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Despre formarea continuă, ce ştiu (din formarea iniţială) - ce am învăţat (pe parcurs,
ca formare continuă) – ce am aplicat (la clasa de elevi)
În domeniul educaţiei moderne din ultimul deceniu, o axă de importanţă majoră
este cea a formării continue a adulţilor, care trebuie să fie în relaţie directă cu validarea în
serviciu.
Gerard Vaysse, unul dintre specialiştii de vază din domeniu, vine să precizeze că
scopul formării continue este acela de a pregăti cetăţeni care să înveţe de-a lungul vieţii,
deoarece Europa secolului XXI va fi cea a cunoaşterii. Cercetătorul formulează ideea că
acest proces presupune o revoluţie coperniciană în conştiinţa profesională şi tinde ca cel
implicat să obţină efecte durabile în practicarea meseriei.
Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru
activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice. Depăşind semnificaţia tradiţională, de
“remediu la carenţele formării iniţiale insuficiente pentru întreaga carieră profesională”
(didactică), formarea continuă, în accepţia sa (post)modernă, “începe să fie concepută ca un
proces de lungă durată şi de învăţare permanentă”, cu două funcţii generale:
a) perfecţionarea şi înnoirea practicilor profesionale prin “actualizarea cunoştinţelor
însuşite în timpul formării iniţiale”;
b) completarea formării iniţiale, inclusiv prin “schimbarea eventuală a orientării
profesionale, cu noi competenţe sancţionate prin diplome”.
Evoluţia activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice are loc pe circuitul
metodologic: formare iniţială – formare continuă – autoformare.
Sistemele (post)moderne de învăţământ accentuează continuitatea celor trei
secvenţe de instruire permanentă congruente la nivel de politică a educaţiei.
Formarea iniţială, organizată la nivel universitar pentru toate categoriile de cadre
didactice, are un caracter mai deschis, “asociind la competenţa disciplinei o pregătire pentru
întâlnirea cu copiii şi adolescenţii, inclusiv cu cei aflaţi în mare dificultate şcolară”.
Formarea continuă urmăreşte perfecţionarea practicii pedagogice valorificând
mai multe modele alternative “care permit aprofundarea reflexiei şi consolidarea
cunoştinţelor noi” în situaţii diversificate, proprii procesului de învăţămînt.
Autoformarea apare astfel ca o consecinţă a sistemului de formare (iniţialăcontinuă), expresie a transformărilor inovatoare promovate în cadrul procesului de
învăţământ, a cercetărilor pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a normelor
sociale care instituie în şcoală “o adevărată cultură a autonomiei pedagogice”.
Pornind de la aceste repere şi pentru a beneficia de experienţele acumulate pe
această temă, Casa Corpului Didactic Constanţa organizează a XXIV- a ediţie a sesiunii de
comunicări metodico-ştiinţifice „Colocvii Didactice”.
Vă invităm să vă înscrieţi şi să participaţi alături de noi la acest schimb de bune
practici!

SĂNĂTATEA MENTAL-EMOTIONALA IN GRUPUL ŞCOLAR
ANDREI GABRIELA
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 40 AUREL VLAICU
Curs l-am urmat in mai-iunie 2015 sub îndrumrea doamnei profesor Mihaela Roşulescu.
Am participat la acest curs datorită titlului şi pentru că sunt preocpuată de sănatatea mentală a
elevilor mei.
Consider ca în azi elevii sunt supuşi stresului de la vârtste foarte mici, părinţii cer
rezultate, ei se află în competiţie cu colegii lor.
O boală mentală este o boala care afectează gândurile, comportarea şi abilitatea socială a
oamenilor.
Sănătatea mentală şi emoţională este adaptarea emoţională şi spirituală care ne permite să
ne bucurăm de viaţă, să supravieţuim

durerii, suferinţei şi dezamăgirilor, influenţată de

moştenirea genetică şi de experienţa proprie.
Bolile mentale pot afecta emoţiile (depresie şi anxietate) sau intelectul (psihoză), astfel că
starea de bine mentală implică dezvoltarea atât a capacităţilor emoţionale cât şi intelectuale. De
cele mai multe ori este, întradevăr, greu şi le separăm. Abilitatea de gândi clar o problemăşi
înlocuirea atitudinilor negative despre sine cu "discuţii pozitive despre sine" este importantă
pentru a avea un sentiment bun în legătură cu propria persoană.
Pe parcursul cursului am învăţat care sunt metodele de investigare pentru a determina
nevoile elevilor mei. Orice persoană tinde, de timpuriu, să aibăpropriile concepţii despre lume şi
viaţă. Un cadru didactic trebuie să se preocupe de dezvolatrea sănătăţii mentale a elevilor. Pentru
acest lucru trebuie să afle ce preţuiesc elevii, care sunt lucrurile care ii fac fericiţi şi care îi
întristează, cum fac faţă dificultăţilor şi cum iau decizii. Pentru a-ţi "construi" înţelegerea,
profesorii trebuie, în primul rând să-i asculte pe elevi, să-i încurajeze să vorbească liber şi să-i
înţeleag?.
Tehnicile pe care le-am învăţat au fost: Desenează şi scrie, Eu , Eu sunt, eu aş dori să
fiu, te aud şi te ascult.
Prin 1920, Hans Selye începe să studieze reacţiile organismului la diferiţi agenţi agresori:
traumatisme, arsuri, raze X, frig, defineşte "sindromul general de adaptare". Îşi continuă
cercetările şi, după anii '50, foloseşte cuvântul "stress" în cartea cu acelaşi titlu şi defineşte
stresul doar ca un răspuns fiziologic, neinteresat fiind de dimensiunea psihică.( din curs).
Stresul a devenit una din cele mai grave probleme ale timpului nostru, nu numai pentru
indivizii cărora le pune în pericol sănătatea fizică şi mentală, dar şi pentru întreprinderi şi
guverne" - se spune într-un studiu efectuat în 1993 de Biroul Internaţional al Muncii. Stresul
1

fizic se poate simţi în orice parte a corpului şi câteodată chiar în moduri surprinzătoare,
psihologic rezultatele stresului pot fi la fel de dăunătoare. Tensiunea şi sentimentul de a scăpa
lucrurile de sub control, produse de senzaţia de a te afla sub presiune, îi pot face pe oameni să se
simtă anxioşi şi iritabili, deznădăjduiţi, deprimaţi şi apatici. Cele mai periculoase rezultate apar
în urma stresului repetat și prelungit.
Tehnicile învăţate: vârtejul stresului, cauzele stresului, modalităţi de a face faţă stresului, a vorbi
pozitiv de sine, cine sunt eu, porteretul chinezesc, ne mutăm în alt oraş.
Elevilor mei le-am aplicat chestionarul EU iar rezultatele au fost:
Grupa de vârstă 11-12 ani Total elevi 18
Bula de dialog
CÂND AM DE LUAT O DECIZIE DIFICILĂ….
Mă sfătuiesc cu cineva
• părinţii
• mama
• un prieten
• nespecificat
• ma enervez
• ma gandesc cum sa rezolv

nr. raspunsuri

2
3
1
1
3
5

Cand fac ceva bine eu
• sunt fericit, ma bucur
• sunt mandru
• repet cest lucru
• lumea imi multumeste
ma bucur cu prietenii

11

Cand cineva se poarta frumos cu mine
• ma port frumos cu el
• ma imprietenesc cu el
• ii multumesc

5

2
1
1
2

2
11

Cand doresc sa schimb ceva la mine
• sa imi schimb comportamentul
• intreb persoanele apropriate daca schimbarea este buna
• incerc sa schimb acel lucru
• ma las batuta
• nu imi plac schimbarile
• cer parerea parintilor

7

Cand am de luat o decizie eu
• pe mama
• stau sa ma gandesc
• trebuie sa ma descurc

2

1
1
3
2

6
2
1

2

•
•
•

2

dau cu banu
nu dorm noapte
o fac

2

Cand oamenii se poarta urat cu mine
-ma supar
• ii ignor
• ma port urat cu ei
• m incurajez si vorbesc ca un barba
Cand sunt singur eu
• ma plictisesc
• stau cuminte
• ma joc
• ma uita la tv

5
10
1
1

3
2
8
5

Cand lucrurile se schimba in jurul meu eu
• ma mir
• ma intimideaza
• ma schimb si eu
• incerc sa schimb la loc
Cand imi place ceva legat de mine
• ma bucur/ sunt vesel/ sunt mandru
• incerc sa nu schimb
• prefer sa tin secret
• incerc sa il pun in evidenta

2
5
9
2

10
3
1
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PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ
Roxana Elena Tudose,
Profesor, Şcoala Gimnazială nr.1, Eforie Nord
Gabriela Badea,
Profesor, Şcoala Gimnazială nr.1, Eforie Nord

În urma absolvirii cursului de formare continuă „Interactive media for interective
teaching and learning” organizat de Bios- Life Learning Centre, Nicosia, Cipru în anul şcolar
2015-2016, desfăşurat ȋn cadrul proiectului câștigat de Școala Gimnazială nr. 1 Eforie Nord si
intitulat “ Viața școlii în dimensiune virtuală . Comunicare creativă pe platforme digitale”, am
cunoscut oameni noi, locuri noi,

dar am și descoperit tehnici noi care ne-au ajutat să ne

familiarizăm cu metode moderne ce pot fi folosite în activitatea didactică.
Totul a pornit de la ideea că ne aflăm într-un moment în care tehnologia a luat o mare
amploare, elevii noștri folosesc într-un număr foarte mare dispozitive de ultimă generație, iar
conținutul educațional se transmite din ce în ce mai mult în formă digitală.
În acest moment trebuie ca atitudinea noastră să se modifice iar noi, profesorii, trebuie
să ținem pasul cu vremurile și să ne adaptăm acestora, utilizând tehnologie modernă în
activitatea didactică. Astfel, eficiența noastră în activitatea de zi cu zi va crește dacă vom avea
capacitatea de a utiliza cât mai multe mijloace de comunicare oferite de tehnologie.
Cursul pe care l-am urmat a avut ca obiectiv general exact dezvoltarea abilităților în
privința folosirii tehnologiei moderne în activitatea didactică, pornind de la exemple de bună
practică și definind metodologia învățării cu suport TIC.
Astfel, prima întâlnire cu formatorii grupului, Anna Kyritsi si Efhymia Priki a avut loc
pe 20 martie. A fost o seară deosebită deoarece i-am cunoscut pe cei 12 viitori colegi, din țări
precum Germania, Suedia, Lituania, Letonia și România, descoperind oameni care erau foarte
intersați de munca de la catedră, dornici să afle lucruri noi și să învețe să le aplice în activitatea
lor.
Ziua de luni 22 martie 2016 a început cu familiarizarea noțiunilor : Google drive, Quizlet,
Google forms și câteva informații interesante despre locul pe care aveam să îl descoperim în
urmatoarele zile, Nicosia. Google drive ne-a atras atenția deorece e ușor de folosit și ajută
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procesul educativ în sensul că oferă acces către alte instrumente moderne, este ideal în proiecte
de colaborare, distanța între colaboratori nefiind o problema. Quizlet oferă un intrument de
învățare efectiv și anume „flashcards”. Google forms este una din aplicațiile găsite in Google
drive, putând fi folosite doar având cont google drive. Ziua se incheie cu un tur al orașului în
care ne sunt prezentate cele mai frumoase obiective ale capitalei.
Ziua de marti, 22 martie 2016 a reprezentat o nouă provocare pentru noi, în primul rând
pentru că facem cunostință cu David Hands, un producator si regizor de filme profesionist. El
ne-a prezentat ca metodă modernă de predare „ short and creative videos”, o sursă de învățare
prin implicare directă a profesorilor alături de elevi.
Ziua de miercuri, 23 martie 2016, completează lista metodelor moderne cu Learning
Apps și QR Codes. Learning Apps oferă posibilitatea creării de exerciții personalizate și în
acord cu nevoile elevilor de la clasă. QR Code – răspuns prompt, este o metodă digitală de
stocare a informațiilor într-un cod de bare bidimensional, informații care pot fi accesate printr-un
QR scanner/ reader. Practic ai nevoie de un smartphone care permite instalarea unui QR code
reader.

DISCUȚII ÎN TIMPUL CURSULUI
Ziua de joi, 24 martie 2016 a fost una specială, fiind zi de excursie la Lefkara/Chirokitia
și Larnaca cu scopul de a aduna material pentru a-l putea integra într-un proiect ce urma a fi
prezentat la finalul cursului ca parte a evaluării. Astfel, relaxarea a fost combinată cu munca în
echipă, colaborare și schimb de idei între membrii grupului și formatori.
Ziua de vineri, 25 martie 2016, a debutat cu participarea la evenimentele ce au avut loc
în capitala Ciprului cu ocazia zilei naționale. Apoi, am vizitat Școala „Famagusta”, o școală în
care sistemul educațional cipriot integrează elevi de diferite etnii, fiind o clădire de patrimoniu ce
aparține bisericii grecesti. În cea de a doua parte a zilei, am prezentat proiectele finale discutând
despre modalitatea de integrare în activitatea la clasă .
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FAMAGUSTA SCHOOL, NICOSIA
Ziua de sâmbătă, 26 martie 2016, încheie cursul cu acordarea certificatelor de absolvire,
dar partea cea mai atractivă a fost învățarea unor dansuri tradiționale grecești prezentate de
formatorii cursului. Momentul a deschis calea către celelalte dansuri tradiționale specifice
fiecărei țări participante.
Dacă ar fi să evaluăm această experienţă, am spune că a fost nu numai o extraordinară
experienţă educaţională, ci şi o excelentă ocazie să învăţam mai multe despre noi şi despre alţii.
De la frumuseţea oraşului până la amintirile minunate alături de prietenii noi făcuţi, nu avem
decât cuvinte de laudă. Ne bucurăm că am făcut această alegere şi suntem convinse că lucrurile
învăţate pe parcursul scurtei noastre şederi acolo ne vor fi de folos atât în ceea ce priveşte cariera
profesională, cât şi pe plan personal. Acestea fiind spuse, vă recomandăm cu drag să alegeţi
Bios- Life Learning Center, Nicosia, Cipru pentru că veţi avea parte de o surpriză deosebită.
Nicosia este un loc minunat unde se ivesc mereu oportunităţi de distracţie, iar cei de la BIOS se
vor asigura că veţi beneficia de „experienţa Erasmus” în adevăratul sens al cuvântului.

ŞI......... FINALUL CURSULUI!!!
Referințe
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•

Proiectul Erasmus + nr. 2015-1-RO01-KA101-014343 -câștigat de Școala Gimnazială
Nr. 1 Eforie Nord

•

Contractul financiar pentru mobilități de predare și formare ale personalului didactic în
cadrul programului Erasmus +

•

Europass Mobility-nr. 2016022432980/ Gabriela Badea și nr.2016022332926/ Roxana
Tudose
Bibliografie

•

„Interactive media for interective teaching and learning” organizat de Bios- Life Learning
Centre-suport curs

•

https://voxy.com/blog/index.php/2011/05/are-flashcards-an-effectivelearning-tool-infographic/

• https://www.wyzant.com/resources/blogs/8579/the_value_of_flashcards
•

http://www.qrstuff.com/

•

https://www.the-qrcode-generator.com/

•

http://vocaroo.com/

•

http://qrdroid.com/generate/

•

https://www.canva.com/
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CALITATEA EDUCAȚIEI ÎN CONTEMPORANEITATE

Borcea Angela,
Profesor limba și literatura română, Liceul Teoretic, Negru Vodă

În urma absolvirii cursului Evaluarea școlară din perspectiva standardelor de calitate
oferit de către ARACIP, în perioada noiembrie 2014, în vederea vizitei ARACIP din perioada
februarie – mai 2015, am înțeles sensul standardului de calitate și acela al dovezii calității actului
educațional.
Procesul instructiv – educativ urmărește dinamica societății, astfel și standardele după
care acesta este evaluat sunt în continuă schimbare. Conform DEX: calitatea reprezintă
totalitatea însușirilor și laturilor esențiale în virtutea cărora un lucru este ceea ce este,
deosebindu-se de celelalte lucruri, în timp ce calitatea în educație desemnează un complex de
principii și practici ce traversează întregul mediu educațional, în totalitatea componentelor sale,
orientat spre obținerea de rezultate superioare, raportate la standarde și spre satisfacția
beneficiarilor educației.
Pentru a se acorda un calificativ, în funcție de care se stabilește nivelul de calitate a
educației pe care o oferîă o instituție, cei care vin în control analizează fiecare dacă fiecare
standard în parte a fost atins, având ca sursă dovezile existente, în vocabularul uzual al cadrelor
didactice - hârtiile, opinii ale persoanelor implicate în educație și observarea directă. Chiar dacă
primii care resimt efectele procesului educațional sunt beneficiarii direcți, se întâmplă, astfel, ca
atunci când facem o activitate ce urmeză a fi analizată de către o comisie de evluare și control să
pierdem din esență totala implicare a elevilor în actul lor de învățare șii să ne orientîm către
atingerea acelor indici care se află în fișele standard. Există pericolul de a obține, scriptic,
calificatuivul excelent, însă elevii să nu fie, prin neimplicare, excelenți în domeniul pe care-l
predăm, iar, din perspectiva profesorului de limba și literatura română, cel mai grav mi se pare ca
un elev să nu poată ulterior să aplice cunoștințele dobândite în viața de zi cu zi.
Atunci când vorbim despre calitatea orei de limba și literatura română nu ne rezumăm
numai la notele pe care elevii le obțin la evaluarile naționale, indiferent de nivel, chiar dacă ele
reprezintă un item în atingerea unui standard de calitate, ci și la modul în care ei vor aplica
cunoștințele dobândite în cariera pe care o vor urma.
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În cadrul orelor de limba și lietratura română și de comunicare elevii învață cum să
completeze documentele pe care le vor folosi la angajare, iar ca un plus al calității educației
capacitatea absolventului de a completa un CV de tip Europass sau o scrisoare de intenție, care
să fie apreciate de către angajator și să-i aducă un plus de imagine.
De asemenea, când purtăm o conversație cu cineva trebuie să fim capabili să ne susținem
punctul de vedere și să acceptăm în mod obiectiv, părerile celorlalți, chiar dacă nu suntem în
total acord cu acestea. În acest caz elevul dă dovadă că a dobândit o gândire critică pe care o
folosește în situațiile de viață ce presupun coerență logică și structură argumentativă a limbajului,
atingând astfel un nou standard al calității, inter și autoevaluarea.
Dacă în învățământul tradițional, pentru ca ora de literatură să fie una calitativă, se
accentua rolul reproductiv al elevului, profesorul dicta comentariile pe care beneficiarul direct
trebuia să redea cât mai fidel față de varianta scrisă, în învățământul modern se pune accentul pe
dobândirea unor scheme de lectură pe care individul matur să le poată aplica ulterior pe orice tip
de text ar citi. Se ajunge astfel al concluzia că este un act educațional calitativ cel în urma căruia
omul va deține schema logică minimală de a înțelege un text literar sau nonliterar și de a aplica
acele noțiuni în viața de zi cu zi. Această competență este pliabilă pe teoriile congnitiviste care
susțin că omul în reproducerea informațiilor se bazează pe simboluri și structuri simbolice, care
se supun unor legi de combinare. Aceste scheme dobândite sunt necesare ăntr-o mare varietate
de situații, drept pentru care educatorul are datoria morală de a forma la elevi aceste scheme,
pentru a spori calitatea actului educativ.
Pentru a implica și mai mult elevul în formarea sa trebuie să acceptîm utilizarea
dispozitivelor care pentru ei au devenit uzuale precum calculatorul și/sau telefonul, însă să avem
grijă și să la atragem atenția asupra modului calitativ prin care se pot raporta la acestea. Astfel, o
frecventare inteligentă a emisiunilor de televiziune, o navigare inteligentă pe internet pot stimula
considerabil gustul lecturii, conducându-ne la concluzia că revoluția electronică are capacitatea
de a contribui substanțial la culturalizarea publicului.
În afară de conținutul propriu – zis pe care fiecare cadru didactic în transmite
beneficiarului direct, pentru a sproti calitatea educației oferită de instituția pe care el o reprezintă
în societate, trebuie să se ocupe și de promovarea ofertei educaționale a acesteia. Chiar dacă
exista în fiecare instituție de învățământ denumit prin decizie de director, un consilier de
imagine, fiecărui profesor îi revine datoria de a aduce un plus de imagine și de a se implica activ
în promovarea acesteia. Pentru a urmări calitatea ofertei educaționale a școlii aceasta trebuie să
se realizeze continuu în funcție de pașii pe care îi suferă orice proces intructiv – educativ
proiectare – realizare – implementare – evaluare – revizuire.
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Un alt aspect ce vizează calitatea educației oferită de o școală este aceea că trebuie să fie
deschisă către comunitatea în care aceasta se află, iar beneficiarii indirecți să se bucure de
activitățile pe care le propune instituția. Un astfel de exemplu de bună practică îl reprezintă
desfășurarea, la diferite intervale de timp, a unor cursuri de voluntariat în unele zone mai retrase
ale județului și specificarea beneficiilor pe care acestea le aduc pentru comunitatea în care se
desfățoară, prin formarea unor presonalități complexe ale elevilor care aprticipă, prin ajutorarea
persoanelor care nu au o situație extraordinară și prin dezvoltarea abilităților de comunicare și de
muncă în echipă. Toate acestea, pe lângă aspectul practic, acela că orele de voluntariat sunt
recunoscute ca vechime și experiență la angajarile ulteriaore.
Indiferent de modul la care ne raportăm la standardele de calitate promovate de ARACIP,
trebuie să avem grija să nu pierdem esența, aceea a dezvoltării unui om complex capabil să apice
cunoștințele învățate în orice situație: Învățarea nu trebuie doar să conducă undeva; ea trebuie
să ne permită să continuăm mai ușor în etapa următoare ( J.S. Bruner)

Bibliografie:
1. Eftenie, N. ( 2008), Introducere în metodica studierii limbii și literaturii române,
București, Editura Paralela 45
2. Frumos, F. ( 2008), Fundamente și dezvoltări cognitiviste, Iași, Editura Polirom
3. Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul
urban. Modulul 6: Calitatea educației, București, 2011
4. https://dexonline.ro/definitie/calitate
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PREDAREA MATEMATICII ÎN JAPONIA

Simona Bucurenciu,
Profesor, Liceul Tehnologic ˶Gheorghe Miron Costin˝, Constanța

În perioada octombrie 2013-martie 2015 am fost beneficiara unei burse din partea
Guvernului Japoniei, prin care, în cadrul Universității Gakugei din Tokyo, am participat la
Teacher Training Program. Acest program a conținut atât o parte teoretică, reprezentată prin
cursuri, cât și o parte practică reprezentată prin vizite la diverse școli și asistență la ore.
În primul rând aș dori să încep prin a compara poziția României și a Japoniei în
clasamentul rezultatelor testelor PISA. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
(oficial OECD) organizează testele internaționale PISA (Program for International Student
Assesment), la care participă și elevi români. Elevi în vârstă de 15 ani, din 65 de state sunt testați
la matematică, științe și citire/lectură în limba oficială statului respectiv. Aceste teste susținute de
elevi aflați la sfârșitul perioadei de învățământ obligatoriu, măsoară cunoștințele și abilitățile
acestora de a le aplicaîn viața reală.

