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Tradiția ”lucrului bine făcut”
                                                             ÎNVĂȚĂTOR Lambrinoc Ionel 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI

Într-un studiu realizat de  către fundația germană Bertelsmann Stiftung, o instituție 
privată care a alcatuit un clasament al țărilor europene "The ELLI Index - Europe 2010", 
referitor la calitatea învățământului pe parcursul întregii vieți. (ELLI: European Lifelong 
Learning Indicators), România ocupă, cum altfel, ultimul loc.

Asemenea semnale primim și din alte  statistici ale altor organe abilitate pe plan intern 
sau european.

Societatea românească se află într-un veritabil cerc vicios al resurselor umane. Pe de 
o parte, adâncimea și ritmul reformelor economice și administrative depind de resursele 
umane aflate la dispoziție, care trebuie pregătite din timp. Pe de altă parte, pregătirea re-
surselor umane are nevoie de resurse financiare, care la rândul lor depind de resursele eco-
nomice care nu pot fi produse în volum suficient fără reforme economice și administrative 
duse până la capăt. Oricum s-ar privi lucrurile este tot mai limpede că reforma educației 
trebuie “să spargă” cercul vicios. Chiar și în condițiile în care sistemul de învățământ, 
declarat ”prioritate națională” este slab finanțat de la un an la altul și insuficient funda-
mentat.

Anul acesta Școala Gropeni împlinește 185 de ani de la prima atestare documentară.
Privind, retrospectiv, de-a lungul celor 185 de ani, constatăm o ”tradiție a lucrului bine 
făcut”. Se pot face multe bilanțuri deosebite.

Din dorința de a găsi rezolvare la unele probleme cu care ne confruntăm în realizarea 
unui proces didactic, conform standardelor de calitate europene, am lansat, în spațiul vir-
tual, o invitație tuturor colegilor pentru a ne comunica preocupările lor în munca de zi 
cu zi la clasă. Toate le-am reunit într-un număr al revistei școlii și le ținem la dispoziția 
tuturor dascălilor.Totul din dorința de a da naștere la o dispută de idei care, în final să 
conducă la alte și alte lucruri bine făcute. Articolele trebuie privite și preluate critic.Noi 
nu am intervenit cu nimic în exprimarea opiniilor autorilor.

Într-o altă ordine de idei, ne dorim ca materialele adunate să fie rodul unui studiu 
sistematizat, validat de practica fiecăruia dintre propunători  a unor experiențe la clasă 
deosebite. Împărtășite altor colegi ele să conducă nu la reușita încadrării într-un demers 
didactic, în standarde  de calitate ci să conducă la a aduna lumina și bucuria din ochii 
tuturor copiilor la sfârșitul unei lecții sau atunci când, mai târziu, îi întâlnim pe stradă…
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Prezența în instituția 
școlară a psihologu-
lui școlar apare ca o 
necesitate,acesta având 
multiple competențe 
informaționale și 
operațional-aplicative.

El iși oferă serviciile 
pentru tot ceea ce înseam-
nă psihologia actului in-
structiv și educațional.
Printre multiplele ser-
vicii practice oferite 
învățătorului figurează și 
sprijinul acordat privind 
testarea și evaluarea psi-
hologică a micului școlar.

Cunoașterea realiza-
tă de psihologul școlar 
este una predominant 
științifică, deoarece el fo-
loseste mijloace obiective 
de măsurare și evaluare.

La începutul clasei a-
II-a am testat inteligența 
copiilor,folosind un test 
de inteligență având 
drept scop calcularea co-
eficientului de inteligență 
dupa formula: C.I=( vâr-
sta mintală: vârsta crono-
logica ) x 100

Rezultatele obținute 
mi-au oferit o imagine 
globală asupra dezvoltă-

rii inteligenței copiilor.
Coeficientul de 100 indi-
că o dezvoltare normală 
(vârsta mentală=vârsta 
cronologică),cel de 70 
indică o inteligență 
redusă,iar cel de peste 
130 indică o inteligență 
foarte dezvoltată.

