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PREZENTARE
Articolul insistă pe necesitatea
de a schimba modul de
gândire învechit al unor cadre
didactice care ar trebui să își
îndrepte privirea spre o
modernizare a conținuturilor
învățării.
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Abordări actuale și de
perspectivă în educație
de la traditional la modern,
pentru performanță școlară
activitățile integrate - o nouă
perspectivă
Pentru că se vorbește tot mai mult de educația
timpurie și de centrarea majoră pe copil, vin cu un articol
legat de necesitatea de a schimba modul de gândire,
învechit, uzat, cu unul nou, modern, atrăgător pentru copii.
Cred că orice cadru didactic ar trebui să-și îndrepte privirea
spre o modernizare a conținuturilor învățării, a modului cum
își prezintă materialele, informațiile, spre o implicare activă
a preșcolarilor. Din păcate, la noi în țară există cadre
didactice care consideră că dacă au așezat copiii la măsuțe,
le-au aruncat o fișă, au rezolvat problema educației. Ei bine,
doamnelor, aceasta nu este educație, ci este pur și simplu un
mod de a trece timpul… Trebuie să ne reorientăm și putem
face acest lucru, doar să vrem. Avem libertatea de a alege ce
să facem cu copiii, când, cum să facem, cu ce materiale,
totul tine de imaginația noastră, a fiecăreia.
Pot să exemplific din activitatea proprie, la grupa mare:
* Activitate integrată de observare, pipăire, gustare,
clasificare, sortare după mărime, culoare,
amprentare a fructelor de toamnă, adică am avut o
activitate de cunoaștere a mediului (D.Ș.) + o
activitate de pictură –amprentare cu mere(DEC). Pot
spune că preșcolarii au fost încântați de-a dreptul! Și
ce-am folosit? Fiind săptămâna dedicată fructelor de
toamnă, în prima zi a săptămânii –luni, mi-am
programat o activitate fructele toamnei și imaginația
mea. De asta vă spun, că se poate, dar trebuie să și
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vrem!!! La sfârșitul articolului o să
atașez și poze din activitatea mea.
* O altă activitate în cadrul proiectului
tematic ,,Pe portativul toamnei” pe
placul fluturașilor mei a fost crearea unor
mandale pe echipă, din frunze, nuci,
castane, conuri, ghinde și fructe. Toți
copiii au adus de acasă frunze, pecare leau strâns cu părinții, castane comestibile,
dar și necomestibile, fructe de toamnă,
conuri. Activitatea s-a numit ,,Mandale
de toamnă” și a făcut parte din
domeniul DOS (activitate practică).
Fiecare echipă a primit frunze, apoi o
echipă a primit castane, o alta nuci,
conuri, iar cealaltă echipă a primit fructe
de toamnă, și au avut de făcut, cum
doresc, o mandală de toamnă din
materialele primite pe măsuțe. Am
finalizat activitatea cu un concurs „Cea
mai frumoasă mandală de toamnă”. Veți
vedea din poze ce a ieșit!
* Am lucrat de asemenea și în cadrul
Proiectului National ,,Fiecare copil
merită o poveste” unde le-am povestit
fluturașilor povestea ,,Omida cea
flămândă” de Eric Carle, care a avut un
real succes. Am făcut și repovestire,
pentru că a fost foarte dorită, iar spre
sfârșitul săptămânii am lăsat intenționat
dramatizarea acestei minunate povești.
Nu pot să exprim în cuvinte ce frumos a
fost: am putut trece prin activitate
matematică, pentru că a trebuit să

numărăm fructele, le-am așezat ca într-o
piramidă; apoi am trecut și prin știință
puțin-am repetat zilele săptămânii, pe
care le-am întâlnit în poveste: „Luni-a
mâncat un măr… marți-a mâncat 2
pere…”; apoi ne-am perindat prin alte
bunătăți: inghețată, brioșe, dulciurele,
am descoperit că dacă mâncăm foarte
multe dulciuri putem să luăm amploare,
să devenim mai grași-obezi (termen nou
pe care l-am explicat copiilor); am văzut
ciclul de viață al unei omizi (ou, omidă
mică, cocon, fluture); am comparat
omida mică cu cea uriașă și am realizat
că, dacă omida a visat să ajungă mare și
a ajuns un superb fluture, așa și noi
putem visa să ajungem cineva în viață, să
ne transformăm în niște adulți minunați!
Iată, că se poate și altfel! Totul ține de noi,
de voința noastră de a face ceva nou, altceva cu
care să ne atragem copiii, să-i lăsăm să se
exprime, să povestească, rolul nostru nu este de
a-i bara la orice pas, ci de a-i ajuta să depășească
orice bariere, să-i ghidăm din umbră, dar să-i
ghidăm frumos!
Acesta este motto-ul meu: Să sădim frumos în
sufletele copiilor, să le lăsăm copilăria,
pentru că nu se mai întoarce-niciodată!
Ștefan Lucica Ionela
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Caransebeș

Fiecare copil merită o poveste
„Omida cea flămândă” de Eric
Carle
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PREZENTARE
Abordarea
interdisciplinară
porneşte de la ideea că nicio
disciplină de învăţământ nu
constituie un domeniu închis,
ci se pot stabili legături între
discipline (module).
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Abordarea interdisciplinară şi
trandisciplinară a
conţinuturilor în procesul de
predare-învăţare a
disciplinelor tehnice
Societatea în care trăim şi în care vor trăi elevii pe
care îi pregătim are nevoie de oameni care să gândească
interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu
la altul şi care să-şi îndeplinească cu succes rolurile sociale
pentru care sunt pregătiţi. Un învăţământ interdisciplinar
poate să-i ajute pe viitorii absolvenţi să dobândească o
privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, să asimileze
mai temeinic valorile fundamentale. Abordarea
interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de
învăţământ nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili
legături între discipline (module).
Rezolvarea de probleme poate fi considerată cea
mai importantă forţă motrice a integrării, datorită relevanţei
sale practice. Problemele cu care ne confruntăm în viaţa
profesională, socială sau personală impun judecăţi şi decizii
care nu sunt, de regulă, limitate în jaloanele disciplinare.
Aceste probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor
impune corelaţii rapide şi semnificative, sinergie şi acţiune
contextualizată.
În mod tradiţional, conţinutul disciplinelor
şcolare a fost conceput cu o accentuată independenţă a unor
discipline faţă de altele, adică fiecare disciplină de
învăţământ să fie de sine stătătoare. Astfel, cunoştinţele pe
care elevii le acumulează, reprezintă cel mai adesea un
ansamblu de elemente izolate, ducând la o cunoaştere statică
a lumii. Aceste aspecte sunt în contradicţie cu varietatea
mare a legăturilor şi interacţiunilor dintre fenomene şi cu
caracterul dinamic al acestora.
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Posibilităţile de corelare a cunoştinţelor
dintre diferitele obiecte de învăţământ sunt
nelimitate. Important este ca predarea –
învăţarea interdisciplinară să fie văzută ca o
modalitate modernă de realizare a eficienţei
lecţiilor, iar profesorul, pentru a-şi atinge
obiectivele propuse trebuie să se pregătească
din timp şi să apeleze la capacitatea sa
creatoare.
Predarea
–
învăţarea
interdisciplinară, prin corelarea obiectelor
de studiu reprezintă noul în lecţii, care
activează pe elevi, le stimulează creativitatea
şi contribuie la unitatea procesului instructiv
– educativ, la formarea unui om cu o cultură
vastă.
Avantajele interdisciplinarităţii sunt:
 realizarea educaţiei elevilor;
 formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii;
 formarea capacitaţii lor de a aplica
cunoştinţele în practică;
 fixează şi sistematizează mai bine
cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă să
fie mai bine însuşită.
 permite elevului să acumuleze informaţii
despre obiecte procese, fenomene care vor fi
aprofundate în anii următori ai şcolarităţii;
 clarifică mai bine o temă făcând apel la mai
multe discipline;
 creează ocazii de a corela limbajele
disciplinelor şcolare;
 permite aplicarea cunoştinţelor în diferite
domenii;
 constituie o abordare economică din punct de
vedere al raportului dintre cantitatea de
cunoştinţe şi volumul de învăţare.
Caracterul interdisciplinar apare
deseori în lecţii, în mod explicit, dar mai ales în
mod implicit, în special la Modulele din aria
curriculară „Tehnologii” înrudite cu
disciplinele
din
aria
curriculară
„Matematică şi ştiinţe ale naturii”.
Se observă deci că în vederea atingerii
unor rezultate în folosul pregătirii pentru viaţă a
elevilor, se depăşeşte cadrul disciplinei cu
intenţia explorării unor probleme semnificative
ale lumii reale sau a unor probleme relevante
pentru viaţa cotidiană.
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Temele crosscurriculare sunt idei ceva
mai largi care integrează concepte sau probleme
ale diferitelor discipline, dar de regulă cu
„ieşire” din şcoală către problemele vieţii
(probleme practice).
La disciplinele tehnice, problema
„calităţii” se pune privitor la orice proces
tehnologic şi la orice produs – conform
normelor tehnice în vigoare. Totuşi, este necesar
să se insiste pe aspectul educativ, pe schimbarea
de mentalităţi păgubitoare, pe sensibilizarea
elevilor, pe faptul că lor le revin responsabilităţi
majore în viitorul imediat apropiat, pe formarea
unor atitudini în raport cu problema calităţii şi
a mediului.
„În Legea Educaţiei Naţionale se pune
un accent, pentru prima dată în România, pe tot
ceea ce înseamnă transdisciplinaritate,
învăţare integrată, examene şi evaluări
transdisciplinare. Motivul pentru care am ales
să facem acest lucru este evident: atunci când ai
o problemă de rezolvat în viaţă, niciodată nu îţi
pui întrebarea dacă soluţia a fost învăţată la
matematică, la fizică, la istorie sau la geografie.
Doar departamentele universităţii au ziduri
între discipline. În viaţa reală nu există ziduri
între discipline", a declarat ministrul Educaţiei,
Daniel Petru Funeriu.
Tehnologie şi educaţie – o combinaţie
de cuvinte a cărei conotaţie include, astăzi, în
mod obligatoriu comunicare, colaborare,
dezvoltare, altfel spus - pluridisciplinaritate,
interdisciplinaritate, transdisciplinaritate.
Transdisciplinaritatea priveşte - aşa
cum indică prefixul „trans” - ceea ce se află în
acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul
diverselor discipline. Din confruntarea între
discipline, a fenomenelor şi proceselor
complexe, transdisciplinaritatea face să apară
noi puncte de intersecţie între discipline.
Finalitatea ei este înţelegerea lumii prezente,
unul din imperativele sale fiind unitatea
cunoaşterii. Transdisciplinaritatea
se
deosebeşte de pluri şi interdisciplinaritate
prin finalitatea sa - înţelegerea lumii
prezente.
Abordarea inter şi transdisciplinară a
curriculum-ului învăţământului tehnic are ca
scop tocmai înţelegerea lumii prezente, care nu
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se poate realiza prin studiul separat, fără să se
realizeze conexiuni şi legături între disciplinele
de specialitate şi cele de cultură generală.
Pornind de la aceste observaţii este evident că,
şi în procesul de învăţământ, cu cât gradul de
inter şi transdisciplinaritate creşte, cu atât
şansele de îmbunătăţire ale procesului
educaţional cresc. O soluţie pentru realizarea
unui învăţământ de calitate o reprezintă
modularizarea disciplinelor. Modulul permite
culegerea cunoştinţelor relevante, în jurul unui
subiect, folosind mai multe discipline.
Avantajele modulelor constau în flexibilitate şi
combinarea lor cu alte module.
În condiţiile actuale, în care profesorii
trebuie să creeze programe, realizând C.D.Ş.
(Curriculum la Decizia Şcolii) / C.D.L.
(Curriculum
în
Dezvoltare
Locală),
interdisciplinaritatea în cadrul unei arii
curriculare poate constitui un punct de
plecare. Având în vedere cele arătate mai sus,
consideram că interdisciplinaritatea constituie
un principiu ce trebuie aplicat, o modalitate de
gândire și acţiune, ce decurge din evoluţia
ştiinţei şi a vieţii economico-sociale.
Obiectivul fundamental al oricărui
sistem educaţional este formarea la elevi a
culturii generale. Organizarea unilaterală a
informaţiei într-un sistem rigid este însă total
nepotrivită cu această intenţie. Aportul fiecărei
discipline nu trebuie să se constituie în ceea
ce este specific disciplinelor, ci prin ceea ce au
acestea în comun, elemente transferabile,
elemente care asigură caracterul general. În
acest fel, prin educaţia, în care curriculumul
depăşeşte barierele unei singure discipline, se
vor forma competenţele specifice, dar şi
transferabile, necesare dezvoltării personale a
elevului (competenţa de a învăţa să înveţe,
competenţe sociale, metodologice). Pe baza
unei astfel de educaţii deschise şi flexibile se
poate realiza specializarea profundă prin
formarea unor competenţe generale durabile în
timp.
Abordarea
integrată,
specifică
transdisciplinarităţii, este centrată pe lumea
reală, pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene,
prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele
viaţa noastră.
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Cunoştinţe
sau
competenţe?
Competenţe de a şti sau de a face? Iată câteva
întrebări des întâlnite în rândul cadrelor
didactice. Pentru a răspunde corect la ele, sunt
necesare precizări referitoare la noţiunea de
competenţă: Ce este ea? Care este relaţia dintre
competenţe şi obiective? Cum se evaluează
formarea competenţei? Competenţa este
capacitatea unei persoane sau a unui grup de
persoane de a realiza o sarcină – de învăţare,
profesională sau socială – la un nivel de
performanţă prestabilit de un standard, într-un
context dat. Competenţele sunt de diferite tipuri,
grade şi niveluri de dezvoltare.
Ce va şti să facă
elevul în urma
învăţării
monodisciplinare?
Elevul va fi capabil:
 să memoreze;
 să reproducă
mecanic
cunoştinţe;
 să scrie după
dictare;
 să facă rezumate;
 să evidenţieze
idei principale;
 să facă studii de
specialitate pe o
temă dintr-un
anumit domeniu.

Ce va şti să facă
elevul în urma
învăţării
transdisciplinare?
Elevul este capabil:
• să interpreteze;
• să analizeze;
• să formuleze;
• să exprime opinii
personale;
• să utilizeze
informaţia în
scopul rezolvării
unei probleme
date;
• să identifice şi
soluţioneze
probleme.

CONCLUZIA este că, proiectarea
inter sau transdisciplinară nu a condus şi
probabil nici nu va conduce la „desfiinţarea”
disciplinelor; acestea vor continua să existe în
planurile de învăţământ dar, „permeabilizate” şi
interconectate.
Chiar Programele pentru Olimpiadele
la
Modulele
din
aria
curriculară
„Tehnologii” sunt pe Module, dar subiectele
(respectiv, evaluarea elevilor) sunt realizate
pluridisciplinar,
interdisciplinar
şi
transdisciplinar.
Organizarea învăţării pe criteriul
disciplinelor formale clasice devine insuficientă
într-o lume dinamică şi complexă, caracterizată
7

de explozia informaţională şi de dezvoltarea fără
precedent a tehnologiilor. O învăţare dincolo de
discipline, de rigiditatea canoanelor academice
tradiţionale poate fi mai profitabilă din
perspectiva nevoilor omului contemporan,
metodele şi modurile de abordare sunt variate şi
pot fi deosebit de inspirate mai ales dacă în
aceste demersuri sunt antrenaţi elevii,
adevărata pepinieră de idei şi creativitate.
Subliniem că esenţiale în demersurile
didactice vizând educaţia pentru calitate sunt
caracterul
aplicativ
şi
abordarea
interdisciplinară, cu inserţie în realitatea vieţii şi
a calificării profesionale alese.
 MONODISCIPLINARITATEA – centrată
pe obiectele de studiu independente;
 PLURIDISCIPLINARITATEA
(MULTIDISCIPLINARITATEA) – o temă,
pentru a cărei clarificare se integrează
conţinuturi, cunoştinţe din mai multe discipline;
 INTERDISCIPLINARITATEA
–
intersectarea diferitelor arii curriculare; pot lua
naştere noi obiecte de studiu; accentul se pune
pe deprinderi, competenţe iar pentru formarea
acestor competenţe se face apel la diverse
contexte de învăţare unde sunt implicate eforturi
de cercetare şi învăţare prin cooperare;
 TRANSDISCIPLINARITATEA
–
reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a
curriculum-ului; fuziunea este faza cea mai
complexă şi mai radicală a integrării; este un
demers care îşi propune să răspundă la întrebări
sau să rezolve probleme semnificative ale lumii
reale. Cunoştinţe şi competenţe din diverse arii
disciplinare sunt mobilizate pentru faptul că ele
pot sprijini demersul de rezolvare a problemei
sau efortul de a răspunde la întrebare.
REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII
SPECIFICE ALTOR DISCIPLINE
(MATEMATICĂ, LIMBĂ MODERNĂ,
ŞTIINŢE ETC.) NECESARE PENTRU
DOBÂNDIREA CALIFICĂRII
PROFESIONALE „MECANIC
AGRICOL”
 Limba şi literatura română:
 Morfologie şi sintaxa propoziţiei
 Comunicare eficientă
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 Înţelegerea textului scris/ citit
 Utilizarea termenilor tehnici
 Limbile moderne:
 Comunicare eficientă+
 Înţelegerea textului scris/ citit
 Matematică:
 Operaţii aritmetice de bază pentru
efectuarea de calcule algebrice
simple
 Gândire logică
 Noţiuni elementare de geometrie
plană şi în spaţiu
 Fizică:
 Fenomene fizice
 Mărimi fizice şi unităţi de măsură
 Tehnologii:
 Desen tehnic
 Organe de maşini
 Asamblări demontabile şi
nedemontabile
 Caracteristici fizico-chimice
specifice materialelor metalice şi
nemetalice
 Simbolizarea oţelurilor şi fontelor.
 Aplicarea normelor şi regulilor de
desen tehnic
 Măsurarea lungimilor, unghiurilor
Premize sigure ale succesului sunt
abordarea sistemică a calităţii ca deziderat al
tuturor laturilor existenţei umane, de la calitatea
produselor la calitatea mediului, de la calitatea
personală la calitatea societăţii etc. şi
valorificarea
superioară
a
exemplului
profesorului şi a mediului educaţional.
Prof. ing. Bărbulescu Dimitrie
Prof. ing. Bărbulescu Lucia
Liceul Tehnologic „Mihai Novac” Oraviţa
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4. Marcu, Vasile; Marinescu, Mariana
„Implementarea
tehnologiilor în educaţie sau educaţia tehnologică”,
http://www.1educat.ro/resurse/software_educational/tehnologii_i
n_educatie.pdf

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 3 2019

ARTICOLUL

3

Momentul poveștii, altfel

PREZENTARE
Articolul surprinde modul în
care
se
desfășoară
o
activitate didactică în cadrul
grupelor de copii preșcolari în
care accentul se pune asupra
povestirii
orale
și
a
dramatizării.
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În contextul schimbărilor din noul Curriculum
pentru educație timpurie, anexă la ordinul ministrului
Educației Naționale nr. 4694/02.08.2019 „se statuează, ca
moment obligatoriu, de 10-15 minute/zi, Momentul
poveștilor. Această activitate nu se va opri doar la lectura
unui text și la câteva întrebări şi răspunsuri pe marginea
acesuia, ci poate conține, chiar dacă în momente/etape/zile
diferite, și redarea conţinutului textului citit, ca un exerciţiu
eficient de exprimare şi comunicare, în care face dovada
înțelegerii textului.“
Metoda „Poveste, altfel“ a fost implementată şi
experimentată în Ungaria prin programul naţional
„Gândeşte sănătos” (https://gondolkodjegeszsegesen.hu/) şi
a fost argumentată prin faptul că educatoarele apelează tot
mai mult la lectură în defavoarea povestirii orale, iar
selectarea textelor reflectă mai frecvent actualitatea din
viaţa copiilor (sărbători, diferite proiecte) şi nu ţine cont de
starea emoţională curentă a lor. Metoda „Poveste, altfel“
oferă posibilitatea unei combinări între poveste şi
dramatizare, încurajând cadrele didactice pentru o abordare
inovativă şi eficientă a poveştii. Prelucrarea poveştii se
realizează mai mult prin dramatizare sau jocuri.
Cum se desfăşoară o activitate prin metoda
„Poveste, altfel”? Este de preferat ca educatoarea şi copiii
să să fie la acelaşi nivel astfel că ar fi indicat să se stea pe
covor, copiii putând fi mai relaxaţi şi cu mai multă libertate
de mişcare. Activitatea propriu-zisă are rutine la început şi
la sfârşit. La început salutăm povestea personificând-o:
„Bună, poveste!”, „Salut, poveste!”. Povestirea se face
obligatoriu oral şi nu din carte, educatoarea străduindu-se
mai mult să redea conţinutul, şi nu textul în sine. După
povestire urmează prima intrebare: „Vă rog să închideţi
ochii şi să vă imaginaţi cine aţi vrea să fiţi din poveste!”.
Preşcolarii vor fi ca nişte televizoare pe care educatoarea le
va da mai tare sau mai încet prin atingere pe umăr, aspect
vital pentru atmosfera activităţii şi coerenţa conţinutului
acesteia. După exprimarea preferinţelor pentru personaje,
9

Activități în cadrul grupelor de copii din grădinițele cu program prelungit.

urmează jocurile şi dramatizările prin care este
prelucrată povestea. Se foloseşte comunicarea
verbală şi nonverbală, care ajută la cunoaşterea
de sine a copiilor, dar şi la cunoaşterea celorlalţi.
Finalul activităţii se realizeză tot printr-o rutină,
copiii luându-şi la revedere de la poveste în mod
direct: „La revedere, poveste!”. În acest fel se
întregeşte scenariul construit şi se asigură
copiilor o siguranţă emoţională. Neapărat
educatoarea face aprecieri pozitive la nivel de
grupă, accentuând focusul emoţional al
activităţii, care poate fi: prietenia, increderea,
curajul, teama, agresiunea etc.
Exemplificarea metodei „Poveste, altfel”
Tema: soluţionarea conflictelor
Datorită caracterului egocentric specific
vârstei preşcolare, dorinţa de a-şi însuşi acelaşi
obiect, de a beneficia de aceaşi oportunitate,
poate genera conflicte adeseori aplanate pe
moment de cadrul didactic, dar care pot izbucni
în orice moment din nou. Genul acesta de
activitate poate muta accentul dinspre
acceptarea autorităţii adultului înspre evitarea
unei situaţii conflictuale prin implicarea laturi
emoţionale a copilului. Nu o să reuşim să
corectăm o trăsătură negativă prin scoatere în
evidenţă,căci este mai important şi benefic să
evidenţiem trăsăturile pozitive.
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Întrebări focus pentru educatoare:
Cum caracterizez relaţiile copiilor unii cu
ceilalţi? Cunosc simpatiile şi antipatiile lor? De
la ce pornesc conflictele în grupă?
Competenţe:Cunoaşterea
şi
împărtăşirea trăsăturilor pozitive de caracter:
altruism,
bunătate
etc.,
recunoaşterea
momentelor de colaborare.
Momentul desfăşurării: se poate aplica
în orice moment al zilei: ADP, tranziţii, ADE,
ALA, întâlnirea de dimineaţă.
Materiale didactice: paravan de pânză,
proiector de lumină, costume, şorţuleţe, fructe,
lădiţe, jetoane, urechi de iepuraşi, castroane,
cuţite şi pahare de unică folosinţă
Salutul poveştii: Se poate folosi orice
formulă gen „Salut, poveste!”. În continuare ne
aşezăm cu toţii pe covor.
Povestea: „Mărul” de Vladimir Suteev