An

2012
2009
2006

Punctaj
Mediu
Pisa
490
496
501

Japonia
Loc
7
9
10

Punctaj

România
Loc

Punctaj

536
529
523

44
48
45

445
427
415

Tabelul prezintă poziția și punctajul obținut de cele două țări la matematică în ultimii
ani. Testele s-au susținut și în anul 2015, dar rezultatele nu sunt încă disponibile. Din tabel se
observă faptul că Japonia se află între primele zece state în ceea ce privește însușirea noțiunilor
matematice și a aplicării acestora, pe când România se află în partea inferioară a clasamentului.
Acest fapt ne îndreptățește să privim către sistemul educațional nipon și să învățăm de la aceștia.
Într-adevăr, multe școli din Japonia au adoptat o altă metodă de predare a matematicii,
una care se pretează mai ales pe perioada de învățământ obligatoriu, și anume Mondaikaiketsu, în
traducere, rezolvarea de probleme. Metoda nu este nouă, datează din 1912 când în educație se
punea problema învățării centrate pe elev, iar în Japonia a început să devină popular după cel deal doilea război mondial, fiind o metodă de învățare cu ajutorul problemelor din viața reală,
luând în considerare abilitățile matematice ale fiecărui individ în parte.
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Pentru fiecare oră se alege o singură problemă de rezolvat. Această alegere este partea
cea mai dificilă, la process decizional putând participa chiar toți profesorii de matematică ai
școlii. Lecția este planificată meticulos, fiecare detaliu, fiecare cifră a problemei este atent
aleasă. Profesorul trebuie să se asigure că,prin problema aleasă și prin felul în care conduce ora,
stimulează ideile elevilor, astfel încât aceștiasă descopere singuri rezolvarea, pe cât de mult
posibil. Alegerea atât a problemei care urmează a fi discutată la oră cât și a noțiunii ce trebuie
însușită se face ținând cont de cunoștințele anterioare ale elevilor. Problema este preluată
întotdeauna din viața reală, din cotidian, din universul înconjurător al elevilor. Detaliile
subpunctelorsunt atent alese astfel încât toți elevii să poată rezolva problema, chiar și cei mai
slabi. Cerința trebuie aleasă astfel încât să permită mai multe soluții și o formă de generalizare.
Astfel, profesorul trebuie să anticipeze toate soluțiile pe care elevii le-ar putea descoperi.
Așteptările sunt ca elevii cei mai puțin pricepuți să poată găsi o rezolvare a celor mai multe
subpuncte, iar cei mai talentați să gasească mai multe soluții ale problemei și o generalizare. Mai
mult, problema nu trebuie să conțină nici un detaliu în plus față de ceea ce este necesar, pentru a
le da elevilor șansa de a își folosi propriile idei pentru a obține propriile soluții. Creând soluția,
aceasta devine parte a cunoștințelor dobândite și ajută elevii la rezolvarea următoarelor
probleme, având rolul unei legături între ceea ce știau și ceea ce vor descoperi în lecțiile
următoare. Folosind această metodă, elevii își vor dezvolta gândirea proprie și, mai ales, plăcerea
de a învăța.
Profesorul trebuie să fie un actor foarte bun. Înainte de a prezenta problema elevilor,
acesta trebuie să creeze necesitatea descoperirii, trebuie să stimuleze curiozitatea elevilor. O dată
ce le-a stârnit curiozitatea, problema este scrisă pe tablă și discutată.Elevii trebuie să înțeleagă
problema, trebuie să înțeleagă ce li se cere. Această parte a lecției poartă numele de hatsumon.
Urmează o perioadă de gândire pentru elevi, timp în care fiecare, individual, încearcă să
rezolve problema și să își noteze rezolvarea descoperită cât mai detaliat posibil. Elevii au nevoie
de timp să transforme enunțul problemei în expresii și simboluri matematice. În acest timp,
profesorul observă elevii, rezolvările acestora și îi notează pe o fișă. Astfel, dacă sunt doi elevi
care au avut aceeași idee de rezolvare, el va permite să prezinte rezolvarea doar unuia dintre
aceștia. Dar dacă sunt idei diferite, atunci fiecare elev va veni să prezinte ideea proprie. Pe
aceeași fișă trebuie să noteze ideile fiecăruia, cine s-a gândit la cea mai simplă și mai des
întâlnită, cine a avut și alte idei de rezolvare, cine a avut o idee originală, pe care poate nici nu o
anticipase. Notițele acestea fac parte din evaluare. Elevii nu au acces la informațiile de pe fișă. În
același timp, profesorul trebuie să încerce să îi ghideze pe cei care nu au nici o idee sau fac
greșeli în rezolvare. Profesorul va explica anumiți termeni, va lămuri anumite detalii, în ultimă
instanță va da idei, dar nu va rezolva problema în locul elevului.
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După expirarea timpului sau după ce profesorul observă faptul că majoritatea elevilor au
terminat de exprimat în scris ideile, urmează prezentarea acestora la tablă. Profesorul trebuie să
fie foarte atent la ordinea prezentărilor. Trebuie să înceapă cu soluția cea mai evidentă, la care sau gândit cei mai mulți, care se regăsește în cele mai multe rezolvări și care este cel mai ușor de
înțeles . Fiecare elev va începe cu scrierea numelui propriu pe tablă, acest fapt creând un
sentiment de mândrie. Apoi elevul prezintă către clasă soluția găsită, relatând toate etapele
parcurse în descoperirea soluției. Elevii își dezvoltă astfel abilitatea de a prezenta, de a
argumenta și de a vorbi liber. Ceilalți pot pune întrebări, pot cere lămuriri, dacă nu înțeleg, și își
notează soluția prezentată, dacă diferă de a lor. Profesorul decide care soluție va fi prezentată
apoi, diferită de cea anterioară, prezentată de un alt elev, care de asemenea va începe prin a își
scrie numele propriu pe tablă. Prin prezentarea mai multor soluții, sunt prezentate mai multe idei,
dându-le elevilor șansa de a explora și de a evalua mai multe rezolvări, de a compara cu soluția
proprie și de a înțelege mai multe tipuri de gândire matematică. Ultimul elev care prezintă
trebuie să fie cel care a avut ideea cea mai apropiată de formula care se dorește a fi
predată.Profesorul este ca un actor care, prin dibăcie și tact pedagogic, trebuie să conducă clasa
către rezultatul final, general al problemei. Această parte a lecției poartă numele de neriage. În
această etapă este importantă folosirea eficientă a tablei, astfel încât toate prezentările să încapă,
fără să fie necesară ștergerea.
Profesorul ar trebui să aibă talentul de a face legătura între soluții și de a asigura curgerea
lină, naturală a lecției. O dată cu prezentarea ultimei soluții, profesorul trebuie să facă trecerea
către o generalizare, care reprezintă de fapt formula ce trebuia predată, simbolul internațional
acceptat. Acest lucru trebuie făcut cât mai ușor posibil, astfel încât toți elevii să înțeleagă noul
simbol, noua regulă prezentată. Profesorul ar trebui să încerce să transforme fiecare soluție
personală a fiecărui elev, prezentată pe tablă, în regula generalizată, astfel încât fiecare să vadă
contribuția proprie la descoperirea formulei. De asemenea, elevii trebuie să facă legătura între
problema inițială, luată din realitate, și conceptul matematic, formula obținută prin procesul de
rezolvare. Dacă profesorul reușește să facă această trecere,atunci scopul a fost atins. Această
parte a lecției poartă numele matome.
Abia după ce clasa a ajuns la acceptarea și înțelegerea simbolului, se scrie titlul lecției pe
tablă. Ora trebuie să se finalizeze cu o perioadă de timp de câteva minute în care elevii își
notează în caiete impresii despre lecție. Ei trebuie să răspundă la întrebările Ce ai aflat nou
astăzi? Cum ți s-a părut lecția? Ce părere ai despre soluția pe care ai găsit-o? Ce părere ai despre
soluțiile celelalte prezentate? Ce altceva ai vrea să înveți? Aceste comentarii au scopul de a
dezvolta gândirea critic a elevilor și de a evalua înțelegerea acestora a noilor concepte.
Verificând aceste notițe, profesorul va putea observa exact ce, cât și cum au înțeles elevii din
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lecție, acesta fiind un punct de pornire pentru următoarea lecție. Tema pentru acasă trebuie să fie
constituită din problem asemănătoare celei discutate la lecție.
Prin folosirea acestei metode de predare, matematica nu maieste o materie abstractă,
alcătuită din reguli fără sens, care trebuie memorate. Dimpotrivă, legătura cu realitatea este
refăcută, deoarece toate problemele folosesc în enunțuri elemente din realitatea cotidiană. Faptul
că problemele alese au mai multe soluții, dă șansa fiecăruia să descopere cel puțin una,
dezvoltând astfel imaginația rezolvitorilor, transformând elevii în mici cercetători. Chiar se
dorește a fi o metodă plăcută de a învăța, producând atitudini positive față de matematică. Prin
faptul că elevii sunt obișnuiți cu găsirea mai multor soluții pentru o singură problemă, prin faptul
că sunt obișnuiți cu discuții pe marginea soluțiilor prezentate, metoda dezvoltă abilitățile de
rezolvare a problemelor în general, prin cooperare și acceptare.
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INTEGRAREA EXPERINȚEI DIN PROGRAMUL ERASMUS+ ÎN
ACTIVITATEA DIDACTICĂ LA „CARMEN SYLVA”

Florin Șerbu, Laurențiu Bulgaru,
Profesori, Liceul Teoretic “Carmen Sylva”, Eforie Sud

Introducere
Liceul Teoretic “Carmen Sylva” din Eforie Sud, a derulat din septembrie 2014 pânăîn
prezent un proiect Erasmus+ Acțiunea 1, beneficiind de o finanțare nerambursabilă de 12350
Euro, din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale (ANPCDEFP).
Proiectul de formare continuă, intitulat„Științele și tehnologia
în societatea cunoașterii”a pornit de la analiza interesului elevilor din
școala noastră pentru științe și tehnologii și de la constatarea că elevii
nu sunt motivați să aleagă profesii din domeniul științelor și
tehnologiilor. În acest context ne-am propus imbunătăţirea activităţii la
clasă prin utilizarea metodelor interactive de învăţare-predare şi a tehnologiilor informatice.
Pentru realizarea obiectivelor noastre, 6 cadre didactice din școală, profesori de
matematică, științe și tehnologii, au participat la cursuri de formare în Uniunea Europeană.
O primă echipă, formată din profesori de matematicăși chimie, au partipat la cursul de
formare „Tap-Swipe-Pinch” organizat deEuneos CorporationînSpania în perioada16-21
martie 2015, un curs ce promoveazăînvățarea folosind dispozitive mobile. Cursul a oferit
abordări teoretice și exemple practice, a permis evaluarea diferitelor dispozitive mobile și a unor
aplicații pentru dispozitive mobile adaptate la specialitatea fiecărui profesor cursant.
Cea de a doua echipă, profesori de biologie și fizică, au participat la cursul „Digital
Extra”, desfășurat în Coventry, UK, în perioada 5-11 aprilie 2015.
Cea de a treia echipă de 2 persoane, o profesoară de matematică și un profesor de fizică,
au participat la cursul „eLearning: Moodle for Techies & System Administrators”.
Cursul s-a desfășurat în perioada 14-18 septembrie 2015 în Malta, fiind organizat de
AcrossLimits, o organizație nonguvernamentală din Malta. (http://www.accrosslimits.com).
Cursurile selectate de noi au fost cursuri care promoveaza eLearning (învățarea
electronică) și care prezintă modalități de integrare a dispozitivelor mobile în orele de curs.
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Tap –Swipe – Pinch aplicații integrate înactivitatea didactică
Dispozitivele mobile pot fi utilizate de profesori la pregătirea activităților educative și de
elevi în timpul activităților educative. Surprinzător de mulți elevi (30%-50% din fiecare clasă) au
dispozitive mobile personale. Poate fi o motivație suplimentară pentru elevi utilizarea acestor
dispozitive mobile în timpul orelor și un câștig pentru școală ca elevii să le utilizeze ca unelte de
învățare. Utilizarea dispozitivelor mobile ca mijloace didactice poate fi realizată în diverse
moduri, fiind condiționată doar de compatibilitatea fiecărui dispozitiv cu nenumăratele aplicații
existente, în funcție de sistamul de operare al dispozitivului.
Cel mai rapid mod de utilizare presupune folosirea dispozitivelor în procesul de evaluare
prin intermediul unor aplicații dedicate, cum ar fi Socrative Teacher sau Socrative Student.
Prima este utilizată de profesor pentru a crea și administra instrumentele de evaluare, iar cea de a
doua este aplicația utilizată de elevi pentru a parcurge și rezolva itemii. O altă platformă care
permite integrarea unor activități de fixare a cunoștințelor, sau chiar evaluare este Kahoot.it care
permite crearea unor instrumente de învățare de tipul itemilor cu două până la patru variante de
răspuns care se administrează sub forma unui concurs, dezvoltând astfel spiritul de competiție
între elevi.
Platforma learningapps.org poate fi accesată de asemenea folosind dispozitivele mobile,
și permite profesorului să creeze diverse activități de învățare utile la fixarea cunoștințelor sau
pentru descoperirirea dirijată.
Dispozitivele mobile pot fi utilizate pentru comunicarea unor
informații sau adrese web sub forma de QRCoduri (coduri cu răspuns
rapid), care pot fi citite de aplicația QRCode Reader disponibilă în
AppStore (pentru Ipad sau Iphone) sau Magazinul Google Play (pentru
dispozitivelecare folosesc sistemul de operare Android) cu ajutorul
camerei foto. Instalând aplicația corespunzătoare puteți accesa resursele bibliografice ale acestei
lucrări cu ajutorul QRCodurilor incluse pe parcursul lucrării.
Dispozitivele mobile faciliteazăînvățarea colaborativă, creativitatea și evaluarea (sau
autoevaluarea). Desigur, utilizarea unor asfel de dispozitive în clasă nu este simplăși e necesar ca
profesorii, în urma participării la cursuri, săînțeleagă ce se poate face în clasă cu dispozitive
mobile, care sunt posibilitățile și limitele unor astfel de dispozitive, cum se pot crea lecții sau
aplicații educaționale, cum poate fi stimulată inovarea și creativitatea elevilor.
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Utilizarea platformei Moodle la Carmen Sylva
Moodle este o platformă de eLearning opensource, un sistem de managment al învățării
extrem de populară. Fiind dezvoltată pe principii pedagogice, Moodel este utilizat înșcoli și
uinversități peste tot în lume pentru învățare electronică, învățare mixtă, învățare la distanță etc.
Scopul participării noastre la cursul Moodle, a fost să implementăm și la noi în școală o
astfel de platformă, care să poată fi integratăîn orele de curs la toate disciplinele.
La curs, profesorii au putut săîși dezvolte noi abilități în utilizarea tehnologiilor
informatice pentru dezvoltarea de conținuturi digitale integrate în lecții, proiectarea de lecții în
care sunt folosite noile tehnologii pentru învățare și evaluare precumși dezvoltarea de curriculum
pentru discipline opționale care să utilizeze într-un mediu eterogen dispozitive mobile personale
ale elevilor și echipamente fixe ale școlii.
Cursul a avut ca obiective familiarizarea participanților cu instalarea, configurarea și
personalizarea platformei Moodle. În timpul cursului au fost abordate și teme legate de
securitatea și administarea platformei Moodle.
Dupăîntoarcerea de la curs am instalat și configurat un server Moodle care este găzduit pe
serverele http://www.wns.ro prin amabilitatea unui fost elev Costel Cotae. Site-ul Moodle poate
fi accesat la adresa http://learn.lefo.ro
Pe site sunt lansate cursuri la Fizica, Matematică, Chimie și
Biologie. Pentru unele cursuri este necesară autentificarea deci toți cei
care doresc să utilizeze site-ul trebuie săîși creeze un cont și apoi să se
înscrie la curs. Alte cursuri sau activități pot fi vizualizate,
fărăînregistrare prealabilă, de către toți vizitatorii.
O întrebare ar putea fi: De ce un nou site? Cu ce ne poate ajuta?
Față de tot ce am avut până acum platforma http://learn.lefo.ropermite derularea unor
activități de predare, învățare și evaluare integrate. Bineînțeles că nu putem vorbi de învățare
electronică pură ci mai degrabă de o formă de învățare amestecată (blended learning). Predarea
se poate face, evident,în sala de clasă, iar pe site se pot găsi resurse de învățare pe care elevii să
le acceseze de acasă (simulări, animații, filme, resurse web etc.). Ulterior se pot concepe teste
utilizate ca instrumente de învățare, teste integrate în ore sau evaluări complexe pentru o unitate
de învățare. Testarea se poate face într-un mediu eterogen în care elevii să utilizeze calculatoare
din laborator, tablete sau telefoane inteligente.Deși efortul inițial de creare de teste este destul de
mare, odată creat testul se pot face analize detaliate per elev, per item, per clasă.
Un prim proiect disponibil deja pentru fizică (MecanicășiElectricitate) este un sistem de
teste pentru examenul de bacalaureat. Baza de intrebari este formata din peste 1000 de întrebări
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din care în test sunt integrate aleator 20. Probabilitatea ca pentru 2 elevi săfie selectate aceleași
întrebări este extrem de mică, ca și probabilitatea de a „nimeri” răspunsul corect.
Unul din cele mai importante avantaje ale platformei este dat de faptul că permite analiza
progresului elevilor.
Platforma poate fi utilizată de toți elevii și profesorii din școală, deci poate fi integratăîn
orele de curs la toate disiplinele și la toate nivelele de studiu.

Concluzii
Profesorii au dobândit noi competențe profesionale legate de domeniul eLearningși de
utilizarea tehnologiilor mobile în educație. În orele de curs au fost integrate tablete și telefoane
mobile ale elevilor, sporind eficiența orelor.La orele de matematicășiștiințe sunt utilizate sisteme
eLaerning, în procesul de predare, învățare și evaluare.
Proiectul a permis extinderea rețelei wireless la toate sălile de clasă, astfel încât să se
poată desfășura ore bazate pe tehnologie mobilăîntoate sălile de clasă. Extinderea rețelei a fost
contribuția școlii la proiect.
Numărul elevilor care aleg facultăți șiprofesii din domeniul științelor și tehnologiei, a
crescut, ca și numărul de elevi din școala noastră care participăși obțin premii și medalii la
proiecte și competiții europene șiinternaționale a crescut.

Bibliografie
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PROGRAMUL ROEDUSEIS LA “CARMEN SYLVA”

Florin Șerbu, Alina Theodorescu,
Profesori, Liceul Teoretic “Carmen Sylva” Eforie

Motto: “Mi s-a spus și am uitat, am văzut și am
înțeles, am făcut și am învățat.” - Confucius

La sfârșitul lunii octombrie 2015, am participat la Conferința Națională a Comunității
"Educație pentru Ştiinţe" – Scientix (http://iyl2015.infim.ro/index.php/sections/education),
alături de cadre didactice care predau discipline din domeniul științelor în învățământul
preuniversitar.

La

conferință

(organizată

de

Universitatea

din

București

ș.a.

