de lângă noi, mai ales atunci când el este de altă credință și de alt neam? Cred că despre Dumnezeu se
poate vorbi prezentând cât mai exact izvoarele și practicile marilor religii și confesiuni religioase, fără a le
înfățișa conflictual și fără a le pune în opoziție cu ceea ce ființa umană are mai bun în ea.
În realitate, nu Religia, ci extremismul religios duce la conflicte. În esență, o religie susține că omul este
creația unei divinități și este dator s-o iubească. Prin urmare, dacă înțelegem corect, omul nu poate intra în
conflict cu semenul său, ci trebuie să-i respecte acestuia drepturile și libertățile sale în egală măsură ca și
pe cele proprii. Extremismul religios nu poate fi evitat decât printr-o autentică educație religioasă.
Terorismul se naște din ignoranță și fanatism. Aici se găsește una din cheile înțelegerii utilității și
priorității orei de Religie.



TEHNOREDACTARE: 
Dir. prof. Corina Alina VOICILĂ

Prof. Mihaela Alina BADEA
Prof. Mihaela Camelia DAVID

PALATUL COPIILOR PITEȘTI
Piteşti, judeţul Argeş, Str. Trivale nr. 80, cod 110058

Telefon/fax. 0248.219511, Email: pcpitesti@gmail.com
 

Autorii articolelor își asumă
responsabilitatea pentru conținutul și
originalitatea materialelor publicate



PALATUL COPIILOR PITEŞTI

Pitești 2022

Piteşti, judeţul Argeş, Str. Trivale nr. 80, cod 110058
Telefon/fax. 0248.219511, Email: pcpitesti@gmail.com

 