Într-o toamnă târzie, într-un măr sălbatic
golit de frunze, rămăsese un singur fruct în
vârful pomului. Iepuraşul care tocmai trecea pe
acolo, l-a zărit şi s-a hotărât să-l dea jos să-l
mănânce. Degeaba sărea însă căci la măr nu
putea ajunge. Obosit, cere ajutor unei ciori ce
tocmai poposise pe o creangă. Aceasta îl scutură
cu aripa dar mărul căzut, ca prin minune o ia la
fugă. Se pare că picase tocmai în ţepii unui arici
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 3 2019

ce se odihnea lângă copac şi care speriat o ia la
fugă cu acesta în spate. Ei, şi de acum începe
supărarea pentru că fiecare din cei trei consideră
că e mărul lui: iepuraşul pentru că l-a văzut
primul, cioara pentru că l-a dat jos iar ariciul
pentru că l-a prins. De la ceartă se ajunge la
lovituri cu laba, ciocul, înţepături cu acele, asta
până când un urs înţelept îi sfătuieşte să împartă
mărul. De bucurie că i-a împăcat, cei trei îi
dăruiesc acestuia ultima bucată din mărul
împărţit în patru.
Prima întrebare după poveste:”Vă rog să
închideţi ochii şi să vă imaginaţi cine aţi vrea să
fiţi din poveste? Poate să vorbească doar cel pe
care îl ating.” Copiii participă la discuţii şi sunt
solicitaţi să-şi justifice opţiunea.
ADP Teatru de umbre – În spatele unui
paravan de pânză albă se amplasează o sursă de
lumină iar copiii costumaţi în personajele
poveştii( iepuraş-urechi proeminente, aricipelerină cu ţepi, cornete de hârtie lipite pe pânză
etc.) vor crea umbre. Un alt copil, povestitorul
va relata întâmplările iar copiii costumaţi vor
trebui prin gestică să redea sentimenetele şi
acţiunile peronajelor.
Aria de dezvoltare: exprimare non
verbală a unor emoţii.
Tranziţii: “Iepuraşii isteţi” – joc de
mişcare Toţi copii vor avea urechi de iepuraşi.
Ei vor afla că Moş Martin şi-a pierdut fagurele
de miere iar pentru fiecare bucată din el primită
va oferi un morcov. Aceste bucăţi sunt ascunse
prin clasă. Educatoarea va avea posibilitatea să
observe dacă copiii care găsesc mai multe bucăţi
din fagure, vor oferi celor care nu au găsit deloc
pentru a putea primi şi ei câte un morcov. Se va
apela la emoţia copiilor, spunându-li-se că cei
ce nu vor primi morcov vor suferi de foame. Sau
dacă doi copii găsesc o bucată decât să se certe
pentru ea mai bine să caute împreună încă o
bucată.
Aria de dezvoltare: evitarea conflictului
prin într-ajutorare.
DOS Activitate gospodărească Opt
mere stau frumos într-un coş. Iar copiii sunt 15.
Cum le împărţim ca să ajungă la toată lumea? La
fel ca în poveste le tăiem bucăţele şi facem o
salată de fructe din care vom servi cu toţii.
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Aria de dezvoltare: dezvoltarea unor
emoţii pozitive în obţinerea unui produs prin
colaborare.
ALA Joc de rol “La piaţă” Pe tarabă
sunt lădiţe cu fructe. Vânzătorul trebuie să
rezolve conflictele apărute când mai mulţi
cumpărători doresc aceleaşi fructe.
Aria de dezvoltare: Dezvoltarea
capacităţii de a media conflictele
Despărţirea de poveste: Ne aşezăm în
cerc, ne prindem de mâini şi spunem: „La
revedere, poveste!“
Prof. Ţăran Mihaela
Grădiniţa cu Program Prelungit Bocşa
LEGENDA IMAGINILOR, pagina 8: Membrii unei grupe
de elevi de la grădinița cu Program Prelungit Bosșa în
timpul unor activități
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Dimensiuni ale profesiei de
educator în clasa „Step by
step”
PREZENTARE
Lucrarea de față prezintă
dimensiunea profesiei de
educator, în ceea ce priveşte
desfășurarea procesului
instructiv-educativ în
alternativa educațională
„STEP BY STEP”.
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Acest lucru îl pot realiza cu uşurinţă prin
desfăşurarea activităţii mele în cadrul acestei alternative la
Grădiniţa P.P.„ Floarea- Soarelui” Reşiţa, dar și ținând cont
că una din provocările în faţa căreia se plasează educatorul
care își desfășoară activitatea într-o clasă ”Step By Step”
este aceea că trebuie să-și pună în valoare propria experienţă
didactică și să aparţină tipului activ-pozitiv. Pentru ca
procesul educaţional să fie creativ, interdisciplinar,
complex, să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării
informaţiilor, am căutat să desfășor activităţi educative cu
caracter integrat şi cu o abordare complexă a conţinuturilor.
Din acest punct de vedere, programul Step by Step,
preluat în România de Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională, a lansat acţiunea numită „Crearea claselor
după nevoile copiilor”, care promovează educaţia centrată
pe copil, ce respectă stilul individual de învăţare şi stadiile
de dezvoltare ale copilului.
Programul Step by Step se bazează pe faptul că
dezvoltarea optimă a copiilor este asigurată prin implicarea
lor intrinsecă în procesul educaţional, copiii fiind în centrul
activităţilor grădiniţei, în faţa unor situaţii-problemă, învaţă
descoperind, le este încurajată iniţiativa, interesul și
curiozitatea pentru lucruri noi, încrederea în forţele proprii,
toleranţa, comunicarea, exprimarea liberă de opinii şi stări
sufleteşti, lucrul în echipă; strategiile didactice sunt active,
participative, iar părinţii sunt parteneri activi în procesul
educaţional, fiind mereu preocupaţi de satisfacerea
trebuinţelor individuale ale copiilor.
Ca urmare, se impune ca abordarea curriculumului
să fie centrat în jurul a trei direcţii fundamentale pe care se
pot plia strategiile formative destinate educabililor:
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Dezvoltarea liberă, integrală şi
armonioasă a individualităţii umane
 Formarea personalităţii autonome
 Asumarea unui sistem de valori care sunt
necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea
personală, pentru
incluziune socială, etc.
Aşadar, spre deosebire de învăţământul
tradiţional, mediul educaţional pe care îl
realizez în programul Step by Step din grupă
este unul atractiv, stimulativ, securizat, în care
copiii se simt confortabil. Copiii sunt asistaţi,
îndrumaţi şi încurajaţi să exploreze, să aibă
iniţiative, să creeze şi să înveţe prin joc şi
descoperire. Programa parcursă cu copiii se
încadrează în coordonatele generale propuse de
curriculumul naţional la care se adaugă
elemente specifice proprii. Grupa este un loc în
care copiii vin cu plăcere, deoarece metodele pe
care le folosesc răspund diversităţii lor,
învăţarea este bazată pe cooperare, copiii sunt
sprijiniţi pentru a avea succes.
Pentru dezvoltarea proceselor cognitive
am considerat că trebuie să individualizez actul
didactic, precum şi să-l realizez prin parteneriat
cu familia, acţionând în direcţia formării unui
mediu de învăţare favorabil, oferindu-le copiilor
materialele necesare demersurilor abordate.
Alternativa „Step By Step” propune în
acest sens realizarea actului didactic prin
activităţi integrate, în care echipa de educatoare
reuşeşte să se desprindă treptat de stilul de lucru
fragmentat din învăţământul tradiţional, în care
accentul va cădea pe acţiunile de grup şi nu pe
cele cu întreaga clasă, în care o idee trece
graniţele diferitelor discipline şi organizează
cunoaşterea în funcţie de noua perspectivă,
respectând tema de interes. Alături de abordarea
interdisciplinară,
predarea
integrată
a
cunoştinţelor este considerată o strategie
modernă de organizare şi desfăşurare a
conţinuturilor, iar conceptul de activitate
integrată se referă la o activitate în care se
îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a
cunoştinţelor îmbinând diverse domenii şi
constituirea deprinderilor şi abilităţilor
preşcolarităţii.
În sfera activităţilor integrate, am căutat
ca abordarea realităţii să se realizeze printr-un
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demers global, graniţele dintre categoriile şi
tipurile de activităţi didactice să dispară, să se
contopească într-un scenariu unitar, de cele mai
multe ori ciclic, în care tema s-a lansat
investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe.
Activităţile integrate au fost cele prezente în
planificarea calendaristică, proiectate conform
planului de învăţământ, orarului aferent
nivelului de vârstă. Activităţile integrate au fost
generate de subiecte stabile planificate pentru
tot timpul anului, cum ar fi: fenomene ale
naturii, plante, animale, tradiţii sau subiecte
dinamice ce se evidenţiază la un moment dat,
trezind puternic atenţia şi interesul copiilor.
Aceste activităţi au fost desfăşurate integrat
după un scenariu elaborat de mine, ce a început
cu întâlnirea de dimineață, iniţiată în fiecare zi
şi care s-a realizat: sub forma unei povestiri, a
întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane
adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită
sau imaginată, un eveniment social sau
eveniment special petrecut în familie.
Scenariul elaborat i-a orientat pe copii să
opteze pentru diverse centre în posibilitatea
alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor.
Varietatea acestora i-a încurajat să manifeste, să
observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să
interpreteze date, să facă predicţie; de exemplu
alfabetizarea, le-a oferit posibilitatea de a-şi
exersa liber opiniile, de a audia poveşti, de a crea
poveşti, a motiva stări sufleteşti, a dezvolta
dialoguri.
În ceea ce mă priveşte, am căutat să
realizez un învăţământ integrat și prin
amenajarea sălii de clasă pe centre de activitate
(Alfabetizare,
Ştiinţă,
Matematică/Jocuri
manipulative, Artă, Joc de rol, Materiale de
construcţie). În cadrul acestor spaţii amenajate,
copilul poate manifesta interes şi curiozitate,
poate lucra în echipă ori individual, poate da
frâu liber imaginaţiei, poate explora, se poate
juca cu materialele puse la dispoziţie.
Organizând întreaga activitate zilnică în
centrele de activitate, am oferit, totodată copiilor
ocazia de a se manifesta independent, asigurând
un învăţământ individualizat, iar eu am avut
prilejul de a-i observa şi cunoaşte mai bine, de
a le aprecia comportamentul şi de-a evalua
progresele şi lipsurile în formarea unor
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priceperi, în modul de a reacţiona la situaţiile
impuse de viaţa în colectiv.
Clasa axată pe necesităţile copilului a
favorizat individualizarea. În acest sens am
iniţiat activităţi care să-i facă pe copii să se simtă
implicaţi şi stimulaţi. Învăţarea individualizată
şi diferenţiată am aplicat-o în multe activităţi din
care exemplific: desfăşurarea unui joc logic
matematic „Jocul celor trei cercuri”. Astfel în
etapa de verificare a cunoştinţelor referitoare la
atributele pieselor geometrice, au răspuns copiii
cu nivelul cel mai scăzut de dezvoltare. Copiii
cu nivel mediu au aşezat piesele geometrice în
locurile cerute de regula jocului, iar cei cu
nivelul cel mai ridicat de dezvoltare au fost
antrenaţi în desfăşurarea jocului pe tot parcursul
acestuia, la corectarea greşelilor colegilor.
Pentru copiii care s-au manifestat printro capacitate slabă la efort şi concentrare, cu un
ritm lent în rezolvare diferitelor sarcini, cu o
emotivitate excesivă am adoptat metode
diferenţiate de lucru în cadrul centrelor de
activitate: lauda şi evidenţierea fiecărui progres
înregistrat, chiar atunci când sarcinile nu au fost
prea grele; antrenarea în jocuri distractive prin
asumarea unor roluri direct participative;
oferirea diferitelor ocazii de a-şi exprima
propriile idei, de a se impune cu un anumit
concept format.
La un copil dotat intelectual şi totuşi
hiperactiv, care este tot timpul în mişcare şi pare
a fi neatent şi uneori impulsiv, care nu se
concentrează asupra detaliilor, comite erori din
neglijenţă, nu duce acţiunea la bun sfârşit şi se
apucă de altceva fără a finaliza ceva concret, am
stimulat aptitudinile sale în crearea poveştilor
după imagini, în schimbarea sfârşitului unor
poveşti, în crearea unor construcţii interesante,
în găsirea unor răspunsuri la anumite întrebări
folosind metode interactive ca brainstorming-ul,
i-am dat responsabilităţi care să-i dezvolte
abilităţile de lider.
Chiar dacă la intrarea în grădiniţă unii
copii au prezentat lacune, care i-a diferenţiat de
ceilalţi, cauzate de o dezvoltare psihointelectuală mai lentă, tratarea personalizată şi
individualizată a fiecăruia a constat în
îndeplinirea unor sarcini de lucru aparte,
corelate cu necesităţile de dezvoltare a fiecărui
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copil, după potenţialul lor, după aptitudinile şi
interesul manifestat de ei. Fişele individuale cu
sarcinile de rezolvare în mod diferenţiat au fost
pregătite cu atenţie şi după cunoaşterea fiecărui
copil în parte.
Pot spune că alternativa ”Step by Step”
consideră copilul ca o persoană demnă de
respect, unică, căutând să-i asigure o
continuitate individuală în dezvoltare, să
achiziţioneze şi să dezvolte aptitudini fizice,
cognitive, emoţionale, etico-morale, artistice,
teoretice, sociale şi practice pentru a participa la
o societate democratică, deschisă. Ca urmare,
pe lângă activitățile desfășurate în clasă copiii
au fost mobilizați în activități extracurriculare,
proiecte educaționale diverse: social- caritabile,
de protejarea mediului, voluntariat, educație
non-formală, rutieră, etc. În desfășurarea acestor
proiecte am avut ca parteneri părinții copiilor,
comunitatea, alte unități școlare.
Cadrul didactic trebuie să înţeleagă
esenţialitatea profesiunii sale pentru evoluţia
unei societăţi; ceea ce se petrece în unitatea
şcolară, în clasă poate determina istoria unui
neam, oricât ar părea de bombastic. “Clasa nu
este atât un loc unde după un ritual academic se
tratează un subiect din programă. În clasă se
învaţă mai mult decât o materie, se învaţă o
lecţie de viaţă”(Ruxandra Gherghinescu).
Prof. Streianu Anişoara
Grădiniţa cu Program Prelungit ”Floarea-Soarelui”
Reşiţa
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PREZENTARE
Într-o societate în care
informația abundă, „a alege”
în
educație
devine
„a
descoperi” și a adapta
descoperirea
la
nevoile
prezentului și , dacă e posibil
să le anticipezi, la nevoile
viitorului. Cum totul este în
schimbare, strategia prin care
abordăm
educația
este
necesar să se adapteze
prezentului. Știința modernă
vorbește despre creativitate în
managementul
afacerilor,
imaginație în medicină, iar
concluzia este că raționalul
devine o bază solidă ce dă
voie
iraționalului
să
construiască noi ipoteze, ce
vor duce într-un fel sau altul la
evoluție.
A-i obișnui pe elevi cu aceste
tendințe rămâne o provocare
pentru noi, adulții și un prim
pas în a-i forma îl constituie
crearea în spațiul didactic a
unor contexte de învățare în
care imaginația și creativitatea
elevilor se pot manifesta.
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Alternative educaționale
pentru generația de azi și de
mâine: Alternativa Step by
Step
Variantă alternativă la învățământul tradițional,
învățământul Step by Step aduce câteva elemente de
organizare a procesului didactic ce vin în sprijinul
învățătorului modern: programul zilnic de 8 ore este împărțit
în trei părți esențiale: Întâlnirea de dimineață (2 ore),
desfășurarea de activități pe centre de lucru (2 ore),
evaluarea și activitățile de după-amiază, în care se permite
o intervenție individualizată.
Clasele step sunt spațioase, mesele sunt cinci la
număr și reunesc maxim șase copii la o masă, denumită
centru de activitate. Centrele pot fi: citire, scriere,
matematică, joc de rol, științe, arte, studii sociale, construcții
și pot propune diverse activități corelate cu domeniul al
cărui nume îl poartă, ținând cont, evident de particularitățile
de vârstă ale celor educați.
Elevii își aleg, la începutul zilei activitatea cu care
doresc să înceapă, apoi vor schimba centrele, mutându-se tot
grupul de la o masă la alta, în sensul acelor de ceasornic.
Până la finalul zilei, elevii vor parcurge toate centrele, prin
patru rotații succesive.
În întâlnirea de dimineață, elevii stau în semicerc, iar
învățătorul, în plen, reactualizează și consolidează
cunoștințele dobândite, transmite informații noi și se asigură
că toți elevii ajung la un nivel minim de noi achiziții ce le
vor permite desfășurarea de sarcini propuse în acea zi la
centre. În acest scop, învățătorul va concepe un mesaj pe o
coală de flipchart în care integrează conținutul nou și
caracteristicile acestuia pe noțiuni deja învățate și propune,
prin intermediul unei activități interactive participarea
elevilor la exersarea noii deprinderi. Odată dobândite,
acestea vor fi utilizate de elev în etapa a doua, munca la
15

centre, unde învățătorul explică sarcinile de
lucru și lasă elevului libertatea de a le rezolva.
Învățătorul devine un facilitator care pune la
dispoziție materialele necesare fiecărui centru și
intervine doar dacă este solicitat pe parcurs,
pentru a da explicații suplimentare sau pentru a
evalua. Referitor la evaluare, acesta se
realizează descriptiv, comunicându-i elevului
greșelile și oferind posibilitatea de a le corecta
singur.
După 30-40 de minute, învățătorul se
asigură că toți elevii au realizat sarcinile de la
centre și se reunesc în semicerc pentru a evalua
activitatea. Aici intervine etapa de evaluare și
autoevaluare a rezultatelor. Momentul poate fi
urmat și de o pauză activă muzicală, de mișcare,
antrenantă sau de respirație profundă pentru
liniștire. Apoi se rotesc centrele. Pauzele își au
rolul lor în programul step: după întâlnirea de
dimineață are loc o pauză de 20 de minute,
există pauză de masă, pentru servirea prânzului,
pauză de joacă în aer liber, și scurte pauze dupăamiaza, de gustare.
După-amiaza se pot desfășura activități
frontale de limbi străine, joc și mișcare,
dezvoltare personală. Specific step este și faptul
că, pe parcursul centrelor, sunt 2 învățătoare la
clasă.
Programul Step by Step pentru copii are drept
fundament credința fermă în principiul
democrației. Pe măsură ce examinează nevoile
elevului din clasele primare, Programul Step by
Step promovează neîncetat sisteme de valori ca:
respectul reciproc, responsabilitatea dintre
adulți și copii, onestitatea, grija și seriozitatea.
Adulții care modelează intenționat aceste valori
prin interacțiunile lor continue cu copiii de opt,
nouă și zece ani, îi învață de fapt pe aceștia
caracteristicile vitale ale liderilor viitorului.
Aceste caracteristici stau la baza dezvoltării
caracterului în Programul Step by Step.
Învățătorii îi ajută pe elevi să ia decizii și să-și
asume responsabilități și să-și exprime propriile
opinii, li se cere să pună întrebări și se
stimulează discuțiile.
Autorii Programului Step by Step
definesc ca responsabilitate de prima importanță
necesitatea creării unui nou model educațional
care să-l facă pe fiecare elev conștient de
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interdependența
tuturor
lucrurilor
din
viață. Elevii au diferite stiluri de învățare și de
aceea una din cele mai grele încercări ale
învățătoarei este satisfacerea nevoilor tuturor
elevilor. Învățătoarele trebuie să învețe să
înțeleagă diversele stiluri de învățare și să
adapteze mediul de învățare la nevoile fiecărui
copil. Procesul de învățământ centrat pe elev
este o alternativă dificilă la procesul de
învățământ tradițional.
Una dintre caracteristicile importante ale
acestei opțiuni este natura construită a ei.
Profesorul și elevul sunt obligați să schimbe
între ei idei, sentimente și cunoștințe, astfel încât
să ajungă la o construcție educațională solidă. În
cadrul acestui proces, atât elevul, cât si
profesorul aduc cu ei propriile abilități, valori,
prejudecăți, limitări și idei creative. În mod
ideal, aceste schimburi se fac între două
persoane care cunosc perfect ce pot și ce știu. În
realitate, elevul este în plin proces de formare al
personalității și inteligenței. El învață constant
noi lucruri, își modifică aspirațiile și interesele,
construiește noi relații și își dezvoltă noi
abilități. Pe de alta parte, nici măcar profesorul
nu se cunoaște întotdeauna suficient, atât din
punct de vedere psihologic, dar mai ales
profesional, după cum și propriile sale aspirații,
interese și abilități sunt într-o continuă
dinamică, poate nu complet conștientizată
pentru a fi valorificate optimal în activitatea
didactică.
Rolul nostru este, în mare măsură, de
facilitator al dezvoltării elevului. Desigur, se
așteaptă de la noi să îndoctrinăm elevii
(transmițându-le norme morale și ideologice
dezirabile), să îi pregătim pentru viața socială
într-un sistem social dat (democrație), să îi
capacităm cu abilități necesare pe piața forței de
muncă (ca să fie eficienți socio-economic).
Presiunile sistemului social nu trebuie să ne
facă, însă, să uităm că beneficiarul principal al
educației trebuie să fie elevul; dorințele, valorile
și scopurile sale primează întotdeauna. Degeaba
îndoctrinăm elevii, dacă ei nu ajung să înțeleagă
normele, să adere conștient, voluntar și constant
la ele. Degeaba îi pregătim să adopte
comportamente sociale dezirabile la nivel
macrosocial,
dacă
ei
nu
dezvoltă
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În vizită la Muzeul de locomotive cu abur din Reșița.