-

http://iyl2015.infim.ro/index.php/organizers), în cadrul unui atelier interactiv, a fost prezentat și
proiectul Roeduseis (http://www.roeduseis.ro/ro/#, https://www.facebook.com/roeduseis), școala
noastră devenind de atunci parte a rețelei Roeduseis.
A urmat instalarea la școală a unui seismometru și instruirea unor profesori din școală
(pentru învățamânt preprimar, pentru învățământ primar, de fizică) în utilizarea acestuia și a
datelor înregistrate în scop didactic și educativ.
În perioada 4-6 martie 2016, în localitatea Ghimbav (jud. Brașov), consorțiul proiectului
Roeduseis a organizat, pentru profesori din învățământul preuniversitar, un atelier de lucru cu
tema “Seismologia în școli. Activități și module didactice pentru profesorii din cadrul rețelei
ROEDUSEIS”, atelier în cadrul căruia am prezentat exemple practice din activitățile noastre cu
elevii și lucrarea “Dezvoltarea digitizorului unui seismometru educațional bazat pe sistemul
Andruino” (prof. Florin Șerbu).
Rețeaua seismică educațională din România (Roeduseis) este un proiect de colaborare
între instituții de cercetare, învățământ superior și învățământ preuniversitar. Proiectul (finanțat
de UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării și derulat de un consorțiu format din Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare
în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - INCD URBAN-INCERC,
Universitatea Babeș Bolyai – Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Beta Software
Management S.A.) urmărește obiective educaționale, științifice și sociale cum sunt: realizarea
unor materiale educaționale comprehensive; instalarea în școli a unor seismometre și utilizarea
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acestora și a datelor înregistrate în scop didactic și educativ; dezvoltarea unor module în cadrul
curriculum-ului școlar și propunerea pentru implementarea acestora în programa școlară
obligatorie; crearea unei baze de date cu înregistrări seismice de la aparatura instalată în școli (ce
urmează a fi integrată în arhiva seismică națională și internațională); facilitarea interacției dintre
elevi, profesori și cercetători; promovarea interacțiunii comunitare (îmbunătățirea comunicării
între institutele de cercetare și comunitate); impact în acțiunea de prevenire a riscului seismic
printr-o acțiune de informare, popularizare și conștientizare prin intermediul elevilor și
profesorilor, a familiilor acestora și, în final, a publicului larg.
La clasa I, pornind de la motto-ul “Învățăm. Experimentăm. Ne protejăm”, am desfășurat
câteva activități în cadrul orelor de matematică și explorarea mediului/ arte vizuale și abilități
practice, activități în care școlarii mici au analizat, au comparat, au descoperit, au experimentat,
au simulat, au învățat jucându-se:
1. Mai întâi, micuții elevi au învățat despre învelișurile Pământului prin analogie cu un
ou fiert. Cum oul are un înveliș extern cunoscut elevilor sub formă de coajă, așa și
Pământul are un înveliș extern numit crustă/ scoarță. Zona mediană a Pământului se
numește manta și poate fi asemuită albușului, iar interiorul - nucleul/ miezul – este
asemenea gălbenușului. După “călătoria spre centrul Pământului”, elevii au răspuns la
ghicitori interesante: Aproape de două ori cât Luna de mare,/ Un miez fierbinte
Pământul are./ Tu îl știi sau ți-l spun eu?/ E vorba despre … (NUCLEU); Peste
manta, mai e un strat/ Solid și subțire… tu l-ai aflat?/ E ca o coajă, iar cartea nenvață/ Că i se spune crustă sau … (SCOARȚĂ); Nucleul e acoperit/ De un strat gros,
în parte topit./ Un fel de haină de vreme rea,/ Numită, desigur, … (MANTA).
2. O adevărată provocare pentru școlarii de clasa I a fost realizarea, din plastilină, a unui
model al Pământului cu cele trei învelișuri; elevii au modelat nucleul din două
învelișuri (roșu la interior și portocaliu la exterior) care să sugereze că nu este un
înveliș omogen precum gălbenușul; peste straturile următoare (galben – mantaua și
maro – scoarța), s-au adăugat: un strat de plastilină (albastră) care să reprezinte
oceanele și bucăți de plastilină care să reprezinte continentele;
3. Apoi, am explicat cutremurul folosind lucruri cu care elevii sunt familiarizați. Am
observat coaja crăpată a unui ou fiert tare, apoi ne-am imaginat “puzzle-ul” care
susține oceanele și uscatul. Dar piesele “puzzle-ului” (plăcile) se mișcă și, uneori,
mișcarea lor este bruscă, de parcă s-ar lupta niște uriași. Atunci, la suprafață,
obiectele încep să se miște, zidurile se clatină, este cutremur. Elevii au povestit,
așezați pe “Scaunul povestitorului”, propriile experiențe din timpul unui cutremur
simțit de ei, apoi au localizat orașul Eforie pe harta României. Am observat, prin
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studierea hărții seismice a României, dacă în zona orașului Eforie se petrec
cutremure. Am provocat un cutremur: 1. folosind două bucăți de carton gros (au jucat
rolul plăcilor) și cuburi; în mișcarea lor, bucățile de carton (pe care se afla construcția
din cuburi) au clătinat construcția și chiar au răsturnat-o; 2. pornind de la un jeleu și o
scobitoare; mișcarea/ lovirea jeleului a produs o zguduire asemănătoare unui
cutremur; scobitoarea punând în evidență mai ușor mișcarea jeleului; 3. comparând
două pietre din curtea școlii cu două plăci tectonice de la suprafața Pământului; cele
două pietre, lipite una de alta (linia de la contactul dintre ele reprezintă o falie), se
freacă mai mult timp, până se încălzesc; căldură ce se simte atunci când frecăm
pietrele este o formă de energie, iar zgomotul produs este o vibrație… așa cum se
întâmplă și în cazul unui cutremur/ seism, dar la o scară mult mai mare;
4.

Pornind

de

la

fișele

de

lucru

(http://www.roeduseis.ro/category/resurse-

educationale/fise-de-lucru/) postate pe site-ul proiectului, am învățat cât de puternic
poate fi un cutremur/ seism (puternic, moderat, slab) și ce pagube poate să
provoace…
Activitățile despre cutremure și efectele lor vor continua fiind așteptate de elevii de clasa
I cu mult interes.
La învățământ liceal, proiectul a fost integrat la clasa a XI-a, profil matematică –
informatică. A fost introdusă, în curriculum, o unitate de învățare dedicată seismologiei cu
aplicații practice. Cu ajutorul seismometrului instalat în 27 noiembrie (orizontal SEP, care
stochează datele pe un calculator Raspberry Pi), au fost înregistrate cutremure locale (regiunea
Mării Negre) și regionale (zona Vrancea). Elevii și profesorii implicați au monitorizat și analizat
săptămânal activitatea seismică. Imaginile de mai jos (Fig. 1 și Fig. 2) surprind câteva din
cutremurele înregistrate.
Fig. 1
Cutremur în Marea Neagră, 27 ianuarie 2016,
ora 21:31 GMT; Magnitudine 3,5.; Adâncime
10 km; Înregistare la Liceul Teoretic “Carmen
Sylva”, Eforie - Seismometru SEP
Fig. 2
Cutremur în Dobrogea, 4 martie 2016, ora
00:12:47 GMT; Magnitudine 3.0.; Adâncime 5
km; Înregistare la Liceul Teoretic “Carmen
Sylva” Eforie - Seismometru SEP
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Un grup de elevi din clasa a XI-a a construit și asamblat un al doilea seismometru. Un
sesimometru vertical (model Slinky; Fig. 3).
Digitizorul a fost realizat de elevi (construcție și
programare) la costuri mult mai mici decât
digitizoarele existente pe piață.
A fost realizat și un set de fișe pentru
activități practice care pot fi integrate în orele de
fizică, la studiul oscilațiilor mecanice și la studiul
inducției electromagnetice.
Fig. 3

Interesul elevilor pentru subiectele științifice
a crescut. Elevii de la liceu s-au implicat în

Seismometrul realizat de elevii școlii

activități extracurriculare, pregătind proiecte pentru sesiuni de referate și comunicări, pentru
târguri de științe.
Știut fiind că elevii învață mai ușor și înțeleg mai bine conceptele teoretice atunci când
realizează activități practice și experimente, am integrat cu succes, în curriculum, elemente de
seismologie, atât la învățământul primar cât și la învățământul liceal.
În anul școlar 2016-2017, la clasa a XI-a, va fi derulat un opțional de seismologie bazat
pe curriculum-ul Roeduseis. La ciclul primar, se vor desfășura activități practice și experimente,
în cadrul orelor de curs, dar și în activități extracurriculare (cercuri de științe, săptămâna „Școala
altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun!”…).
Bibliografie
Cărți:
1. ROEDUSEIS (2013), Despre cutremure și efectele lor – caietul elevului,
București, Editura CD PRESS;
2. ROEDUSEIS (2013), Despre cutremure și efectele lor – caietul profesorului,
București, Editura CD PRESS;
Site-uri: http://www.roeduseis.ro/category/resurse-educationale/notiuni-teoretice/
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EDUCAȚIA DE TIP E-LEARNING- FEREASTRĂ CĂTRE VIITOR
Anamaria BURADA
Profesor, Școala gimnazială ”Adrian V. Rădulescu” Murfatlar, Constanța

În perioada 17- 23 iulie 2011 am participat în Malta (Hamrun) la cursul „CREATING ELEARNING COURSES – HANDS-ON TOOLS & PRACTICAL TIPS“ (Crearea cursurilor de
tip e-learning – unelte şi sfaturi practice), curs aflat în catalogul Comenius cu numărul de
referință MT-2011-544-012 (catalogul de cursuri Comenius/ Grundtvig), organizat de compania
AcrossLimits (AcrossLimits Ltd – http://www.acrosslimits.com), în calitate de beneficiară a unui
grant Comenius (acțiunea Mobilități individuale pentru formare continuă- componenta
Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții- (http://www.llp-ro.ro) din partea Agenţiei
Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP – http://www.anpcdefp.ro). Activitatea de formare a fost susţinută de către Angele
Giuliano (preşedintele companiei AcrossLimits şi trainer principal al cursului) şi de către
Annalise Duca (trainer).
La acest curs au participat reprezentanţi din România- trei profesori și din Spania- 2
profesori. Limba de desfăşurare a cursului a fost engleza. Obiectivele cursului au fost
descoperirea și acomodarea cu metodele e-learning, dovedirea accesibilității acestora chiar și în
cazul persoanelor cu mai puține abilități TIC, utilizarea concretă de diverse instrumente care să
creeze împreună diverse tipuri de e-learning, dar și împărtășirea de experiențe din acest domeniu,
diseminarea de proiecte și prezentarea de noi metode în învățarea online din Europa.
Programul de formare „CREATING E-LEARNING COURSES – HANDS-ON TOOLS
& PRACTICAL TIPS“ a avut o durată de 40 de ore şi şi-a propus să furnizeze participanţilor
competenţe care să le permită să proiecteze şi să creeze cursuri e-learning utilizând tehnologii
LCMS (Learning Content Management System), să utilizeze platformele online (Moodle) pentru
prezentarea de conţinuturi e-learning sincronizate compatibile cu standardele SCORM (Sharable
Content Object Reference Model), să utilizeze diferite unelte software (HotPotatoes) pentru a
crea chestionare şi examene. Cursul a implicat de asemenea familiarizarea cu unele instrumente
(Microsoft Photo Story) de procesare a elementelor multimedia (imagine, video, sunet),
utilizarea unor aplicaţii care oferă suport pentru gestiunea unei clase de elevi în mediul virtual
(WiziQ), dezvoltarea de forumuri şi bloguri (http://www.blogspot.com), utilizarea instrumentelor
Wiki (http://www.wikispaces.com/). În cadrul cursul s-a dimistificat noțiunea de e-learning, s-a
realizat comparația cu învățarea față în față, s-au prezentat resursele educaționale. Am identificat
site-uri cu resurse grupate pe categorii, care primeaza în căutarea pe teme educaționale:
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www.IPL.org. sau http://www.mathscope.com care conține sute de jocuri și activități din
matematică, http://www.europeana.com/portal care permite explorarea resurselor digitale din
muzeele, bibliotecile, arhivele şi colecţiile audio-vizuale europene și multe altele. Am descoperit
posibilitatea accesării cărților electronice de pe site-uri destinate exclusiv acestui

scop:

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page (peste 33.000 de cărți gratuite) sau www.lulu.com
site de pe care poți comada, dar, mai ales, prin intermediul căruia ai posibilitatea de a crea
propriile tale cărți, albume foto, cd-uri. Tot în cadrul cursului a fost surprinsă ideea de joc și
simulare, vidioclip și photostory care pot reprezenta, pe lânga exprimarea creativității, excelente
exerciții educaționale. Învățarea sincronă și familiarizarea cu aplicațiile pentru clase virtuale
(spre exemplu WiZiQ), au fost de asemenea puncte atinse. A primat în acest sens lucrul pe
echipe astfel că fiecare participant a ajuns să trăiască experiența de a fi fictiv, atât profesor, cât și
elev în cadrul unei clase virtuale. S-au folosit instrumente pentru crearea de teste, cum ar fi Hot
Potatoes, fiecare participant creând diferite teste potrivite subiectului activității sale. Accesarea
acestora se poate realiza fără îndoială și de către persoane cu mai puține abilități tehnice, iar
rezultatele obținute sunt rapide și de calitate. Învățarea prin colaborare, forumuri, wiki, bloguri avantaje și dezavantaje, comparații- au fost de asemenea teme tratate, iar un punct forte și de
actualitate al cursului a fost platforma moodle și exploatarea acesteia atât din perspectiva
elevului, a profesorului, dar și a administratorului, familiarizarea cu aceasta platformă; fiecare
participant și-a creat propriul topic, unde a exersat adaugarea de resurse și activități. Am
identificat

site-uri

care

să

permită

vizionarea

unor

exemple

de

bune-

practici-

www.elearningeuropa.info- Projects- România, site-uri unde putem găsi resurse folositoareTeachertube, Edutube.
În vederea obţinerii certificării, am avut de creat un portofoliu (în cadrul activităţilor
distribuite pe tot parcursul cursului) care să conţină o lecţie publicată pe platforma Moodle
(http://www.acrosslimitstraining.com) care să folosească drept resurse, materialele multimedia
prelucrate la curs şi un pachet generat cu aplicaţia HotPotatoes (http://hotpot.uvic.ca), o
prezentare multimedia realizată cu programul Photo Story, un blog creat pe blogspot.com, o
pagină wiki http://www.wikispaces.com/ etc. Toţi participanţii la curs au primit şi câte un
Certificat de Mobilitate Europass.
Am participat împreună şi la activităţile din afara cursului oferite de AcrossLimits Ltdaceștia oferind și un tur cultural participanților. Am avut şansa să vizităm împreună obiective
turistice de pe întinderea întregii ţări, să luăm contact cu tradiţiile malteze şi cu bucătăria locală.
Am avut şansa să-i cunoaştem astfel mai bine pe maltezi şi să ne cunoaştem mai bine între noi
cursanţii, ca şi cetăţeni care au venit din ţări europene cu tradiţii atât de diferite.
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Metodologia folosită a fost mixtă,
mixt
adaptată conținutului
inutului cursului și stilurilor
participanților.
ilor. A constat în expuneri și explicații
ii pedagogice îmbinate cu utilizarea practică a
instrumentelor în cadrul activităților
activită ilor individuale sau de grup. Formatorii au fost pregătiți,
preg
au
încurajat permanent discuțiile
țiile în vederea clarificării
clarific
eventualelor nelămuriri,
ămuriri, materialele au fost
de calitate șii suficiente, astfel că îndeplinirea sarcinilor s-aa realizat în condiții
condi optime.
Participarea la activitatea de formare a avut un impact atât la nivel local asupra instituției
institu
pe care o reprezint, elevilor și părinților,
pă
la nivelul comunității dar și la nivel regional asupra
celorlalte unități de învățământ
ățământ care beneficiază
beneficiaz de mine ca multiplicator de informație,
informa
prin
promovarea societății
ții europene multiculturale șii multilingvistice în spațiul comunității
comunit
locale,
prin cooperarea cu școli
coli similare din Europa, prin transformarea școlii într--un centru de resurse și
departament resursă în organizarea de work-shop-uri,
work
uri, seminarii, mese rotunde cu scopul atât al
încurajării participării
rii colegilor la acest curs cât și al prezentării
rii avantajelor folosirii metodelor
de tip e-learning
learning în cadrul procesului
proces
de predare- evaluare. În cadrul orelor am folosit aplicaţiile
aplica
pentru realizarea unor bloguri cu tematică
tematic specifică educaţiei
ţiei democratice, cetăţeniei
cet
democratice, drepturilor şi responsabilităţilor
responsabilit
cetăţenilor.
Acest stagiu de formare Comenius a reprezentat
reprez
o fereastrăă deschisă către Europa care a
facilitat cunoașterea
terea sistemelor educaționale
educa
europene și m-aa ajutat la dezvoltarea profesională
profesional și
personală, aducându-mi
mi beneficii personale, profesionale, lingvistice și culturale, având un
impact puternic șii asupra comunității,
comunit
elevilor, părinților și colegilor.
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DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE RECEPTARE A MESAJELOR SCRISE ÎN
CONTEXT PLURILINGV

Prof. Chiratcu Adriana – Roxana
Liceul Teoretic ”Decebal” Constanța

Dezvoltarea competenței de receptare a mesajului scris este unul dintre obiectivele
fundamentale ale studiului limbilor străine. Înțelegerea unui document scris este un proces care
vizează descifrarea sensului în urma interacțiunii dintre cititor, text și context. Lectura ca
activitate de învățare și studiul textelor literare au o lungă istorie în didactica limbilor străine.
Metodele tradiționale au utilizat-o ca strategie fundamentală, pentru ca metodele moderne să
acorde prioritate oralului. După câteva decenii de respingere mai mult sau mai puțin categorică,
scrisul, sub dublul său aspect (receptare și exprimare) se bucură la ora actuală de un interes
crescând în predarea limbilor străine.
În ultimele decenii, didactica limbilor străine a cunoscut însă transformări importante,
ecouri ale transformărilor intervenite în politica lingvistică europeană. Uniunea Europeană este
plurilingvă, atât în realitatea sa cotidiană cât și în legislația sa, iar recursul la o singură limbă de
comunicare între diferite popoare europene ar putea avea consecințe grave asupra capacității
Europei de a face să conviețuiască culturi și limbi diferite.
1. Plurilingvism și pluriculturalitate
De aceea Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR) acordă un loc
important plurilingvismului, competenței plurilingve și pluriculturale. Cadrul subliniază de
asemenea necesitatea modificării scopului învățării limbilor străine. Nu mai este vorba de a
achiziționa pur și simplu una sau două limbi străine în mod independent, ci de a dezvolta un
repertoriu lingvistic în care să se regăsească toate capacitățile lingvistice ale individului.
Asistăm, prin urmare, la o schimbare decisivă de perspectivă față de didactica tradițională, care
presupunea o separare strictă între repertoriile lingvistice din memoria unei persoane. Amestecul
și interferențele dintre limbi erau evitate, pentru că erau considerate surse de potențiale erori.
Abordarea plurilingvă încurajează însă aceste interferențe, considerând că există în fiecare
individ o aptitudine lingvistică de bază care se dezvoltă și se diferențiază pe parcursul învățării
limbilor. CECR propune deci o abordare globală a învățării limbilor străine, care să integreze
predarea-învățarea tuturor limbilor cu care persoana vine în contact. Se abandonează astfel
abordările ”singulare”, care vizează o singură limbă și o singură cultură, în favoarea abordărilor
pluraliste, care implică în același timp mai multe varietăți lingvistice și culturale.
2. Abordări pluraliste
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Centrul European pentru Limbi Moderne creat la Graz în 1995 a realizat între 2004 și
2007 un document numit Cadrul de referință pentru abordări pluraliste ale limbilor și
culturilor. Documentul identifică patru tipuri de abordări pluraliste: abordarea interculturală,
conștientizarea existenței limbilor, abordarea didactică integrată a diverselor limbi studiate și
inter-înțelegerea între limbi înrudite.
2.1. Abordarea interculturală presupune luarea în considerare a mai multor culturi, dar
și reflexia asupra funcționării propriei sale culturi și punerea sa în legătură cu celelalte. Centrul
European pentru Limbi Moderne de la Graz a derulat mai multe proiecte care vizau dezvoltarea
competenței comunicative interculturale, printre care și realizarea manualului de comunicare
interculturală Miroirs et fenêtres (Oglinzi și ferestre).
2.2. Conștientizarea existenței limbilor este o abordare care se adresează copiilor, cu
scopul de a-i sensibiliza spre diversitatea limbilor. Aceștia sunt puși în contact cu un mare număr
de diversități lingvistice, fără a avea ambiția de a-i învăța aceste limbi. Primele programe care au
adoptat această abordare sunt Evlang și Jaling.
2.3. Didactica integrată a limbilor vizează stabilirea de legături între un număr limitat
de limbi, cele învățate la școală de obicei, pentru a crea o coerență atât orizontală cât și verticală
între limbile predate la școală.
2.4. Inter-înțelegerea între limbi înrudite presupune folosirea în paralel de către elev a
mai multor limbi înrudite fie cu limba maternă, fie cu limba învățată la școală. Competențele
vizate de această metodă sunt cele de receptare, mai întâi scrisă, apoi orală. Această disociere a
competențelor și necesitatea de a accepta competențe parțiale sunt recunoscute de Cadrul
European Comun de Referință pentru Limbi, care precizează faptul că o competență plurilingvă
și pluriculturală este dezechilibrată: fie pentru că stăpânim mai degrabă o limbă decât pe
celelalte, fie pentru că unele competențe sunt mai dezvoltate decât celelalte.
În ceea ce privește strategiile de dezvoltare a competenței de receptare a mesajelor
scrise, inter-înțelegerea se bazează pe: asemănarea dintre limbi datorită înrudirii acestora,
existența unui vocabular internațional ușor de recunoscut, capacitatea umană de a transfera
competențe și strategii dobândite în cursul învățării unei limbi spre procesul de înțelegere al altei
limbi.
Inter-înțelegerea în comunicarea între vorbitori aparținând unor comunități lingvistice
diferite, dar înrudite, are avantaje atât în planul comunicării directe, cât și în planul învățării
limbilor străine. Pe planul comunicării directe, inter-înțelegerea permite fiecărui vorbitor să se
exprime în limba maternă și să fie înțeles de interlocutori, ceea ce favorizează nuanțarea și
precizia exprimării. În plus, dispar blocajele și inhibițiile care apar atunci când ne exprimăm întro limbă străină. Pe planul învățării, inter-înțelegerea permite dezvoltarea rapidă a competenței de
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receptare a mesajelor scrise, construirea unei strategii de lectură, valorizarea tuturor
competențelor lingvistice ale individului.
De aceea, în ultimele decenii s-au dezvoltat metode de inter-înțelegere, mai ales în
Franța și alte țări de limbă latină, dar și în Germania. Multe dintre ele au fost susținute prin
programe ale Uniunii Europene. Printre ele enumerăm: EuRom4, GALATEA, GALANET,
ITINÉRAIRES ROMANS, EUROMANIA.
EuRom4 este o metodă dezvoltată de Claire Blanche-Benveniste la Universitatea din
Aix-en-Provence, cu participarea universităților din Roma, Lisabona și Salamanca, în cadrul
programului Lingua al Comisiei Europene. Se adresează persoanelor care au ca limbă maternă
una dintre limbile : portugheză, spaniolă, italiană și franceză și doresc să le înțeleagă și pe
celelalte.
Strategiile de dezvoltare a competenței de receptare a textului scris propuse sunt :
•

Abordarea globală a textului, tehnică opusă metodei de lectură și înțelegere cuvânt cu

cuvânt. Această tehnică de lectură este fondată pe posibilitatea de a ignora cuvintele necunoscute
și de a se concentra pe sensul general;
•