Din totalul de 30 de 
elevi testați,23 au obținut 
un coeficient de peste 
100,fapt ce reprezintă o 
probă de foc pentru mine 
ca profesor.

Întrucât mai mult 
de 2/3 din numărul de 
elevi au obținut un coe-
ficient de Inteligență de 
peste 100, consider că 

aceștia sunt capabili de 
performanță și, de aici, 
necesitatea derulării unui 
program special, pro-
gram prevăzut în Proiec-
tul educațional ”Profe-
sor, elevi, părinți-factori 
esențiali în realizarea 
performanțelor școlare”. 
Pentru obținerea unor 
performanțe școlare , 
soluția pe care am pro-
pus-o părinților a fost 
aceea a unei instruiri ac-
celerate. Pentru realiza-
rea acestui deziderat am 
discutat atât cu elevii, dar 
și cu părinții modalitățile 
de lucru:

a) un curriculum școlar 

TESTAREA INTELIGENȚEI
PUNCT DE PLECARE PENTRU O INSTRUCȚIE ACCELERATA

 
PROFESOR Ciupercă Neculai, 

  ȘCOALA “MIHAI EMINESCU”  BRAILA
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comprimat și adaptat în 
funcție de potențialul 
cognitiv al elevilor;

b)un program supli-
mentar desfășurat după 
orele de curs sau în zilele 
de sâmbătă;

c) ședințe de consili-
ere psihopedagogică cu 
părinții întrucât am ex-
pertiză și în acest dome-
niu.

Iată câteva teme de 
consiliere discutate cu 
părinții:

1) Copiii dotați inte-
lectual și caracteristicile 
lor;

2) Supradotarea, atri-
but multidimensional al 
persoanei;

3) Consilierea psi-
hopedagogică a 
supradotaților;

4) Profilul profesoru-
lui care lucrează cu elevii 
supradotați;

5) Inteligența 
emoțională și reușita în 
viață;

6) Educația forma-
lă și nonformală ăi 
impactul lor asupra                                                                                     
comportamentului copii-
lor.

În atenția mea ca profe-
sor pentru învățământul 
primar la clasa a-II-a stau 
următoarele probleme:

a) să ofer copiilor 
dotați o îmbogățire ori-
zontală și verticală a ma-
teriei;

b) să discut cu ele-

vii posibilitatea realiză-
rii studiului individual 
în vederea descoperirii 
unor domenii de interes 
pentru ei;

c) să încurajez lecturi-
le suplimentare;

d) să citească biogra-
fii sau autobiografii ale 
savanților ,cercetătorilor 
în ideea că viața acestora 
i-ar inspira;

e) să stimulez apariția 
hobby-urilor.

Numeroase studii au 
arătat că foarte mulți copii 
dotați sau talentați rămân 
din păcate neidentificați 
deoarece nu se apelează 
la serviciile psihologului 
școlar.

Rolul acestuia este de 
a interveni cu ajutorul 
unor teste de inteligență 
sau chestionare în vede-
rea depistării copiilor cu 
potențial intelectual ridi-
cat.

Legat de această pro-
blemă, în cadrul Cercuri-
lor pedagogice, întrebări-
le au fost numeroase:

1) Sistemul școlar ac-
tual este în măsură să 
le permită dezvoltarea 
acestor capacități deose-
bite? 

2) Se pot realiza pro-
grame speciale pentru ei? 

3)Oare acești copii nu 
sunt niște privilegiați ai 
naturii?

4) Nu există un risc de 
a favoriza un elitism pre-
coce?

5) Care ar fi rolul pro-
fesorului care lucrează cu 
acești elevi?

A fost suficient să 
pun în discuție proble-
ma copiilor supradotați 
și a înființării claselor 
elitiste ca să declanșez o 
adevarată polemică. Este 
adevărat, eu sunt adep-
tul unui învățământ eli-
tist întrucât o societate 
nu poate progresa fără 
promovarea valorilor. 
Acești copii au nevoie de 
o instrucție accelerată.