comportamente sociale adecvate în grupurile lor
de referință. Degeaba îi pregătim pentru o
profesie, dacă aceasta nu satisface aspirațiile lor
profesionale. Autocunoașterea este, mai întâi,
baza unei învățări programate, conștiente,
sistematice.
Învățarea poate fi și incidentală,
culturală, dar aceste tipuri de învățare scapă
controlului educatorului. Ca si profesori, este
necesar să știm care sunt limitele noastre,
convingerile
și
valorile
educaționale.
Autocunoașterea este, în același timp, finalitatea
ultimă, ideală, a educației. Din perspectiva
dezvoltării, viața este un proces de
individualizare, proces care are ca scop
devenirea noastră ca persoane distincte, unice.
Autocunoașterea este cheia acestui proces.
Evident ca toate eforturile educaționale conduc,
într-o formă sau alta la această finalitate. Ne
identificăm, de cele mai multe ori, cu statute
sociale oferite de educație.
În concluzie, autocunoașterea este
importantă pentru noi, profesorii, dar și pentru
elevi.
Autocunoașterea
este
baza
individualizării elevului. Cunoașterea nevoilor
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educative ale celor pe care îi educăm este la fel
de importantă ca și cunoașterea nevoilor noastre
profesionale.
Prof. Kiss Dora Alina
Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița
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PREZENTARE
„Toţi copiii au dreptul de a fi
educaţi împreună, oricare ar fi
dizabilitatea/ handicapul sau
dificultăţile de învăţare”.
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Importanța cunoașterii
elevilor și a adaptării
conținuturilor la specificul
fiecărui tip de deficiență
Educația reprezintă activitatea specializată, specific
umană, desfășurată în mod delierat prin care se mijlocește
raportul dintre om și factorii de mediu, favorizând
dezvoltarea omului prin intermediul societății și societății
prin intermediul omului.
În ”Terapia educațională compleză și integrată –
programe educaționale pentru elevii cu dificultăți de
învățare” M. Vlad preciza: ” Terapiile specifice - de
învățare, de comunicare, de adaptare, de socilaizare, de
integrare – nu sunt o practică frecventă în învățământul de
masă. În învățământul special, aceste terapii se realizează,
dar, de cele mai multe ori vizează doar limbajul,
comunicarea, corectarea vorbirii, demutizarea, orientarea
sau mobilitatea, omitându-se ce este mai important:
dezvoltarea și devenirea acestui copil/elev prin învățare și
socializare.
Programele de adaptare și integrare socială sunt cele
care vizează direct aceste aspecte.În psihopedagogia
specială se utilizează o serie de concepte ce cuprind întreaga
arie privind instrucția și educația copilului/elevului
deficient:
 Schema de intervenție în care este cuprins
copilul/elevul deficient: identificare-diagnozăorientare-intervenție-recuperare/abilitareintegrare;
 Selecția criteriilor în funcție de care se realizează
actul educațional, activitate esențială ce este
subordonată scopului general al educației speciale
de instruire adaptată și de intervenție specifică.
Astfel s-a convenit asupra sintagmei de copil/elev cu
cerințe educative speciale, care desemnează necesitățile
educaționale complementare obiectivelor generale ale
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 3 2019

educației și învățământului, care solicită o
educație adaptată particularităților individuale
și/sau caracteristicilor educației unei anumite
deficiențe de învățare, precum și o intervenție
specifică
prin
reabilitare/recuperare
corespunzătoare.
Atenția cadrului didactic se îndreaptă în
primul rând asupra câtorva elemente:
 educație adaptată particularităților
individuale;
 educație adaptată caracteristicilor
unei anumite deficiențe;
 educație printr-o intervenție specifică
corespunzătoare;
 necesități educaționale
complementare.
Atât școala obișnuită cât și școala
specială marchează tendința spre școală
inclusivă centrată pe cuprinderea tuturor
copiilor cu sau fără cerințe educative speciale, în
limita potențialului de învățare, valorizând
forțele copilului.
Abordarea copilului/elevului cu cerințe
educative
speciale
necesită
adaptarea,
procesului instructiv-educativ și compensatorrecuperatoriu, la potențialul de dezvoltare al
fiecărui copil/elev. L. Bochiș în cadrul
materialul elaborat pentru disciplina – Didactica
învățământului special și special integrat
evidențiază
importanța
cunoașterii
copiilor/elevilor și a adaptării conținuturilor la
specificul fiecărui tip de deficiență.
1. Principiul unităţii/corelaţiei dintre
senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract în
predare-învăţare (cunoscut şi sub denumirea de

principiul intuiţiei) - conform acestui principiu,
orice proces de cunoaştere se sprijină pe
percepţie, iar elevii au nevoie de suport intuitiv
în
înţelegerea
şi
asimilarea
noilor
cunoştinţe/informaţii.
2. Principiul accesibilităţii şi tratării
individuale, diferenţiate- acest principiu poate
fi, realizat prin respectarea particularităţilor
psihice determinate de tipul şi gradul
deficienţei. În legătură cu acest principiu
acţionează o regulă, şi anume stabilirea unor
corelaţii logice între cunoscut şi necunoscut,
între simplu şi complex, între particular şi
general, între concret şi abstract.
3. Principiul respectării particularităţilor
de vârstă şi individuale- conform acestui
principiu, în activitatea educativ-recuperatorie
trebuie să ţinem seama de relaţia existentă între
învăţare şi nivelul de dezvoltare al elevului, cu
respectarea particularităţilor individuale, a
naturii interioare şi a personalităţii educatului şi
valorificarea optimă a potenţialului intelectual şi
aptitudinal al acestuia.
4. Principiul sistematizării, structurării şi
continuităţii - acest principiu vizează necesitatea
de a asigura succesiunea activităţilor educative
după o logică strictă a informaţiei, de a selecta
şi corela cunoştinţele după esenţializarea lor, de
a le integra şi sistematiza în sisteme evolutive
corespunzătoare (concentrice şi liniare), de a
programa procesele şi operaţiile cognitive în
vederea dezvoltării ritmice şi intensive a
capacităţilor de cunoaştere din partea elevului
cu cerinţe speciale.
Elevii sunt diferiți, fiecare
este interesat de un anumit
lucru sau aspect din cadrul
programei școlare. De
aceea, cunoașterea elevilor
este foarte importantă.
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5. Principiul integrării teoriei cu
practica- acest principiu exprimă necesitatea
stabilirii unei legături directe între însuşirea
cunoştinţelor teoretice şi aplicarea lor în condiţii
practice variate. Cerinţele acestui principiu
prezintă o serie de avantaje în procesul educativcompensator, mai ales pentru elevii cu
deficienţe mintale şi senzoriale.
Noile deschideri şi inovaţii promovate
de educaţia incluzivă au determinat conturarea
unor principii care vin să susţină activitatea
educativă din şcoli şi alte servicii educaţionale
şi recuperatorii pentru elevii cu cerinţe speciale
(Asociaţia Naţională pentru educaţia cerinţelor
speciale în Marea Britanie - NASEN, 1999):
 principiul drepturilor egale- fiecare fiinţă
umană are dreptul la o dezvoltare personală,
socială şi intelectuală şi trebuie să aibă
asigurate ocaziile de a-şi desăvârşi potenţialul
propriu de dezvoltare;
 principiul unicităţii şi individualizării- fiecare
fiinţă umană este unică prin raportare la
trăsături de caracter, interese, abilităţi,
motivaţii şi nevoi de învăţare;
 principiul diversităţii- sistemul educaţional
trebuie astfel proiectat încât să ia în calcul şi
să-şi asume întreaga diversitate a categoriilor
de beneficiari cărora li se adresează;
 principiul accesului şi participării- toţi cei
care au nevoi/cerinţe speciale de învăţare
şi/sau dizabilităţi trebuie să aibă acces la o
educaţie adecvată şi de calitate.
Orice copil are o serie de particularităţi,
caracteristici care se referă la modul, stilul,
ritmul şi specificul învăţării sale. În acelaşi timp
o serie de copii au particularităţi ce îndreptăţesc
un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru
realizarea sarcinilor de învăţare; este vorba de
cerinţe speciale, diferite de ale majorităţii
copiilor şi care determină măsuri specifice.
Cerinţe speciale poate avea orice om/copil în
anumite perioade, pentru că cerinţele speciale
acoperă o realitate extrem de variată, complexă
şi dinamică - de la probleme simple, determinate
de dezvoltarea tipică a individualităţii şi
persoanei, până la problemele unice, care nu se
pot rezolva decât cu o intervenţie specială şi
specifică.
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O primă dezvoltare a programei de
”Terapie educațională compexă și integrată” a
apărut în 1992, fiind organizată după concepția
modulară și având ca punct de plecare un
corriculum model pentru deficienții mentali
elaborat de Carol Ouvry in 1987 și structurat pe
patru arii de dezvoltare:
 Aria de dezvoltare fizică, având ca obiectiv
central/global mișcarea cu componentele:
motricitatea grosieră, imaginea corporală,
fizioterapia:
 Aria de dezvoltare perceptivă, având ca
obiectiv central/global percepția motorie și
conștientizarea senzorială (vizuală, auditivă,
olfactivă, proprioceptivă);
 Aria de dezvoltarea intelectuală, având ca
obiectiv central/global formarea abilităților
cognitive
(abilități
logico-matematice,
formarea conceptelor, înțelegerea situațiilor,
formarea proceselor cognitive), precum și a
comunicării (receptivă sau expresivă);
 Aria de dezvoltare personală și socială având
ca obiectiv central/global independența
copilului într-un mediu cât mai restrictiv cu
componentele:
autonomia
personală
(autoservirea, autoîngrijirea), autonomia
socială (adaptarea la viața cotidiană) și
competențele sociale.
Integrarea acestor copii/elevi reprezintă
o acțiune exercitată direct asupra lor și care
implică o continuă transformare și restructurare
a potențialului și a însușirilor individuale.
Procesul de integrare constituie o acțiune
complexă care generează o fuziune între
elementele
personalității
și
elementele
sistemului social. Abilitățile și competențele
necesare adaptării și integrării sociale sunt
rezultatul unui proces continuu de învățare și
antrenament al deprinderilor copilului în situații
diverse de viață. Copilul/elevul cu cerințe
educaționale speciale va beneficia de programe
educaționale care să asigure în primul rând
terapia și recuperarea, facilitând astfel adaptarea
și integrarea sa în societate. Comunitatea trebuie
să intervină în vederea acceptării copilului cu
deficiențe, fără discriminare.
Prof. Buda Mihaela Alina
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Învățătorul… modern sau
dascălul zilelor noastre
PREZENTARE
Lucrarea își propune să
prezinte, fără a fi exhaustivă,
evoluția imaginii dascălului de
ieri până la profesorul pentru
învățământ primar al zilelor
noastre
și
provocările
contemporane.
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Motto:
,,Cuvântul e atât de bogat în înțelesuri, încât uneori, el
comunică mai mult decât trebuie…”
Ion Cristoiu

Pe școala românească actuală o aflăm permanent
într-un efort de schimbare și adaptare la cerințele societății
democratice contemporane. Modernizarea și alinierea
calității sale la nivelul standardelor educaționale europene,
cer o analiză atentă și actualizată, în concordanță cu evoluția
sistemelor de învățământ al celorlalte state europene
membre ale Comunității Europene, îndeosebi.
Dacă în țările mai dezvoltate din Uniunea
Europeană, cum sunt Germania, Austria, Franța, Finlanda,
Danemarca, Belgia, care devin ,,etalon” pentru noi, raportul
dintre cadrul didactic și numărul de elevi este de 1:10 sau
1:14, unde baza materială este asigurată de către stat pentru
unitățile de învățământ și este mult mai dezvoltată, implicit
mai eficientă, alături de fondurile proprii și private, țara
noastră se confruntă încă la nivelul învățământului cu
dificultăți ce se reflectă atât în activitatea și condiția elevilor,
cât și a cadrelor didactice. Diverșii factori negativi care
interacționează în desfășurarea optimă a procesului de
învățământ, fără să fie combătuți duc la formarea unei
imagini neclare, și, de asemenea negative, eronate asupra
unui sistem de valori ce a dus la apariția unor minți
strălucite, savanți și oameni de seamă în cele mai noi
domenii ale cunoașterii. Toate aceste valori ce duc mai
departe numele unei nații de oameni înțelepți, educați se
datorează într-un singur cuvânt învățătorilor, dascălilor.
Putem aduce în atenție plurivalența dascălului ce
trebuie să îndeplinească multiplele cerințe ale sistemului de
învățământ prin adaptarea multor roluri pedagogice cu
succes: serios, infantil, șef, supus, blând, exigent, apropiat,
distant, lider, concurent, dirijor, jucător,…., și enumerarea
poate continua, deci o multitudine în aparență contradicții,
21

Dascălul, o persoană cu influență

dar, în esență reprezentarea motorului
activităților pe care le desfășoară, liantul ce duce
la legarea unor noi relații în colectivul clasei, și
nu numai.
Elevul nu este obiect al educației, ci
subiect al propriei sale formări, fiind partenerul
autentic al dascălului său. O persoană care educă
este cel care oferă aprecierea fără de care nu
poate exista nici o legătură, nici viitor, nici
colaborare pozitivă, deoarece fiecare elev simte
nevoia de a fi prețuit și iubit. Învățătorul
demonstrează elevilor rezonanța sa la așteptările
lor prin fiecare cuvânt, gest, prin grija ce le-o
poartă mereu tratându-i ca personalități unice.
Le dă sentimentul siguranței recunoscând
meritele elevilor de câte ori are ocazia. El
trebuie să manifeste o atitudine pozitivă față de
conduita elevilor creativi, deoarece se știe faptul
că aceștia se desfășoară spontan, având de
fiecare dată manifestări inedite, răspunsuri
originale, creând impresia unui nonconformism.
22

Un bun psiholog trebuie să știe întotdeauna ce
este, ce reprezintă fiecare individualitate din
colectivul clasei, iar un bun pedagog știe să
îmbine caracterisiticile fiecăruia cu metodele,
procedeele corespunzătoare pentru a obține
conectarea individualităților într-un întreg
armonios.
Pentru a fi în pas cu vremurile și
tendințele actuale privind inovarea în sistemul
educațional, este necesară interconectarea
tradiției cu tehnologia, artei cu mecanicismul,
superficialității cu sensibilitatea deoarece și
dascălul zilelor noastre, inclusiv profesorul
pentru învățământ primar, devine creator,
șlefuitor, culegător al frumosului, pregătind
lumea de azi pentru cerințele societății
viitorului.
Prof. Groze Ioana Maria
Liceul de Arte „Sabin Păuța” Reșița
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Școala, cu bune și cu rele...!

PREZENTARE
„O școală incluzivă este o
școală deschisă către orice
elev, o școală care primește
orice elev, îl valorizează și îl
face să se simtă acasă. Este,
aș spune, școala ideală, unde
toată lumea se duce cu
plăcere și toți copiii sunt ajutați
să-și
atingă
maximumul
potențialului nativ. Este școala
care oferă sprijin accentuat
pentru acei copii care au
nevoie în mod deosebit de el".
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Desigur, exista și școli unde lucrurile nu se întâmpla
astfel, dar de cele mai multe ori, sprijinul oferit copiilor
nu este pe masura nevoilor acestora. Cu alte cuvinte,
politica școlii românesti este oarecum ,,Aceasta e ștacheta,
sari!". Dar ce face școala pentru a-l ajuta pe elev să sară? Ce
facem pentru cei care au dificultăți în a atinge ștacheta?
Tendința de a ignora copilul care are un ritm de
învățare mai lent e un fenomen foarte răspândit, și nu se ține
cont că acel copil nu are neapărat un nivel scăzut de
inteligență, ci pur și simplu un alt ritm de învățare. Copiii cu
cerințe educative speciale au fost integrați în școlile de masă
și trebuie să facă față acelorași standarde ca și ceilalți copii,
și astfel se confruntă cu fenomenul de excludere sau de
ignorare.
Predăm la nivelul copiilor excepționali, al
olimpicilor, restul nu ne interesează. Din păcate, există și
excluderi bazate pe criterii etnice, nu multe, dar cu atât mai
flagrante.
Desigur,
sunt
și
școli
în
care
situația este echilibrată, dar fenomenul despre care vorbeam
e deosebit de răspândit. Cu cât școala este mai departe de
idealul școlii incluzive, cu atât mai mare este nevoia de
intervenție. E vorba despre comunități în care apar probleme
lingvistice, în sensul în care elevii vorbesc acasa alta limba
decât româna, fapt valabil pentru toate minoritatile. Însă cei
care au nevoie urgent de sprijin sunt membrii
minoritatii rrome, pentru că, dacă celelalte minorități au
învățământ în limba maternă, rromii au o singura școală în
toată țara unde se face predare în limba rromani. În rest,
ei se adapteaza învățământului în limba română, și trebuie
să spun că sunt foarte doritori să facă acest lucru, însă un
copil care nu înțelege limba în care i se predă nu poate
performa la școală. Acest tip de comunitate trebuie
sprijinită.
Acesta este motivul pentru care Şcoala Gheorghe
Frăţilă din Glimboca, implementează proiectul „TIPS ŢIne Pasul cu Scoala!”, proiect finanţat de Uniunea
Europeană prin Programul Operaţional Capital Uman,
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componenta 1 – Şcoala pentru toţi, axa prioritară
6 – Educaţie şi competenţe, cod SMIS 104981.
Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu
Fundația pentru Cultură și Învățământ Ioan
Slavici, în calitate de beneficiar, ARAS –
Asociatia
Romana
Anti-SIDA
Filiala
Timisoara, în calitate de partener, Şcoala
Gimnazială Chevereșu Mare, în calitate de
partener asociat 1, Şcoala Gimnazială din Cenei,
în calitate de partener asociat 2, Şcoala
Gimnazială Băuţar, în calitate de partener
asociat 3 şi Şcoala Gimnazială nr.3 Oţelu Roşu,
în calitate de partener asociat 4.
Obiectivul general al proiectului este
prevenirea abandonului şcolar şi creşterea
calităţii serviciilor educaţionale incluzive, prin
facilitarea accesului la servicii educaţionale
incluzive şi consilierea a 90 de elevi, 34 de
preşcolari, 50 de părinți, cu accent pe cei de
etnie romă, din mediul rural şi dezvoltarea de
competenţe pentru 20 cadre didactice.
Activitățile desfășurate în cadrul
proiectului au vizat:
-activități tematice cu copii preșcolari (pregătire
pentru clasa pregătitoare);
-activitatea de informare și consiliere
educațională, individual sau de grup cu elevii;
- „Școala părintilor. Învață să fii părinte
dedicat!”;
-activități pentru creșterea rezultatelor școlare;
-activități tematice cu copii preșcolari, școlari,
părinți și membrii ai comunității;
-sprijinirea elevilor cu probleme în adaptarea
școlară prin accesul la un cabinet psiho-social.

Trebuie să menționăm faptul că 50 de
elevi primesc o masă caldă în zilele în care se
desfășoară activitățile de tipul „Școala după
școală” și 34 de preșcolari primesc o gustare
atunci când participă la activitățile organizate pe
ateliere tematice.
În primul an de proiect, 68 de elevi, 26
preșcolari, 10 părinți, 15 cadre didactice de la
Şcoala Gheorghe Frăţilă din Glimboca au
beneficiat de activități din cadrul proiectului.
Perioada de implementare a proiectului
este 15.06.2018 – 14.04.2021, cu o durată de 34
de luni şi are ca grup ţintă următoarele categorii:
34 de preşcolari cu vârsta între 3-5 ani, 90 de
elevi cu vârsta între 6-14 ani, 20 de cadre
didactice şi 50 părinţi.
Valoarea totală eligibilă a proiectului
este de 3.280.035,91 lei, 873566,23 lei fiind
valoarea finanțării acordată școlii din Glimboca.
„Scopul educaţiei ar trebui să fie
pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să
gândească independent şi care, în acelaşi timp,
să vadă în slujirea comunităţii realizarea
supremă a vieţii lor.” – Albert Einstein
Cu bune și cu rele, anii de școală rămân
o experiență de neprețuit. Cum au început deja
să se usuce frunzele și să se ascundă soarele, e
clar: începe școala.
Școala trebuie adaptată la copii și nu
copiii la școală!" (Alexander Sutherland)
Prof. Țepiș Marioara
Școala Gimnazială „Gheorghe Frățilă” Glimboca

Orice elev este binevenit
într-o școală incluzivă
deschisă spre modern.
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Învăţământul tradiţional
versus învaţământul modern,
metode de predare
PREZENTARE
Învăţamântul
tradiţional
versus invaţământul modern
ar trebui să constituie o temă
de
reflectare
pentru
persoanele care au rol în
educaţia şi instruirea copiilor.
Lupta dintre tradiţional şi
modern
este
deschisă
angajantă, revoluţionară.
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Prin profesia lor, dascălii sunt aceia care dau viaţă
transformărilor care au loc la nivelul sistemului de
învăţământ prin reformele care vizează calitatea educaţiei.
Modelul tradiţional de predare nu răspunde noilor tendinţe
în didactica modernă, fiind fondat pe un model de învăţare
pasiv (―triada învăţare frontala-studiul manualului
chestionare‖) În modelul tradiţional, cadrului didactic îi
revine rolul major de emiţător, de a transmite cunoştințe spre
un receptor pasiv, determinat dă memoreze, să reproducă
informaţia. Noul model de predare se vrea un model activ şi
presupune implicarea directă a elevului în procesul de
dezvoltare a capacităţilor de învăţare, în asimilarea
cunoştinţelor şi dobândirea gândirii critice. Acest model
impune în activitatea la clasă un nou tip de relaţionare pe
mai multe direcţii, profesor-elev, elev-elev, elev-profesor.
În învățământul tradiţional se cultivă competiţia
între elevi cu scopul ierarhizării. Competiţia stimulează
efortul şi pregăteşte elevii pentru viaţa dar poate genera
conflicte si comportamente agresive, marginalizarea unora
dintre aceştia, cultivă egoismul. Învățământul modern face
apel la experienţa proprie a elevului , promovează învăţarea
prin cooperare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii.
Munca în grup stimulează interacţiunea dintre elevi,
creşterea stimei de sine, încrederea in forţele proprii.
Metodele constituie elementul esenţial al strategiei
didactice, reprezentând latura executorie de punere in
acţiune a întregului ansamblu al procesului de învăţământ.
Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în :
1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică,
demonstraţia, lucrul cu manualul, exerciţiul;
2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea,
instruirea programată, studiul de caz, metode de simulare
(jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin
descoperire.
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Metodele de învăţământ bine alese si
aplicate duc la realizarea obiectivelor
informaţionale si formative ale lecţiei.
Principala metodă de educare a gândirii
în învăţământul tradiţional o constituie
expunerea profesorului, completată cu studiul
individual al elevului. Această metodă a fost
criticată, susţinându-se că ea nu favorizează
legătura cu practica. Lipsa de legătură cu
realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă
pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o
repete.
Cealaltă
metodă
tradiţională,
convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai
mult participarea elevilor, dar elevii sunt
ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma
clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea
elevilor.
Metodele noi - subliniază Piaget – sunt
cele care ţin seama de natura proprie a
copilului‖, iar Nicolae Iorga aprecia ca
―metoda cea mai bună are valoarea pe care i-o
da omul care o întrebuinţează‖ Vorbind despre
necesitatea inovării in domeniul metodologiei
didactice şi a căutării de noi variante pentru a
spori eficienţa activităţii instructiv- educative
din şcoala prin directa implicare a elevului şi
mobilizarea efortului său cognitiv, profesorul
Ioan Cerghit afimă:
,,Pedagogia modernă nu caută să impună nici un
reţetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea
metodelor, conservatorismul, rutina excesiva,
indiferența, aduc mari prejudicii 17 efortului de
ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se
opune în nici un fel iniţiativei şi originalităţii
individuale sau colective. În fond creaţia, în
materie de metodologie înseamnă o necontenită
căutare, reînnoire şi îmbunătăţire a condiţiilor
de munca în instituţiile şcolare”. Profesorul
deci, trebuie să aleagă metodele, sa le combine
si sa le demonstreze eficienţa si aplicabilitatea.
În România reforma invăţământului
vizează câteva obiective concrete cu trimiteri
către un invăţământ: - diversificat; - care
încurajează competiţia şi favorizează înnoirea;
18 - cu standarde ridicate, orientat spre
cercetarea ştiinţifică; - compatibilizat cu
sistemele europene, deci internaţionalizat; orientat spre valori. În concluzie, trebuie
menţionat faptul ca profesorul trebuie să-şi
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schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi
educării să coopereze cu elevii să se implice in
deciziile educaţionale.
Şcoala trebuie să-şi schimbe abordarea
faţă de desfăşurarea învăţării si să utilizeze
metode noi interactive care să conducă la o
învăţare potrivit tendinţelor societăţii. Exemple
de metode aplicate la clasă: metoda Frisco.
Metoda
prezintă
câteva
caracteristici
importante: - elevii sunt puşi să interacţioneze,
să se implice activ in actul de invăţare; - este
antrenantă, oferind noi alternative de învăţare; valorifică potenţialul uman de cunoaştere,
simţire şi acţiune; prin această metoda Frisco
prin care elevii joacă o atitudine faţă de o
problemă cum ar fi în „Căţeluşul şchiop” de
Elena Farago. Se stabilesc portretele psihologice
ale participanților grupelor); Iată posibile
reacţii: Optimistul - este sigur că problema se
poate rezolva; Ne ducem la doctor şi îl vindecă.
Realistul - caută soluţii, argumente pro şi contra;
Îl ducem la doctor dar dacă este prea târziu şi nu
se poate vindeca, vom avea noi grijă de el
Exuberantul - foarte încântat de situaţie
asigurând o atmosferă imaginativ creativă; Ce
dragălaş este, n-am mai văzut un căţel aşa de
frumos! Pesimistul - este sigur ca problema nu
se mai poate rezolva; E prea târziu! Nici n-are
rost să încercăm! Scepticul - e nesigur, se
îndoieşte; Dacă e prea târziu? Nu cred că se mai
poate face nimic!
Prof. Constantin Ligia Elena
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
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Elearning – instrumente IT în
educație
PREZENTARE
TIC în educaţie presupune
utilizarea Tehnologiilor
Informaţionale şi
Comunicaţionale pentru
organizarea şi asistarea
procesului de predare
învăţare.
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Experienţa implementării în ultimele decenii a
diverselor forme de TIC în sălile de clasă şi în alte formule
de instruire demonstrează că realizarea deplină a
beneficiilor oferite de TIC pentru educaţie nu va fi automată.
O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un
proces complex, multicomponent, care implică nu doar
tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi
aspectele curriculare şi pedagogice, de organizare
instituţilonală, competenţe ale cadrelor didactice, finanţe
etc.
Instruirea modernă nu se reduce doar la cunoaşterea
TIC – tehnologia în sine nu modifică structura procesului
educaţional. O educaţie de calitate poate fi obţinută doar în
cazul integrării tehnologiilor digitale, conceptelor şi
metodologiilor pedagogice moderne, universalizării
formelor de instruire şi a conţinuturilor, cooperării şi
colaborării atât a celor instruiţi, cât şi a celor care
gestionează procesul de instruire-integrare, care într-un
singur cuvânt este numită e-learning.
Cele mai populare tipuri de instrumente IT utilizate in
educație:
Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument
care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice disciplină și care
transformă învățarea într-o joacă. Aplicația este disponibilă
gratuit online și presupune existența unui calculator care
afișează o serie de întrebări cu patru variante de răspuns;
elevii se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de
aplicație prin intermediul profesorului. Ei pot participa la
joc individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi
realizat de profesori din contul acestora sau poate fi selectat
dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic deține
controlul asupra desfășurării activității; el decide când
începe jocul și când trece la următoarea întrebare.
Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp
stabilit anterior de profesor, prin selectarea de pe terminalele
27