Utilizarea zonelor transparente, adică a acelor părți de enunț asemănătoare în cele patru

limbi;
•

Folosirea inferențelor lingvistice, adică a asocierilor care să permită ”ghicirea” sensului

cuvintelor necunoscute;
•

Tehnica cuvântului X sau ”vid”. În situații mai dificile, cititorul sare peste cuvântul opac,

necunoscut, încercând să degajeze sensul general al frazei.
O altă metodă foarte atractivă pentru elevii de gimnaziu este și metoda ITINÉRAIRES
ROMANS (ITINERARII ROMANE), propusă de Uniunea Latină și concepută de Institutul de
Științe ale Educației al Universității Autonome din Barcelona. Este vorba despre o metodă
online, cuprinzând mai multe module, pe teme diverse, care își propun să îi incite pe tineri să
descopere într-o manieră agreabilă numeroasele legături lingvistice și culturale existente între
limbile neolatine. Conținuturile îmbracă forme diverse : povestire, basm, bandă desenată,
videoclip.
Parcurgerea modulelor permite elevilor identificarea limbilor romane, mai ales sub aspect
scris dar și oral, înțelegerea câtorva acte de vorbire de bază (a saluta, a-și declina identitatea, a-și
spune vârsta, originea), conștientizarea posibilității de a înțelege o mare parte din conținuturile
exprimate într-o limbă înrudită, de a trece de la o limbă la alta mizând pe asemănările evidente
dintre limbi. Astfel, elevii vor descoperi cu satisfacție că sunt capabili să înțeleagă mai mult
decât credeau, ceea ce i-ar putea motiva în continuarea studiului limbilor străine.
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Toate metodele menționate pleacă de la premiza abandonării poziției maximaliste care
caracterizează majoritatea concepțiilor pedagogice clasice, care își propuneau să dezvolte toate
cele patru competențe (înțelegere și exprimare orale și scrise), în favoarea unei viziuni mai
selective, care privilegiază competența de receptare scrisă, cu scopul de a instaura mai rapid un
prim nivel de comunicare. Preferința pentru receptarea scrisă este motivată prin faptul că în scris
limba conservă cele mai multe informații, ceea ce favorizează identificarea corespondențelor
dintre limbi. În plus, asistăm în zilele noastre la o întoarcere în forță a scrisului, datorită noilor
mijloace de comunicare: Internet, poștă electronică, mesagerie electronică, rețele de socializare.
Utilizarea tehnicilor prezentate permite dezvoltarea competenței de receptare a unui mesaj scris
nu numai în limba maternă sau într-una dintre limbile studiate în context școlar, ci și în limbi
înrudite cu acestea, lărgind orizontul de cunoaștere și comunicare al persoanei.
BIBLIOGRAFIE
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Linguistiques Strasbourg, Conseil de l’Europe / Les Editions Didier, Paris.
SITOGRAFIE
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CURSUL „EDUCAŢIE MENTAL-EMOŢIONALĂ ÎN GRUPUL ŞCOLAR” - IMPRESII ŞI
REACŢII
Cujbă Nicoleta,
Profesor, Şcoala Gimnazială Nr.40 “Aurel Vlaicu” Constanţa

În urma absolvirii cursului de formare continuă „Educaţie mental-emoţională în grupul
şcolar”, organizat de Casa Corpului Didactic Constanţa în anul şcolar 2015-2016, mai exact în
perioada 26.09-10.10.2015 la CCD în sala mică pentru stagii, având ca formatori pe: Daniela
Laura Gunesch, Doina Mihalaşcu, Mihaela Roşulescu am dobândit şi dezvoltat competenţe
pentru consiliere si orientare, dar si pentru a relaţiona mai bine cu toţi elevii mei.
Întotdeauna îmi aleg cursurile de formare gândindu-mă la ce îmi vor folosi pentru
dezvoltarea mea personală, în funcţie de ceea ce simt că am nevoie în momentul respectiv. Când
m-am orientat spre acest curs, am avut în vedere faptul că aş putea descoperi noi metode mai
atractive prin care să reuşesc să-mi cunosc şi mai bine elevi, să-i înţeleg mai bine, să lucrez mai
bine cu ei.
Am observat clar experienţa celor 3 formatori, continuitatea în predarea acestui curs,
toate materialele fiind foarte atractive şi clare: suportul de curs foarte bine structurat, fişele de
lucru (concise, logice, edificatoare, foarte sugestive), lucrul pe grupe competitiv, antrenant.
Mi-a plăcut absolut totul la acest curs: de la informarea prealabilă, cursul listat, dialogul
faţă în faţă, pe email! M-am simţit exact ca un elev la începutul unui ciclul şcolar: mai întâi o
prezentare a fiecăruia, un pic de gimnastică, cunoaşterea colegilor, formatorii au creat un
ambient plăcut pentru activităţile ce urmau să le desfăşurăm! Am lucrat individual, pe grupe, am
experimentat negocierea, am rezolvat diverse fişe - pe care în general, în săptămâna imediat
următoare după ziua de curs, le aplicam la clasa la care sunt diriginte! În general, după fiecare
zi de curs, mă gândeam deja cum aş putea adapta şi aplica la clasă ceea ce tocmai descoperisem!
Mai jos, vă prezint câteva dintre metodele dobândite la curs (câte o metodă pentru fiecare
temă principală a cursului), aplicarea lor la clasă şi interpretarea lor.
Cursul a avut trei mari teme:
1. Sănătatea mental-emoţională şi mediul şcolar
2. Posibilităţi de abordare a stresului
3. Managementul schimbării – o propunere pentru clasă
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La prima temă am aplicat o metodă de investigare a trebuinţelor emoţionale şi sociale ale
elevilor utilizând fişa de lucru „Păreri diferite” am propus o singura propoziţie spre discuţie
elevilor şi anume „Profesorii sunt persoane foarte importante în viaţa unui elev”. I-am lăsat
10’ să se gândească şi să-şi noteze câteva idei după care i-am invitat să împărtăşească părerile
lor! Primul lucru pe care l-au făcut a fost să-i clasifice în două categorii: buni şi răi! Apoi au
explicat cum anume i-au influenţat de-a lungul timpului, atât pozitiv cât şi negativ!
Concluzia în urma aplicării acestei metode de investigare: ceea ce au scris dovedeşte clar
nevoia de a fi ascultaţi, a fi înţeleşi, de a fi ajutaţi, de a avea răbdare cu ei; de asemenea, contează
foarte mult stilul de predare al profesorului (elevii apreciază orele relaxante, calme, amuzante nu
neapărat cu metode moderne, orele “simple”, cu explicaţii pe înţelesul lor!), atitudinea,
comportamentul său (elevii apreciază îndrumarea calmă, le dă mare încredere în ei şi astfel
reuşesc să facă lucruri pe care le credeau imposibile)! etc. în opţiunea elevului de a învăţa sau nu
la materia respectivă, de a urma un drum mai departe!
La a doua temă, având în vedere că sunt diriginte la o clasă de a VIII-a am ales ca
activitate de reflectare „Stresul examenelor”. Am scris într-un cerc pe tabla cuvântul „examen”,
le-am explicat că e vorba despre examenele ce îi aşteaptă la sfârşitul clasei a VIII-a şi i-am
invitat să scrie cuvinte/idei legate de acest subiect. Iată ce au scris: frică, meditaţii, emoţie, să-i
mulţumesc pe părinţi, indiferenţă, pregătire suplimentară la şcoală,oboseală, optimism, relaxare,
agitaţie etc.
La întrebarea ce se poate face pentru a depăşi cu brio aceste examene? au răspuns:
seriozitate, învăţarea lecţiilor constant, participarea la pregătirea suplimentară din şcoală,
rezolvarea temelor, meditaţii particulare, mai puţin timp petrecut pe internet, stabilirea
priorităţilor, colaborare cu colegii acolo unde nu înţeleg, învăţarea alături de un coleg pasionat de
materia respectivă, activităţi recreative (sport, muzică etc.)
Unii elevi au fost foarte optimişti şi încrezători în capacitatea proprie, alţii din contră
foarte pesimişti şi neîncrezători în forţele proprii, alţii foarte relaxaţi, indiferenţi, de aici unele
discuţii între ei, aşadar am intervenit şi le-am explicat încă o dată importanţa acestor examene, că
suntem diferiţi prin natura noastră umană, că fiecare are priorităţile lui în viaţă; că orice liceu
este bun atâta timp cât te ajută în a-ţi atinge obiectivele proprii! societatea are nevoie de toate
profesiile/meseriile şi toate acestea trebuie respectate; însă trebuie să ne gândim bine ca să nu
ajungem mai târziu să regretăm!...
La cea de-a treia temă, am ales schimbarea pe care fiecare elev din clasă doreşte să o
realizeze şi anume „Să intru la un liceu bun!”. Pentru aceasta, am aplicat fişa „Paraşuta mea”
deoarece am considerat că este esenţial pentru ei un astfel de exerciţiu, pentru a conştientiza şi
mai bine importanţa acestor examene naţionale şi rolul lor pentru a intra la un liceu bun pentru a31

şi atinge idealul profesional. Examenele acestea reprezintă un stres emoţional şi fizic pentru ei, şi
am vrut ca aceasta fişă să fie cumva ca un plan de acţiune pentru ei!
Mai jos, fişa din curs:
Fişa
„Paraşuta mea”

Cine + Cu ce te poate ajuta

OPOZIŢIE
OPOZI IE

PROBLEME

Cine + Cu ce te poate împiedica
Aptitudinile prin
care atragi
ajutorul

Scopul/schimbarea

PERICOL

Neprevăzutul
LOC DE ATERIZARE

Astfel fiecare a completat individual fişa timp de 10’, după care au prezentat ceea ce au
scris, iar pe tablă am realizat o schiţă cu principalele caracteristici din fişele lor, scoţând în
evidenţă importanţa cunoaşterii propriilor calităţi/aptitudini, încrederea în forţele proprii,
acceptarea ajutorului din partea colegilor/părinţilor/profesorilor; dar şi atenţie mare la aspectele
negative care îi pot trage în jos: anturaj, internet, lenea, boli etc
Concluzia finală, venită surprinzător din partea lor a fost: „de fapt, este o întreaga echipă
care lucrează pentru ca noi să avem succes, să putem intra la liceele dorite!!!”
Fişele lor le-am prezentat şi părinţilor în cadrul lectoratelor/şedinţelor, unii au fost
surprinşi pozitiv (de exemplu, nu credeau că drăgălaşii lor înţeleg eforturile pe care ei le fac
pentru a le plăti meditaţiile!), alţii surprinşi negativ (de exemplu, nu ştiau că fii lor se tem atât de
tare să nu-i dezamăgească în ceea ce priveşte examenele!). Evident această fişă mi-a folosit
foarte mult, atât mie (pentru a-i putea îndruma mai bine), dar şi elevii care şi-au văzut traseul
spre reuşită mai clar, cât şi părinţilor care i-au înţeles mai bine!
Recomand acest curs oricui doreşte să se cunoască mai bine pe sine însuşi, oricui doreşte
să-şi înţeleagă mai bine elevii şi să aibă astfel o colaborare mai bună şi rezultate fructuoase cu
aceştia!
Bibliografie:
D. L. Gunesch, D. Mihalaşcu, M. Roşulescu -“Educaţie mental-emoţională în grupul
şcolar”CCD-Cţa, pag.58 (fişa)
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ÎNVAȚĂ, ÎNVAȚĂ, ÎNVAȚĂ...

Maria Cocor,
studentă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
Nicoleta Popescu,
profesor, Liceul Teoretic Ioan Cotovu, Hîrșova

În urma absolvirii cursului de formare continuă „Dezvoltarea abilităților de viață a
tinerilor în contextul dezvoltării durabile”, organizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile, în anul 2015, mi-am îmbogățit bagajul de cunoștințe dar și paleta de strategii didactice.
Modelul ciclului de dezvoltare a abilităților de viață, elaborat de Fundația Internațional
Child Development Initiatives din Olanda, presupune parcurgerea a patru pași aflați în
interdependență și care iau forma unui ciclu de dezvoltare [1].

Pasul I Definirea și selectarea abilității de viață [1] pe care dorim să o dezvoltăm la
copii. La acest pas este important să alegem tipul de abilitate pe care dorim să o dezvoltăm și să
ne asigurăm că abilitatea selectată răspunde nevoilor elevilor.
Pasul II Prezenterea abilității de viață selectată și definită și descrierea
comportamentală a abilității. [1] După ce am ales și definit abilitatea de viață pe care dorim să o
dezvoltăm pe baza nevoilor identificate, aceasta va fi prezentată copiilor. De asemenea vom
descrie abilitatea prin comportamentul caracteristic.
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Pasul III Dezvoltarea abilității de viață. [1] La acest pas vom analiza posibilitățile de
dezvoltare și vom folosi diferite metode pentru obținerea comportamentelor, cunoștințelor,
atitudinilor și performanțelor vizate de abilitatea respectivă. Acest pas reprezintă programul de
dezvoltare a abilităților de viață.
Pasul VI Evaluarea. [1] se realizează la finalul sau pe parcursul derulării programului și
are ca scop îmbunătățirea programului de dezvoltare a abilităților de viață.
În cadrul procesului de formare a abilităților de viață este foarte important ca procesul de
identificare a nevoilor să fie unul centrat pe elev iar cadrul didactic să manifeste o atitudine de
obiectivitate. Astfel, pentru aceasta, am organizat împreună cu elevii clasei a V-a, clasă la care
sunt dirigintă, o drumeție, apoi am adresat participanților întrebări referitoare la abilitățile de
viață pe care le-au folosit în această activitate, pe care nu le au, și ce abilități ar fi util să aibă.
Astfel am realizat împreună cu elevii că este necesar să lucrăm la dezvoltarea abilității de
gândire critică.

Apoi am trecut la pasul următor în care am prezentat sarcinile de lucru și etapele
dezvoltării lui.
Pentru dezvoltarea programului am parcurs etapele, prin dezvoltarea abilității de
comunicare, etapă în care am oferit ocazia membrilor grupului de a-și exprima punctele de
vedere, argumentând de fiecare dată punctul de vedere, stimulându-i să pună întrebări unii altora.
La finalul acestei etape, s-a ales ca scop, realizarea unor scenete, “Soacra cu trei nurori” și
“Harap Alb”, dupa Ion Creangă, pentru a participa la proiectul Bulgăre de humă, în parteneriat
cu Școala Ion Creangă din Iași.
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Ajunși la abilitatea de relaționare s-au format echipele pe diverse criterii. Aici s-au făcut
schimb de idei între echipe și au cooperat în realizarea sarcinilor.
Pe parcursul elaborării scenetelor, au apărut diverse probleme cărora elevii au trebuit să
le facă față. Ce pasaje alegem, cum ne incadrăm în temă (Creangă între tradițional și modern), ce
decoruri alegem, cum ne îmbracăm, sunt exemple de puncte în care elevii au trebuit să dezvolte
abilitatea de rezolvare de probleme.
Elevii s-au implicat active în confruntarea de idei și prin cooperare și colaborare au găsit
soluții adevate pentru finalizarea uneia dintre scenete. Astfel “Soacra cu trei nurori”, a fost
fimată și trimisă la concurs.
Pentru parcurgerea pasului de evaluare, elevii au fost încurajați să țină un jurnal refelxiv,
pe grupe, în care au notat răspunsuri la întrebările:
Ce cunoștințe noi am acumulat?
Ce s-a schimbat în comportamentul meu?
Ce emoții mi-a trezit procesul de formare?
Ce dificultăți am întâmpinat?
Ce abilități mi-am dezvoltat?
Deși numai una dintre grupe a reușit să trimită sceneta la concurs, implementarea
proiectului a condus la dezvoltarea în mare măsură a scopului propus.
Bibliografie
1. FDSC, REPER21 - Abilitățăți de viață în contextul dezvoltării durabile, Ciclul de
dezvoltare al abilităților de viață, Suport de curs, 2014
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INTEGRAREA COPILULUI CU DIZABILITĂŢI ÎN COLECTIVITATE

Chirana Cuşa
Profesor, Grădiniţa P.P. nr. 45, Constanţa

“Un bun profesor este asemeni unei lumânări.
El se mistuie pe sine însuşi pentru a lumina calea altora.”
(M. K.Ataturk)
În urma absolvirii cursului de informare privind modalitatea de intervenţie în cazul copiilor
cu C.E.S., activitate în cadrul proiectului ”Modalităţi de intervenţie pentru comportamentele
disruptive ale copiilor cu C.E.S.”, organizat de Centrul Psihologic “Marea Neagră” în parteneriat
cu Casa Corpului Didactic Constanţa, şi a stagiului de perfecţionare cu tema ”Demersuri
educative pentru copiii cu dizabilităţi integraţi în şcoala de masă”, organizat de Casa Corpului
Didactic Constanţa în anul şcolar 2015-2016, aprofundând conţinutul psihopedagogiei speciale,
al psihopedagogiei integrării si normalizării, al principiului incluziunii, m-am întrebat în ce
măsură am contribuit şi reuşit la integrarea copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă, ţinând
cont de faptul că am avut înscrişi la grupă copii cu hipoacuzie neurosenzorială bilaterală
(protezată).

STUDIU DE CAZ
Prezenţa la grupă a copilului cu handicap de auz m-a determinat să aleg şi să aplic cu grijă
cele mai eficiente măsuri pentru ajutorarea lui.
Să poată participa la activităţi l-am aşezat în primul rând de măsuţe, să fie cât mai aproape
de mine şi să mă urmarească atunci cand explic (să mă poată vedea din faţă), având şi protezele
auditive cu ajutorul cărora, într-o măsură oarecare, putea recepta sunetele.
În grupă nu au fost reacţii de respingere sau izolare a băieţelului nici din partea copiilor si
nici din partea părinţilor.
Măsurile le-am considerat utile pentru integrarea copilului cu problem de auz:
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•

Am vorbit deschis cu părinţii şi copiii, că nimeni nu are dreptul să umilească în
vreun fel altă persoană, să râdă sau să obiecteze de prezenţa persoanei respective,
indifferent de starea fizică a acesteia.

•

Am planificat acţiuni socio-culturale cu participarea copiilor din grupă, activităţi
demonstrative părinţilor, serbări şi expoziţii cu lucrări plastice şi practice la care
a participat si copilul cu probleme de auz. Copilul era talentat la astfel de
activităţi: picta, modela, utiliza cu grijă materialele de lucru şi dansa foarte
frumos demonstrând o bună coordonare motrică.

•

L-am tratat ca pe un copil normal, l-am stimulat, l-am laudat şi l-am încurajat
când a fost nevoie şi când a greşit, i-am arătat ce a greşit. Am procedat în aşa fel
încât să se simtă egal cu toţi colegii de grupă.

Am colaborat permanent cu familia lui, profesorul logoped şi profesorul de sprijin în timpul
celor trei ani şi copilul s-a integrat foarte bine în ciclul primar. Părinţii au cultivat talentul artistic
al copilului înscriindu-l în cercul de pictură şi dans, copilul obţinând numeroase premii.
Cazul lui a demonstrat ca acei copii (cu nevoi speciale) pot învăţa în cadrul şcolii împreună cu
ceilalţi copii, dar în situaţia lor profesorul trebuie să acorde o atenţie aparte, un fel de protecţie
mascată, mai multă stimulare, fără lezarea celorlaţi copii.
Pentru a fi în siguranţă, copiii trebuie să se accepte unul pe celălalt. Învinuirile, retrogradările
şi respingerea pot răni sentimentele copilului-copilul cu C.E.S. Îşi doreşte să fie acceptat, să fie
ascultat, numai aşa poate depăşi barierele handicapului care îi marchează existenţa.
Obiectivul final al oricărei activităţi de integrare îl reprezintă o incluziune totală a copilului
cu handicap. Pentru atingerea acestui obiectiv a fost necesară rezolvarea respingerii sociale.
Copiii trebuie ajutaţi să-şi satisfacă nevoia de apartenenţă. Unul dintre cei mai importanţi
factori motivaţionali care susţine sentimentul de apartenenţă este reprezentat de obiectele
comune, într-un mediu de cooperare reciprocă.
Johnson J. Holubec şi Roy susţin că, copiii din fiecare grup trebuie să depindă unul de
celălalt, că trebuie să interacţioneze faţă în faţă, să aibă responsabilităţi individuale şi să utilizeze
abilităţi sociale de relaţionare cu celălalt grup. Fiecărui membru al grupului îi este atribuit un rol
specific pentru a asigura interdependenţa sarcinilor şcolare. Obiectivele sunt explicate în mod
clar, astfel încât membrii grupului să coopereze. Prin structurarea cu atenţie a mediului de
activitate, este stimulat impulsul natural al copiilor de a coopera, de a lega relaţii de calitate şi de
a anula disputele. Cheia succesului în cadrul unui grup este de a avea obiective comune
împărtăşite de toţi. Este puţin probabil ca grupul să funcţioneze fără aceste obiective.
Putem învăţa copiii să aibă sentimente de ataşament şi grijă, dar să le stimulăm şi nevoia de a
avea grijă de alţii, punându-i în situaţii în care alţii au nevoie de ei.
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“Educaţia prin experienţă” este un termen utilizat pentru a indica învăţarea care implică copiii
în activităţi active, unde îşi pot utiliza cunoştinţele, făcând un serviciu direct celorlalţi copii.
“Educaţia prin experienţa” combină principiile învăţării prin experienţă cu o manifestare
foarte practică a empatiei, care ia forma dedicării pentru cauza celorlalţi. Atitudinea
comprehensivă merge mână în mână cu empatia, care este o atitudine specific umană de a
circumscrie lumea celuilalt.
A.D.H.D. este o afecţiune a copilăriei, destul de răspândită, pe o arie de aproximativ 5% din
populaţia de vârstă preşcolară. Simptomele principale sunt lipsa de atenţie, hiperactivitatea şi
impulsivitatea-ele pot avea efect negativ important asupra stabilirii de către copil a relaţiilor cu
familia şi copii în mediul social si şcolar.
Scopul principal al controlului copiilor cu A.D.H.D. în clasă este să ajutăm copilul să
dezvolte un auto-control ridicat (“auto-reglare”) şi să interacţioneze mai bine cu adulţii, în
special, dar şi cu alţi copii.
Pentru ca această “auto-reglare” să aibă loc trebuie urmate cele trei principii (1-lucrurile cu
caracter imediat; 2-intensitatea lor ; 3- consecvenţa) şi paşi speciali (1-observaţi ce consideră
acest copil că reprezintă o recompensă si faceţi o listă; 2-valoarea recompensei-în raport cu
acţiunea desfăşurată;3-aprecieri ,laude pentru răspunsuri).
Principiul incluziunii se bazează pe extinderea aplicării drepturilor omului, în vederea
asigurării egalităţii şanselor, printr-o discriminare ”pozitivă” a persoanelor cu handicap.
Indiferent de deficienţă sau de dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, copilul cu
C.E.S. trebuie tratat ca un membru al societăţii.
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MOTIVAREA ELEVULUI PENTRU ÎNVĂȚARE