A lucra cu elevi dotați 
și talentați este un privi-
legiu, dar și o mare răs-
pundere.

Pentru aceasta, pro-
fesorul însuși trebuie să 
fie supradotat, să dis-
pună de anumite calități 
personale și profesio-
nale, să dețină anumite 
competențe specifice.

În concluzie, profeso-
rul elevilor supradotați 
trebuie să fie facilitatorul 
instruirii și formării aces-
tora și, în același timp, 
primul lor consilier.

Cred că unele măsuri 
legislative ar putea con-
tribui la valorificarea 
potențialului intelectual 
al acestor copii de care de-
pinde viitorul societății, 
dar importantă rămâne 
însă formarea profesio-
nală a cadrelor didactice 
care lucrează cu aceștia.
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În condițiile transformărilor pe care 
le cunoaște lumea contemporană, în pe-
rioada globalizării, a interferențelor și 
interdependentelor de tot felul, învă-
țarea, cunoașterea și folosirea limbilor 
străine reprezintă o condiție a progre-
sului, a unei integrări reușite, atât la ni-
velul individual, cât și la scara socială.

Cunoașterea unei limbi străine, în-
seamnă pentru viitor o capacitate spo-
rită de a comunica, înseamnă un acces 
mai larg la sursele de documentare si 
e încărcată, în plus, de o pregnantă va-
lență educativă. Se deschid porți către 
istoria, geografia, cultura și spiritul al-
tor națiuni. Este astfel facilitată cunoaș-

BOBOCI CE VOR DEVENI FLORI!
                                                       PROFESOR  Păpăruș Elena 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI

“Spuneți că este obositor să fii alături de copii.
Aveți dreptate.
Și adăugați : fiindcă trebuie sa te cobori la nivelul lor, sa te apleci, să te închini, sa te 

încovoiezi, sa te faci mic.
Aici însă greșiți.Nu asta te obosește cel mai mult, ci faptul că ești obligat să ajungi 

la înălțimea sentimentelor lor,să te întinzi, să te alungești, să te ridici pe vârfurile 
picioarelor,Ca să nu-i rânești.” 

(Janusz Korczak)
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terea reciprocă, înțelegerea, toleranța, 
prețuirea diversității.

Cu cât primii pași în această direcție 
sunt făcuți mai devreme, cu atât șansele 
de succes sunt mai mari. Învățarea unei 
limbi străine de către un copil nu este 
un lucru tocmai ușor de realizat mai 
ales daca micuțul este preșcolar și nu 
știe sa citească și există diverse metode 
prin care să le captivăm atenția și inte-
resul în învățarea unei limbi străine de 
la vârstă fragedă. 

Pentru a nu plictisi copilul, lucru care 
duce la scăderea atenției și a concentră-
rii, învățatul unei limbi străine trebuie 
sa fie distractiv pentru copil. Una din-
tre metode este asocierea cuvintelor cu 
obiecte și încadrarea acestora într-un joc 
sau o activitate care să stârnească curio-
zitatea copilului.

O altă metoda și una care da rezulta-
te foarte bune este învățarea unei limbi 
străine prin muzica și imagini, cele mai 
indicate fiind clipurile muzicale cu ver-
suri. Capacitatea de memorare a co-
pilului va fi mult mai mare pentru că 
informația va intra in creierul acestuia 
atât pe calea auditivă cât și prin cea vi-
zuală și dinamică. Astfel eficienta pro-
cesului de învățare crește considerabil 
și copilul nu se plictisește. Cântecele pe 
care le veți asculta împreună cu copii 
trebuie să le repetăm foarte des pentru 
ca ei să înțeleagă și să își aducă aminte 
cuvintele. Pe scurt cel mai eficient mod 
de memorare este sa audă melodia re-
spectivă, sa vadă imagini pe care să le 
asocieze cu muzica și versurile cântecu-
lui și să reproducă melodia respectivă. 