Creșterea industriei elearning:
O privire în direcția spre care
se îndreaptă învățarea online

lor mobile a variantei pe care considerată
corectă. După ce timpul expiră, este afișat
răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback
asupra cunoștințelor lor.
Personal, utilizez acest instrument atunci
când îmi propun să verific asimilarea unor
conținuturi de către elevi (în etapa de actualizare
a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de
evaluare formativă), atunci când solicit
exersarea unor conținuturi, recunoaștere
componente. Aplicația poate fi utilizată și
pentru stabilirea temelor pentru acasă pe care
elevii să le rezolve în format digital.
Storybird (storybird.com) este o
aplicație care permite crearea de povești
ilustrate, utilizând resursele disponibile online
(diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea
instrumentelor, aceasta are un nivel care poate fi
folosit gratuit și unul care implică achiziția unor
opțiuni suplimentare, precum posibilitatea de a
imprima povestea creată pe site. În continuare
ne vom referi la varianta gratuită. Aceasta are
zone dedicate profesorilor, elevilor și părinților.
Aceștia pot interacționa și au posibilitatea de a
oferi feedback prin postarea de comentarii la
produsele de activitate. Odată finalizate,
poveștile pot fi făcute publice sau pot fi
vizualizate doar de grupul de prieteni. Profesorii
pot stabili o temă din zona dedicată acestui scop
(Assignments), pot vizualiza materialele
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realizate de elevi, pot să le ofere feedback și pot
invita părinții să vadă poveștile realizate de
propriii copii. Părinţii nu au acces decât la
materialele realizate de copiii lor, nefiind permis
accesul la materialele celorlalți elevi (decât dacă
acestea sunt postate în zona publică). Elevii
creează mini-cărticele de povești pornind de la
modele oferite de platformă și desene
disponibile online; rezolvă teme trasate de
profesor și pot să ia parte la teme periodice
(challenges) propuse de administratori. De
obicei, acestea sunt lunare și constau în scrierea
unor povești având o tematică dată. Spre
exemplu, tema lunii noiembrie 2017 se numea
Who Cares? și îndemna utilizatorii să realizeze
povești în care să prezinte relația cu o persoană
importantă din viața lor. Cele mai bune povești
au fost postate și au devenit publice.
Aplicaţia Storybird este un instrument
ușor de utilizat pentru materii incluse în aria
curriculară Limbă și comunicare (în mod special
limba engleză), dar și pentru alte discipline,
precum cultură civică, geografie, biologie,
istorie, educație artistică sau dirigenție. De
asemenea, aplicația se poate utiliza și în
realizarea unor proiecte extracurriculare care să
stimuleze creativitatea elevilor, să le dezvolte
competențele digitale, lingvistice și artistice etc.
Prof. Blujdea Elena
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PREZENTARE
Un obiectiv principal al
formării continue a cadrelor
didactice în utilizarea noilor
tehnologii în procesul de
învăţământ îl poate constitui
îmbunătăţirea calităţii
capitalului uman din educaţie,
dezvoltarea competenţelor
personalului didactic cu
ajutorul tehnologiilor
moderne, în scopul utilizării
instrumentelor digitale în
predarea eficientă la clasă şi
evaluarea standardizată a
cunoştinţelor elevilor.
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Noua configuraţie a
proiectării activităţii de
învăţare în didactica
modernă
Metodele de instruire didactica folosite de catre
profesori în cadrul actului de învățare–predare, trebuie sa fie
grupate în strategii inovative prin care educabilul să fie atras
către studiu.
În ultima perioadă profesorii au fost atrași spre
cursuri de formare profesională continuă tocmai datorită
faptului că elevii ne depășesc uneori în ceea ce privește
folosirea noilor tehnologii (în sfera comunicațiilor în
special). Noile tehnologii pot contribui la dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice şi fac posibile rezultate din
cele mai interesante.
Astfel, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sunt
instrumente de bază, iar această societate informaţională
devine una reală. Adaptarea presupune schimbarea modului
de gândire pentru a ne adapta la noile cerinţe. Dezvoltarea
profesională continuă a cadrelor didactice trebuie văzută din
două perspective:
 pentru perfecţionarea metodelor de instruire în
vederea dezvoltării profesionale proprii;
 pentru adaptarea la noile cerinţe ale generaţiei de
elevi.
Dacă din prima perspectivă reiese că formarea
profesională continuă este absolut necesară fiecarui profesor
în scopul modernizării metodelor de învățământ folosite, a
doua perspectivă trebuie să aducă profesorul cât mai
aproape de elev, cât mai aproape de înțelegerea acestuia
folosind temeinic tehnologii moderne (calculatorul,
platformele e-learning, softuri educationale)
Exemplele de bună practică pot fi aduse mult mai ușor
în atenție dacă între școli s-ar crea o legatură “electronică”
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formându-se rețele parteneriale, în funcție de
specificul școlii respective.
Un obiectiv principal al formării continue
a cadrelor didactice în utilizarea noilor
tehnologii în procesul de învăţământ îl poate
constitui îmbunătăţirea calităţii capitalului uman
din educaţie, dezvoltarea competenţelor
personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor
moderne, în scopul utilizării instrumentelor
digitale în predarea eficientă la clasă şi
evaluarea standardizată a cunoştinţelor elevilor.
Prin posibilitatea elevilor de a
interacţiona folosind noile tehnologii se asigură
o integrare a noţiunilor predate, iar prin
intermediul softurilor educaţionale se permite
crearea de modele şi exemple ale ideilor predate,
lăsând posibilitatea elevilor de a experimenta
singuri noţiunile teoretice.
Pentru realizarea în bune condiții a
dezvoltarii tehnicii informaționale a cadrelor
didactice și a elevilor, este necesară dotarea la
nivelul
fiecarei
clase
cu
computer,
videoproiector și acces la internet, facilitând în
acest mod accesarea mai ușoară a diferitelor
platforme de studiu și softuri educaționale.

Pentru a exista un proces real de învăţare,
nu este suficient să petreci timp în universuri
virtuale, să utilizezi CD-uri multimedia sau să
comunici cu softuri inteligente. Este necesar ca
aceste operaţii să fie realizate de un subiect cu
scopul de a realiza o sarcină didactică, ataşată
unui proiect şcolar. Elaborarea unei sarcini
trebuie să aibă în vedere: obiectivele
pedagogice, situaţia iniţială, tipul activităţii,
participarea subiectului, a profesorului şi a
dispozitivului.
Prin soft educaţional se înţelege orice
program proiectat pentru a fi utilizat în
instruire/învăţare. Peste tot vom întâlni softuri
specializate care îşi propun să ne amplifice
puterea de a acumula, stoca şi prelucra
informaţia, precum şi de a lua decizii pe baza
procesării rapide a acestei informaţii. În multe
dintre aceste activitati softurile utilizate nu au
fost proiectate special pentru domeniul
învăţământului, ci pentru a rezolva o problemă
specifică, indiferent de domeniul social în care
se utilizează. Acestea sunt asa/numitele softuri
utilitare (de ex., editoarele de texte, bazele de
date, tabelele matematice).

Kahoot!
aduce angajament și
distracție pentru peste
1 miliard de jucători în
fiecare an la școală, la
serviciu și acasă

Găzduiește

Creează
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Joacă
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Kahoot! - utilizat în
cadrul studiului la clasă
efectuat de elevii de la
Colegiul Tehnic Reșița

Noile platforme Kahoot și Quizz
reprezintă un excelent exemplu de abordare
inovativă de creare a materialelor educative de
învățare atractivă pentru elevi. Materialele
digitale pot fi folosite în diverse medii de
instruire şi acoperă o varietate mare de materii:
matematică, fizică, chimie, istorie, istorie,
biologie, informatică, geografie şi tehnologie.”
Lecţiile de tip quizz şi-au dovedit
eficienţa şi datorită faptului că obiectivele
propuse (generale sau operaţionale) sunt
centrate pe formarea de capacităţi proprii
folosirii limbii în diferite situaţii de comunicare,
reprezentând
o
adaptare
adecvată
a
conţinuturilor de învăţare la nivelul de vârstă şi
la interesele elevului. Testele au un design foarte
clar, plăcut, care contribuie în mod semnificativ
la înţelegerea conceptelor şi fenomenelor
prezentate. Bogate în funcţionalităţi multimedia,
lecţiile de tip quizz sunt un exemplu de bună
practică pentru noile tendinţe de învățare.
Spre
exemplificare,
accesând
platformele Kahoot și Quizzis la clasele a X-a și
a XI-a de mecanici auto, din învățământul
profesional și la clasele a XI-a și a XII-a de
electricieni auto, de la liceu, prin testele de tip
quizz despre construcția și funcționarea
automobilului, precum și despre modul de
întreținere, reparare și diagnosticare a
automobilelor, am observat un progres în
activitatea de învățare a elevilor la modulele de
specialitate. Aceste teste i-au atras pe elevi încă
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de la început, prin faptul că au avut posibilitatea
să își utilizeze propriile telefoane la ore, pentru
a accesa platformele mai sus menționate și
puteau concura între ei în mod direct. Prin
aplicarea acestor metode moderne de învățare, a
crescut motivația învățării la elevi, a participării
active a acestora la ore, a propriei lor dorințe de
autodepășire precum și de depășire a celorlalți.
Astefel elevilor le sunt la îndemână toate
stilurile de învățare: auditiv, vizual și practic.
Noile cerinţe ale programei şcolare,
dorinţa elevilor, dar şi a profesorilor, de a utiliza
mijloace moderne în procesul educaţional
impun o nouă configuraţie a proiectării
activitaţii de învăţare în didactica modernă. Prin
utilizarea platformelor de tip quizz, orele
predate au şanse egale de a se înscrie în
exemplul complex de virtualizare a educaţiei.
Prof. Roșu Daniela Giorgiana
Colegiul Tehnic Reșița
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La video et son exploitation
en classe de FLE
PREZENTARE
Imaginile video pot
reprezenta un instrument
important pentru a ușura
înțelegerea orală. Ele
reprezintă una dintre cele mai
bune surse de date culturale
și lingvistice. Oferă diferite
posibilități profesorului, din
diverse documente: ziare,
seriale sau seriale, dezbateri,
publicitate, interviuri, desene
animate.

L’image est un moyen de susciter la curiosité des
apprenants. A ce titre, la télévision représente l’une des
meilleures sources de données culturelles et linguistiques.
Elle offre diverses possibilités à l’enseignant, à partir de
documents variés: journaux, séries ou feuilletons, débats,
publicité, interviews, dessins animés.
La vidéo peut représenter un outil important pour
faciliter la compréhension orale. Parce que le visuel permet
une meilleure compréhension globale. Mon expérience avec
mes élèves a montré le rôle positif dans le déroulement de
la compréhension, ils sont plus attentifs et moins inquiets,
plus sûrs d’eux-mêmes devant un document visuel, en plus,
aujourd’hui, la promotion des chansons est largement
assurée par des clips. Ils apportent un univers
supplémentaire à la chanson, celui de l’image. Les clips
français ont mis du temps à échapper à la simple
présentation de l’artiste en train de chanter. Aujourd’hui, ce
sont parfois de vraies oeuvres artistiques indissociables de
la chanson. Comme objectifs généraux du travail avec la
vidéo on pourrait mentionner:
- Amener l’apprenant à observer, apprécier, critiquer,
porter un jugement sur ce qu’il voit;
- Apprendre à décoder des images, des sons, des
situations culturelles, en ayant recours à des documents
authentiques ou semi-authentiques filmés;
- Développer l’imagination de l’apprenant, l’amener à
deviner, anticiper, formuler des hypotheses;
- Le rendre capable de produire, reformuler, résumer,
synthétiser;
- Permettre à l’apprenant de construire son savoir.
Activités proposées avec la video:
Moi, personnellement, je préfère la vidéo de type
vidéoclip ou film, parce qu’on peut réaliser diverses
activités dans différentes situations:
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a) quand on utilise l’image sans le son:
Exemple :
Quel que soit le type de support vidéo
utilisé (vidéoclip, documentaire, reportage, film,
séquence de film…), présentez aux apprenants
l’image sans le son et demandez leur de noter
tout ce qui fait sens. La recherche
d’informations en analysant l’image est un bon
moyen ensuite de les amener à une production
orale.
La durée de la séquence ne doit pas
dépasser 3 minutes dans un premier temps, si
vous attendez que l’apprenant prenne en note le
maximum d’informations.
Un seul visionnement n’est pas suffisant
et doit être complété d’un second, peut-être
même d’un troisième.
Avant le premier visionnement, vous
devez leur demander de déterminer le type de
séquence vidéo, le cadre spatio-temporel, de
décrire les personnages; l’image seule doit leur
permettre de répondre à ces questions, qu’ils
traiteront ensuite à l’oral avec vous.
Lors du second visionnement, ils
devront s’intéresser à ce que font les acteurs de
la séquence vidéo, à l’enchaînement des actions.
Ils décriront à l’oral ce qu’ils ont vu, et feront
des hypothèses.
Ils peuvent avoir besoin d’un troisième
visionnement de la séquence, et vous leur
demanderez d’imaginer les dialogues entre les
personnages (s’il s’agit d’un film), d’imaginer
les slogans (s’il s’agit d’une publicité); vous
pourrez leur faire prendre conscience aussi des
différents registres possibles, des différents
sentiments des personnages, et éventuellement
de leur faire jouer la scène imaginée ensemble
tout en visionnant à nouveau la séquence sans le
son. Il s’agira ici de mettre en place une sorte de
doublage son (voix off). Pour cette activité, il est
préférable de les faire travailler en groupe de 3
ou 4 apprenants. Vous comparerez ensuite les
interprétations de chacun.
b) quand on utilise l’image avec le son:
Ce type d’utilisation est différente, car
les apprenants vont devoir focaliser leur
attention sur l’image et le son à la fois, sachant
que l’image sera cette fois-ci (dans bien des cas)
une aide à la compréhension.
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Projetez une ou deux minutes d’un
extrait de programme enregistré ou d’une vidéo
quelconque, en leur demandant de déterminer de
quel type d’émission il s’agit. Ils devront ici
justifier leur réponse en argumentant.
Avant de visionner la séquence choisie
une seconde fois, vous leur demanderez de
repérer toute information qui leur permettra
ensuite de décrire le cadre spatio-temporel, les
personnages, les actions, le registre utilisé par
les personnages, les sentiments de chacun, les
tons. Ces éléments pourront être déterminés
grâce aux voix, à la tonalité utilisée. La bande
son permet, par consequent, d’aller plus loin
dans l’analyse.
Ensuite, s’il s’agit d’une publicité, ils
peuvent imaginer le slogan. S’il s’agit d’une
séquence de film, demandez leur d’imaginer la
suite. Si c’est un extrait d’un journal télévisé, ils
pourront inventer la prochaine info.
Cette activité leur donne l’occasion de
faire appel à l’imaginaire, à leur créativité.
c) quand on complète une histoire:
Choisissez un extrait de film, de deux ou
trois minutes maximum. Les apprenants
visionneront ce passage crucial dans l’action, et
devront imaginer les raisons pour lesquelles
nous sommes arrivés à cette situation. Vous leur
ferez imaginer la scène précédente.
Ils travailleront une fois de plus sur
l’hypothèse, en utilisant toutes les formes du
possible. Ils devront aussi se justifier, et vous
travaillerez ainsi l’argumentation, et la
cohérence. Le même exercice peut être réalisé
sur la suite de la séquence vidéo. Quelles sont
les conséquences ? Vous pourrez les faire
travailler sur le futur proche, le futur simple et
le présent à valeur de futur.
d) quand on a un «blanc vidéo»:
Il est intéressant de recopier une bande
vidéo en remplaçant par un blanc un passage
d’environ une minute. Les apprenants
visionneront, par conséquent, une séquence de 3
minutes dont il manquera une partie et ils
devront imaginer le déroulement de cette
séquence manquante. Faites les travailler en
groupe et faites leur imaginer différents
scénarios.
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Cet exercice a pour objectif d’évaluer la
capacité de compréhension d’un message
audiovisuel, mais surtout d’améliorer la
cohérence. En effet, ils devront faire des
hypothèses qui impliquent une adéquation entre
la séquence précédente et la séquence suivante.
Ils devront aussi apporter des justifications
quant à leurs propositions.
e) quand on visionne un film dans son
intégralité et on fait une synthèse (niveau
avancé):
Les films en français peuvent être
visionnés de deux façons :
- soit l’enseignant décide de ne pas faire de
coupure lors du visionnement et les apprenants
voient le film dans son intégralité.
- soit l’enseignant décide de segmenter le film,
à des moments stratégiques, donnant la
possibilité à l’enseignant d’enchaîner sur une
activité.
Dans les deux cas, le film donne lieu à
une tâche concrète demandée aux apprenants.
Réaliser des coupures lors du
visionnement peut donner l’occasion au
professeur de vérifier la compréhension, par un
QCM qu’il fait suivre d’une correction
immédiate et justificative, ou d’une série de
questions ouvertes à l’oral coordonées par
l’enseignant lui-même.
Par contre, si vous décidez de ne pas
réaliser de coupures, nous imaginerons un tout
autre travail lié davantage à l’expression écrite:
il peut être demandé aux apprenants de :
- faire un résumé de l’histoire ;
- débattre sur le thème du film (le sujet étant
donné par le professeur);
- d’imaginer une suite au film;
- d’imaginer la vie d’un des personnages, suite
au film ;
-de composer un scénario sur la même trame.
f) quand on utilise un passage de film choisi
pour une activité de grammaire:
Dans certains films, nous pouvons
choisir des extraits qui exploitent plus
spécialement un point grammatical précis. Si le
passage contient suffisamment d’occurrences du
point grammatical à traiter, vous pourrez
organiser autour du point de grammaire une
conceptualisation grammaticale. Par exemple,
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sur l’injonction, sur l’utilisation du subjonctif,
sur l’impératif. Ce sont des points
grammaticaux qu’ils savent généralement
utiliser, mais sur lesquels ils font encore des
erreurs. Cette conceptualisation les aidera à
réfléchir sur le fonctionnement de ce point et à
mieux l’utiliser.
Lors du visionnement de l’extrait, les
apprenants devront, après avoir répondu aux
questions de compréhension de l’enseignant,
deviner quel est le point grammatical qu’ils vont
traiter, ce qui est le plus récurrent. Le professeur
les aidera à trouver ce point s’ils ne le devinent
pas. Ensuite, ils devront en visionnant une
seconde fois faire un repérage des occurrences
entendues, et les relever sur un papier. Ils
devront ensuite faire une mise en commun de
ces formes. Et proposer des hypothèses sur le
fonctionnement de ces formes, en s’aidant du
support vidéo.
Les phases suivantes seront celles de la
vérification des hypothèses, de la formulation
d’une règle (définitive ou non) et d’une phase
d’appropriation, qui passera par une série
d’exercices en contexte, dans lesquels il serait
souhaitable d’utiliser les personnages du film et
la situation dans laquelle l’action se déroule.
L’utilisation de la vidéo en classe de
français langue étrangère facilite l’acte
pédagogique et rend le cours plus attrayant aux
yeux des apprenants, souvent habitué à des
supports plus classiques. Il s’agit également
d’avoir une vision plus claire de l’univers
francophone, qu’ils commencent à appréhender.
La vidéo se place parmi les nombreux
supports possibles, permettant de varier nos
approches en tant qu’enseignant de langue.
Linca Florin Gabriel
Liceul de Arte „Sabin Păuţa" Reşiţa
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Impactul rețelelor de
socializare asupra
adolescenților
PREZENTARE
Rețelele sociale contribuie la
o reevaluare a interacțiunilor
și relațiilor tradiționale dintre
specialiștii în orientare
școlară și profesională și
tineri. Accentul migrează de
la cunoștințele „de
specialitate” la un amestec de
cunoștințe de specialitate și
cunoștințe construite social.
Astfel, rețelele sociale pot
juca un rol esențial în
reformarea activității de
orientare școlare și
profesională, pentru a veni în
întâmpinarea tinerilor care au
nevoie de ajutor pentru a
descoperi oferta școlară și
alege parcursul optim.
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Omul este o fiinţă complexă, iar nevoia de a
comunica, de a transmite sau de a primi semnale, mesaje,
informaţii, idei și sentimente este o trăsătură fundamentală
a sa, ea îi defineşte viaţa, îi coordonează acţiunile,
organizarea socială, îi condiţionează întreaga evoluţie.
În prezent datorită modernizării din domeniul
tehnologiilor informaţionale, omul a fost pus în faţa altui tip
de comunicare şi anume comunicarea electronică, ce se
efectuează prin rețelele de socializare. Acest fapt creează
bareme asupra relaţiilor interpersonale. Problema ce ţine de
reţelele de socializare, modul de comunicare, relaţiile
interpersonale este foarte actuală în prezent.
Chiar dacă trăim într-o perioadă în care rețelele de
socializare au un impact puternic în viața noastră deoarece
facilitează comunicarea și accesul la diferite surse de
informații, utilizarea în exces a acestor mijloace de
comunicare virtuală poate atrage după sine o serie de
consecințe negative în planul dezvoltării emoționale sau
sociale ale adolescentului. Rețeaua socială este definită ca
un grup de indivizi, care sunt împreună și fac parte dintr-un
anumit grup, adesea asemănându-se cu o comunitate sau un
cartier.
În primul rând, rețelele de socializare au o influență
negativă asupra tinerilor care sunt ușor de influențat. Pe
principiul că "nu tot ceea ce zboară se mănâncă", nu tot ceea
ce se prezintă pe o rețea de socializare este adevărat, ci tinde
să fie pictat în culori mai vesele decât acelea din realitate.
Uneori, drumul către succes al unui coleg nu este atât de
drept precum apare pe pagina lui virtuală, iar viața de vis a
unei prietene frumoase nu înseamnă o călătorie fără piedici.
Tinerii au nevoie să relaționeze în mod direct, să
comunice deschis, dezvăluindu-și și modelându-și pozitiv
personalitatea, iar abordarea exclusivă în spațiul virtual nu
face altceva decât să-i țină captivi în propriul univers.
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Partea bună, partea rea
și partea urâtă… Care
este impactul rețelelor
de socializare asupra
vieții?