Profesor matematică Florică Lavinia,
Școala Gimnazială Nr.1 Limanu, Jud. Constanța

În urma absolvirii stagiului de perfecționare „Motivarea elevului: Valiza cu resurse”,
organizat de Casa Corpului Didactic Constanţa în anul şcolar 2015-2016, am aprofundat
cunoștințe în ceea ce privește următoarea tematică: concepte cheie ale motivației; factori
motivaționali; caracteristicile elevului motivat; modelul ARCS; posibilități de aplicare.
Dacă în cadrul formării mele inițiale în ceea ce privește motivația elevului, în cadrul
cursurilor de psihopedagogie din timpul facultății am învățat unele chestiuni teoretice și unele
aplicații practice dar rudimentare în cadrul orelor de practică pedagogică, desfășurate la diverse
școli în anul III-IV de facultate, în timpul activității mele desfășurate ca și cadru didactic la
școală și în urma participării la stagiului de perfectionare mai sus menționat am aprofundat
cunoștințe extrem de utile și interesante în a le aplica la clasă, spre a încerca să motivez elevii
mei, având în vedere că aceștia manifestă în zilele de astăzi un comportament tot mai
dezinteresat față de învățătură, față de ceea ce înseamnă școala.
În ceea ce urmează relatez ceea ce am aplicat din cunoștințele mele acumulate după
parcurgerea stagiului de perfecționare „Motivația elevului: Valiza cu resurse”, organizat de Casa
Corpului Didactic Constanţa în anul şcolar 2015-2016.
Astfel la clasă am aplicat câteva jocuri, exerciții de energizare, de captare a atenției dar și
metode interactive: metoda cubului, turul galeriei, metoda sinelg, etc. care favorizează educaţia
transdisciplinară (specifică secolului XXI) care se bazează pe reevaluarea rolului intuiţiei,
imaginaţiei,sensibilităţii şi corpului în transmiterea cunoştinţelor.
Învățarea nu se bazează numai pe conținuturi, ci și pe abilități;
Principiile și strategiile constructiviste susțin realizarea învățării prin înțelegere;
Metodele interactive implică elevul, care devine partener al cadrului didactic în
actul de predare-învățare;
Metodele interactive ajută la formarea deprinderilor practice, abilităților de
comunicare, cultivă independența elevilor, stimulează conexiunile logice;
Cooperarea presupune atât învățare școlară cât și învățare socială.
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Din activitățile aplicate la clasă:
Activitatea nr.1 : Cascada cuvintelor
Scop: de echipă, de motivare
Descriere:
Se împart elevii în două grupe (maxim 7-8 membrii în fiecare grup). Fiecare grupă are o
coală de flip-chart. Liderul informal al fiecărui grup scrie pe coală un cuvânt de început. Restul
membrilor din grup trec pe rând și scriu un cuvânt pentru a alcătui în final o frază.
Se precizează fraza: fraza se va referi la ,,Teorema lui Pitagora”. Fiecare echipă va
prezenta fraza și va face comentariile de rigoare.
Ce a funcționat

Ce nu a funcționat

Energizarea echipelor de elevi

Timp limitat

Concentrarea atenției asupra unui
spectru concret (de ex. la
enunțarea/aplicarea corectă a
teoremei)
Mobilizarea către o activitate
productivă
Intensificarea aplicării corecte a
teoremei
Asigurarea gândirii logice a
conexiunii inverse
Socializarea grupului de elevi
Revigorarea elevilor, reducerea
monotoniei

Exprimarea greoaie a
unor elevi

Îmbunătățire
La o clasă numeroasă:
împărțirea în mai multe echipe
pentru a antrena un număr cât
mai mare de elevi

Activitatea nr.2 : Rezistența
Scop: A demonstra că nonviolența poate acționa în favoarea ta
Nr. participanți: 10-14
Materiale: Coli de flipchart, markere, creioane colorate
Durata: 60-120 min
Ritmul: calm, activ
Descriere:
Animatorul formează perechi care vor trebui să se pună în genunchi, unii în fața
celorlalți. O persoană va fi A și cealaltă B. Partenerii întind mâinile în față și se sprijină unii în
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mâinile celorlalți. Partenerilor A li se spune să cedeze (să nu mai împingă), fără a-l preveni. Se
schimbă apoi rolurile și se repetă exercițiul.
La evaluare, pe coli, se urmărește (se scrie): cum v-ați simțit când ați încetat să opuneți
rezistență? cum v-ați simțit când ați continuat să depuneți efort? Poate surplusul de putere să
ducă uneori la un rezultat contrar? Puteți să dați exemple de situații similare din viața cotidiană?
Ce a funcționat
Energizarea echipelor de elevi

Ce nu a funcționat
Timp limitat

Căutarea unor soluții posibile de rezolvare a unor
situații conflictuale
Mobilizarea către o activitate productivă
Asigurarea gândirii logice
Analizeaza sitațiile de conflict, probleme de
comunicare, relațiile de putere-supunere
Conștientizarea existenței altor puncte de vedere
O experiență specială
Socializarea grupului de elevi
Revigorarea elevilor, reducerea monotoniei

Exprimarea greoaie a
unor elevi

Îmbunătățire
Aplicarea unui
chestionar specific la
finalul întregii activități
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MÂINE ÎNCEPE AZI
Druncea Lăcrămioara-Liliana,
Profesor, Liceul Teoretic Murfatlar, Murfatlar
Nicărel Anca-Lăcrămioara,
Profesor, Liceul Teoretic Murfatlar, Murfatlar

În urma absolvirii cursului de formare continuă „Managementul de proiect”, organizat de
Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, în cadrul cursurilor Şcolii de doctorat,
Facultatea de Fizică Bucureşti în anul universitar 2015-2016 de către Nicărel Anca-Lăcrămioara
am dorit aplicarea informaţiilor în abordarea unei teme din programa şcolară: Planificarea şi
dezvoltarea carierei. 4
În perioada martie 2016 am desfăşurat la orele de orientare şi consiliere activităţi de
planificare a carierei. La început am prezentat informaţii despre alegerea unei profesii şi sensul
noţinilor de: funcţie, meserie, ocupaţie şi profesie. Ca sarcini de lucru se folosesc fişe de
activităţi în care elevii dau exemple de ocupaţii, profesii, meserii şi funcţii. Se realizează de către
elevi arborele profesional al familiei. 1
Activitatea de identificare a abilităţilor şi competenţelor dintr-un anunţ din ziar: "Se caută
persoană cu studii de specialitate, energică, motivată şi comunicativă. Cunoştinţele de calculator
şi de limbă engleză sunt obligatorii, iar experienţa în domeniul financiar constituie un avantaj."
1
Din exemplul de mai sus elevii conştietizează importanţa studiului sistematic la şcoală în
formarea cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor pentru atingerea unui scop privind alegerea unei
meserii.
Pentru identificarea aptitudinilor am folosit tehnica "Cartografia mentală"; această
tehnică este o tehnică de expunere sau sortare a informaţiei. Conform lui Sir Ken Robinson se
aşază pe o idee sau temă centrală şi conţine linii, cuvinte şi imagini care pornesc de la ea spre a
face conexiuni între idei sau informaţii.Această tehnică ajută în sistematizarea mijloacelor
necesare pentru elaborarea proiectului.
Tot conform autorului se poate realiza panoul proiectiv ce reprezintă un colaj de imagini
ce reflectă aspiraţiile, speranţele şi visurile elevului. "Ca să alcătuieşti un panou proiectiv,
răsfoieşte o colecţie de reviste legate de interesele, hobby-urile şi pasiunile tale şi decupează
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imagini, fotografii şi fraze care sunt grăitoare pentru tine. Poţi să cauţi şi online." Sir Ken
Robinson 2
Acestă tehnică are o reprezentare vizuală a ideilor şi informaţiilor şi este o tehnică prin
care elevii îşi expun mai uşor gândurile.
Scrierea automată

reprezintă conform aceluiaşi autor o tehnică ce stă în spatele

panourilor proiective şi a hărţilor mentale. "Scopul scrierii automate este să exploreze gândurile
şi sentimentele tale într-o modalitate spontană, neplanificată şi necenzurată, fără ca tu să
controlezi conştient ceea ce scrii."Sir Ken Robinson 2
Din punctul meu de vedere scrierea automată reprezintă "jurnalul" proiectului prin care
elevii reaminteşte şi reformulează sarcinile proiectului.
Un exerciţiu este de a realiza un eseu cu tema „O lecţie de perseverenţă”. În eseu se
prezintă dorinţele şi aspiraţiile elevului iar pentru atingerea acestora elevul prezintă un plan de
acţiuni. Personalităţile din diferite domenii care au dat exemplu de perseverenţă în atingerea unui
succes sunt nominalizate la începutul activităţii. Aceste personalităţi pot fi un factor motivaţional
pentru elevi.
Proverbul: „Meseria este brăţară de aur” reprezintă tema dezbaterii în cadrul orei de
dirigenţie. Planul de dezbatere are ca scop identificarea avantajelor în urmarea unei meserii. 1
Se observă că elevii de gimnaziu nu au abilităţi necesare pentru a purta o dezbatere faţă de elevii
de liceu.
După identificarea aptitudinilor necesare pentru alegerea unei meserii ce o va urma pe
viitor se elaborează un proiect de orientare profesională.
Ce este proiectul? Set de activităţi temporare destinat obţinerii unui rezultat unic pe baza
îndeplinirii obiectivelor prin alocarea specifică a resurselor. Pentru stabilirea unei strategii se
foloseşte analiza SOWT: Punctele tari; Punctele slabe; Oportunităţi şi Ameninţări. După
efectuarea analizei SOWT se alege o strategie potrivită pentru dezvoltarea profesională. Etapele
managementului de proiect sunt: iniţierea proiectului; planificarea; implementarea; ajustarea;
monitorizarea; control; finalizare; evaluare; feedback şi feedforward. 3
Un instrument utilizat pentru planificarea în timp a activităţilor ce conduc la atingerea
scopului este Diagrama Gantt. Un sistem informatic de planificare a activităţilor personale este:
mindbloom. 3
Durata de desfăşurare a proiectului este mai lungă şi implică pe lângă alţi factori (sociali,
educaţionali, economici) şi factori psihologici (motivaţia şi personalitatea elevului, perseverenţa
acestuia, adaptabilitatea la schimbarea mediului, rezistenţa în faţa eşecului).
Succesul proiectului reprezintă atingerea scopului stabilit în proiectarea proiectului şi
formarea abilităţilor necesare pentru profesarea meseriei dorite.
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Titlul lucrării reprezintă un motto-ul proiectului nostru aplicat la două clase la început de
gimnaziu şi liceu. 1
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MODELE LINGVISTICE DE COMUNICARE
Marina Giurcă,
Profesor, Școala Gimnazială nr. 14, Constanța

În anul școlar 2015-2016 am absolvit cursul Evaluarea competențelor de comunicare
scrisă în limba română-învățământul secundar, derulat de Facultatea de Litere a Universității
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Principalul obiectiv al acestui curs l-a constituit perfecționarea cadrelor didactice care
predau limba română, principala preocupare a formatorilor fiind aceea de a concepe materiale
care să contribuie la creșterea gradului de obiectivitate în procesul de evaluare și la
standardizarea acestuia, în vederea limitării subiectivismului în evaluare.
Pentru a oferi un input cât mai atractiv, în care, alături de modelele lingvistice de
comunicare pe diverse teme, elevii să aibă posibilitatea de a urmări și comenta mesajul non și
paraverbal, formatorii au realizat înregistrări audio-video destinate mai multor categorii de vârstă
și unor niveluri diferite de competență lingvistică
Conform specialiștilor care încurajează utilizarea audio-vizualului în dezvoltarea
competențelor de comunicare orală, marele avantaj al acestor materiale constă în faptul că ele pot
fi decodate mai rapid grație unei „culturi iconice” specifice generațiilor din ultimele decenii,
apărute ca urmare a unui proces de intensă „alfabetizare audio-vizuală”. Prin intermediul acestei
alfabetizări, realizate încă înainte de însușirea cititului și a scrisului, învățăm să decodăm
elementele specifice scriiturii televizuale/cinematografice, cum ar fi gesturile actorilor, mimica,
aspectul fizic, costumele, decorurile, contextul, care sunt dotate cu o transparență mult mai mare
decât cea a cuvântului. Cultura iconică îi permite elevului să inducă semnificația unor situații,
altminteri prea complexe pentru a putea fi explicate verbal. În timpul vizionării, acesta are
posibilitatea de a analiza rapid dialogul, interpretând mesajul în lumina contextului, decodând
mimica sau gesturile ce însoțesc o anumită structură lingvistică, fiindcă, după cum bine se știe,
aceasta poate avea semnificații diferite în funcție de loc, de vorbitor sau de modul în care e
utilizată. Prin urmare, observând diferite niveluri de limbă asociate cu varii contexte de utilizare
și cu diverse tipuri de schimb verbal, elevul are șansa de a urmări indicatori de sens esențiali,
verbali sau non-verbali (aflaţi, adeseori, în contradicție unii cu ceilalți), obișnuindu-se să
repereze semnele indispensabile înțelegerii, să pună în relație toate indiciile care-l pot orienta
spre o interpretare corectă a schimbului verbal.
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Datorită complexității lor, resursele vizuale au puterea de a manipula (în sensul bun al
cuvântului) elevul, orientându-i percepția în direcția dorită cu ajutorul tehnicilor specifice
cinematografiei și facilitând, o dată în plus, accesul la înțelegerea mesajului transmis. Astfel,
printr-un joc permanent cu imaginea, elevul este condus spre identificarea răspunsurilor vizate,
ușurându-se înțelegerea, mediindu-se învățarea și, mai ales, reperându-se date socio-culturale
mult mai greu de evidențiat prin alte mjloace. Astfel putem să exploatăm imensul potențial al
documentului video și să-l transformăm într-un element constant al unui proces coerent și
sistematic de învățare, bazat pe o comunicare deschisă și deosebit de expresivă. De altfel, decizia
integrării filmelor didactice la cursul de limbă se bazează pe faptul că o mare parte din realitatea
înconjurătoare este, în fond, cunoscută și trăită prin imagine şi că, pentru a-l motiva suficient de
puternic pe cursant să comunice, este necesar să apelăm și în sala de clasă la elemente din viața
reală, cu care acesta este deja este familiarizat și printre care se simte confortabil.
Pentru a fi cu adevărat productivă, vizionarea în scop didactic nu trebuie să fie niciodată
exclusiv relaxantă și liniștită, ci extrem de activă, având întotdeauna fixat un obiectiv, o miză.
Pentru a-i menține conectați și concentrați pe elevii noștri, trebuie elaborate fișe de lucru riguros
gândite. Pentru unele înregistrări se pot face chiar două sau trei fișe, demonstrând, astfel,
posibilitatea de a exploata în moduri cât mai diferite unul și același input. Aceste fișe constituie
adevărate scenarii ce indică fiecare pas care trebuie urmat atunci când profesorul decide să
folosească înregistrările video. În general, în organizarea fișelor s-au respectat cele trei etape –
cronologice și logice – care modelează, în general, derularea oricărui exercițiu de receptare orală
sau scrisă.
Astfel, în etapa de previzionare, sunt activități de pregătire a înțelegerii/receptării
mesajului audiat, bunăoară, exerciții de tip brainstorming, menite să asigure introducerea în
temă, sau diverse exerciții lexicale ce vizează orientarea terminologică a elevului în timpul
vizionării. Alteori pot fi propuse exerciții de „lectură” predictivă, în care, pornind doar de la
titlu, de la un stop-cadru sau de la vizionarea fără sonor a unei secvențe minimale, elevul este
invitat să formuleze ipoteze despre subiectul documentului. În alte situații, s-a apelat la
povestirea subiectului de către o parte dintre copiii care au vizionat deja documentul pentru restul
grupei care încă n-a făcut acest lucru etc. Indiferent de formula aleasă, rostul exercițiilor din
această etapă, numită și etapă-filtru, a fost acela de a facilita procesul de înțelegere a mesajului și
de a evita apariția blocajelor de orice fel.
Pentru etapa din timpul vizionării, s-a optat pentru varianta cu sau fără sonor. Când s-a
propus vizionarea fără utilizarea sunetului, s-au conceput tabele sub forma unor interviuri de tip
jurnalistic, ce trebuie completate cu informații de tipul: cine, ce, unde, cu ce mijloace? etc. În
acest mod, prima vizionare o modelează pe cea de-a doua, unde se vor putea solicita informații
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mai subtile, în care elevii vor fi obligați să facă diferențieri mult mai fine. Altădată s-au solicitat
reflecții pe marginea acțiunii personajelor sau formularea de ipoteze referitoare la replicile
acestora. În egală măsură au fost exploatate și elementele nonverbale, recurgân- du-se la
identificarea expresiilor, gesturilor și a atitudinilor marcante ale personajelor, precum și la
asocierea lor cu replici transcrise și distribuite elevilor înainte de vizionare. Utilizarea imaginii
cu sunet a implicat confirmarea ipotezelor formulate în timpul vizionării fără sonor, precum și
exercițiile clasice de verificare a înțelegerii mesajului audiat, de tipul adevărat/fals, completare
de spații libere, alegere multiplă, ordonare de idei/imagini etc., urmărindu-se atât verificarea
înțelegerii globale, cât și a celei de detaliu.
În ultima etapă, cea a post-vizionării, documentul video a fost exploatat ca pretext pentru
activități de producere a mesajului oral sau scris, dar au fost propuse și mici pastile de gramatică,
conținând scheme, tabele sau explicații ale unor structuri gramaticale apărute în documentul
vizionat, urmate de exerciții de gramatică contextualizată pentru fixarea structurilor vizate.
În acest fel, se încearcă crearea unui tablou complet al diverselor modalități de exploatare
a filmelor didactice, inclusiv în scopul dezvoltării competenței lingvistice (gramatică și
vocabular).
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ÎNVAŢĂ-NE SĂ-I ÎNVĂȚĂM
ILIE MARIA, IVAN IONELA
PROFESORI, LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOAN N. ROMAN”, CONSTANŢA

În perioada 13 martie - 5 aprilie 2013 am participat, alături de profesorii din unitatea
școlară în care ne desfășurăm activitatea, la un proiect privind dezvoltarea școlară, care a avut
loc în domeniul de aplicare al misiunii RO-COLEARN, efectuate de către un expert SES Mr.
GÜNTER DRENKELFORT.
Proiectul a fost iniţiat de Stiftung der Deutschen Wirtschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (Fundația Industriei Germane pentru Cooperare Internațională GmbH)
în parteneriat cu Centrul de Afaceri Transilvania Business Center (www.e-CAT.ro).
Serviciul Expert Senior (SES) este o Fundație a Industriei Germane pentru Cooperare
Internațională GmbH. Este o organizație non-profit. SES oferă experți care s-au pensionat și
care sunt interesați de posibilitatea de a transfera abilitățile și cunoștințele lor altora, atât în
interiorul Germaniei, cât și în străinătate. Ei lucrează ca voluntari în calitate de Senior Experți și
contribuie la formarea continuă a specialiștilor.
În contextul dezvoltării cooperării, Senior Experten Service - Germania trimite seniori
experți de onoare în 160 de țări din întreaga lume, cu scopul de a contribui la dezvoltarea
economică a acestor țări.