Daca folosim cântece pe care copii 
nu le-au mai auzit, trebuie să le facem 
mai întâi o prezentare, să le explicăm 
povestea cântecelului și apoi sa parcur-
gem pașii pentru a le învăța. Pentru ca 
rezultatele sa fie cat mai bune trebuie 
sa încurajăm copiii în permanență. Prin 
ascultarea și apoi redarea prin cântec a 

cuvintelor, facem apel la o tehnică ce fo-
losește legătura puternică dintre muzi-
că și memorie asigurând astfel o nouă 
alternativă la metoda tradițională de 
învățat bazată pe ascultare și reprodu-
cere.  Metoda «ascultă și cântă» poate 
facilita memoria. Cu multe imagini și 
jocuri adecvate vârstei, vocabularul co-
piilor se lărgește încet dar continuu ast-
fel încât ajung să facă propoziții scurte.  
Cei mici învață fără constrângeri si prin 
toate simțurile așa cum au învățat când-
va limba materna – prin joc, cântece, 
activități, colorând și mai ales cu amu-
zament. Accentul se pune pe înțelegere 
și vorbire libera, nu pe gramatică si me-
morare mecanica. Regulile gramaticale 
de baza si le însușesc intuitiv, astfel ca 
mai târziu le va fi mai ușor sa facă față 
învățării complexe. 

 Temele de discuție practice si inte-
resante (gen hobby-uri, concedii, fami-
lie, ieșiri la restaurant, calatorii etc.) îi 
motivează pe cursanți să învețe sau să 
își îmbunătățească cunoștințele de lim-
ba engleza fără nici un fel de presiune, 
ci învățând cu plăcere.

Mai ales in ce privește limbile străi-
ne, copiii sunt adevărate genii. Sunt ca-
pabili sa învețe orice limba sau dialect, 
indiferent cât de dificil ar părea pen-
tru noi. Limba materna este tot o limba 
străină pentru copil așa cum este engle-
za. Studiile de specialitate dovedesc ca 
în primii șase ani este perioada optimă 
pentru copii să învețe cât mai facil si 
corect o limba străina. Astfel ca marii 
lingviști recomanda debutul studiului 
unei a doua limbi – în afară de limba 
materna – cat mai devreme cu putință.

 Astfel, fiecare cuvânt pe care co-
pilul îl aude e ca un spațiu mic, fiecare 
propoziție ca un râu și treptat – treptat 
“harta fonetică” se instalează in creier. 
Si, ca în fiecare atlas, toate hârțile sunt 
diferite. 
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Nevoile dezvoltării sociale, rapor-
tate la posibilitațile existente determi-
nă reformele școlare. Având în vede-
re că dezvoltarea presupune oameni 
pregătiți să o realizeze, școala are rolul 
de a-i  pregăti.

În vederea înfăptuirii obiectivelor 
sale majore, școala-factor activ al pro-
gresului social-trebuie să utilizeze cele 
mai eficiente căi și mijloace care să asi-
gure, înca din primele clase,o temeini-
că  pregătire si o dezvoltare complexă a 
personalității  elevilor.

În analiza structurii învățării și 
eficienței sale trebuie să se ia în conside-
rare mai ales rolul pe care îl are elevul 
în mod deosebit, antrenarea și angaja-
rea lui în cunoaștere.

În condițiile exploziei informaționale 
de astăzi ,elevul trebuie să devină fac-
tor activ, în stare să se folosească de 
instrumentele muncii intelecuale în 
vederea construirii propriei sale cul-
turi generale pentru desfășurarea unei 
activități creatoare cu caracter social. 
În acest sens,apare necesară punerea 
în mișcare a unor calități superioare de 
tipul posibilității și creativității gândi-
rii, ale interesului și dragostei pentru 
cunoaștere al spiritului de observație 
și de investigație. Direcția generală de 
schimbare si modernizare a vizat în-
gustarea sferei de acțiune a metodelor 
tradiționale si lărgirea gamei metodelor 
moderne care fac din elev un partici-
pant activ în cadrul procesului instruc-
tiv-educativ.