Un alt neajuns al interacțiunii în spațiul
virtual îl reprezintă riscul de a stabili relații cu
persoane care își ascund identitatea sau oferă
drept paravan o falsă identitate, relația în sine
sau comunicarea ajungând pe o pistă falsă.
Comunicarea are mereu în centru emițătorul
mesajului, prin faptul că informațiile pornesc de
la un gând, o idee sau o imagine pe care acesta
o postează și în felul acesta informațiile circulă
unidirecțional.
În primul rând trebuie să ne facem o
autoanaliză să vedem cum alocăm timp pe
reţelele de socializare şi ce facem în acel
moment. Dacă timpul petrecut online nu e în
concordanţă cu scopurile noastre atunci este
bine să îl reducem. Să vedem ce activităţi putem
să inserăm în programul nostru aşa încât să
evităm să stăm mult timp online. Există
programe care monitorizează cât timp am
petrecut şi ce am făcut pe reţelele de socializare.
Putem să ne instalăm un astfel de program şi să
vedem cât timp am stat, vom deveni mai
conştienţi şi ne va fi mai uşor să ne dăm seama
când şi unde petrecem timp. Recompensele pe
care ni le dă mediul virtual trebuie înlocuite cu
recompensele din viaţa reală. Decât să stăm să
conversăm cu cineva în mediul virtual poate că
ar fi bine să ne întâlnim cu persoana respectivă.
Rețelele sociale contribuie la o
reevaluare a interacțiunilor și relațiilor
tradiționale dintre specialiștii în orientare
școlară și profesională și tineri. Accentul
migrează de la cunoștințele „de specialitate” la
un amestec de cunoștințe de specialitate și
cunoștințe construite social. Astfel, rețelele
sociale pot juca un rol esențial în reformarea
activității de orientare școlare și profesională,
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pentru a veni în întâmpinarea tinerilor care au
nevoie de ajutor pentru a descoperi oferta
școlară și alege parcursul optim.
Cel mai des întâlnit, dar și cel mai limitat
scop în care sunt utilizate rețelele sociale în
activitatea de orientare școlară și profesională
este cel de transmitere a informațiilor. Rețelele
sociale reprezintă o modalitate eficientă de
transmitere și diseminare rapidă a informației,
ceea ce le permite profesorilor să ia legătura,
instantaneu, cu un număr mare de persoane. Cu
toate acestea, utilizarea rețelelor sociale cu titlu
de sursă de informare în scopuri profesionale,
inclusiv în învățământ, ridică unele semne de
întrebare.
În concluzie, rețelele de socializare, ne
ajută să fim mereu la curent cu noile știri, să
accesăm poze sau informații despre prieteni
apropiați, cunoștințe, familie sau foști colegi pe
care nu i-am mai revăzut de mult timp, să nu
ratăm nici o zi de naștere, însă, interacțiunea în
spațiu virtual, ca orice alt aspect al realității, pe
care îl facem în exces, poate atrage după sine o
serie de consecințe negative, de care trebuie să
ținem cont atunci când avem o astfel de
abordare.
Omul e făcut să fie liber. Pericolul e cum
anume înțelegem libertatea. În acest caz,
libertatea înseamnă utilizarea tehnologiei strict
la nevoie și cât mai puțin, astfel îmbunătățind
viața reală, cea virtuală fiind eliminată, toate
având un efect pozitiv asupra generațiilor
actuale și viitoare.
Prof. Vântu Ana Luminița
Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă" Caransebeș
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Învățarea creativă

PREZENTARE
Analiza a două dintre
metodele creative de educare
a elevilor sunt prezentate
într-un mod simplu, dar
instructiv pentru o înțelegere
mai deplină.
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Prin învăţarea creativă nu se urmăreşte neapărat a se
face din fiecare copil un geniu, dar putem şi trebuie să
reuşim, ca dascăli, să facem din fiecare copil un participant
activ – independent sau în grup – la „redescoperirea”
adevărurilor despre lucruri şi fenomene, atunci când i se
indică direcţiile de cercetare sau i se dau notele definitorii,
să-şi pună întrebări similaren cu cele pe care şi le pune
cercetătorul ştiinţific cum ar fi: „cine”, „ce”, „unde”, „prin
ce mijloace”, „în ce scop”, „cum”, „când”, deoarece ele
întreţin interesul pentru cunoaştere şi corespund spiritului de
curiozitate al copilului.
Ideea după care educaţia reprezintă un act de modelare
prin prisma valorilor şi strategiilor validate, confirmate şi
apreciate social este unanim acceptată. Noile concepţii
pedagogice nu supun îndoielii acest fapt ci, mai degrabă,
efectele mai îndepărtate ale cercetării exclusive a actului
formativ pe dimensiunea trecutului, a continuităţii, a
identităţii, prin ignorare (mai mult sau mai puţin conştientă)
a dimensiunii viitorului, discontinuităţii.
Cel mai semnificativ dintre acestea se pare a fi
edificarea unei personalităţi reactive, înzestrată cu un larg
repertoriu de cunoaştere, cu mare capacitate de memorare şi
gândire convergentă, aptă de învăţare reproductivă şi
capabilă să soluţioneze probleme standard, în baza unor
algoritmi temeinic asimilaţi şi autonomizaţi.
Optimismul ce o caracterizează vine din validitatea
soluţiilor care se impun „de la sine”, prin reluarea şi
rezolvarea aceloraşi categorii de sarcini. Că la acest rezultat
a contribuit nu doar şcoala (prin stilul didactic, tipul
sarcinilor de învăţare şi al evaluării, natura exigenţelor şi
recompensele) ci şi alte numeroase elemente sociale (de la
ritmul vieţii sociale, presiunea activităţilor, normelor şi
exigenţelor, tipul şi amploarea solicitărilor) nu încape nici
un dubiu. Presiunea exercitată de conformism, de regulă de
ceea ce „trebuie” pentru că „aşa e bine sau frumos” a devenit
la un moment dat extremă, chiar şi în domenii cum sunt
moda şi arta.
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Activităţile propuse elevilor în scopul
sporirii gradului de implicare activă şi creativă
în şcoală, trebuie să asigure:
1. Stimularea gândirii productive, a gândirii
critice, a gândirii divergente şi laterale;
2. Libertatea de exprimare a cunoştinţelor,
a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar ca
adecvate activităţile care cer spontaneitate şi
contribuie la dezvoltareaindependenţei în
gândire şi acţiune;
3. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor
specifice fiecarui individ în parte;
4. Incitarea interesului către nou,
necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii
soluţieidupă depunerea unui efort de căutare de
către elev;
5. Exersarea capacităţilor de cercetare, de
căutare de idei, de informaţii, deposibilităţi de
transfer de sensuri, de criterii de clasificare;
6. Dezvoltarea capacităţii de organizare de
materiale, de idei prin întocmirea deportofolii
asupra activităţii proprii, de colecţii de cuvinte,
de obiecte, decontraste;
7. Organizarea de discuţii pe anumite teme,
iniţierea de jocuri, de excursii;
8. Educarea capacităţii de a privi altfel
lucrurile,
de
a-şi
pune
întrebări
neobişnuitedespre lucruri obişnuite.
Pentru a stimula activismul şi creativitatea
elevului, profesorul însuşi trebuie să fie un tip
creativ şi activ, să manifeste un comportament
şi o atitudine pozitivă în acest sens.Instruirea
interactivă şi creativă redimensionază rolurile şi
ipostazele cadrului didactic.
Prezentăm mai jos un exemplu de
dezvoltare a capacității de creativitate a elevilor,
prin folosirea unor metode de învățământ
moderne.
Mai jos se prezintă un material de învăţare
folosind ca metodă Explozia stelară.
Exemplu: Explozia stelară (Starbursting)
Este o metodă nouă de dezvoltare a
creativităţii, similară brainstormingului. Începe
din centrul conceptului şi se împrăştie în afară,
cu întrebări, la fel ca o explozie stelară. Scopul
metodei este de a obţine cât mai multe întrebări
şi astfel cât mai multe conexiuni între concepte.
Este o modalitate de stimulare a creativităţii
individuale şi de grup.
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Explozia stelară facilitează participarea
întregului colectiv, stimulează crearea de
întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul
dezvoltă construcţia de idei pe idei.Îîncepe din
centrul conceptului și se îndreaptă spre exterior,
cu întrebări, asemenea exploziei stelare. Se
scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi
se formulează cât mai multe întrebări care au
legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl
constituie cele de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De
ce?, Când?
Etapele metodei ”Explozia stelară”:
1. Elevii sunt așezați în semicerc. Pe o stea
mare sau pe o foaie de hârtie se scrie sau se
desenează ideea centrală.
2. Pe alte 5 steluțe se scrie câte o întrebare
de tipul: CE? CINE? UNDE? DE CE? CÂND?
Cinci elevi extrag câte o întrebare. Fiecare
elev din cei cinci își alege câte trei-patru colegi
organizându-se astfel în cinci grupuri.
3. Grupurile cooperează în elaborarea
întrebărilor.
4. La expirarea timpului, elevii revin în
semicerc și un reprezentant al grupului
comunică întrebările elaborate. Elevii din
celelalte grupuri răspund la întrebări sau
formulează întrebări la întrebări.
5. Se apreciază întrebările elevilor, efortul
acestora de a elabora întrebări corecte, precum
și modul de cooperare și interacțiune.
Un alt exemplu de metodă didactică ce
poate fi folosită în activităţile de învăţare pentru
stimularea creativității elevilor este metoda
piramidei.
Metoda piramidei sau metoda bulgărelui
de zăpadă are la bază împletirea activităţii
individuale cu cea desfăşurată în mod
cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în
încorporarea activităţii fiecărui membru al
colectivului într-un demers colectiv mai amplu,
menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a
unei probleme date.
Etapele metodei piramidei:
1. Faza descriptivă - profesorul expune
datele problemei în cauză.
2. Faza lucrului individual - elevii lucrează
pe cont propriu la soluţionarea problemei timp
de cinci minute. In această etapă se notează
întrebările elevilor legate de subiectul tratat.
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3. Faza lucrului în perechi - elevii formează
grupe de câte doi pentru a discuta rezultatele
individuale, la care a ajuns fiecare. În această
etapă elevii solicită, din partea colegilor,
răspunsurila întrebările individuale şi, în acelaşi
timp, se notează dacă apar altele noi.
4. Faza reuniunii în grupuri mari - de regulă, se
alcătuiesc două grupe, aproximativ egale ca
număr deelevi, compuse din perechile existente
anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a
ajuns. Totodată se formulează răspunsuri la
întrebările rămase nesoluţionate.
5. Faza raportării soluțiilor în colectiv - întreaga
clasă, reunită, analizează şi concluzionează
asupra ideilor emise. Acestea pot fi trecute pe
tablă pentru a putea fi vizualizate de către toţi
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elevii şi pentru a fi comparate. Se lămuresc
răspunsurile la întrebările nerezolvate până la
această fază, cu ajutorul profesorului.
6. Faza decizională - se alege soluţia finală şi se
stabilesc concluziile asupra demersurilor
realizate şi asupra participării elevilor la
activitate.

Prof. Salai Maria
Colegiul Tehnic Reșița

Starbusting (Explozia stelară) în practică la clasă
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PREZENTARE
Evaluarea formativă este un
tip de evaluare continuă care
evidențiază nivelul potențial
al dezvoltării și urmărește
inițierea unor programe de
antrenament a operațiilor
mintale. Ea nu este centrată
pe deficit, ci evidențiază ceea
ce știe și ce poate copilul, ce
deprinderi și abilități are într-o
anumită etapă a dezvoltării
sale.
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Avantajele utilizării modelului
Mastery Learning în
evaluarea formativă și
consecințele punerii în
practică la elevii cu CES
Evaluarea este un proces continuu, de planificare şi
programare care orientează elaborarea planului de servicii
personalizate şi programele de intervenţii personalizate.
Evaluarea trebuie să fie complexă şi să evite formalismul.
Aceasta presupune o abordare multidisciplinară - medicală,
psihologică, pedagogică şi socială - complementară, uneori
inter-instituţională, iar din analiza şi sinteza tuturor datelor
rezultate reies şi trebuie să se propună soluţii de integrare a
copiilor cu CES.
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm „asupra stării
unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva
informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument
care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la
care ne raportăm” (Etienne Brunswic).
Evaluarea formativă este un tip de evaluare continuă
care evidențiază nivelul potențial al dezvoltării și urmărește
inițierea unor programe de antrenament a operațiilor
mintale. Ea nu este centrată pe deficit, ci evidențiază ceea ce
știe și ce poate copilul, ce deprinderi și abilități are într-o
anumită etapă a dezvoltării sale. Acest tip de evaluare e
axată pe proces intern, se face pe parcursul învăţării; este
frecventă la sfârşitul fiecărei unităţi de studiu.
Evaluarea formativă urmăreşte dacă obiectivele
concrete propuse au fost atinse şi permite continuarea
demersului pedagogic spre obiective mai complexe;
„Unicul scop al evaluării formative este să identifice
situaţiile în care întâmpină elevul o dificultate, în ce constă
aceasta şi să-l informeze” (De Landsheere, 1975), atât pe el,
cât şi pe profesor.
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Metode de evaluare
educațională a elevilor
cu CES

Modelul Mastery learning fundamentat
pe modelul integrativist exprimă ideea unui alt
traseu de abordare al instruirii. Fiecare ritm de
învățare cere timpul său de învățare. Pornind de
la la ritmul de învățare al fiecărui elev, J.B.
Carroll a propus un model instrucțional, cu
ajutorul căruia poate fi optimizată învățarea sau
poate fi realizată „învățarea desăvârșită” sau
„deplină”, de unde și denumirea de Mastery
Learning. Factorul „timp de învățare” devine în
accepțiunea lui J.B. Carroll, „modelul temporal
al învățării”. Învățarea presupune ca drumul de
„nestăpânirea materiei” la „stăpânirea materiei”
să se parcurgă treptat, prin pași intermediari,
conform ritmului individual de învățare.
Prin acest model, „pedagogia curbei în
clopot” este substituită cu o „pedagogie a curbei
în J”, care propune realizarea unui minimum de
performanțe pentru toți elevii, deci o stăpânire
generală a obiectivelor pedagogice. Scopul
principal al acestei pedagogii îl constituie
stăpânirea generală a obiectivelor sau a unui
minimum de performanțe stabilite în prealabil,
nu ierarhizarea elevilor.
Funcțiile îndeplinite de evaluarea
formativă:
o “funcţie de constatare a rezultatelor
şi de sprijinire continuă a elevilor”
(I.T.Radu);
o funcţie de feed-back;
o funcţie de corectare a greşelilor şi
ameliorare şi reglare a procesului;
o funcţie motivaţională.
Avantajul folosirii acestei metode este
că noțiunea de eșec școlar nu se justifică,
insuccesele școlare se explică nu prin
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incapacitatea elevilor, ci prin ineficacitatea
metodelor folosite, se pune accent pe
identificarea clară și precisă a obiectivelor,
îndeosebi operaționale și pe evaluarea
rezultatelor, nu a elevilor.
Avantajele evaluării formative:
o permite elevului să-şi remedieze
erorile şi lacunele imediat după
apariţia ei şi înainte de declanşarea
unui proces cumulativ;
o oferă un feed-back rapid, reglând din
mers procesul;
o este
orientată
spre
ajutorul
pedagogic imediat;
o oferă
posibilitatea
tratării
diferenţiate (I. Cerghit);
o dezvoltă capacitatea de autoevaluare
la elevi;
o reduce timpul destinat actelor
evaluative ample, sporindu-l pe cel
destinat învăţării;
o sesizează punctele critice în învăţare.
În activitatea noastră curentă, am
întocmit pentru elevii cu CES planuri de
intervenție personalizate, iar evaluarea
formativă s-a realizat prin teste de evaluare
raportate la curriculumul adaptat (fișe de lucru
și teste de evaluare diferențiate), elevii realizând
sarcinile în raport cu obiectivele stabilite
(atingerea standardului minimal acceptabil al
performanței școlare). Astfel, ei au prins mai
multă încredere în ei, manifestă o dorință sporită
de participare la lecții, iar relaționarea cu colegii
este mai bună.
Prof. Banda Daniela
Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova
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Educație, dincolo de pasiune

PREZENTARE
Specialiştii
din
domeniul
ştiinţelor educaţiei consideră
că abilitățile și competenţele
individului de a-şi organiza
eficient timpul liber sunt într-o
strânsă legătură cu educaţia
şi cultura acestuia.
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În 1994, în data de 5 octombrie, UNESCO a
inaugurat prima Zi Mondială a Educatorilor, pentru a
marca semnarea, în anul 1966, a Recomandării făcute de
UNESCO și Organizația Internațională a Muncii privind
condițiile de muncă ale personalului didactic.
Această zi este un prilej de exprimare a respectului
și a aprecierii pentru contribuție pe care dascălii de
pretutindeni o aduc educației. Ziua Mondială a Educației
se sărbătorește în peste 200 de țări din întreaga lume.
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin a dorit să fie
în asentimentul cadrelor didactice organizând Expoziția
filatelică FEIED prin care s-a încercat sublinierea rolului
educației nonformale și importanța noilor educații pentru
formarea și dezvoltarea armonioasă a personalității
elevilor.
Specialiştii din domeniul ştiinţelor educaţiei
consideră că abilitățile și competenţele individului de
a-şi organiza eficient timpul liber sunt într-o strânsă
legătură cu educaţia şi cultura acestuia. Timpul educaţional
se referă nu numai la timpul consumat în şcoală, ci şi la cel
petrecut dincolo de perimetrul acesteia, dar care este în
conexiune directă cu timpul şcolar, mai precis, în care
se desfăşoară variate acţiuni extracurriculare în afara
instituţiei de învăţământ
Trebuințele vitale pentru asigurarea existenței îl
obligă pe om să muncească bine, pe când timpul liber,
conţinutul, modalitatea şi strategia de planifica re,
organizare şi valorificare a acestuia depind de educaţia
primită în copilărie, de modelele comportamentale însuşite
în familie, de regimul de viaţă pe care îl urmează omul și,
desigur, de cultura lui. Are absolută dreptate B. Russel când
afirmă că folosirea înţeleaptă a timpului liber este un produs
al culturii şi al educaţiei. Ținem să completăm acest gând
lucid cu ideea că folosirea rațională și înţeleaptă a timpului
liber, educaţia pentru timpul liber încep în familie de la cea
mai fragedă vârstă şi continuă întreaga viaţă, prin eforturi
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sistematice de autoeducaţie şi autoperfecţionare,
depuse de persoană.
Viziuni interesante cu privire la
conexiunea educaţiei şi valorificarea eficientă
a timpului găsim în operele pedagogilor din
toate epocile. Considerăm că merită o atenţie
deosebită ideea lui I.A. Comenius, care ne
învaţă că cel mai important în educaţie nu este
să câştigăm timp, ci să-l pierdem cu folos.
Educaţia, în calitatea sa de proiect al
devenirii umane, dar şi de fenomen real, se
raportează la conceptul de timp şi temporalitate,
întrucât implică un proces şi o succesiune a
acesteia în timp, o extindere chiar în afara
timpului normat pedagogic, de aceea
problematica folosirii raţionale a timpului
devine o preocupare atât pentru conceptorii
educaţiei, cât şi pentru fiecare angajat în
procesul educaţional.
Plecând de la paradigma postmodernă în
educaţie, ce vizează integralitatea acţiunii
pedagogice şi formulează ca obiectiv esenţial al
educaţiei formarea-dezvoltarea integrală a
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personalității umane, prin înzestrarea acesteia cu
multiple valori educaţionale, nu doar
intelectuale, ci şi morale, psihofizice, sociale,
estetice, educația pentru timpul liber
intenționează tocmai să complementeze valorile
educaţiei de bază, asigurată prin disciplinele
clasice și să sprijine integralizarea „noilor
educaţii” în procesul de învăţământ, și să
contribuie la culturalizarea personalității.
În viziunea cercetătorului Constantin
Cucoş, timpul liber este timpul autonomiei
individuale. Timpul liber se poate extinde prin
activităţi precum: activităţi manuale şi
artizanale - olărit, cusut etc; activităţi culturale teatru, spectacole, audiţii muzicale, filatelie etc.;
sau activităţi pur şi simplu de loisir - şah, jocuri
de societate, sport etc. Timpul liber este un timp
complementar, bogat în stimuli formativi, pe
cale de a fi dimensionat mai atent de către
factorii responsabili.
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Filatelia este o disciplină cu caracter
istoric-cultural - educativ care se ocupă cu
studierea și colecționarea pieselor filatelice,
studierea împrejurărilor și condițiilor în care
acestea au apărut și au fost folosite, stabilirea
procedeelor de realizare, stabilirea caracterului
desenului, hârtiei, dantelurii, gumei, culorii, a
erorilor, varietăților, falsurilor și a ștampilelor
utilizate, cu studierea documentelor privitoare la
această activitate, precum și cu stabilirea unei
terminologii specifice și a regulilor după care se
desfășoară activitatea filatelică.
Alături de numismatică, filatelia face
parte din iconografie, care este considerată o
știință auxiliară istoriei, prin studiul
reprezentărilor figurative pe care le întâlnim pe
timbre, dar și prin faptul că efigiile atâtor
personalități, regi și voievozi, scriitori și oameni
de știință, artiști și muzicieni, transformă orice
clasor, orice colecție filatelică cronologică întro carte de istorie ilustrată. De asemenea,
timbrele care ilustrează fauna, flora, țările de pe
diferite continente, organizate și aranjate
corespunzător le putem considera atlase
biologice sau geografice miniaturale.
Filatelia cultivă plăcerea de a admira
frumosul din viață, de a studia, de a fi ordonat,
de a aprecia valoarea lucrurilor si de a stabili
relații colegiale, bazate pe reciprocitatea
sentimentelor.
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Sălile în care sunt expuse colecțiile sunt
adevărate amfiteatre ale instruirii. Vizitatorii
admira piesele filatelice, frumusețea timbrelor,
recepționează mesajul instructiv al timbrelor.
Vizitatorii nu sunt fanii expozanților, ci
admiratorii exponatelor.
Pe colecționarul de timbre îl găsești,
deseori, în arhive, în biblioteci, călător pe
urmele câte unei informații, pentru a lămuri ceea
ce vede în colecțiile sale.
Colecționarii, indiferent de domeniul
abordat, transformă colecțiile lor într-o lume a
viselor proprii, a meditației, liniștii si satisfacției
oferite de acumularea pieselor, studierea lor și
clasarea după propriile idei și gusturi. Privită
prin prisma rolului civic al pasiunii,
colecționarea devine însă, si o faptă de
conservare a istoriei vieții sociale. Rezultă cu
ușurință și rolul de „muzeograf amator” al
colecționarului, depozitar al unei surse
documentare utilă colectivității căreia îi
aparține. Obiectele supraviețuiesc doar dacă o
persoană are grijă de ele, dacă le conservă fizic
dar și ca imagine, dacă există cineva care
evidențiază valoarea lor istorică și sădește în
semeni sentimentul de prețuire a valorilor
trecutului.
Dir. prof. Andronescu Tudor Ovidiu