Am participat la activități de tip ,,Teambuilder” și ,,Energizer” prin care am exersat cum
să-i învățăm pe elevi să lucreze eficient în grup. Am învățat să organizăm activități care să
promoveze spiritul de echipă. Aceste activități nu trebuie să necesite materiale sau cunoștințe
speciale. La cursuri am lucrat efectiv pe următoarele tipuri de metode de învățare: nameplate,
similarități și diferențe, concentrarea într-o manieră pozitivă, metoda pentru inițierea
comunicării. Ca exemplu vom prezenta una dintre metodele învățate și anume:
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NAMEPLATES (plăcuțe
țe cu nume)

MATERIA
RIA MEA PREFERATĂ
PREFERAT

MUZICA MEA PREFERATĂ
PREFERAT

Nume și prenume
FILMUL MEU PREFERAT

LA CE SUNT BUN

1. Munca individuală:
ă: fiecare elev își
î scrie numele în centrul foii și răspunde
ră
la cele patru
întrebări din colțul
țul fișei de lucru. Întrebările
Întreb
nu trebuie să fie scrise pe fișă,
fi ci pe tablă.
2. Lucrul în pereche: fiecare elev își
î alege un partener. Își împărtășesc
ă ășesc ce au scris.
3. Lucrul în grup: fiecare pereche de elevi caută
caut o altă pereche căreia
că
să îi prezinte
rezultatele. Persoana A prezintă
prezint persoana B, C o prezintăă pe D. Ca rezultat se crează
creaz o
identitate de grup (ce avem în comun). Elevii pot să
s aleagăă un nume pentru grup, un
logo, un motto etc.
4. Grupurile își delegăă un purtător
purt
de cuvânt care va prezenta
enta rezultatele în fața
fa clasei.
Am luat cunoștință
ș ță și am testat metoda Round Robin șii interviul cu trei pași,
pa metode
foarte interesante pe care le-am
am aplicat ulterior la clase. Ideea este că
c și noi cadrele didactice de
aceeași specialitate trebuie săă lucrăm
lucr în echipă. Putem planifica activitățile
țile de la clasă
clas la nivel de
catedră.. Am încercat o astfel de activitate și apoi am prezentat rezultatele.
Evaluarea comportamentului social: Cum poate fi efectuat prin chestionare
Arată
adecvat

comportament

Prioritate

Cere scuze
Salută
Mulțumește
Oferă informații și ajută
într-o manieră prietenoasă
Punctualitate
……..
Concluziile au fost următoarele:
următoarele: utilizând metodele de mai sus, elevii sunt stimulați
stimula să
gândească individual, săă stabilească
stabileasc rezultate, să lucreze în grup, săă compare, să
s comunice, să-și
susțină o idee. Iatăă căă pe lângă
lâng competențe de specialitate aceste metode dezvoltă
dezvolt mult
competențele cheie.
Bibliografie
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LOCUL OPŢIONALULUI INTEGRAT ÎN NOUL PLAN CADRU
Eugenia Cristina Ionescu,
Profesor, Şcoala Gimnazială ”Emil Gârleanu”, Bărăganu
Motto:
”Curiculum-ul este ceea ce li se întâmplă copiilor în şcoală ca rezultat a ceea ce fac
profesorii. Acesta include toate experienţele copiilor şi pentru care şcoala ar trebui să-şi
accepte responsabilitatea”
(Kansas, 1958)
În urma absolvirii cursului de formare continuă ”Educaţie formală şi nonformală pentru
dezvoltare durabilă”, organizat de Casa Corpului Didactic Constanţa în anul şcolar 2014-2015,
am reconsidarat modalitatea de abordare a temelor disciplinelor opţionale pe care le propun în
vederea elaborării ofertei curriculare din cadrul curriculum-ului la decizia şcolii.
Curriculum elaborat de şcoală este proiectat şi construit pornind de la cultura
organizaţională, a resurselor proprii (umane si materiale), a intereselor educabililor şi părinţilor,
a specificului zonei sau şcolii însăşi.
În structura noilor propuneri de planuri cadru pentru învăţământul gimnazial, o atenţie
deosebită este acordată disciplinelor opţionale, ponderea orelor alocate acestora fiind de două ore
pe săptămână, elevii putând opta într-un an de studiu pentru unul sau două opţionale.
O poziţie distinctă în noul plan cadru ocupă opţionalul integrat, la nivelul mai multor arii
curriculare sau crosscurricular, acesta putând fi realizat la nivelul disciplinelor aparţinând la cel
puţin două arii curriculare.
Opţionalul integrat se construieşte de la o temă proiectată, pornind de la un obiectiv
complex, transdisciplinar sau interdisciplinar, conţinuturile rezultând din intersectarea unor
segmente de discipline care aparţin unor arii curriculare diferite şi permit achiziţii cognitive de
ordin înalt, de tipul generalizării şi transferului. Acest tip de opţional are un potenţial superior
prin varietatea informaţiilor dar, în acelaşi timp, presupune o documentare temeinică şi anumite
abilităţi practice, valenţele sale formative fiind superioare.
Ca şi exemplu de bună practică, o propunere de opţional integrat pentru clasele de
gimnaziu, poate fi şi cel pe care îl parcurg la clasa a VI-a, intitulat ”Plantele de cultură şi
agricultura durabilă”. Elaborat iniţial ca opţional la nivelul disciplinei biologie, a fost dezvoltat
si adaptat în contextul în care am parcurs programul de formare continuă ”Educaţie formală şi
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nonformală pentru dezvoltare durabilă”, care m-a determinat să adopt o abordare diferită faţă de
cea iniţială.
Prin tematica abordată, opţionalul se adresează elevilor din mediul rural, viitori potenţiali
agricultori, cărora am dorit să le trezesc interesul faţă de această ocupaţie ancestrală, cultura
plantelor, activitate care stă la baza existenţei şi activităţii umane.
Parcurgând tematica opţionalului, elevii vor dobândi cunoştinţe despre condiţiile de viaţă
ale plantelor de cultură şi despre aplicarea unor tehnologii menite să ducă la obţinerea de
producţii mărite, în condiţiile pedoclimatice ale ţării noastre. Opţionalul îşi propune să
completeze bagajul de cunoştinţe deja existent cu elemente şi date noi care să întregească
informaţiile dobândite empiric.
De asemenea acesta creează premisele pregătirii şi educării elevilor pentru a practica o
agricultură ecologică, pentru a se adapta la economia de piaţă, pentru a valorifica potenţialul
agricol al suprafeţelor de teren aflate în proprietate privată, cât şi dezvoltarea spiritului
antreprenorial.
Ariile curriculare pe care se grefează conţinuturile sunt Limbă şi comunicare, Matematică
şi ştiinţe şi Tehnologii. Conţinuturile sunt abordate literar (poveşti populare, legende despre
plantele studiate), ştiinţific (descrierea alcătuirii plantelor), tehnologic (succesiunea lucrărilor
unei tehnologii de cultură) şi practic (confecţionarea de obiecte decorative din diferite
părţi/organe ale plantelor, învăţarea tehnicilor de ierborizare şi realizarea de ierbare tematice sau
colecţii de seminţe).
Lista de conţinuturi cuprinde informaţiile pe care opţionalul la propune ca bază de
operare pentru formarea competenţelor vizate. În selecţia temelor am ţinut cont de cunoştinţele
despre plante dobândite de elevi la disciplina botanică, în clasa a V-a.
Conţinuturile pornesc de la câteva specii de plante de cultură caracteristice zonei
Dobrogei, pentru care se stabilesc factorii optimi de mediu care să le asigure creşterea şi
dezvoltarea. Fiecare specie de plantă studiată (grâul, porumbul sau floarea-soarelui) este
prezentată pornind de la legenda acesteia, apoi este descrisă alcătuirea plantei, urmând descrierea
pe scurt a tehnologiei de cultură, folosind drept material intuitiv atlase botanice, planşe,
prezentări PPT sau lecţii AeL.
În completare, sunt abordate teme referitoare la aprecierea calităţii produselor agricole şi
securitatea alimentară, cu scopul de a lămuri şi aprofunda conceptul de agricultură durabilă, de
conservare şi protecţie a ecositemelor agricole împotriva poluării şi degradării. Metodele folosite
sunt dezbaterea, studiul de caz, proiectul tematic de grup.
În final este propus un model de organizare al unei ferme ecologice şi pentru
exemplificare se vizitează o fermă din zonă.
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Exemplu de corelare competenţe
competen specifice – activităţi de învăţare:
Competenţee specifice

Activităţii de învăţare
învă

1.identificarea
identificarea plantelor de cultură
cultur specifice 1.1'recunoaşterea
terea plantelor de cultură
cultur din
condiţiilor
iilor pedoclimatice din ţara noastră;
noastr
zona limitrofă localităţii
ii şi încadrarea lor
sistematică;
2.sintetizarea informaţiilor
ţiilor obţinute
ob
în 2.2'urmărirea şi descrierea succesiunii
elaborarea unor scheme logice de descriere a lucrărilor
rilor unei tehnologii de cultură,
cultur pentru o
tehnologiei unei culturi;
cultură din zona limitrofăă localităţii;
localit
3.stabilirea alternativelor de prevenire şi 3.3'documentarea şi conceperea de situaţii
diminuare a factorilor perturbatori ce produc problemă privind complexitatea fenomenului
efecte nedorite asupra culturilor cu de poluare/degradare;
diminuarea producţiei;
4.4'realizarea de ierbare,
e, colecţii
c
de seminţe,
4.utilizarea informaţiilor
ţiilor dobândite în produse eco (mărţişoare
oare ecologice, obiecte
activităţii practice de valorificare a producţiei
produc
decorative
corative / artizanale, produse / preparate
agricole principale şi secundare cu scop alimentare bio, în vederea participării
particip
la
didactic sau antreprenorial;
concursuri, expoziţii,
ii, târguri gastronomice).
gastronomice
Ca şi modalităţi
ăţi de evaluare alternative, pliate pe specificul acestui opţional,
op
în vederea
valorificării producţiei
iei agricole principale şii secundare, am optat pentru activităţi
activit practice de
sinteză sau proiecte tematice de grup, agreate de copii, ale căror
c ror rezultate se pot materializa în
exemplele prezentate mai jos:
CONCLUZII
Trecerea de la ”o şcoală pentru toţi” la ”o şcoală pentru fiecare” se poate realiza prin
posibilităţile
ile oferite de proiectarea şi aplicarea onestă a curricumul-ului
ului la decizia şcolii şi în
condiţiile în care are loc într-adev
adevăr trecerea de la centrarea pe conţinuturi
ţinuturi la centrarea pe nevoile
şi interesele elevului .
Bibliografie
1. Câmpean A.,Chicinaşş L.,Dragomir M.,Pleşa
M.,Ple A., Management educaţional
educaţ
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instituţiile de învăţământ,
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ierbare
tematice

colecții de
semințe

obiecte
decorative

mărțișoare
ecologice

produse
alimentare
bio

2. Sarivan L., Proiectarea curriculum-ului
curriculum
la decizia şcolii, Bucureşti,
şti, 2000.
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CALITATEA ÎN EDUCAŢIE-UN ORIZONT PENTRU FIECARE
Prof. Ivașcu Marinela Gela
Grădinița P.P.Nr.3Mangalia
Prof.. ITU Daniela Emilia
Grădinița P.P.Nr.3Mangalia

MOTTO:
,, Dacă predăm azi aşa cum am predat ieri, le furăm copiilor ziua de mâine”
În anul 2009 ne-am înscris la cursul de formare pentru membri CEAC, directori și Consiliul
de administrație, cursul ,, Calitate in educație”, formator, dna inspector Irinela Nicolae, prin
Fundația Alumni, deoarece în educația preșcolara, momentul culminant al reformei educaționale
a constituit aplicarea Noului Curriculum Național pentru învățământul preprimar din 2008,
curriculum care are finalități clare, finalități ce coreleaza cu următoarea etapă, cea a școlaritatii,
cu Legea asigurării calității în educație 87/2006, două acte legislative care obligau la formarea
unei noi culturi a calității.
Un simplu exercițiu prin care să ne imaginam cum ar fi dacă din 2 in 2 minute, cineva ne-ar
spune să ne mutam locul, să luam cu noi geanta, laptopul, caietele sau cărțile, fără să ne motiveze
sau să ne explice ce urmărește, dupa trei, patru ori, MAJORITATEA am dezvolta automat
rezistență la cerință, la schimbare . De ce s-ar întampla asta ? Pentru că avem nevoie de proiecția
finală, pentru că adaptarea necesita timp, pentru că ne construim repere, iar schimbarea cere
adaptare rapidă la context și ruperea rutinelor zilnice.
Putem spune cu siguranță și dovezi de bună practică, educatoarele au fost primele care
au înțeles acest lucru imediat după schimbarea socio-politică din 1989 și au inceput o reformă a
atitudinii, nu doar a metodelor și strategiilor . Modernizarea prin reforme educaționale la nivelul
sistemului nu ne-a prins nepregătite, fiind mereu într-o dezvolatre personala continuă prin
cursurile de perfecționare, simpozioane, parteneriate, proiecte și programe naționale, grade
didactice, educația pe tot parcursul vieții fiind prioritare în profesia noastră. Totul pleacă de la
formarea inițiala când se pun bazele unei conduite, unei atitudini, unui caracter care va fi model
pentru zece generații cel puțin .
Cursul ,,Calitate în educație” a fost printre primele oferte de formare în cultura calității în
educație, un curs bine structurat, atât partea teoretica cât și cea aplicativă.În prima parte a
cursului au fost stabilite bazele legislative, proprietatea termenilor specifici acestei legi, cum ar
fi: ce înseamna calitate, beneficiar direct, indirect, servicii educaționale, evaluarea și
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autoevaluarea ca proces instituțional, atribuțiile membrilor CEAC, ce înseamnă și care este
structura unui PDI, care sunt descriptorii de calitate pentru preșcolarii cu cerințe educaționale
speciale.
Metodele utilizate de formator au fost active, cum ar fi lucrul în perechi, brainstormingul,
scopul acestora fiind acela de a conștientiza că schimbarea sistemului înseamna schimbarea
fiecaruia în parte, schimbarea viziunii și a atitudinii, un proces care implică întâi, o schimbare a
standardelor calității plecând din interior, spre a avea efect în exteriorul sistemului educațional.
În cadrul cursului s-a analizat fiecare domeniu, indicatorii și descriptorii de calitate, dovezile
necesare în procesul de evaluare/autoevaluare, am înțeles ce sunt procedurile, rolul lor și cum se
formulează. Am aflat că rolul procedurilor în managementul unei instituții de învățământ este
acela de a reglementa și de a face cât mai transparent managementul instituțional, educațional, de
a asigura implicarea comunității locale și a părinților în activități și procesul decizional, aceștia
fiind beneficiarii indirecți ai educației.
Cum ne-a folosit acest curs și ce schimbări a produs? În primul rând ne-a pus pe gânduri și
am redefinit termenul de calitate, am înțeles care este rolul procesului de autoevaluare
instituționala și așa cum spune Aristotel: ,,Calitatea nu este o acțiune, ci un obicei”, iar pentru
asta trebuia să reorganizam tot, începand cu mentalitățile până la modul de lucru și întocmirea
documentelor, să redefinim valorile culturii organizaționale școlare, nucleu pentru plus valoare,
pentru excelență școlară.
Diseminarea cursului am realizat-o în cadrul mai multor Consilii profesorale, stabilind noi
competențe fiecărei comisii în funcție de standardele de calitate, CEAC a înțeles rolul său în
grădiniță și împreuna cu fiecare departament, secretariat, contabilitate, comisie metodica,
responsabil activități educative, am realizat proceduri operaționale.
Cursul a fost de excelență și după finalizarea sa eram motivate și gata de schimbare. Nu
spunem că fost ușor, simplu și nici repede așa cum credeam că se va întâmpla, schimbarea a
venit în timp, dar cu multe satisfacții calitative, deoarece cu fiecare pas pe care îl facem în
domeniul calității, primim feed-back-ul comunității: o grădiniță unde copiii sunt în siguranță, are
parteneriate la toate nivelurile, de la local la internațional, unde părinții sunt implicați în procesul
decizional prin Asociația părinților,, Primii 3 pași”, preșcolarii obțin rezultate excelente la
concursuri și festivaluri, și mai mult de 30% din educatoare au gradație de merit.
Cursul Calitate în educație a produs schimbări prin reevaluarea componentei cultura
organizațională, deoarece componenta culturală este cea care produce schimbarea la nivel
individual și consider că rolul nostru este acela de a da șanse egale preșcolarilor în viață, printr-o
educație de calitate, care să contribuie la formarea unui individ care se poate adapta schimbărilor
sociale, economice, culturale .
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În concluzie, schimbarea este continuă, necesară și obligatorie pentru că, așa cum spunea
cineva: ,,un copil needucat, este un copil pierdut” și ,,calitatea nu este niciodata un accident,
este întotdeauna rezultatul unui act de inteligență”.
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LIMBA ROMÂNĂ... ASCULTATĂ ȘI VORBITĂ

Cristina Popa,
Profesor, Școala gimnazială ,,George Enescu”, Năvodari

În urma absolvirii cursului de formare continuă ,,Evaluarea competențelor de comunicare
orală în limba română – învățământ secundar”, categoria I, 100 de ore, 25 de CPT, organizat de
Facultatea de Litere din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, în cadrul unui proiect
POSDRU/157/1.3/S/133900, în anul școlar 2014-2015, în perioada

06 aprilie-24 mai 2015,

mi-am dezvoltat o serie de competențe metodologice, de comunicare și relaționare, psiho-sociale,
tehnice și tehnologice și de management al carierei.
Am aplicat pentru acest curs dintr-o nevoie personală reală legată de identificarea,
realizarea și aplicarea de modalități de evaluare orală, de criterii de diferențiere a discursului oral
al elevilor, care se realiza, până atunci, după principiul încercărilor și erorilor și după ,,un bun
simț”, personal, în materie de evaluare orală. De asemenea, nevoia de a găsi modalități de a-i
învăța pe elevi să se exprime cât mai îngrijit, să-și poată adapta discursul, fără dificultate, la
situația de comunicare, să socializeze mai ușor și eficient și, mai ales, să învețe să se asculte
reciproc, să-și autoevalueze propria performanță, să înțeleagă discursul celorlalți, să diferențieze
între ,,vorbărie” și discurs cu mesaj, să exprime opinii personale argumentate și să emită judecăți
de valoare asupra calității unor texte scrise sau asupra unor discursuri orale m-a determinat să
tratez cu seriozitate acest curs.
Toate materialele realizate, pe baza unor suporturi de curs*, au fost aplicate la clasă cu
succes. Elevii au fost încântați, mereu surprinși de originalitatea cerințelor și de ușurința cu care
reușeau să-și însușească noțiunile teoretice. De asemenea, au devenit mult mai atenți la modul în
care se exprimă și mult mai receptivi la solicitările profesorului.
La acest curs am învățat cum se poate evalua atât ascultarea, cât și vorbirea și, mai ales,
cum se realizează scenarii didactice, exerciții și teste de evaluare a ascultării și a vorbirii.
În paginile următoare propun două fișe, una pentru ascultare și alta pentru vorbire,
realizate pentru clasa a VIII-a, la unitatea de învățare ce are ca temă romanul.
Consider că acest curs a reprezentat pentru mine un pas înainte în dezvoltarea
profesională.
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ROMANUL - FIȘA ELEVULUI – Ascultare

Activitatea I (Preascultare)
Se efectuează înaintea vizionării.
I. Dați exemple de romane care au fost ecranizate, cunoscute de voi, și indicați avantajele și/sau
dezavantajele acestor ecranizări. (nu se notează)
Activitatea II (Ascultare)
Se efectuează în timpul vizionării.
II. Vizionați o secvență de 8 minute din filmul Toate pânzele sus!, după romanul lui

Radu

Tudoran, și ordonați următoarele enunțuri, astfel încât să obțineți cronologia acțiunii:
(1 punct x 6 = 6 puncte)
1.

Căpitanul constată că busola nu arată drumul bun.

2. Gherasim apreciază că viteza lor de deplasare nu depășește trei noduri.
3. Spânu e recunoscut de Gherasim.
4. Ieremia se supără pentru că își găsește pușca înfundată.
5. Ieremia îl informează pe căpitan că insula Skiros nu se vede încă.
6. Căpitanul recunoaște că pașaportul găsit între lucrurile călugărului este al lui

Pierre

Vaillant.

Activitatea III (Postascultare)
III. În urma vizionării secvenței din filmul Toate pânzele sus!, după romanul lui

Radu

Tudoran, faceți o caracterizare orală a lui Mihu, insistând asupra comportamentului său în relația
cu celelalte personaje.
Veți avea în vedere: - identificarea a două trăsături fizice și/sau morale;

58

- comportamentul său față de celelalte personaje.

(4p x 1 = 4 puncte)

ROMANUL - FIȘA ELEVULUI – Vorbire
Sarcina 1 (10 minute, 10 puncte) – descriere/explicații
Lucrați în grupuri de câte 4!
Fiecare grup este format din marinari. Imaginați-vă, împreună cu colegii, că sunteți membri ai
echipajului aflat sub comanda lui Anton Lupan, din filmul „Toate pânzele sus!”, după romanul
lui Radu Tudoran. Alegeți cinci imagini dintre cele de mai jos. Aveți 1 minut pentru a alege și 4
minute pentru a vă pune de acord asupra trăsăturilor obiectelor alese. Apoi, alegeți un vorbitor
din partea echipei. Pentru a dovedi că sunteți buni marinari, acesta va descrie, în fața clasei,
fiecare obiect și va explica care este utilitatea acestuia pe corabie. Vorbitorul va avea la
dispoziție 4-5 minute.

a.

b.

c.

lunetă

timonă

d.

e.

velă

busolă

f.

ancoră

parâme

Imaginea 1 (2, 3, 4, 5): Ce reprezintă? Care sunt caracteristicile obiectului? Care este utilitatea
acestui obiect pe o navă?
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__________________________________________________________________________
TOTAL: Conținut + Complexitate și Acuratețe + Fluență și Coerență + Eficiența comunicării =
max. 10 puncte (aplicabile fiecăreia dintre sarcinile de lucru)

Sarcina 2 (16 minute, 10 puncte) - narare
Acum, la întoarcerea acasă, e timpul să povestiți prietenilor o întâmplare (la care ați participat)
din cursul acestei călătorii.
a) Folosiți harta de mai jos pentru a stabili spațiul desfășurării acțiunii. Aveți 2 minute, din cele
10 propuse, pentru a alege locul/locurile întâmplării și 8 minute pentru a alcătui povestirea.
b) Desemnați doi vorbitori din partea echipei. Fiecare dintre aceștia va prezenta prima și,
respectiv, a doua parte a narațiunii în fața clasei. Vorbitorii vor avea la dispoziție, fiecare,

3

minute.

Indicații ajutătoare:
• Precizați indicii spațio-temporali; fiind vorba despre o narațiune, folosiți verbe la timpurile
potrivite; folosiți elemente de suspans; nu uitați că faceți parte dintr-un echipaj!
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EXPERIENȚA ERASMUS+
Nicoleta Savu
Profesor, Grădinița P.P. “Perluțele mării”, Constanța
Elena Raftu
Profesor, Grădinița P.P. “Perluțele mării”, Constanța

Experiența Erasmus+ a început datorită studiului individual aprofundat, a continuat cu un
curs de formare continuă şi s-a întors la punctul inițial, cel al studiului individual. Cursul de
formare continuă absolvit în anul şcolar 2013-2014, “Manager de proiect - Dezvoltare şcolară
prin accesarea fondurilor nerambursabile în context Erasmus+”, în cadrul Casei Corpului
Didactic Constanța, a constituit un punct important în pregătirea pe această direcție.
Responsabilul cursului a fost Anamaria Burada, un excelent profesor şi formator, un om generos
cu toți cursanții, capabil sǎ ȋmpǎrtǎşeascǎ experiențe şi cunoştințe, cu multǎ ȋncredere în cel ce
învaţă şi ȋn susţinerea tendinţelor lui de autorealizare.
Plecȃnd de la premisa complexă a unei cinetice societăți umane, căreia trebuie să i se
adapteze un om „capabil de adaptare”, ne îndreptăm către ideea conform căreia actualul cadru
didactic are obligația de a deține variate şi profunde competenţe profesionale, în aşa fel încât
comportamentul didactic al acestuia să fie un factor de performanţe ridicate pentru elevi.
Formarea profesională continuă este cea menită să dezvolte competenţele necesare realizării
multiplelor roluri profesionale, funcţii şi atribuţii organizaţionale nou-apărute.
Profesia didactică este una dintre cele mai complexe profesii, iar cerinţele faţă de
instituţia şcolară sunt din ce ȋn ce mai variate şi provocatoare. Cinetica societăţii romȃneşti, cu
multiple şi ample schimbări economice, sociale, politice şi culturale, are un impact direct asupra
organizaţiei şcolare şi rolurilor cadrelor didactice.
Formarea continuă reprezintă un domeniu semnificativ în transpunerea în practică a
schimbărilor în educaţie şi de preocupare intensă a multor factori interesaţi în educaţie, în special
furnizorii de cursuri şi module de perfecționare. Autoformarea, ca şi componentă a circuitului
metodologic de formare profesională, determină cultura autonomiei educatorului, devenind
expresia transformărilor inovatoare promovate în cadrul procesului de învăţămȃnt şi a
cercetărilor pedagogice.
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Autocunoaşterea în formarea profesională continuă este absolut necesară în asigurarea
şanselor de reuşită şi succes în carieră. Autoanaliza trebuie să devină instrumentul cu ajutorul
căreia

cadrul

didactic determină direcţia perfecţionării sale. Cadrul didactic îşi trasează

obiective de dezvoltare profesională la nivelul cerinţelor elevilor/ preşcolarilor, părinţilor,
organizaţiei şcolare din care face parte, precum şi la nivelul cerinţelor proprii.
Ce vreau să fiu în cariera mea profesională? De ce? Ce mi-ar plăcea să ştiu, cunosc,
învăț? Ce pot? Ce nu pot? Am potențial de reuşită în a dobândi competențele pe care acum nu le
posed? Activităţile de perfecţionare trebuie să fie percepute ca un răspuns la nevoile
instituţionale, puternic corelate cu cele personale.
Studiul individual constituie principala formă de informare și de autoperfecționare
profesională; desfăşurat independent sau dirijat, el contribuie la sporirea calității fiecăreia din
formele anterioare de instrucție și este preeminent actelor și acțiunilor educative.
În instituţiile abilitate în formarea continuă se urmăreşte actualizarea/ dezvoltarea
cunoştinţelor teoretice şi perfecţionarea practicii pedagogice, valorificîndu-se modele şi forme
alternative de formare a adulţilor concepute să permită aprofundarea reflexiei, dezvoltarea
competenţelor şi consolidarea cunoştinţelor noi şi indispensabile în situaţii diversificate, proprii
procesului educaţional. Aceste instituţii contribuie la dezvoltarea competenţei de autodidaxie a
adulţilor, de autonomie în autoformare, asigurînd astfel fundamentul metodologic şi motivaţional
necesar pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
Oferta de perfecționare a Casei Corpului Didactic din Constanța este foarte generoasă şi
variată, oferind cadrelor didactice oportunităţi de perfecţionare şi de promovare în carieră, cu
deschidere spre funcţii sau responsabilităţi manageriale.
La nivelul ţărilor europene preocuparea susţinută pentru reformarea sistemelor de
învăţământ, bazată pe colaborare internaţională, adoptarea de recomandări, declaraţii şi hotărâri
comune, armonizarea legislaţiei şi a practicilor în ceea ce priveşte măsurile de îmbunătăţire a
calităţii educaţiei, ca premise pentru ridicarea nivelului de dezvoltare a societăţii şi a calităţii
vieţii în Uniunea Europeană.
Principiile comune ale UE pentru formarea şi calificarea cadrelor didactice, elaborate de
Comisia Europeană în 2005, sunt următoarele: pregătirea profesională corespunzătoare, plasarea
profesiunii în contextul educaţiei pe tot parcursul vieţii, mobilitatea profesională şi profesiunea
bazată pe parteneriat.
Pentru respectarea acestor principii, competenţele-cheie care îi vor fi necesare cadrului
didactic sunt următoarele: să lucreze cu noi cunoştinţe şi tehnologii, să lucreze împreună cu alţii,
să lucreze cu şi în societate. Activitatea profesorilor în direcţia formării şi dezvoltării tuturor
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acestor competenţe profesionale va fi parte a educaţiei pe tot parcursul vieţii, care include atât
formarea iniţială pentru cariera didactică, cât şi dezvoltarea profesională continuă.
Ȋn contextul expus, am selectat, la ȋnceputul anului şcolar, direcția formǎrii şi
perfecționǎrii continue, ȋn raport cu propriile nevoi şi dorințe, dar şi ȋn raport cu necesitǎțile şi
interesele organizației şcolare. Cursul de formare continuǎ ales a contribuit ȋntr-o foarte mare
mǎsurǎ la ȋnceputul unei experiențe profesionale frumoase, o experiențǎ nouǎ intitulatǎ
Erasmus+.
Proiectele europene co-finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+
reprezintă la momentul actual şansa şi oportunitatea unităților de învățământ de a-şi pune în
aplicare țintele strategice proiectate, de a rezolva sau/şi elimina deficiențele existente, dar mai
ales de a beneficia de experiențe didactice şi manageriale la nivel european şi creşte calitatea
serviciilor educaționale oferite. Grǎdinița P.P. „Perluțele mǎrii” din Constanța este beneficiara a
două proiecte Erasmus+.
Proiectul „Bilingual education: a step ahead” se derulează în perioada 01.11.2014 –
30.10.2016. Instituția menționată este unica unitate de învățământ din județul Constanța
beneficiară a unui proiect Erasmus+ de tipul parteneriat strategic cu beneficiar multiplu (crosssectorial) în domeniul educației şcolare. Acest fapt implică parteneriatul şi cooperarea cu 14
unități de învățământ de stat şi particular şi alți parteneri care nu reprezintă unitǎți de ȋnvǎțǎmȃnt
din Polonia, Turcia, Grecia şi Romȃnia (centre de limbi strǎine, muzeu, asociație de pǎrinți,
consorțiu educațional, autorități locale).
Proiectul “European development of the early childhood education is the key to
success in life” are ca perioadǎ de implementare 01.09.2015 – 01.09.2017 avȃnd drept scop
cultivarea şi promovarea talentelor la vȃrsta timpurie prin dans, muzicǎ, sculptură/ modelaj,
literatura pentru copii. Sunt vizate formarea şi dezvoltarea competențelor artistice, lingvistice şi
abilităților manuale. Scopul principal al proiectului ȋl reprezintǎ cooperarea în domeniul
cunoaşterii şi implementǎrii metodelor și formelor de dezvoltare a competențelor de bază ale
copiilor, cum ar fi lectura, înțelegerea scris-cititului, comunicarea utilizȃnd diversitatea artei
europene.
Este important de ştiut şi de reamintit faptul cǎ perfecționarea profesională are un profund
caracter umanitar, deoarece asigură o îmbinare reală a intereselor personale cu cele colective.
Autoperfecționarea este o chestie de atitudine, de motivație, de deprindere, de voință și toate
acestea nu se nasc, ci se formează, se cultivă.

64

COMPETENȚE PROFESIONALE DEZVOLTATE PRIN
CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ

Luminița-Carmen Radu,
Profesor , Școala gimnazială nr 10 ”Mihail Koiciu”, Constanța

În urma absolvirii cursului de formare continuă „Democraţie participativă: ‹‹Proiectul
Cetăţeanul››”, organizat de Casa Corpului Didactic Constanța în anul școlar 2015-2016, am
încercat să găsesc răspunsuri la întrebarea: „Cum a contribuit acest program la dezvoltarea
competențelor mele profesionale?”, pe care le voi prezenta succint în această lucrare.
Meseria de profesor, care oscilează între muzică și matematică, între pedagogie și
didactică, între stres și bucurie, între proiecte personale și parteneriate instituționale, se
pregătește inițial în mediul universitar, loc în care teoria se articulează cu practica. Cum
organizațiile școlare evoluează, teoria și metodele științei educației se înnoiesc, această meserie
este prin excelență una a învățării continue.
Astfel, programul parcurs a avut drept public-ţintă atât cadre didactice care predau
Educaţia Civică sau Cultura Civică cât și diriginţi, și a vizat pe parcursul celor 89 de ore, o
pregătire în domeniul democrației participative, de întocmire a unui proiect comunitar prin care
elevii să poată influența o politică publică, dezvoltându-și astfel un comportament civic activparticipativ.
Activitățile teoretice și practice desfășurate sub coordonarea formatorului au făcut parte
din module de prezentare a metodologiei “Proiectul Cetăţeanul” la nivel internaţional şi în
România, a politicilor publice şi a participării civice într-o societate democratică, a strategiilor
didactice active pentru predarea educaţiei civice. Proiectul a fost derulat în școală cu 22 de elevi
din clasa a VII-a A, în cabinetul de limba română și în laboratorul de informatică, spații dotate cu
mijloace didactice moderne care au contribuit la o bună informare pe această tema a
participanților.
Consider că în urma absolvirii cursului menționat mai sus, mi-am dezvoltat o serie de
competențe profesionale precum :
1. Competențele ”profesorului reflexiv”, ce constau în gândirea atentă, în momentul
pregătirii fiecărei activități desfășurate cu elevii, în anticiparea actelor cognitive și în constatarea
reușitelor și a eșecurilor acestora. Pe lângă simple previziuni și observații, am folosit analize
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bazate pe instrumente conceptuale. Alternanța teorie-practică-teorie a fost făcută înainte de a
lua deciziile în fața clasei de elevi, solicitând uneori consilierea din partea formatorului.
2. Competențele ”profesorului savant’’, care presupun pe lângă un nivel ridicat al
cunoștințelor specifice disciplinei de specialitate și cunoștințe interdisciplinare aplicate prin
metodele specifice fiecărei discipline în parte. Spre exemplu, în comunicarea orală și scrisă, au
fost folosite cuvinte și expresii din domeniul sportiv, în limba engleză. Au fost necesare și
cunostințe transversale, provenite din științele socio-umane care au fost aplicate în identificarea
termenilor cheie din domeniul politicilor publice, legislației, puterii publice sau în secvențe
educative.
În acest sens, consider că într-o lume în care informația circulă aproape ”cu viteza
luminii”, elevii ajungând cu ușurință la ea prin diverse mijloace din afara școlii, este necesar ca
profesorul să se formeze continuu, să-și dezvolte în permanență cunoștințele specifice disciplinei
și didacticii acesteia dar și pe cele transversale.
3. Competențele ”profesorului tehnician”, care au vizat experiențele din domeniul T.I.C.
în cautarea pe internet a informaților referitoare la tema proiectului - “Sala de sport spațioasă de
tip balon”, la redactarea listelor cu elevii participanți, la realizarea prezentării proiectului în
programul Power Point, experiențele în modul de organizare a spațiului clasei, de pregătire a
fișelor de lucru care conțineau modul de aplicare a pașilor specifici ai metodologiei proiectului,
la selectarea documentele și întocmirea portofoliului.
4. Competențele ”profesorului actor social”, care țin de statutul personal. Cadrul didactic
face parte dintr-o echipă de lucru, colaborează cu ceilalți colegi în derularea proiectelor,
parteneriatelor, supraveghează elevii în programul școlar și în activitățile extrașcolare. De
asemenea, acesta este actor social în relația cu părinții elevilor, pe care îi consideră parteneri și îi
implică în viața școlii și în relația cu reprezentanții instituțiilor locale prin parteneriatele și
proiectele încheiate cu școala.
În opinia mea, acest grup de competențe constituie un domeniu în care formarea continuă
prin acest curs a avut un rol foarte important, deoarece după familiarizarea cu metodologia
proiectului, a urmat momentul deschiderii către clasa de elevi. Îndrumându-i cu atenție, aceștia
au identificat individual probleme de interes public, apoi au formulat în grup soluții realiste ale
acestora, au exersat modalități de abordare a autorității publice și de comunicare cu aceasta.
Prin activitățile derulate pe parcursul întregului curs a fost favorizată socializarea,
fiecare participant înțelegând că este un schimb real de idei, de informații în cadrul grupului,
că există o responsabilitate colectivă de autoevaluare.
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5. Competențele legate de ”persoana” profesorului: comunicarea, controlul afectelor,
cunoașterea de sine. Prin capacitatea de a empatiza, am lucrat în echipă cu ceilalți cursanți, am
colaborat eficient cu elevii, atât individual cât și la nivelul fiecărei grupe de lucru, utilizând
diverse tehnici de comunicare. Deși derularea proiectului a generat o mare încărcătură
emoțională prin diversitatea și complexitatea activităților, am deținut controlul asupra emoțiilor
și a trăirilor. Lucrând în echipă, elevii au participat cu interes la rezolvarea sarcinilor primite.
În concluzie, participarea la acest curs de formare continuă a contribuit prin ancorarea în
practică, prin utilizarea unor diverse instrumente pedagogice și prin valorizarea experiențelor în
contexte diverse, la dezvoltarea unor competențe profesionale care pot fi considerate vectori de
progres în derularea activităților didactice viitoare.
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ABILITĂȚI PROFESIONALE INTERPERSONALE

Doina Stanca,
Profesor de matematică, Școala Gimnazială Nr. 38 ”Dimitrie Cantemir”, Constanța

Am ținut cursurile “Eficiență si creativitate în predarea matematicii”în anul școlar
2010-2011și “ Proiectare didactică și metode moderne în predarea matematicii”,în anul școlar
2011-2012în cadrul Casei Corpului Didactic Constanța.
Cei care proiectează cursuri trebuie să știe, printre altele, materia care urmează a fi
predată, de asemenea, trebuie să hotărască cât de mult din materia respectivă este necesar săștie
cursanții la sfârșitul cursului și dacă acest obiectiv este realizabil. În final, știind faptul că baza de
cunoștințe crește și se schimbă cu mare rapiditate, ei trebuie săștie să dezvolte la cursanți
aptitudinile necesare pentru a continua procesul de învățare și dupăîncheierea cursului. Toate
acestea odată clarificate, pot fi luate deciziile despre ce trebuie predat, când, cine predă, cum,
unde și așa mai departe.Astfel, cursul are șanse mai mari să fie coerentși semnificativ pentru toți
cei implicați.
Un profesor priceput știe ce să facăîn absolut fiecare din momentele –niciodată identice și
în continuă schimbare- din clasă, astfel încât elevii să beneficieze de șansele optime posibile de
învățare. În plus trebuie să se priceapă să-i ajute pe elevi să învețe, trebuie să știe să predea.
Predarea a fost descrisăîn mod variat ca o arta, o meserie, o știință sau chiar o vocație.
Toate aceste descrieri implică un mod diferit de a învăța predarea. Sunt mai atrasă de descrierile
recente ale predării ca ”o abilitate complexăși deschisă”: complexă pentru că se întâmplă multe
lucruri în același timp și deschisă pentru că nu există o reacție “corectă” într-o situație dată. “A
ști să faci” include atât cunoștințe cât și acțiune și totuși acestea sunt împletite în reacții și
răspunsuri aproape instantanee, intuitive și care, aparent, nu necesită niciun efort.
Abilitățile sunt învățate prin exersare repetatăși feedback, aceasta cere hotărâre,
entuziasm și timp –în cantități diferite pentru oameni diferiți. Eu, de exemplu, am nevoie de
ajutorul altora de-a lungul perfecționării mele, pentru căînvăț despre mine prin interacțiunea cu
ceilalți.
Perfecționarea mea personală ca profesor trebuie să aibă un aspect public și un aspect
privat. Am nevoie de elevii și colegii mei, de toate impresiile lor pentru că ei mă percep altfel
decât mă percep eu însămi. De la ei pot afla ce efect am asupra celorlalți, astfel încât să-mi pot
înțelege și să-mi pot schimba modul de predare.
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Perfecționarea nu survine pur și simplu cu timpul, căci atunci ar fi numai o “îmbătrânire”.
Perfecționarea se realizează mai ales prin conștientizare a ceea ce suntem și a felului în care ne
influențăm pe noi și pe ceilalți.
În cadrul cursurilor pe care l-am dirijat, am încercat să lucrez în mod practic, personal și
experimental, am încercat să dezvolt capacitatea de conștientizare, un nou sentiment de
autorespect și încredere și, prin aceasta, moduri mai sănătoase și mai naturale de a se comporta în
clasă.
Până vom reuși să percepem realitatea felului în care îi influențăm pe ceilalți, vom
continua să ne dăm seama că stilul nostru de predare nu este ceea ce am vrea să fie, și vom fi
tentați să dăm vina pe manuale, pe programă, pe dimensiunile clasei etc..Întâmpinăm într-adevăr
multe probleme externe, dar părerea mea este că cea mai mare problemă apare când proiectăm în
exterior, și când persistăm în a căuta înafară soluțiile care se găsesc înăuntru.
Aș vrea săîmi închei intervenția prin concluzia că efortul de conștientizare este elementul
cheie în realizarea unui evoluții. Aceasta ne pune în situația să vedem ceea ce facem dintr-o
perspectivă mult mai largă, și astfel realizăm că ne aflăm cu un picior în perimetrul predării
disciplinei noastre, și cu celălalt în perimetrul schimbărilor și evoluției sociale. Suntem în egală
măsură oameni care influențează viețile altor oameni pe care îi învățăm, suntem modele într-o
anumită măsurăși de fiecare dată când predăm, proiectăm asupra elevilor noștri ceea ce suntem,
atitudinile, temerile,așteptările și sensibilitățile noastre. Pe scurt, odată cu disciplina pe care o
predăm, oferim și felul nostru personal de a aborda viața.
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SPRE O LECTURĂ POLIEDRICĂ A CURENTELOR LITERARE
Nicoleta Rotaru-Terteleac,
Profesor doctor, Colegiul Tehnic Energetic, Constanţa

În urma absolvirii „Cursului de formare profesională pentru ocupaţia de formatorˮ,
organizat de S.C. ARI INTERNATIONAL SPEDITION SRL, în anul şcolar 2015-2016, mi-am
întărit convingerea că profesorul de limba şi literatura română trebuie să planifice şi să dezvolte
activitatea didactică într-un mediu de învăţare pozitiv, bazat pe cooperare, într-o atmosferă de
încredere reciprocă.
În predarea limbii române, profesorul este un adevărat formator al gândirii divergente,
critice a elevilor, ea contribuind la înţelegerea poliedrică a textului literar, la dezvăluirea
multiplelor faţete semantice ale acestuia. Profesorul proiectează, derulează, evaluează şi
reorganizează activitatea de predare, armonizând componenta intelectuală cu cea emoţională. El
îşi asumă câteva roluri în procesul instructiv-educativ: concepe standardele minimale şi maximale
care trebuie atinse de elevi; proiectează activităţile didactice, identificând particularităţile
educaţionale şi motivaţia spre învăţare continuă a elevilor; organizează programul didactic
asigurând relaţionarea conceptelor teoretice cu experienţele elevilor; facilitează înţelegerea
universului literar prin crearea unor situaţii de învăţare în care elevul iniţiază un dialog
hermeneutic cu lumea fictivă a textului; evaluează abilităţile de înţelegere şi interpretare a
textului literar, precum şi propriul demers didactic, pentru a decide dacă acesta contribuie la
dezvoltarea deprinderilor de argumentare, dezbatere, dialog, a abilităţilor de interrelaţionare,
specifice muncii în echipă şi învăţării de-a lungul întregii vieţi.
Curentele literare pot fi accesibilizate prin „traducerea” principiilor estetice în atitudini de
viaţă, printr-un pluriperspectivism hermeneutic. Elevul îşi interiorizează normele artistice prin
raportarea la experienţele lumii concrete, iniţiind un „dialog” cu textul literar, din nevoia
autolegitimării prin confruntare cu „celălalt” (elev şi/ sau textul literar). Acceptăm opinia
filozofului Mihai Şora care consideră că, într-un dialog, nu poate fi vorba despre „alinierea”
unuia dintre vorbitori la celălalt, deoarece dialogul nu e tranzitiv, încât să îl prelucreze pe celălalt
în chip de obiect, ci doar produce o „chemare” în direcţia unui subiect, determinându-l pe acesta,
fără să-l constrângă, să se autorealizeze.
Profesorul de limba română poate să stimuleze elevilor abilitatea de a deveni cititori
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hermeneuţi ai textului şi nonliterar, insistând pe „ascultarea” a ceea ce ne spun acestea, a
sensului pe care ni-l transmit. Înţelegerea apare ca o „zăbovire” în preajma textului, ca o
sărbătoare a sensului comunicat de lumea fictivă. Ca un discurs mediator, înţelegerea este un
timp festiv în care elevii cooperează, un timp care „dispune” de ei, întrucât nu se mai pot orienta
spre un scop exterior, ci sunt prinşi într-un preaplin al unei activităţi intenţionale, ce îi strânge
laolaltă cu textul. Dialogul hermeneutic respinge atitudinea polemică specifică modernităţii şi
susţine comuniunea elevului cu textul, între ei stabilindu-se un „acord”, pe baza căruia ne
orientăm în lume, susţine Hans-Georg Gadamer. Textul ne comunică ceva, doar dacă avem
răbdarea să îl ascultăm, dacă, ieşind în întâmpinarea sa cu preconcepţiile noastre, suntem capabili
să ni le modificăm, pe măsură ce înaintăm concentric în formularea unitară a sensului.
Înţelegerea are o structură dialogală, ce constă în propunerea de răspunsuri oferite
textului literar, care produce întrebări şi provoacă noi răspunsuri, într-o acţiune comprehensivă
niciodată epuizată definitiv. Textul începe „să vorbească” elevului, într-o situaţie hermeneutică,
în care, interpretarea este un răspuns la întrebarea pe care ne-o adresează discursul literar. Textul
deschide un orizont de interpretare, pe care lectorul îl completează, participând la perspectiva
acestuia. Situaţia hermeneutică în care ne găsim în faţa tradiţiei şi pe care trebuie să o înţelegem,
deşi

este

dificil,

întrucât

ne

aflăm

în

interiorul

ei,

ne

limitează

posibilitatea

pluriperspectivismului comprehensiv. Tradiţia, din perspectiva căreia am învăţat să înţelegem
textul literar, este reprezentată de curentul sau de orientarea estetică în care acesta a apărut.
Pentru a dezvolta elevilor înţelegerea poliedrică a sensului unui text literar, ce presupune
cooperarea înţelesurilor identificate, metoda „pălăriilor gânditoare” este la îndemâna profesorului
interesat ca elevii să devină mai „productivi”, într-un timp mai scurt, să îşi exerseze abilităţile
„gândirii în paralel”, se ducă la bun sfârşit o sarcină, exersând, pe rând, fiecare tip de gândire (de
„pălărie”), fără a intra în competiţie cu celălalt, fără a fi nevoie să arate că au dreptate, spre
propria lor satisfacţie. „Pălăriileˮ indică în care direcţie trebuie să începem să gândim. Orice elev
trebuie să privească în toate direcţiile. În final, subiectul este complet explorat. Prin „gândirea în
paralelˮ, punctele de vedere sunt puse unul lângă altul. Pentru profesor, aceasta este o metodă de
gândire, ce se poate experimenta la vârste diferite şi la niveluri de competenţă diferite, este o
alternativă la sistemul argumentativ, care nu e suficient de constructiv ori creativ, scoate în primplan ipotezele de gândire şi nu factualitatea, nefiind relevant pentru produsul final cine are sau nu
dreptate, permite rezolvarea unor sarcini complexe, fără ca elevii să intre în competiţie unul cu
celălat; permite elevilor să se autovalorizeze, să iasă din rutină şi să gândească într-un mod
diferit asupra subiectului propus. Astfel, „pălăriile gânditoare” sunt modalități de a privi
alternativ în toate direcțiile de gândire, excluzând confruntarea punctelor de vedere.
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Conceptele literare de „romantism” şi „simbolism” pot fi sintetizate, consolidate,
sistematizate, prin metoda „gândirii în paralel”, ce pune în valoare înțelegerea fiecărui elev,
înlăturând orgoliul de a-şi impune perspectiva.
„Pălăriile gânditoare” / curentele literar-artistice: romantism și simbolism
•