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin

Aspecte din cadrul manifestări
prilejuite de Ziua Mondială a
Educației, expoziție filatelică
FEIED 2019
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 3 2019
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Tradițional și modern în
laboratorul de fizică
PREZENTARE
Spre sfârşitul acestui deceniu
trusa pentru elevi, alcătuită
din mai multe module, a fost
reproiectată şi realizată sub
forma trusei pentru o grupă de
elevi. Pentru fizică există o
mare varietate de soft didactic
de mediere a învăţării
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Resursele materiale utilizate în procesul de
învăţământ cunosc diferite denumiri: „material intuitiv”,
„material didactic”, „material demonstrativ” şi „mijloc de
învăţământ”. Cea mai cuprinzătoare este ultima.
„Mijlocul de învăţământ” reprezintă un concept
pedagogic care desemnează totalitatea resurselor materiale
special concepute şi realizate pentru a fi utilizate de profesor
în activitatea de predare şi de elevi în cea de învăţare.
Mijloacele de învăţământ au fost astfel proiectate încât să
determine perfecţionarea procesului de învăţământ în toate
etapele sale: comunicarea informaţiei ( spre exemplu,
materiale
suport
pentru
informaţie:
materialele
audiovizuale), elaborarea cunoştinţelor şi asigurarea unei
înţelegeri corecte, rapide a acestora ( materialele ilustrative:
materialele intuitive, mulaje, machete, modele, etc.),
formarea şi exersarea priceperilor şi deprinderilor necesare
în viaţă ( aparate de măsură şi control, dispozitive diverse,
aparatura audio-vizual etc.), sistematizarea cunoştinţelor
(planşe, materiale didactice), corelarea cunoştinţelor cu
experienţa de viaţă (mostre sau machete, planşe etc.) ca şi
realizarea conexiunii inverse (maşini de examinat, soft
didactic), evaluarea rezultatelor învăţării (culegeri de
probleme şi teste) şi respectiv perfecţionarea ergonomiei
procesului de învăţământ prin raţionalizarea efortului depus
de profesor şi elev (spre exemplu, mobilier adecvat,
componente multifuncţionale ale truselor de fizică, mijloace
de raţionalizare a timpului) sau orientarea şcolară şi
profesională a elevilor . Termenul „mijloc de învăţământ” a
fost introdus spre sfârşitul deceniului al şaptelea .
În deceniul opt (1971) al sec. XX concepţia de
realizare a aparaturii de laborator a cunoscut modificări
radicale. Astfel, trusele de fizică au fost proiectate pentru
efectuarea experienţelor de către elevi. Fiecare trusă era
compusă din mai multe module conţinând componentele
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necesare pentru 10 grupe de elevi la gimnaziu şi
6 grupe de elevi la liceu.
Spre sfârşitul acestui deceniu trusa
pentru elevi, alcătuită din mai multe module, a
fost reproiectată şi realizată sub forma trusei
pentru o grupă de elevi. Grupa trebuia să fie
construită din 3-4 elevi, iar trusa era alcătuită din
aparatură,
instrumente,
dispozitive
şi
componente cu ajutorul cărora elevii dintr-un
ciclu de învăţământ (gimnaziu şi liceu) realizau
diferite montaje experimentale. Trusele se
caracterizau printr-un înalt grad de tipizare a
reperelor,
miniaturizarea
şi
multifuncţionalitatea componentelor. În multe
şcoli, prin dotarea laboratoarelor cu „mese
speciale de lucru” cu 3-4 locuri, trusa s-a
încorporat în masa de lucru şi ansamblul a fost
numit „laboratorul grupei”. Punerea trusei la
dispoziţia elevilor a permis integrarea
experimentului în lecţie. S-a modificat optica
asupra rolului experimentului în lecţia de fizică,
renunţându-se la experimente de ilustrare
(confirmare) efectuate în lecţii speciale, după un
număr de lecţii teoretice (lucrări de laborator).
Din considerente de ordin tehnic (abilităţi
deosebite necesare), economie şi securitatea
muncii, unele experimente au fost proiectate
spre a fi realizate demonstrativ. În acest scop sau confecţionat componente cu un grad ridicat
de precizie şi o utilizare în poziţie verticală. Ele
constituiau trusa profesorului.
Instruirea asistată de calculator şi internetul
Astăzi calculatorul electronic a ajuns în
toate şcolile. Tot mai mulţi elevi şi profesori
învaţă să utilizeze softurile didactice. Unii dintre
ei se ocupă chiar şi de conceperea acestora.
Atât profesorii care utilizează softul
didactic cât şi cei care-l concep trebuie să ţină
seama, în alegerea sau proiectarea acestuia, de
faptul că, prin operaţiile pe care le solicită şi prin
succesiunea acestora, un program de instruire
asistată de calculator (IAC) trebuie să respecte
anumite cerinţe.
Instruirea sub asistenţa calculatorului
asigură posibilitatea individualizării procesului
de instruire, personalizarea actului învăţării,
parcurgerea secvenţelor de către utilizator în
ritm propriu, controlul activităţii desfăşurate de

46

utilizator, motivarea utilizatorului, eliminarea
timpilor morţi.
Pentru fizică există o mare varietate de
soft didactic de mediere a învăţării, utilizat
pentru:
 Însuşirea de noi cunoştinţe prin
simularea statică sau dinamică a unor
fenomene, procese. Acest tip de soft
prezintă avantajul posibilităţii revenirii
asupra unor imagini, al secţionării
imaginilor deci al diferenţierii activităţii.
Există programe care prezintă imagini
statice (construcţia unui reactor nuclear)
sau modelează caracteristici ale unor
obiecte, concepte (prin scheme, grafice).
De asemenea, există programe care
simulează (modelează dinamic, gen
animaţie) funcţionarea unor dispozitive
cu grad mare de complexitate sau
imposibil de studiat în mod direct (din
cauza dimensiunilor la care sunt
realizate sau a pericolelor pe care le
implică
utilizarea
acestora
–
funcţionarea reactorului nuclear). Alte
programe simulează desfăşurarea unor
fenomene care nu pot fi reproduse în
laborator din cauza vitezei de
desfăşurare, a scării spaţiale la care se
produc, a inexistenţei aparaturii
didactice necesare deci a gradului de
dificultate pe care-l presupune realizarea
acestora (programe care simulează
reacţii nucleare).
 Producerea de date, informaţii,
cunoştinţe. Calculatorul mai poate fi
folosit şi în realizarea unor determinări
experimentale şi aceasta este o direcţie
în care profesorul de fizică trebuie
format şi pentru care trebuie proiectate
nu numai programele adecvate ci şi
interfeţe. De asemenea, acesta este
folosit şi pentru stocarea şi prelucrarea
rapidă a unui volum mare de informaţii
 Exersarea cunoştinţelor. Acest tip de
programe prezintă un număr de itemi
solicitând elevilor, cel mai adesea,
numai alegerea răspunsului din mai
multe variante posibile. Prin program,
aceste răspunsuri sunt confruntate cu
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cele corecte şi elevului i se prezintă
punctajul realizat
 Dezvoltarea unor capacităţi şi aptitudini
(soft-uri de exersare).
Cunoaşterea utilitarelor de bază şi a
limbajelor de programare permite realizarea
unor produse informatice cu utilizare didactică
de calitate.
În cadrul orelor de fizică trebuie să
existe o bună corelare a metodelor vechi şi noi
de realizare a unui experiment. Priceperea
profesorului de fizică în a le îmbina face ca o
lecţia să fie reuşită şi elevii să îşi însuşească
noţiunile predate.
Un exemplu util ar fi lecția ,,Presiunea
hidrostatică,, din programa de clasa a VIII-a,
care poate fi realizată cu ajutorul metodelor
tradiționale, utilizând materiale din cadrul
laboratorului de fizică. Exemple de fișe
experimentale:
FIŞA EXPERIMENTALĂ 1
Materiale necesare:
- vas din plastic cu orificii;
- apă;
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- bandă adezivă;
- vas mai mare.
Modul de lucru:
Se lipeşte bandă adezivă pe orificiile sticlei. Se
umple sticla cu apă. Se aşează sticla deasupra
vasului mai mare şi se desprinde banda
adezivă.
FIŞA EXPERIMENTALĂ 2
Materiale necesare:
- manometru cu capsulă manometrică;
- apă colorată;
- vas mare cu apă.
Modul de lucru:
Se fixează manometrul cu capsulă manometrică
într-un stativ, se pune apă colorată în tubul
manometrului şi apoi se introduce capsula în
apa din vasul mare.
La lecția de ,,Radiații X", tot din programa
de clasa a VIII-a, trebuie aplicate metodele
moderne, folosind prezentarea power point.
Prof. Verescu Marcu Carmen
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oţelu Roşu
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Educația incluzivă - o
educație pentru fiecare
PREZENTARE
De-a lungul istoriei, şcoala şi
gândirea pedagogică au
abordat în diferite feluri
problematica educaţiei unor
copii care învaţă mai greu.
Societatea şi şcoala
manifestă faţă de această
categorie de elevi o gamă
variată de atitudini, de la
acceptare şi includere în
medii şcolare obişnuite, la
diferite grade şi modalităţi de
separare şi de izolare.
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De-a lungul istoriei, şcoala şi gândirea pedagogică
au abordat în diferite feluri problematica educaţiei unor
copii care învaţă mai greu. Societatea şi şcoala manifestă
faţă de această categorie de elevi o gamă variată de atitudini,
de la acceptare şi includere în medii şcolare obişnuite, la
diferite grade şi modalităţi de separare şi de izolare.
Educația incluzivă a apărut ca o reacție firească a
societății la obligația acesteia de a asigura cadrul necesar și
condițiile impuse de specificul educației persoanelor cu
cerințe educative speciale. Conform principiilor promovate
în materie de educație de către organismele internaționale se
menționează că persoanele cu deficiențe au aceleași drepturi
fundamentale ca și ceilalți cetățeni de aceeași vârstă, fără
discriminare pe motive de sex, limbă, religie, opinii politice,
origine națională sau socială, stare financiară sau orice altă
caracteristică a persoanei în cauză sau a familiei sale.
Educaţia pentru toţi a fost definită (Salamanca,
1994) ca acces la educaţie şi Şcalitate a acesteia pentru toţi
copiii. Pentru a se adresa tuturor copiilor şi a deveni
deschisă, flexibilă, adaptată şi orientată spre fiecare şi
pentru toţi, educaţia trebuie să presupună în practică o
schimbare de optică şi anume o nouă orientare care pune
accentul pe cooperare, parteneriat, învăţare socială şi
valorizare a relaţiilor pozitive, umaniste în educaţie.
Educaţia incluzivă este cea mai bună soluţie pentru
un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor
elevilor. Ea nu trebuie tratată ca subiect aparte, ci ca o nouă
abordare a dezvoltării sistemului şcolar. Un aspect
primordial este acela de a şti cum să-i asiguri fiecărui elev
educaţia optimă în funcţie de aptitudinile şi nevoile sale.
Posibilitatea ca toţi elevii să participe la activităţile clasei
este un factor determinant în planificarea acestor activităţi.
Diferenţele între fiinţele umane sunt normale, contribuie la
îmbogătirea fiecărei societăţi şi trebuie bineînţeles să fie
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Șanse la educație pentru toți

reflectate în şcoli. Şcoala e cea care trebuie să
favorizeze participarea şi întrajutorarea prin
metode de lucru variate.
Educaţia pentru toţi corespunde în
educaţia şcolară şcolii incluzive. Educaţia
incluzivă şi activarea cognitivă pot avea succes
doar într-un context social larg, care înţelege şi
permite colaborarea între părţile implicate:
copii, învăţători şi profesori, autorităţi,
comunitate şi factori legislatori. O schimbare de
lege fără modificarea atitudinii cadrelor
didactice nu aduce nimic nou (aşa s-a întâmplat
în Italia), iar fără o bază legislativă adecvată,
schimbarea atitudinii profesorilor nu va aduce
schimbarea adecvată (de exemplu, Belgia).
Şcoala incluzivă se referă în sens
restrâns la integrarea/includerea tuturor copiilor,
indiferent de capacităţile şi competenţele de
adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de
învăţământ. În sens larg, ea înseamnă ca fiecare
copil să fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul
tuturora. Fiecare copil este înţeles ca un
participant activ la învăţare şi predare pentru că
aduce cu sine: o experienţă, un stil de învăţare,
un model social, o interacţiune specifică, un ritm
personal, un mod de abordare, un context
cultural căruia îi aparţine.
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O idee de bază în asigurarea educaţiei
incluzive este prevederea conform căreia toţi
copiii trebuie să înveţe împreună. De aici,
educaţia incluzivă, pentru toţi, de multe ori pare
să fie aceeaşi cu integrarea copiilor cu cerinţe
educative speciale. Cele două procese nu sunt
identice. Când un copil cu CES intră într-o
şcoală obişnuită, el este integrat fizic şi poate să
fie chiar integrat social şi societal, adică să
participe real şi implicat la toate activităţile
acesteia. Dar pentru ca o şcoală să dezvolte
practici incluzive este nevoie ca toată instituţia
să se pregătească, prin factorii educaţionali şi
resursele de care dispune pentru a primi nu
numai copilul cu CES, ci pe toţi copiii. Educaţia
incluzivă înseamnă sprijin şi educaţie pentru
toţi, grijă şi atenţie pentru fiecare.
Specificul integrării înseamnă: a educa
copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite,
alături de copii normali; a asigura servicii de
specialitate (recuperare, terapie educaţională,
consiliere şcolară, asistenţă medicală şi socială,
etc.); a acorda sprijin personalului didactic şi
managerilor şcolii în procesul de proiectare şi
aplicare al programelor şcolare; a permite
accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la
programul şi resursele şcolii obişnuite
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(bibliotecă, terenuri de sport etc.); a încuraja
relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi
copiii din clasă/şcoală; a educa şi ajuta toţi copiii
pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor
dintre ei; a ţine cont de problemele şi opiniile
părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa
şcolii; a asigura programe de sprijin
individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale;
a accepta schimbări în organizarea activităţilor
instructiv-educative.
Având în vedere noile programe şcolare,
o tendinţă a modernizării învaţământului
vizează flexibilitatea instrucţiei şi educaţiei
pentru a asigura dezvoltarea capacităţilor şi
aptitudinilor fiecărui elev, în raport cu propriile
posibilităţi. Şcoala este solicitată să organizeze
procesul de predare-învăţare-evaluare în aşa fel
încât să-l pună pe elev cât mai devreme posibil
în posesia unor mijloace proprii de însuşire a
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cunoştinţelor, de aplicare în practică în mod
constant şi creator.
Educaţia incluzivă încearcă, aşadar, să-i
determine pe copiii cu dizabilităţi (fie ele uşoare
sau grave, ascunse sau evidente) să participe la
activităţile şcolare zilnice, alături de ceilalţi
elevi. Şcolile incluzive nu mai oferă educaţie
normală şi educatie specială, ci o educaţie
incluzivă şi ca rezultat, elevii vor fi capabili să
înveţe împreună. Acest tip de şcoală e deschisă
tuturor copiilor, oferindu-le şansa de a participa
activ la procesul de învăţare. Pentru ca acest
lucru sa fie posibil, profesorii, şcolile şi
sistemele vor trebui să se schimbe pentru a se
adecva la diversitatea de nevoi a copiilor.
Prof. Munteanu Elena
Colegiul Național „Mircea Eliade Reșița”
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Școala incluzivă – o
abordare modernă a
învățământului românesc
PREZENTARE
Educaţia incluzivă presupune
un proces permanent de
îmbunătăţire a instituţiei
şcolare, având drept scop
exploatarea resurselor
existente, mai ales a
resurselor umane, pentru a
susţine participarea la
procesul de învăţământ a
tuturor elevilor din cadrul unei
comunităţi.
Cunoaşterea strategiilor
educaţiei integrate este
indispensabilă oricărui cadru
didactic, care vrea să
răspundă tuturor exigenţelor
şi cerinţelor educative ale
diverşilor elevi ce le calcă
pragul clasei cu speranţa
reuşitei.
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Scopul educaţiei incluzive îl constituie maximizarea
abilităţilor şi performanţelor pornind de la registrele şi
nivelurile deja existente, normalizarea existenţei acestor
persoane, dobândirea unor competenţe sociale optime, care
să asigure o inserţie benefică şi persoanelor aflate în
dificultate, şi a celorlalte categorii.
Educaţia incluzivă presupune un proces permanent
de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având drept scop
exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor
umane, pentru a susţine participarea la procesul de
învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.
Dacă prin educaţia integrată se vizează mai ales obiective
legate de şcolarizarea normalizată a copiilor cu cerinţe
educative, incluzivitatea educaţiei are ca obiectiv principal
adaptarea şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale copiilor,
iar prin extensie, adaptarea şcolii în general la diversitatea
copiilor dintr-o comunitate – ceea ce presupune reforma şi
regândirea statutului şi rolului şcolii. Printre avantajele
şcolii incluzive se semnalează şi optimizarea de ansamblu a
calităţii educaţiei oferite, prin creşterea eficacităţii (în sensul
măririi numărului de elevi care progresează corespunzător
în şcoală) – de aici şi tendinţa unor autori de a utiliza în locul
termenului şcoală incluzivă pe cel de „şcoală/educaţie
eficientă (eficace)”. Acest nou tip de educaţie, flexibilă,
adaptată necesităţilor persoanelor cu C.E.S. presupune o
detaşare de normativitatea educaţiei tradiţionale. Conceptul
de strategie în educaţia integrată se distanţează de accepţia
din pedagogia europeană-continentală, apropiindu-se de cea
anglo-saxonă. Aceasta nu pune accent pe combinarea
inspirată a metodelor şi mijloacelor clasice, ci pe „aplicarea
inspirată, originală, creativă, în orice caz într-o nouă
manieră, a unor metode şi mijloace vechi, preexistente,
acceptându-se chiar modificarea acestora”
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După 1990 a fost lansat un nou concept
al educaţiei incluzive, care aduce în atenţie
necesitatea reexaminării si extinderii rolului
învăţământului obişnuit pentru a se putea adapta
cerinţelor copiilor şi nu invers, ca până atunci,
premise ale dezideratului că pe cât posibil toţi
copiii să înveţe împreună. Noul tip de şcoală,
cea incluzivă trebuie să recunoască diferite
cerinţe educaţionale ale copiilor, să reacţioneze
adecvat la acestea, să asigure o educaţie de
calitate pentru toţi. Este vorba de o altă opţiune
de politică a educaţiei, care pune accentul pe
transformările substanţiale la nivelul capacităţii
şcolilor obişnuite, pentru ca acestea sa poată
oferi răspunsuri adecvate cerinţelor educaţiei
diferite a copiilor. Diferenţele dintre copii sunt
considerate fireşti, iar şcoala trebuie să dispună
de servicii adecvate care să acţioneze continuu
pentru a întâmpina cerinţele educaţionale
speciale. Copiii care nu pot face faţă cerinţelor
şcolare, cei care prezintă diverse forme şi
niveluri de eşec şcolar sunt încă prea puţin
cunoscuţi şi acceptaţi din punct de vedere
psihopedagogic. Atitudinea cea mai frecventă
manifestată faţă de aceştia din partea şcolii şi a
societăţii în general este de subvalorizare –
bazată în mare măsură pe lipsa de reuşită şi de
competenţă şcolară.
Cunoaşterea
strategiilor
educaţiei
integrate este indispensabilă oricărui cadru
didactic, care vrea să răspundă tuturor
exigenţelor şi cerinţelor educative ale diverşilor
elevi ce le calcă pragul clasei cu speranţa
reuşitei. Există soluţii de prevenire a eşecurilor,
ce se concretizează în pregătirea suplimentară a
copilului cu handicap pentru integrare şi pe
parcursul integrării manifestarea unei atenţii
deosebite din partea cadrului didactic şi
formularea faţă de copilul handicapat a unor
cerinţe gradate pe principiul de la simplu la
complex şi, în mod special, fiecare copil cu
handicap trebuie să beneficieze de un program
adecvat şi adaptat de recuperare, care să
dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe
care îl are. Când handicapul copilului este grav
(profund) sau când acelaşi subiect prezintă
deficienţe asociate, aceste dificultăţi ale
integrării sporesc, însă marea majoritate a
copiilor cu handicap prezintă forme uşoare sau
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lejere, ceea ce le permite o adaptare relativ bună
la comunitatea copiilor normali.
Comportamentul reprezintă expresia
relaţiei dintre dezvoltarea psihică, mai cu seamă
a personalităţii şi mediul ambiant în care trăieşte
individul. Tulburările de comportament sunt
abateri de la normele şi valorile umane pe care
le promovează un anumit tip de societate. În
derularea procesului instructiv-educativ sunt
deosebit
de
importante
măsurile
psihopedagogice de prevenire a handicapurilor
de comportament deoarece asemenea demersuri
se realizează cu mai puţine eforturi şi îi scutesc
pe copii de multe din neajunsurile ce le implică,
asigurându-se totodată dezvoltarea armonioasă
a personalităţii. Cadrele didactice au un rol
fundamental, începând cu exemplul lor personal
şi terminând cu atitudinile pline de tact faţă de
comportamentul acestora. Se va urmări crearea
unui confort psihic la nivelul colectivului, în
care să se acorde importanţă componentei
afectiv-motivaţională, stimulându-se pe de o
parte sensibilitatea copilului şi receptivitatea sa
faţă de trăirile celorlalţi, iar pe de altă parte să se
dezvolte motivaţii complexe pentru activităţi şi
pentru îndeplinirea scopurilor ce le presupun pe
acestea.
După terminarea lecţiei pot urma
activităţi de extindere a cunoştinţelor şi
deprinderilor dobândite. Altfel spus, cum putem
aplica noile informaţii şi în alte condiţii sau în
alte investigaţii, ce întrebări au rămas care mai
trebuie aprofundate (cu fişe de observaţii,
analize individuale, referate, identificarea unor
situaţii,
texte,
experimente,
probleme,
evenimente sau fenomene similare) realizarea
unor eseuri, investigaţii independente, postere,
colectarea unor date dintr-un anumit domeniu.
Prof. Lupu Mariana Doina
Centrul Județean de resurse și Asistență
Educațională Caraș-Severin
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Rolul activităţilor practice în
educaţia copiilor cu CES
PREZENTARE
Copiii sunt o categorie socială
care, în ciuda aparenţelor, nu
au timp să aştepte: dacă sunt
lăsaţi să crească fără ajutorul
de
care
au
nevoie,
personalitatea viitorului adult
are cu siguranţă de suferit.
Voi prezenta în continuare
exemple de activităţi practice
adaptate pentru copii cu
C.E.S., pentru clasa a III-a din
Centrul
Şcolar
pentru
Educaţie Incluzivă „Aurora”
Reşiţa; activităţi care îi vor
ajuta pe copii să-ţi însuşească
o multitudine de noţiuni
ştiinţifice pornind de la mediul
înconjurător până la părţile
componente ale unei plante şi
de ce au nevoie acestea
pentru a trăi şi a se dezvolta.
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În evoluţia ei firească societatea contemporană este
cuprinsă de un proces continuu de transformare şi
schimbare, de unde şi „sistemele educaţionale, azi mai mult
ca oricând,se află în faţa unor dileme şi opţiuni capitale”,
aşa cum aprecia prof. George Văideanu în lucrarea
„Educaţia la frontiera dintre milenii”.
Specialiştii, teoreticienii şi practicienii constată că
procesul de multiplicare şi întrepătrundere a surselor care
alimentează conţinutul învăţământului în general şi al
educaţiei intelectuale, în special, nu mai poate fi ignorat de
autorii de planuri sau programe şcolare, nici de autorii de
manuale, nici de personalul didactic şi nici de elevi.
Chiar de la primii paşi în lume, copiii îşi însuşesc
multe noţiuni şi cunoştinţe privitoare la viaţa plantelor,
animalelor şi a omului în procesul comunicării zilnice cu cei
din jur. Acestea sunt cunoştinţe empirice. Cele mai multe
informaţii obţinute la această vârstă pe această cale empirică
sunt incomplete şi de suprafaţă. Copiii generalizează uneori
aspecte neesenţiale ale lumii vii sau cuprind în structura lor
atât fenomene esenţiale, cât şi pe cele neesenţiale. Din
această cauză, de cele mai multe ori organismele vii sunt
unoscute numai fragmentar, absolutizând anumirte părţi ale
organismului animal sau vegetal, şi anume, pe acele care au
intrat mai mult în experienţa lor personală. De exemplu,
elevii care au cunoscut cartoful numai prin partea sa
comestibilă –tuberculul- rămân la înţelegerea trunchiată a
plantei „cartof” şi nu şi-o pot imagina ca pe o plantă cu
rădăcină, tulpină, frunze şi flori.
Dar nu toate cunoştinţele însuşite empiric sunt
eronate. Multe informaţii empirice sunt adecvate, reale,
formând suportul necesar pentru însuşirea ştiinţifică
sistematică a cunoaşterii mediului înconjurător. Formarea
primelor elemente de cunoaştere ştiinţifică a lumii şi
conturarea unor abilităţi de activitate practică şi
experimentală se obţine la clasele I – IV pe baza studierii
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Elevii îşi îngrijesc plantele şi se
bucură de munca lor