„pălăria albă” (gândire obiectivă, neutră; se exprimă ceea ce este evident)
romantism - apărut în Anglia şi Germania, 1790-1850, ca reacţie împotriva clasicismului;
simbolism – apărut în Franţa şi Belgia, 1880 – 1916, împotriva parnasianismului, a
romantismului retoric şi a naturalismului;

•

„pălăria roşie” (gândire subiectivă, afectivă; se exprimă puncte de vedere emoţionale, fără a
le justifica; se conştientizează emoţiile, valorile care determină alegerea cursului acţiunii)
romantism – se exprimă tendinţa spre individualizare, spre statutul identitar paratopic, de
„frontieră”, spre unicitatea valorică a fiinţei umane, într-un univers schimbător; se
promovează fantezia creatoare, sensibilitatea ca principii de creaţie;
simbolism - curent modernist, neoromantic, sugerează nuanţele subtile ale stărilor
sufleteşti, prin simboluri verbale, cuvinte muzicale, versul liber; sensibilitatea romantică
devine sensibilizare intenţionată;

•

„pălăria galbenă” (gândire pozitivă, constructivă; se caută deliberat ceea ce este benefic,
valoros, posibil folositor; se evaluează pozitiv; se caută eficienţa transpunerii ideilor în
practică; se indică oportunităţi, viziuni de realizat)
romantism - antiteza este principiul de constituire a lumii exterioare şi interioare a
romanticilor (trecut – prezent, suflet – materie, înger – demon); raportul antitetic eu –
lume generează un romantic revoltat, inadaptat la limitele exterioare şi interioare ale
condiţiei condiţia umană; doreşte să-şi creeze în plan imaginar, substituit planului real, o
lume ideală, lipsită de contradicţii;
simbolism - există corespondenţe (analogii exterioare) între microcosmos (eul liric) şi
macrocosmos (lume, natură), între domeniile senzoriale ale lumii concrete; esenţele
absolute ale lumii se aud „cu urechea spiritului”, pe cale muzicală şi senzorială; poezia instrument de cunoaştere a misterului realităţii trancendentale, dincolo de aparenţe;

•

„pălăria neagră” (gândire prudentă, preventivă, critică; se caută soluţii pentru a depăşi
dificultăţile potenţiale)
romantism

- lumea romantică este o continuă devenire; romanticul, în conflict cu

propriile limite, un hipersensibil, trăieşte cu nostalgia paradisului pierdut sau cu dorul de
infinit, o permanentă stare de neliniște;
simbolism – lumea simbolistă este alcătuită din proiecţii nedefinite în timp şi spaţiu, trăiri
inefabile, fluide, de reverie intelectuală, de revoltă, de resemnare tragică;
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•

„pălăria verde” (gândire creativă, alternativă; se caută noi idei, opţiuni, posibilităţi, soluţii
originale; se sugerează un nou curs al acţiunii)
romantism – eul romantic propune evadarea din realitatea limitată în spaţiile
compensatorii, idealizate, imaginare: visul, natura, trecutul istoric, lumea fantastică;
simbolism - eul liric nu mai are posibilitatea salvării prin spaţiile compensatorii, de tip
romantic (istorie, vis, cosmos, natură, eros, thanatos); sufocat de materialitatea realului, el
tinde spre o ireversibilă autodistrugere; sentimentul de disperare, de vid interior
sugerează o lume interioară în agonie;

•

„pălăria albastră” (gândire evaluativă, sintetică; se determină sarcinile de gândire necesare
explorării subiectului; se rezumă concluziile, soluţiile)
romantism – viziune dinamică asupra lumii (principiul unităţii contrariilor, al reflectării
întregului în fragmentele sale, al ironiei intelectualizate, al autoironiei, al romantizării,
spiritualizării lumii)
simbolism – viziune analogică asupra lumii (principiul corespondențelor, a analogiilor
realizat prin tehnica simbolului, a sugestiei, a sinesteziei; teme şi motive literare: condiţia
poetului şi a poeziei; iubirea ca reverie; singurătatea, nevroza, melancolia, spleenul
existențial; natura, loc al corespondenţelor)
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METODE MODERNE UTILIZATE ÎN CADRUL ORELOR DE EDUCAŢIE
MUZICALĂ

Ciprian Savin
Profesor, Şcoala Gimnazială Nr. 39 "Nicolae Tonitza", Constanţa

În urma absolvirii cursului de formare continuă „Elemente de didactică şi comunicare”,
organizat de Asociaţia Eurodobrogea Constanţa, în anul şcolar 2013-2014 mi-am asimilat un
bogat bagaj de cunoştinţe legat de proiectarea activităţii didactice, prin utilizarea metodelor
activ-participative, pe care le-am aplicat ulterior în activităţile specifice Educaţiei muzicale.
Educaţia muzicală, parte componentă a educaţiei umaniste şi estetice, angajează viaţa
psihică a copiilor, are repercusiuni asupra personalităţii, prezentând valenţe cognitive,
relaţionale, educaţionale, voliţionale, afective şi estetice. Pentru ca educaţia muzicală să devină o
forţă modelatoare a personalităţii elevilor, cadrele didactice trebuie să dea dovadă de exigenţă în
abordarea metodologiei didactice.
Sunt considerate active acele metode care nu încorsetează elevul într-o reţea de expresii fixe
sau de reguli rigide, ci care rezervă elevului o pondere crescândă în înteracţiunea lui cu obiectele
învaţării, ceea ce determină un maximum de activism al structurilor operaţional-mintale în raport
cu sarcinile de învăţare în care este angajat acesta.
Activ este elevul care gândeşte, care depune un efort de reflecţie personală, interioară si
abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a
adevărurilor 1 , de elaborare a noilor cunoştinţe şi nu cel care se menţine la nivelul acţiunii
concret-senzoriale, intuitiviste sau care face apel la facultatea de receptare şi de reproducere
ulterioară a cunoştinţelor.
Utilizarea metodelor şi mijloacelor moderne duce la o creştere motivaţională, la o participare
şi o implicare profundă a elevilor în procesul instructiv-educativ. Elevii capătă deprinderi de
muncă individuală şi colectivă, îşi dezvoltă imaginaţia, îşi formează un nou mod de gândire,
precum şi atitudini şi comportamente noi, îşi depăşesc inhibiţia şi timiditatea. Reuşesc să

1

Camelia Sărmăşag, Mariana Bacula. Sinteze ale subiectelor de Psihopedagogie pentru grade didactice (Gradul II),
Editura Muntenia, Constanţa, 2010, p. 98.
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realizeze, să argumenteze şi să participe critic la sarcinile date, ba chiar uneori reuşesc
performanţe de a propune sarcini noi.
În structurarea şi integrarea metodelor didactice, profesorul porneşte de la o concepţie
personală, strâns legată de experienţa proprie la clasă. Acesta, trebuie să ţină seama de
capacităţile intelectuale ale elevilor, de dorinţele şi de aptitudinile fiecăruia. Metodele activparticipative constituie un proces de lungă durată şi complex, care îl face pe elev să treacă
cunoştinţele prin filtrul gândirii proprii pentru a dobândi o cunoaştere autentică.
Dintre metodele moderne care pot fi aplicate la orele de educaţie muzicală enumerăm: Ştiu/
Vreau să ştiu/ Am învăţat, Ciorchinele şi Diagrama Venn-Euler.
1. Metoda Ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat (S-V-A)- se bazează pe cunoştinţele şi
experienţele anterioare ale elevilor, pe care le vor lega de informaţiile care trebuie acumulate.2
Modalitatea de realizare:
• Profesorul solicită elevilor să inventarieze ideile pe care consideră că le deţin cu privire la
subiectul sau tema investigaţiei ce va urma; aceste idei vor fi notate într-o rubrică a unui tabel –
„Ştiu”;
• Elevii vor nota apoi ideile despre care au îndoieli, sau ceea ce ar dori să ştie în legătura cu
tema respectivă; aceste idei sunt grupate în rubrica „Vreau să ştiu”;
• Profesorul va propune studierea unui text, realizarea unei investigaţii şi fixarea unor
cunoştinţe referitoare la acel subiect, selectate de profesor; elevii îşi însuşesc noile cunoştinţe şi
îşi inventariază noile idei asimilate pe care le notează în rubrica „Am invăţat”.
Exemplu: Lecţia Tonalitatea Sol Major (clasa a VI-a).
Ştiu
1. „Tonalitatea presupune gravitarea
sunetelor unei compoziţii muzicale în jurul
şi spre un centru sonor numit tonică;
2. „Ordonarea treptată ascendentă sau
descendentă a sunetelor care compun o
tonalitate, începând şi terminând cu tonica
în cadrul unei octave, se numeşte Gamă;
3. Tonalitatea poartă denumirea tonicii;
4. Gama tonalităţii majore are la bază terţă
mare;
6. Diezul este semnul de alteraţie care urcă
sunetul cu un semiton.

Vreau să ştiu
1. Cum se formează gama
Sol Major?
2. Care este structura
gamei Sol Major?
3. Care este arpegiul gamei
Sol Major?

Am învăţat
1. Pornind de la sunetul sol, care devine
tonică, construim gama tonalităţii Sol
Major, care păstrează ordinea TTstTTTst.
Aceasta implică alterarea cu un semiton a
sunetului fa (fa#).
2. Semitonurile naturale ale gamei sunt
între mi-fa şi si-do, adică între treptele IIIIV şi VII-VIII respectiv sunetele si-do; fa#sol.
3. sunetele de pe treptele I, III, V, VIII ( sol,
si, re,sol) alcătuiesc arpegiul tonalităţii.

SEMITON

SEMITON

I II III IV V VI VII VIII
Sol La Si Do Re Mi Fa# Sol

2

Apud, Camelia Sărmăşag, Mariana Bacula. Op. cit., p. 101.
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2. Ciorchinele- este o metodă utilizată individual sau în grup, care constă în evidenţierea de
către elevi a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării unor noi
asociaţii3. De asemenea, ciorchinele este şi "o strategie de găsire a căii de acces la propriile
cunoştinţe, opinii sau convingeri legate de o anumită temă."4.
Etape:
1. Se scrie un cuvânt sau o propoziţie-nucleu în mijlocul unei pagini sau al unei table;
2. Se scriu cât mai multe cuvinte, sintagme legate de tema propusă;
3. Se trasează o linie între cuvintele scrise anterior pentru evidenţierea conexiunii între idei;
4. Nu se limitează numărul ideilor, însă timpul de lucru trebuie specificat.
Exemplu: Creaţia compozitorului Ludwig van Beethoven (clasa a VIII).

3

Camelia Sărmăşag, Mariana Bacula. Op. cit, p. 99;
Constantin Cucoş ( coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, ediţia a IIIa, Editura Polirom, Iaşi, 2009, p. 375.
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Ciorchinele poate fi realizat individual, în perechi sau ca activitate de grup. Utilizat în grup,
poate servi drept cadru pentru ideile grupului, ceea ce îi oferă fiecărui participant ocazia de a afla
asociaţiile şi relaţiile logice stabilite de ceilalţi.5
3. Diagrama Venn-Euler- are rolul de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai creativ,
asemănările şi deosebirile existente dintre două aspecte, idei, evenimente istorice sau concepte.
Este formată din două sau mai multe cercuri care se suprapun parţial. În intersecţia cercurilor se
notează asemănările, iar în spaţiile rămase libere din cercuri se notează deosebirile.
Exemplu: Asemănări și deosebiri între gamele Do Major și la minor (clasa a V-a).

În educația secolului XXI "arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării
creatoare şi bucuria cunoaşterii" (Albert Einstein), prin utilizarea metodelor moderne în
activitatea didactică, unde elevul şi profesorul sunt parteneri în actul educaţional.
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MICII CETĂȚENI-PROIECTE PENTRUUN VIITOR EUROPEAN AL
FALEZEI NOASTRE!
prof. Carmen-Elena Ţilivea,
Şcoala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu” din Constanţa

Este un lucru de domeniul evidenţei că şcoala este instituţia fundamentală a unui stat şi a
unei naţiuni căreia îi revine complexa sarcină de educaţie a tinerelor generaţii, de a cultiva
sensibilitatea elevilor față de probematica umană și de valorile moral civice, de dezvoltare a
interesului elevilor pentru cunoașterea și înțelegerea valorilor democrației, pentru dezbaterea,
comunicarea și participarea civică în spiritul acestora.
Se poate aprecia pe bună dreptate că, prin problematica abordată și modalitățile de
organizare a activităților de învățare, cursul Proiectul Cetățeanul: Democrație Participativă,
organizat de Casa Corpului Didactic Constanța, este extrem de util tuturor celor împlicați în
formarea și dezvoltarea deprinderilor de participare și valorificare a virtuțiilor civice – profesori,
consiliile elevilor, părinți, membrii organizațiilor nonguvernamentale, instituții publice. Acest
curs se focalizează pe participarea civică la nivel județean și național, însuşirea cunoştinţelor
pornind de la probleme reale ce interesează elevii și comunitatea, se interesectează cu interesele
cotidiene şi de lungă durată ale acestora.
Activitățile propuse de cursul respectiv presupun utilizarea unor metode active și au ca
finalitate încurajarea participării active a elevilor – implicit a părinților lor și a membrilor
comunității în general.
Modalitatea de însuşire a cunoştinţelor se constituie într-o abordare modernă, activparticipativă. Elevii dintr-o clasă lucrează împreună pentru a identifica și a analiza o problemă a
comunității, pentru rezolvarea căreia propun o soluție și elaborează, apoi, un plan de acțiune care
presupune implicarea unor componente ale autorităților și instituțiilor locale, precum și a unor
reprezentanţi ai societății civile. Un alt obiectiv urmărit de acest curs este acela ca elevii să
învețe cum să monitorizeze și influențeze elaborarea de politici publice.
În cadrul Proiectului Cetățeanul: Democrație Participativă, demersul meu a fost
materializarea acestuia cu participarea elevilor de la Școala Gimnazială nr. 3 „Ciprian
Porumbescu” din Constanța, clasa a VII-a B (anul școlar 2014-2015). Elevii au fost interesați
încă din primul moment când au luat cunoștință de motivația și obiectivele unei acțiuni la care ei
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înșiși sunt actori; implicarea lor fiind sporită și de calitatea lor de cetățeni ai orașului și locuitori
ai zonei ce constituie subiectul conținutului Proiectului.
În sinteză, conținutul Proiectului Cetățeanul: Democrație Participativă, a constat în
etapele de mai jos.
I. Identificarea problemelor comunității
Într-o primă etapă, elevii participanţi au identificat problemele comunității, după ce au
discutat cu ceilalți colegi, au intervievat membrii familiilor lor, vecinii și alți adulți, au
recepţionat știri tematice prezentate la TV Neptun, TV Litoral, TV Dobrogea, respectiv Radio
Sky şi Radio Constanţa.
Problemele identificate de ei şi instituţiile în sarcina cărora ar trebui să se regăsească au
fost:
- câinii vagabonzi (ONG-uri de profil, Primăria municipiului)
- lipsa spațiilor verzi (Agenţia pentru Protecția Mediului Constanţa, Primăria)
- să nu mai fie aruncate pe jos gunoaiele, să se planteze copaci și flori, să fie strânsă
mizeria făcută de animalele de companie
- trebuie să învățăm în a avea o atitudine responsabilă și activă materializată în
colectarea diferențiată a gunoaielor menajere, scop în care Primăria trebuie să se preocupe în
mod concret prin implantarea tomberoanelor
- reamenajarea străzilor (Primăria, instituţiile locale de profil)
- reamenajarea Falezei Nord (Primăria, Consiliul Judeţean Constanţa, Ministerul
Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului)
- lucrările de lărgire a plajei, de consolidare a malurilor și a construcției digurilor să fie
terminate pâna începerea sezonului estival 2016, în scopul atragerii unui număr cât mai mare de
constănțeni, dar și turiști
- să se amenajeze locuri de joacă pentru copii, să se repare aleele, să se populeze zona cu
bănci și stâlpi de iluminat noi
- reabilitarea Cazinoului (Primăria, în parteneriat cu societăţi private)
- amenajarea locurilor de joacă (Primăria)
- lipsa pistelor de biciclete (Primăria)
- rezolvarea problemei oamenii care cerșesc : să fie luați de pe străzi și duși în cămine
special amenajate.
În urma discuțiilor între elevii participanți la proiect, dintre problemele menționate două
dintre ele au fost selectate prin votul lor ca fiind cele mai importante în viziunea lor privind
schimbarea în bine a imaginii Falezei Nord a orașului (zonă adiacentă perimetrului în care se
află Şcoala noastră – şi locuinţele multora dintre elevi –, situată pe str. Ciprian Porumbescu).
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I.1. Amenajarea pistelor de biciclete. Argumente: copiilor le place să se plimbe cu
bicicleta și nu au unde; nesiguranța plimbării pe stradă; nu au cum să ajungă la școală cu
bicicleta.
I.2. Amenajarea Falezei Nord. Argumente: lipsa locurilor de plimbare, de relaxare,
ocuparea trotuarelor de către mașinile parcate acolo, posibilitatea de plimbare pe Faleza Nord cu
bicicletele; iar – ca un corolar, dezvoltarea generală a turismului.
II. Selectarea unei probleme
În urma unor aprinse dezbateri, în cadrul cărora elevii-participanți au dovedit
inventivitate, realism, spirit civic, votul final a dat căștig de cauză amenajării Falezei Nord; a
fost o alegere pragmatică din partea lor, cealaltă problemă selectată (amenajarea pistelor de
bicicletă) regăsindu-și soluționarea, în fapt, prin amenajarea Falezei Nord.
III. Colectarea de informații cu privire la problema selectată. Examinarea soluțiilor
posibile. Selectarea unei soluții
III.1. Soluții propuse :
- muncă de voluntariat pentru igienizarea mediului
- montarea unor afișe/benere/panouri
- realizarea unei machete care să materializeze viziunea elevilor-participanţi la noua
înfăţişare a Falezei Nord.
III.2. Dezvoltarea unui plan de acțiune:
- vizită pe traseul central al Falezei Nord.
III.3. Redactarea, de către elevii-participanţi, a unui Memoriu către Primărie și Consiliul
Local al Municipiului Constanţa:

Către
Consiliul Local Constanța
Domnului Primar al Municipiului Constanța, Radu Ștefan Mazăre

Memoriu
Posibilitatea de a te plimba pe Faleza Nord ar trebui să facă parte din strategiile de
dezvoltare ale Municipiului Constanța. Vă înaintăm această petiție în care vă prezentăm
propunerile noastre și așteptăm un răspuns activ din partea d-voastră.
Dorim reamenajarea Falezei Nord, unde acest lucru este posibil, astfel încăt să ne putem
plimba liniștiți, atăt pe jos, căt și cu bicicletele, fără a crea probleme traficului rutier.

Dorim

amenajarea unor spații verzi pe Faleză, unde se pot organiza diferite activități.
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Considerăm că încurajarea reamenajării Falezei Nord este o măsură ce poate avea
efecte benefice pentru integrarea acesteia în circuitul turistic, dar și pentru săpnătatea
oamenilor.
De aceea vă rugăm șă luați în considerație părerea noastră și să încercați
implementarea unui plan care să conțină propunerile noastre. Orice îmbunătățire este bine
venită.
Mulțumim anticipat!
Un grup de elevi implicați în Project Citizen din Școala
Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu”, Constanța.

III.4. Invitație adresată unui ONG pentru a participa la realizarea Proiectului la școală.
III.5. Prezentarea Proiectului în cadrul Consiliului Profesoral al Școlii Gimnaziale nr. 3
„Ciprian Porumbescu” din Constanţa.
IV. Elaborarea Portofoliului
Elevii au lucrat pe grupe, împreună la școală pentru realizarea Portofoliului care a
cuprins:
- Grupa I – realizează explicarea problemei: în ce constă problema, de ce este importantă,
care sunt autoritățile cu responsabilități în domeniu;
- Grupa 2 – analizează politicile alternative, evidențiind avantajele și dezavantajele
acesteia;
- Grupa 3 – dezvoltă și argumentează politica publică aleasă de clasă ca soluție.
- Grupa 4 – dezvoltă planul de acțiune, setul de documente.
V. Prezentarea Portofoliului
V.1. Audiere publică organizată de elevii clasei, în prezența unor adulți.
V.2. Prezentarea Proiectului in fața Consiliului Profesoral al Şcolii
V.3. Prezentarea Proiectului în cadrul Concursului Județean de Proiecte desfășurat în luna
mai 2015 la Casa Corpului Didactuc Constanța, cu participarea reprezentanților autorităților
locale
VI. Reflectarea asupra experienței de învățare.
Elevii vor reflecta asupra elementelor învățate pe parcursul întregului proces:
- exercitarea drepturilor cetățenești
- responsabilitățile cetățenilor
- înțelegerea rolului societății civile
- cunoașterea modului de organizare și a procedurilor de funcționare ale diferitelor
autorități publice
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- experimentarea principiilor și valorilor democratice
- dezvoltarea de deprinderi
- dezvoltarea unor atitudini și trăsături de caracter.
Prin coordonarea activităților elevilor de la Școala Gimnazială nr. 3 „Ciprian
Porumbescu” din Constanţa în cadrul Project Citizen, apreciez că am avut posibilitatea de a-mi
diversifica şi perfecţiona practica pedagogică. Atragerea elevilor în calitatea de factori
decizionali – capabili să conceapă şi să construiască o societate democratică și un viitor mai bun
– la rezolvarea problemelor vieții comunitare a contribut, am convingerea, la formarea și
dezvoltarea competențelor civice, prin participare activă şi responsabilă.
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