naturii înconjurătoare. Prin predarea acestui
obiect de învăţământ se urmăreşte crearea unor
condiţii de învăţare şi însuşire temeinică a
cunoştinţelor ştiinţifice prin dezvoltarea
capacităţilor intelectuale ale elevilor în vederea
pregătirii lor pentru cunoaşterea ştiinţifică a
lumii. Astfel elevii vor avea capacitatea de a
observa, de a selecta, de a compara, ordona,
generaliza, rezolva, organiza, interpreta şi
descifra obiecte şi fenomene observabile
precum şi relaţiile dintre acestea.
Se ştie că mai ales la clasele mici,
principalul mobil al învăţării şi implicit al
înţelegerii corecte este interesul pentru
cunoştinţe. Prin studiul naturii, şcolarul mic
trebuie îndrumat să cunoască fenomenele
generale care îl interesează, concretizate pe
fenomene simple din mediul apropiat de viaţă.
Interesul şi capacitatea de cunoaştere a naturii
sunt legate de educarea gustului pentru frumosul
din natură. Pe măsură ce copilul învaţă „să vadă”
natura, înţelege armonia formelor ei, îi simte
frumuseţea. În procesul de cunoaştere a naturii
se dezvoltă, se maturizează operaţiile
intelectuale: atenţia, gândirea, memoria, spiritul
de observaţie, care, exersate, vor deveni
aptitudini şi deprinderi. Pe măsura însuşirii
sistemului de reprezentări şi noţiuni ştiinţifice la
cunoaşterea mediului înconjurător, volumul
informaţiilor empirice ale elevilor se restrânge,
multe dintre ele se restructurează în procesul
generalizării notelor esenţiale ale fenomenelor,
iar datele eronate sunt respinse, anulate, elevii
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învăţând să diferenţieze ceea ce este ştiinţific şi
corespunde realităţii de ceea ce este eronat în
informaţiile lor. În procesul de formare a
reprezentării şi noţiunii despre natură se
parcurge etapa de elaborare a noţiunii, în care
obiectele şi fenomenele sunt cunoscute prin
anumite însuşiri ale lor, îmbinându-se contactul
direct cu cel indirect şi cu contactul prin
intermediul cuvintelor. Prin intermediul acestor
modalităţi se formează percepţiile şi
reprezentările concrete. Pe această bază, cu
ajutorul operaţiilor intelectuale, de analiză,
sinteză,
comparaţie,
abstractizare
şi
generalizare, elevii sesizează principalele
trăsături ale obiectelor sau fenomenelor în
studiu, precum şi legăturile esenţiale dintre ele.
Învăţătorul trebuie să se simtă permanent
angajat cu toată răspunderea ce-i revine în
diversificarea mijloacelor menite să contribuie
la formarea, adâncirea şi consolidarea unor
elemente ale concepţiei ştiinţifice despre lume şi
viaţă nu numai prin orele de curs ci şi prin
activităţi extraşcolare. Paleta căilor de realizare
a acestui obiectiv major este într-adevăr foarte
bogată şi numai competenţa şi dăruirea celui de
la catedră le poate face accesibile şcolarului mic.
Prof. Sârbu Viorica Alina
Centrul Şcolar de Educație Incluzivă „Aurora”
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Educaţia integrată şi
incluzivă – educația pentru
toți
PREZENTARE
Necunoaşterea
diferenţelor
existente între cele două
concepte - integrare şi
incluziune, însoţită şi de
aplicarea incorectă a ideii de
şcoală pentru toţi, având la
bază alte motive
decât
interesul copilului, poate duce
la un proces de falsă integrare
şcolară.
Acceptarea diferenţelor dintre
copii
va
determina
flexibilizarea şi diversificarea
activităţilor didactice și astfel
integrarea tuturor.
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Între şcoala integrată şi şcoala incluzivă există doar
deosebiri de nuanţă, cea din urmă marcând un nivel mai înalt
de integrare a copiilor în mediul şcolar. Caracteristic pentru
educaţia integrată este faptul că prin acţuni educative
judicios organizate se urmăreşte ca aceşti copii cu nevoi
speciale să-şi câştige un anumit grad de autonomie în
interiorul grupului natural, constituit din semeni ai săi
normal dezvoltaţi. Şcoala incluzivă îşi propune eleminarea
oricărei etichetări, clasificări, categorisiri valorice sau
performanţiale ale elevilor.
Mişcarea pedagogică, împreună cu întreaga strategie
educativă pe care o implică această din urmă etapă
teoretizată în literatura de specialitate cu ajutorul sintagmei
„educaţia integrată şi şcoala incluzivă”, considerată de către
unii teoreticieni ca fiind „marea alternativă la sistemul dual
de educaţie” existent până în prezent.
Educaţia se află în faţa unei realităţi implacabile: un
procent relativ constant din populaţia lumii îl reprezintă
persoanele cu nevoi speciale.
Natural că în faţa acestei realităţi societatea umană
nu a rămas indiferentă nici din punct de vedere educativ, să
nu mai vorbim de celelalte perspective: socială, politică,
economică, culturală.
Aici, în acest context, ne interesează perspectiva
educaţională. Dacă vom lua în consideraţie organizarea
instuţională şi strategia generală a educaţiei cu aceste
persoane, vom putea delimita două mari etape în evoluţia
istorică a acestei strategii:
- integrarea acestor persoane în instituţii special
organizate şi elaborarea unei strategii educaţionale
diferenţiate în funcţie de categoriile de nevoi speciale pe
care le solicităm;
- integrarea acestor copii în colective mixte, alături de
congenerii lor fără deficienţe, întreaga strategie educativă
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urmând să răspundă multiplelor întrebări ce se
ridică în mod iminent.
Mişcarea pedagogică, împreună cu
întreaga strategie educativă pe care o implică
această din urmă etapă teoretizată în literatura
de specialitate cu ajutorul sintagmei „educaţia
integrată şi şcoala incluzivă”, considerată de
către unii teoreticieni ca fiind „marea alternativă
la sistemul dual de educaţie” existent până în
prezent.
Caracteristic deci pentru educaţia
integrată este faptul că prin acţuni educative
judicios organizate se urmăreşte ca aceşti copii
cu nevoi speciale să-şi câştige un anumit grad
de autonomie în interiorul grupului natural,
constituit din semeni ai săi normal dezvoltaţi.
Ansamblul stimulărilor ce se exercită în
interiorul grupului sunt relativ omogene astfel
încât să nu se simtă diferenţe evidente de tratare,
şi ca atare, să conducă la marginalizarea efectivă
a acestor copii.
Argumentele care justifică educaţia
incluzivă pot fi sintetizate astfel:
- din perspectiva educaţională - în şcolile
incluzive toţi copiii învaţă împreună, fiind
dezvoltate modalităţi de predare care să
corespundă diferenţelor individuale, pentru ca
toţi copiii să aibă de câştigat;
- din perspectiva socială - şcolile incluzive
pot schimba atitudinea faţă de diversitate, prin
faptul că permit tuturor elevilor să inveţe
împreună, punând astfel bazele unei societăţi
deschise, democratice şi nondiscriminatorii,
care îi încurajează pe oameni să trăiască
împreună şi să se respecte reciproc;
- din perspectivă economică - înfiinţarea şi
menţinerea unor şcoli în care toţi copiii să inveţe
împreună vor costa ,probabil, mai puţin decât
susţinerea unui sistem complex de diverse tipuri
de şcoli, specializate în educarea unor grupuri
specifice de elevi;în plus, şcolile incluzive
reprezintă un mod mai puţin costisitor de a
realiza educaţia pentru toţi.
Necunoaşterea diferenţelor existente între
cele două concepte - integrare şi incluziune,
însoţită şi de aplicarea incorectă a ideii de şcoală
pentru toţi, având la bază alte motive decât
interesul copilului, poate duce la un proces de
falsă integrare şcolară. Aceasta poate însemna:
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- includerea copiilor cu cerinţe speciale
în programele obişnuite, fără a se recurge la
pregătirea şi serviciile de suport necesare;
- plasarea claselor speciale în extremitatea
clădirii şcolii sau în clădiri separate ale aceleiaşi
şcoli;
- gruparea copiilor cu cerinţe speciale
foarte diferite în acelaşi program;
- ignorarea nevoilor strict individuale ale
copilului sau expunerea acestuia la factori de
risc;
- izolarea copiilor cu cerinţe speciale în
şcolile obişnuite;
- plasarea copiilor cu cerinţe speciale în
instituţii şcolare obişnuite destinate copiilor de
vârstă mică;
- menţinerea orarelor separate pentru
elevii cu cerinţe speciale aflaţi în şcoli obişnuite;
- ignorarea problemelor existente la
nivelul mediului familial.
Practicile şcolare bazate pe incluziune au
iscat o serie de puncte critice, dintre care cele
mai dezbătute pot fi sintetizate astfel:
Reuşeşte incluziunea să armonizeze sau
să împace interesele şi drepturile majoritaţii cu
cele ale minorităţii? (spre exemplu, drepturile
unui elev cu probleme sociale, emoţionale sau
comportamentale grave, care urmează să fie
inclus într-o şcoală normală, şi dreptul celorlalţi
elevi de a fi protejaţi de un eventual
comportament agresiv şi violent din partea
elevului integrat.)
Este mai recomandată aplicarea
conceptului de „incluziune responsabilă” decât
a celui de „incluziune totală”? Evident că este
necesară menţinerea unor şcoli, clase şi unităţi
„speciale”, unde serviciile oferite individual vor
fi determinate de nevoile fiecărui copil în parte,
de dezvoltarea intelectuală, socială emoţională
sau personală.
Între şcoala integrată şi şcoala incluzivă
există doar deosebiri de nuanţă, cea din urmă
marcând un nivel mai înalt de integrare a
copiilor în mediul şcolar. Şcoala incluzivă îşi
propune eleminarea oricărei etichetări,
clasificări,
categorisiri
valorice
sau
performanţiale ale elevilor.
Preocupările forurilor internaţionale
privind problematica educaţiei persoanelor cu
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cerinţe speciale au determinat Agenţia
europeană pentru dezvoltarea învăţământului
destinat persoanelor cu cerinţe speciale să
elaboreze un set de principii – cheie comune,
prin care sunt reflectate elementele universal
valabile ale politicilor referitoare la
învăţământul pentru această categorie de
beneficiari:
- toţi copiii au dreptul la acces egal la
educaţie; aşadar, trebuie create condiţii
pentru toţi copiii în vederea îndeplinirii
acestei cerinţe;
- forma curentă de învăţământ este
frecventarea unei şcoli obişnuite;
- copiii cu cerinţe educaţionale speciale
necesită un sprijin special şi individual
pentru a învăţa cu succes într-o şcoală
obişnuită;
- şcolile speciale sunt o soluţie
ulterioară; ele sunt de preferat numai
atunci când şcoala obişnuită nu poate să
asigure şi să îndeplinească toate
condiţiile de bază pentru integrarea
copiilor cu cerinţe speciale;
- şcolile speciale trebuie transformate în
centre de resurse; ele cooperează cu
şcolile obişnuite şi le oferă sprijin,
acestea fiind un pas esenţial în direcţia
integrării.
Scopul acestor principii–cheie este
formarea unui cadru eficient pentru promovarea
învăţământului incluziv, care să asigure acces
deplin şi egal la educaţie pentru toţi elevii în
cadrul comunităţii locale de origine.

Educaţia se află în faţa unei
realităţi
implacabile:
un
procent relativ constant din
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 3 2019
populaţia lumii îl reprezintă
persoanele cu nevoi speciale.

Conţinutul acestor principii şi al
realităţilor socio-politice şi economice existente
în fiecare ţară trebuie să fie utilizate ca bază
pentru elaborarea viitoare a politicilor
educaţionale şi a strategiilor privind
învăţământul pentru persoanele cu cerinţe
speciale şi a practicilor incluziunii şcolare. În
acest context, politicile educaţionale trebuie
fundamentate pe o serie de condiţii:
- să ţină seama de cerinţele elevilor în
proiectarea, finanţarea, planificarea şi
evaluarea
tuturor
strategiilor
educaţionale;
- să se bazeze pe filosofia promovării
integrării şi a satisfacerii cerinţelor
speciale ale elevilor în cadrul tuturor
sectoarelor educaţionale;
- să fie suficient de flexibile pentru a
reflecta nevoile individuale;
Acceptarea diferenţelor dintre copii va
determina flexibilizarea şi diversificarea
activităţilor
didactice,
schimbându-se
paradigma tradiţională în care profesorul era
principalul actor în procesul didactic, prin
valorificarea permanentă a potenţialului de
învăţare al elevilor, oferirea de conţinuturi,
sarcini, materiale şi mijloace diferite şi atunci
când este cazul, de susţinere individuală din
partea profesorului de sprijin.
Prof. Racu Semenica
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora”
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Şcoala pentru diversitate

PREZENTARE
Realitatea socială a zilelor
noastre i-a determinat pe
specialiştii în problemele
educaţiei să accentueze ideea
de şcoală pentru diversitate
(şcoală pentru toţi) ca o nouă
formă de organizare a şcolii.
În acord cu această nouă
perspectivă asupra şcolii,
scopul educaţiei este acela de
a delimita şi susţine un spaţiu
cultural la care să aibă acces
toate persoanele, indiferent
de rasă, sex, deficienţă sau
orice altă circumstanţă ori
situaţie specială. În acest
context, se impune o analiză
detaliată asupra modului în
care este receptată în şcoală
cultura diversităţii, depăşirea
neînţelegerilor existente în
gândirea cadrelor didactice cu
privire la programul de
integrare în şcoala de masă a
elevilor cu cerinţe educative
speciale.

58

Şcoala pentru diversitate pune în centrul atenţiei sale
persoana umană ca fiinţă originală unică şi irepetabilă,
accentuând ideea că în fiecare societate există persoane
diferite, grupuri diferite, motivaţii, raţiuni şi puncte de
vedere diferite.
Şcoala pentru diversitate se centrează mai ales pe
cunoaşterea modului de învăţare a strategiilor necesare
rezolvării problemelor de viaţă cotidiană, într-o manieră
cooperantă şi solidară, unde procesul de predare-învăţare
este simultan, unde fiecare elev învaţă „cum se învaţă” unii
de la alţii, fără competiţii şi ierarhii arbitrare, în spiritul
respectului şi toleranţei faţă de cei din jur. Toate acestea vor
permite copiilor şi tinerilor să trăiască diferenţele dintre
persoane ca pe ceva natural, mediind dezvoltarea
atitudinilor de solidaritate şi de apărare a drepturilor umane
în cadrul aceluiaşi grup social (clasă, şcoală, comunitate).
Spre exemplu, imaginea schematizată şi generalizată despre
„ţigani” afectează percepţia comunităţii de romi de către
populaţia ne-romă. Imprimarea acestei percepţii, încărcată
de câteva însuşiri „standard”, este însămânţată în mintea
copilului încă din familie. Ajuns la şcoală, unde învaţă şi
copii romi, acesta va încerca să-i marginalizeze,
consolidându-se acea viziune de diferenţiere. Şansa stăvilirii
acestei viziuni, care se repetă aproape identic de multe
generaţii, ne-o oferă şcoala pentru toţi. Aici dascălul are
competenţă de a interveni eficient, încercând prin diverse
exerciţii şi jocuri de rol, să ajute copiii să descopere că
persoana are propria ei identitate, cu însuşiri care-i sunt
particulare, cu anumite caracteristici ale portului popular,
etc. şi cum în şcoli nu există discriminare, toţi copiii au
drepturi egale. Se poate încuraja depăşirea diferenţelor
dintre elevi buni şi cei mai puţin buni, atunci când
combinăm astfel de elevi pentru a forma grupe sau echipe,
în cadrul cărora ei vor colabora şi vor comunica cât mai bine
pentru a îndeplini sarcina de lucru, dar nu înainte de a li se
preciza că fiecare are un rol important în grupa/ echipa din
care face parte.
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Astfel, prin aceste strategii bazate pe
cooperare, profesorul poate favoriza unele
procese de interacţiune socială în clasele
eterogene ale şcolii, diferenţele dintre elevi
putând fi percepute de către cadrele didactice,
colegi şi părinţi ca pe ceva normal şi nu
neobişnuit. De asemenea, prin învăţământul
interactiv în grupul eterogen de elevi, clasa se
organizează într-un mod în care, pe de o parte se
ajută unii pe alţii, iar profesorul este principalul
sprijin pentru toţi, iar pe de altă parte, fiecare
elev îşi poate da seama mai uşor de ceea ce ştie
şi ce nu ştie, dar în acelaşi timp să ştie cum şi de
unde poate obţine informaţia necesară
satisfacerii cerinţelor în planul formării şi
educării lui pentru rezolvarea cu succes a
problemelor din viaţa de zi cu zi.
Într-o şcoală pentru diversitate,
perspectiva inter - culturală presupune
reducerea
inegalităţilor
dintre
actorii
participanţi la procesul ce se desfăşoară în
şcoală, reconsiderarea principiilor de egalitate şi
libertate de acţiune necesare dezvoltării şi
manifestării elementelor specifice fiecărei
culturi. Pentru a înţelege mai bine necesitatea
organizării vieţii şcolare după modelul
diversităţii, este necesar să se facă o comparaţie
cu modelul şcolii tradiţionale („şcoala pentru
omogenitate”).
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Şcoala tradiţională îi priveşte pe elevi ca
pe nişte indivizi „care nu ştiu nimic şi trebuie să
înveţe tot ce li se oferă”. De cealaltă parte,
şcoala pentru diversitate tratează elevii ca pe
nişte participanţi activi la elaborarea informaţiei
şi cunoştinţelor cuprinse în conţinutul învăţării.
Şcoala
pentru
toţi
luptă
împotriva
marginalizării, a prejudecăţilor, stereotipurilor
sociale, intoleranţei şi indiferenţei, a etichetării
copiilor cu deficienţe sau aflaţi în condiţii socioeconomice precare, prin promovarea unor
modele şi forme de interacţiune între elevi,
bazate pe egalitate deplină a partenerilor şi unde
spiritul de toleranţă şi acceptare totală
prevalează în faţa oricăror altor atitudini sau
reacţii discriminatorii.
Profesorul, în modelul tradiţional, este
considerat o autoritate care deţine adevărul şi
care, în actul predării, împărtăşeşte acest adevăr
şi elevilor. Şcoala pentru diversitate vede în
profesor o sursă de experienţă pentru copii, care
mediază între cunoaşterea valorilor culturii
umane şi elevii clasei.
În modelul tradiţional, relaţiile familiei
cu şcoala sunt aproape inexistente sau au un
caracter informal, ocazional. În condiţiile şcolii
pentru diversitate, părinţii participă direct la
viaţa şcolii prin implicarea în diferite
parteneriate educaţionale, participarea la
lectorate, activităţi educative, excursii, drumeţii,
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şi pot influenţa anumite decizii care privesc
actul educaţional.
Şcoala şi conducerea şcolii, în modelul
tradiţional, este privită ca fiind locul unde are
loc învăţarea, fără a menaja copii în faţa
volumului de cunoştinţe care trebuie asimilat
necondiţionat şi reprodus ulterior. Şcoala pentru
diversitate este deschisă unor situaţii stimulative
diverse, fiind mai flexibilă şi mai variată din
punctul de vedere al ocaziilor de învăţare, actul
învăţării nu mai este privit ca pe ceva impus, ci
capătă o serie de semnificaţii noi, datorită
posibilităţilor de selecţie şi „negociere” a
tipurilor de învăţare, adaptate cerinţelor şi
posibilităţilor fiecărui copil în parte.
Sarcina şcolii de azi este de a forma la
elevi o conştiinţă europeană. Încă din clasele
primare este de dorit să se cultive respectul şi
solidaritatea faţă de cultura altor popoare.
Câteva valori – cheie trebuie să-şi facă loc în
programele şcolare şi în procesele de
învăţământ: aspiraţia către democraţie,
respectarea drepturilor omului şi ale drepturilor
copiilor, justiţia socială, echilibrul ecologic,
toleranţa şi pacea, tradiţiile culturale, etc.
Dialogul cultural este o strategie de
interogare intra-culturală asupra fundamentelor
unei culturi, asupra deschiderii sau opacităţii
faţă de expresii inedite.
Perspectiva interculturală de concepere a
educaţiei poate să conducă la atenuarea
conflictelor şi la eradicarea violenţei în şcoală,
prin formarea unor comportamente cum sunt:
aptitudinea de a comunica; cooperarea şi
instaurarea încrederii într-un grup; respectul de
sine şi al altora, toleranţa faţă de opiniile
diferite; luarea de decizii în chip democratic;
acceptarea responsabilităţii altora şi a propriei
persoane;
soluţionarea
problemelor
interpersonale; stăpânirea emoţiilor primare;
aptitudinea de a evita altercaţiile fizice, etc.
Abordarea interculturală în educaţie
constituie o nouă manieră de concepere şi
implementare a curriculum-urilor şcolare şi o
nouă atitudine relaţională între profesori, elevi,
părinţi.
Şcoala are rolul deosebit de important de
a consolida bazele unei convieţuiri armonioase
a diferitelor comunităţi culturale, fără a afecta
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negativ formarea şi dezvoltarea identităţii
copilului ca membru al unui anumit grup
cultural. Cunoaşterea reciprocă a diferitelor
caracteristici culturale este un element necesar
dar nu şi suficient în acest sens. Astfel, şcoala
trebuie să permită contactul şi comunicarea
(accentul fiind pus pe interacţiune), stimulând
respectul reciproc şi valorizarea pozitivă a
diferenţelor culturale.
Mijloacele de informare în masă şi
influenţa lor asupra mutaţiilor culturale ce
caracterizează societăţile europene, se exercită
asupra percepţiilor colective şi a reprezentării
alterităţii,
asupra
formării
identităţilor
lingvistice şi culturale, ca şi asupra formării,
directe sau indirecte a imaginii şi a percepţiei
grupurilor minoritare sau a miturilor legate de
grupurile majoritare. În acest scop trebuie
organizate în şcoală activităţi care să pună în
evidenţă atât valorile culturale ale majoritarilor,
cât şi ale culturilor romilor sau ale altor etnii,
deoarece prin cunoaştere poţi învăţa să respecţi
pe cei de lângă tine.
Nici o civilizaţie nu este intrusă, raportat
la gândirea umană, a cărei moştenire face parte
din civilizaţia europeană. Nici un individ
purtător ale acestor civilizaţii nu trebuie să fie
perceput ca un „intrus cultural”. Cunoaşterea
aportului pe care fiecare civilizaţie l-a adus
gândirii umane reprezintă punctul de plecare al
interculturalităţii.
Prof. Dogaru Nadia
Centrul Școlar de Educaäie Incluzivă „Aurora”
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O nouă șansă, o nouă
perspectivă
PREZENTARE
O societate desăvârşită oferă
fiecărui cetăţean posibilităţi de
afirmare. În esenţă, această
problemă vizează adaptarea
procesului educaţional.
Pentru
copiii
cu
CES,
curriculum-ul trebuie să aibă
obiective concrete.
Diferenţierea ar trebui să fie o
practică incluzivă normală în
fiecare sală de clasă
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Oamenii se nasc egali, însă ceea ce îi diferenţiază pe
parcursul vieţii sunt oportunităţile de care beneficiază. O
societate desăvârşită oferă fiecărui cetăţean posibilităţi de
afirmare. Copilul cu dizabilităţi se poate realiza doar într-o
societate unde “...dizabilitatea şi abilitatea devin
posibilităţi”. În lume copiii cu dizabilităţi reprezintă circa o
treime din copiii aflaţi în afara instituţiilor educaţionale.
Dizabilitatea/incapacitatea (engl. „disability”,
franc. „incapacite”) însumează un număr de limitări
funcţionale, ce pot fi întâlnite la orice populaţie, a oricărei
ţări din lume. Dizabilitatea (incapaci-tatea) depinde, dar nu
în mod obligatoriu şi univoc, de deficienţă. Dizabilităţile pot
fi cauzate de deficien-ţe (fizice, senzoriale sau intelectuale),
de condiţii de sănătate (boli mintale/ne-uropsihice) sau de
mediu. Dizabilităţile (ca şi deficienţele) pot fi vizibile sau
invizibile, perma-nente ori temporare, progresive ori
regresive.
Dizabilitatea – termen generic pentru deficienţe
(afectări), limitări de activitate, şi restricţii de participare;
relevă aspectul negativ al interacţiunii individ-context.
Termenul de handicap este încorporat, ca şi termenul de
deficienţă, în cel de dizabilitate.
În esenţă, această problemă vizează adaptarea
procesului educaţional (modalităţile de selectare şi
organizare a conţinuturilor, metodelor de predare-învăţare,
metodelor şi tehnicilor de evaluare, standardelor de
performanţă, mediului psihologic de învăţare) la
posibilităţile aptitu-dinale, la nivelul intereselor cognitive,
la ritmul şi la stilul copilului. În termeni de politică
educaţională, strategia diferenţierii curriculare se exprimă
prin trecerea de la o școală pentru toţi la o școală pentru
fiecare
Există numeroase aspecte ale adaptării curriculare în
acord cu trebuinţele de dezvoltare şi de afirmare ale
predispoziţiilor aptitudinale generale şi specifice ale
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copilului (care se manifestă pe diferite nivele, de
la retardat pînă la supramedii şi supradotaţi).
Noţiunea de curriculum adap-tat se potriveşte
mai bine în contextul educaţiei incluzive, unde
adaptările conţinuturilor la o categorie anume de
copii cu cerinţe educative speciale are în vedere
atât volumul de cunoştinţe, cât mai ales
procesele psihice şi particularităţile funcţionale
ale sistemului nervos, în cazul cărora funcţia
compensatorie determină o serie de modificări
ale reţelelor neuronale de transmitere şi
prelucrare a informaţiilor.
În cadrul activităţii cu copiii cu CES,
proiectarea curriculară trebuie să ţină seama, în
primul rând, de tipul şi gradul deficienţei, şi apoi
de posibilităţile instituţiei de a asigura ajutorul
fiecărui copil în parte. Pentru copiii cu CES,
curriculum-ul trebuie să aibă ca OBIECTIVE
următoarele:
• să permită copiilor să interacţioneze şi să
comunice cu o largă diversitate de persoane;
• să permită copiilor să-şi exprime preferinţele,
să-şi comunice nevoile, să ia decizii în baza
alegerii acelor opţiuni, după care se conduc sau
pe care le respectă ceilalţi oameni;
• să pregătească copilul pentru şcoală şi viaţa de
adult, asigurând cel mai mare grad de autonomie
posibil şi să-i sprijine în a stabili relaţii de
respect reciproc şi dependenţă unii faţă de
ceilalţi;
• să ducă la creşterea gradului de conştientizare
şi înţelegere de către copii a mediului în care
trăiesc şi a lumii înconjurătoare;
• să încurajeze copiii să exploreze, să fie curioşi
(să cerceteze) şi să caute provocări;
• să le ofere o gamă largă de experienţe de
învăţare în fiecare dintre etapele şcolare, potrivit
vârstei.
Drept strategii pentru proiectarea unui
curriculum incluziv, se propune următoarele:
• Selectarea unor conţinuturi din curriculum-ul
general adresat copiilor cu dezvoltare normală/
majoritari, care pot fi înţelese şi însuşite şi de
către copiii cu CES şi renunţarea la cele cu un
grad sporit de complexitate;
• Accesibilizarea întregului conţinut;
• Diversificarea componentelor curriculum-ului
general prin introducerea copiilor cu CES în
activităţi
compensatorii,
recuperatorii
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concomitent cu participarea la activităţile
desfăşurate în învăţământul obişnuit;
• Extinderea perioadei de timp alocate
procesului de învăţare. Valoarea creditului unei
unităţi de competenţă nu se acordă în funcţie de
timp;
• Tehnicile de predare utilizate trebuie să ia în
considerare diferitele stiluri de învăţare şi să
asigure posibilitatea aprofundării cunoştinţelor
prin includerea diverselor strategii de învăţare
activă centrată pe copil;
• Identificarea strategiilor de predare
diferenţiată sau strategiile de predare care
“maximizează învăţarea la nivel individual”,
cum ar fi învăţarea pentru dezvoltare personală,
învăţarea între colegi, lucru în grup, echipe de
învăţare etc.;
• Proiectarea curriculumului, astfel încât acesta
să planifice şi să evalueze succesul copiilor.
• Implicarea copiilor în stabilirea ţintelor
individuale de învăţare şi monitorizarea
progresului obţinut în procesul de atingere a
scopurilor stabilite;
• Copiii trebuie să-şi consolideze atât încrederea
în sine, cât şi competenţele.
Diferenţierea
învăţării
înseamnă
adaptarea activităţii de învăţare (sub raportul
conţinu-tului, al formelor de organizare şi al
metodologiei didactice) la particularităţile
copiilor, la tipurile de individualităţi. Nu trebuie
să i se predea copilului altceva decât ceea ce este
potrivit cu capacităţile sale şi cu cunoştinţele pe
care deja le posedă. Pornind de la respectarea
particularită-ţilor de vârstă şi individuale,
activitatea diferenţiată solicită toţi copiii, atât pe
cei care întâmpină greutăţi în acumularea
cunoştinţelor, în formarea priceperilor şi
deprinderilor, cât şi pe cei cu posibilităţi
deosebite, asigurând stimularea dezvoltării lor
până la nivelul maxim al disponibilită-ţilor de
care dispun, ţinând seama de interesele şi
aptitudinile fiecăruia în parte.
În învăţământul preuniversitar , tratarea
diferenţiată a copiilor este nu numai posibilă,
dar şi necesară. Chiar şi în condiţiile constituirii
unor clase/grupe omogene între componenţii
grupei, există diferenţe individuale (nivelul
capacitaţilor cognitive, calităţile atenţiei,
capacitatea de efort, ritmul de lucru, interesele şi
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înclinaţiile, gradul de maturizare socio-afectivă,
etc.), ceea ce impune modalităţi de lucru
diferenţiate.
Diferenţierea ar trebui să fie o practică
incluzivă normală în fiecare sală de clasă pentru
că:
• copiii învaţă în ritmuri diferite
• copiii au stiluri de învăţare diferite;
• cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea
potenţialului fiecărui copil;
• experienţele de viaţă diferite ale copiilor
presupun adoptarea unor metode de învăţare
diferite, dar şi a unor materiale şi mijloace
didactice diverse;
• unii copii întâmpină dificultăţi de învăţare la
clasă pentru că nu au urmat toate etapele în
educaţie (omiterea învăţămîntului preşcolar de
la vârsta fragedă şi intrarea direct în școală);
• prezintă dificultăţi emoţionale, sociale sau de
comportament;
• prezintă tulburări senzoriale de auz sau de văz;
• au dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în
spaţiu şi timp, schemă corporală);
• au dizabilităţi mintale;
• au dificultăţi de vorbire sau de limbaj şi
comunicare;
• au limba maternă diferită de limba în care se
desfăşoară procesul de învăţământ;
• procesul de predare-învăţare-evaluare
neadecvat nevoilor educaţionale şi diferenţelor
individu-ale dintre copii (sarcini prea grele sau
prea uşoare, metode neparticipative, timp
insuficient dozat, material didactic inadecvat
sau insuficient).
Impunându-se ca un nou tip de educaţie,
flexibilă, adaptabilă la nevoile tuturor copiilor,
în general, şi la cele ale copiilor cu dizabilităţi,
în particular, educaţia incluzivă se detaşează de
normativitatea educaţiei tradiţionale. Strategiile
specifice incluziunii educative sunt, la rândul
lor, flexibile, caracterizate prin diversitate.
A învăţa să cooperezi reprezintă o
competenţă socială indispensabilă în lumea
actuală şi care trebuie iniţiată de la cele mai
fragede vârste. Indiferent de sintagma preferată
– fie învăţarea prin cooperare, colaborare sau
învăţare colaborativă – avem în vedere aceeaşi
realitate, adică o situaţie de învăţare în care
copiii lucrează împreună, învaţă unii de la alţii
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şi se ajută unii pe alţii. În acest fel, prin
interacţiunile din interiorul grupului ei îşi
îmbunătăţesc atât performanţele proprii, cât şi
ale celorlalţi membri ai grupului. Copiii care
învaţă prin cooperare, învaţă mai repede şi mai
bine, reţin mai uşor şi privesc cu mai multă
plăcere învăţarea şcolară viitoare, se
îmbunătăţeşte memorarea şi creaţia, se fomează
relaţii pozitive între copii, dezvoltă sănătatea
psihică şi respectul faţă de sine. Prin accentul
pus deopotrivă pe competenţe academice şi
competenţe sociale, metodele de învăţare prin
cooperare îi ajută pe copii să relaţioneze şi să-şi
dezvolte abilităţile de a lucra în echipă.
Copiii se familiarizează cu diferite
roluri. În grupurile cooperative, fiecare copil are
o responsabilitate specifică, fiecare copil trebuie
să fie antrenat în realizarea proiectului comun şi
nici unul nu are voie să stea deoparte, ei învaţă
împreună, dar aplică singuri. Succesul grupului
depinde de succesul în muncă al fiecăruia.
Pentru copiii cu CES cu forme mai
pronunţate, severe chiar, cooperarea se va
realiza în formula „educator + copil cu CES”,
sau, în unele cazuri, în dependenţă de sarcină
expusă, se va realiza în formula „copil cu
dezvoltare normală care este acceptat de copilul
cu CES + copilul cu CES”. Copiii cu CES cu
forme mai uşoare sau medii vor coopera în
grupuri eterogene cu sarcini diferenţiate şi
individualizate la necesitate.
Prof. Miculescu Alina Cristinela
Școala Gimnazială Armeniș
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ARTICOLUL

24

Șansa la educație pentru toți
și pentru fiecare
PREZENTARE
Articolul își propune să
puncteze probleme sensibile
referitoare
la
adevărul
șanselor egale în educație. Nu
e niciun secret că ne
ascundem după cuvinte mari,
deci ar trebui să privim
realitatea cu mai mult curaj.
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A devenit un laitmotiv afirmația că orice copil are
dreptul la șanse egale în educație. Dar dacă privim problema
mai îndeaproape, lucrurile nu stau chiar așa. Deși în
România, educația școlară este gratuită, există comunități
pentru care gestul firesc de a-și trimite copiii la școală nu e
atât de simplu precum pare. Dacă un copil nu are
îmbrăcăminte și încălțăminte, un mijloc de transport și
rechizite, riscă să abandoneze școala.
Decalajele de dezvoltare (şcoli fără apă şi canalizare,
elevi răspândiţi la mare distanţă) s-au transformat în
decalaje de performanţă, copiii din asemenea zone având
rate mari de abandon şcolar şi proaste rezultate la testele de
evaluare. Pare un cerc vicios care face ca locul naşterii unui
copil să fie cel mai important factor determinant al
succesului în societate. Deşi Ministerul Educaţiei Naţionale
raportează o scădere a numărului de şcoli fără canalizare şi
a abandonului şcolar, România rămâne pe ultimul loc din
Europa în privinţa evoluţiei la aceste capitole.
Pe de altă parte, mediul familial poate influența
decisiv evoluția ulterioară a unui copil. E o experiență
personală, constatată la clasele în care sunt preponderent
copii de etnie rromă, dar acest lucru este valabil și pentru
copiii etnici români. Am întâlnit prea multe cazuri în care,
deși copilul își dorește să învețe, nu poate să o facă eficient
pentru că trebuie să aibă grijă de frați mai mici. Sau nu este
încurajat să învețe, deoarece părinții lui nu înțeleg valoarea
educației. Niciodată în istorie, un părinte cu un nivel scăzut
de pregătire nu a putut să îi răspundă copilului său la diferite
întrebări, iar această neputință, în loc să fie asumată, se
transformă într-un prilej de ironizare a celui ce vrea să
învețe: "te-ai găsit tu mai deștept"," lasă-mă în pace că am
treabă" etc. În egală măsură, poate să apară și reversul
medaliei: s-au multiplicat rândurile părinților disperați să își
împingă copiii la meditații încă din clasa a I-a. Nici acest
exces de zel nu se dovedește prea constructiv: copilul ajunge
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Există o șanse la educație și pentru cei defavorizați

la un moment dat la saturație și nu mai are nicio
motivație pentru a învăța. Logic vorbind, în loc
să ne mai pierdem timpul să îi obligăm să facă
ce vrem noi, ar trebui să îi facem să vrea ce li
se cere. În loc să le trasăm sarcini obligatorii,
împovărătoare, ar fi mai bine să îi lăsăm să le
îmbrățișeze singuri și acest lucru e posibil dacă
îi facem să se simtă importanți, nu împovărați.
Să nu uităm nici faptul că prea adesea
unele cadre didactice nu respectă acest pricipiu
fundamental de a acorda șanse egale fiecărui
copil. De exemplu, clasele primare sunt pentru
instrumente de bază: scris-citit-socotit. Sunt
pentru construirea încrederii în sine, pentru
înțelegerea faptului că greșeala este o parte a
creșterii, sunt pentru dezvoltarea limbajului, a
expresivității corporale, pentru dobândirea unor
abilități care presupun ordine, dar fără pierderea
entuziasmului. Poate copilul mai mult? Sigur că
poate, dar asta înseamnă că reduci teribil din
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energia pe care trebuie să o consume mintea lui
ca să-și dezvolte celelalte paliere ale inteligenței
lui în jurul unei singure obsesii întreținute
artificial de industria de auxiliare școlare. Copiii
au nevoie de oameni care cred în ei, îi susțin și
îi inspiră. Nu poți face carte adevărată cu bățul
lângă tine și cu frica dezamăgirilor. Poți fi un
dascăl bun, ascultat și cu viață ușoară în clasă,
abia după ce fiecare copil se simte văzut,
apreciat și important.
De la guverne, sistem și administrații
n-o să vină niciodată schimbarea, căci
deocamdată toți oamenii de acolo trăiesc bine
din dezastrul actual. Singura schimbare reală și
valabilă ar trebui să vină de la profesorii și de la
părinții care știu ce e bine pentru viitorul
copiilor.
Prof. Apostu Carmen
Colegiul Național „Diaconovici-Tietz” Reșița
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
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ARTICOLUL

25

Tratarea diferențiată a
elevilor, responsabilitatea
unei școli moderne
PREZENTARE
„Eu sunt copilul! Tu ţii în
mâinile tale destinul meu.Tu
determini în cea mai mare
măsură, dacă voi reuşi sau voi
eşua în viaţă! Dă-mi, te rog,
acele lucruri care să mă
îndrepte spre fericire. Educămă, te rog, ca să pot fi o
binecuvântare pentru lume".
Din „Child's Appeal”, Mamie
Gene Cole
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Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile
nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. Toţi copiii
au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia
incluzivă are ca principiu fundamental un învăţământ pentru
toţi, împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o
realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și
bune practici de integrare/incluziune.
Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate,
accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa
tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce
în ce mai mulți copii care provin din medii defavorizate
urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale. În cele
mai multe țări se stipulează prin lege că toți copiii trebuie să
beneficieze de educație.
Când vorbim despre accesul tuturor copiilor la
educație, trebuie să recunoaștem că orice copil poate învăța,
nefiind nevoie decât de profesori care să stimuleze
capacitatea de învațare și de un mediu în care copilul să
deprindă abilități de viață independentă. Prin învățarea
incluzivă se realizează cea mai bună corespondența dintre
nevoile fiecărui elev si oferta educațională adresată acestuia.
Strategiile educației incluzive/integrate sunt „strategii de
micro-grup, activ participative, cooperative, colaborative,
parteneriale”. Importanța educației este deosebită, întregul
sistem educațional trebuind să se bazeze pe premisa că
fiecare individ poate fi educat, poate fi ajutat să treacă de la
o etapă la alta, atâta timp cât influențele educative se
adresează „zonei proximei dezvoltări” (L. S. Vigotski).
Izvorul dezvoltării psihice îl constituie, după cum se știe,
contradicțiile interne care apar ca urmare a solicitărilor
externe. Crearea mijloacelor necesare pentru depășirea si
rezolvarea acestor contradicții revine, în primul rând,
educației. Pe de o parte, educația oferă conținuturile ce
urmează să fie asimilate, pe de altă parte ea se preocupă de
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modul în care să fie asimilate, de formarea
capacitaților omului. Rolul conducător al
educației apare în intervenția acesteia în crearea
unui climat educațional favorabil, cu valențe
educative
puternice
asupra
formării
personalitații umane. De aceea, nu este deloc
greșită sau inoportună afirmația că „educația
este o artă”.
În acest sens, în cadrul procesului
instructiv-educativ,
misiunea
cea
mai
importantă revine educatorului, care trebuie să
realizeze accesibilizarea cunoștintelor înainte de
a fi transmise subiecților educației. Dreptul
fiecărui individ la educație trebuie conștientizat
de societate, iar dacă sistemul școlar general nu

vine în întâmpinarea necesităților tuturor
persoanelor, trebuie avută în vedere educația
specială, care se referă la toți acei copii ale căror
cerințe sunt generate de incapacități sau
dificultăți în a se adapta cerințelor educaționale
și ale societății, cei considerați „normali” de
catre societate. Totuși, trebuie sa se tindă la o
pregătire a tuturor copiilor în sistemul școlar
obișnuit, însă dacă acest lucru nu este posibil,
calitatea educației speciale trebuie să reflecte
aceleași standarde ca și educația obișnuită și să
fie strâns legată de aceasta.
Prof. Galben Viorica
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin

Eu sunt copilul! Tu ţii în
mâinile tale destinul
meu. Tu determini în cea
mai mare măsură, dacă
voi reuşi sau voi eşua în
viaţă!
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Abordări actuale și
Lumea în care trăim se schimbă şi odată cu ea educaţia; sursele de informare pentru adulţi şi copii
de
perspectivă
înspectaculos, una pare mai atractivă decât alta.
sunt multe
încât pentru cei atraşi de nou, de
Copiii primesc prin diferite ,,căi’’, canale, prea multe informaţii pe care nu le reţin şi nu au nici
educație
capacitatea de selecţie a acestora.
Lumea în care trăim se schimbă şi odată cu ea educaţia;
sursele de informare pentru adulţi şi copii sunt multe
încât pentru cei atraşi de nou, de spectaculos, una pare
mai atractivă decât alta.
Copiii primesc prin diferite „căi”, canale, prea multe
informaţii pe care nu le reţin şi nu au nici capacitatea de
selecţie a acestora.

DE LA TRADIȚIONAL LA MODERN, PENTRU
PERFORMANȚĂ ȘCOLARĂ
Ancorarea şcolii româneşti în secolul XXI presupune în
mod obligatoriu utilizarea unor astfel de metode
moderne. Nu este cazul să absolutizăm utilizarea
acestor metode în detrimentul celor clasice. Un adevărat
profesionist în predare (indiferent de disciplină) va trebui
să ştie să adapteze demersul didactic. Sunt lecţii care în
mod cert produc performanţe şcolare superioare numai
cu ajutorul metodelor moderne, dar sunt şi lecţii în care
prezenţa acestora nu este obligatorie.

NOILE EDUCAȚII ÎN SOCIETATEA
CUNOAȘTERII
Educaţia pentru societatea cunoaşterii reprezintă forma
acuală a educaţiei intelectuale, răspunsul educaţiei la
provocările societăţii cunoaşterii. O societate în care
cunoaşterea are rolul determinant, dar nu este
cunoaştere în sine ci pentru sine şi pentru societate, în
care cunoaşterea este orientată valoric, este societatea
cunoasterii.

ȘANSA LA EDUCAȚIE PENTRU TOȚI ȘI
PENTRU FIECARE

Descărcați gratuit
această revistă,
precum și ediții
anterioare

Doriți mai multe informații?
Scrieți-ne la una dintre adresele:
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
Str. Bega Nr.1, Reșița, Caraș-Severin;
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