Jocul însă este recunoscut ca fi-
ind ,,una din principalele metode 
active,atractive,extrem de eficace în 

munca instructiv-educativă cu școlarii 
mici care imprimă caracter mai viu si 
mai atrăgător activității  școlare.’’

Acest tip de activitate cu un aparent 
aspect de divertisment,este în fond o 
activitate aptă să răspundă unor impor-
tante obiective ale procesului instruc-
tiv-educative.

Utilizând jocul didactic în procesul 
de predare-învățare, îmbinând ineditul 
si utilul cu plăcutul, activitatea didacti-
că devine mai interesantă, mai atractivă. 
Prin jocul didactic elevul își angajează 
întreg potențialul psihic, își ascute ob-
servatiile, își cultivă inițiative, voința, 
inventivitatea, flexibilitatea gândirii,își 
dezvoltă spiritul de cooperare,  de echi-
pă.

În învățământul primar jocul didac-
tic se poate organiza cu succes la toate 
disciplinele școlare, în orice moment al 
lecției în funcție de scopurile urmărite 
de învățător. Prin jocul didactic copilul 
își exersează cunoștințele, le fixează și le 
consolidează, le aplică în situații diverse.
Trecând prin acest proces, cunoștințele 
devin deprinderi și priceperi. Jocul di-
dactic nu este doar un exercițiu pentru 
dezvoltarea fizică, ci și o metodă prin 
care elevul participă la activitatea de 
învățare desfașurată  într-o formă  spe-
cifică vârstei sale.

Eficiența jocului depinde de cele mai 
multe ori de felul în care învățătorul știe 
să asigure o concordanță între tema jo-
cului și materialul didactic existent,de 
felul în care știe să folosească cuvântul 
ca mijloc de îndrumare a elevilor prin  
întrebări,răspunsuri,indicații,explicații,
aprecieri.

JOCUL DIDACTIC 
ȘI EFICIENȚA ÎNVĂȚĂRII                                                               

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, Cristea Rodica
                                                                ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI
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Pentru ca jocul să devină un mijloc 
de activizare a elevilor trebuie să con-
tină măcar unu din elementele de joc.
Cele mai des folosite sunt mișcarea,ghic
irea,așteptarea,întrecerea, surpriza.

În condițiile actuale,când se impune 
tot mai mult ca fiecare elev să fie im-
plicat direct în actul învățării,la nivelul 
posibilităților sale,este folosit frecvent 
jocul didactic drept strategie didac-
tică interactivă,centrată pe elev.Prin 
urmare,pentru ca lecțiile să aibă o den-
sitate maximă și fiecare elev să fie im-
plicat în actul învățării,este necesară o 
bună gestionare a timpului didactic si o 
plasare judicioasă a jocului didactic(fie 
sub formă de muncă independentă,fie 
sub formă de munca în grup).Folosirea 
jocului didactic în lecții arată că acesta 
este valorificat din punct de vedere pe-
dagogic imprimând lecției un caracter 
atrăgător,dinamic,iar sub aspect psiho-
logic vizează interdependența dintre 
parametrul cognitiv-intelectual si cel 
activator motivațional.

Grație tuturor valențelor forma-
tive și informative pe care jocul le 
are,putem spune că: ,,Jocul e însăși 
esența copilăriei.’’Recunoscut pentru 
contribuția deosebită pe care o aduce 
în instruirea și educarea elevilor,jocul 
este inclus în sistemul metodelor de 
învățământ cu rezultate deosebit de 
importante în primul rând pentru că 
jocul răspunde în modul cel mai fericit 
particularităților de vârsta ale școlarilor 
mici și în al doilea rând, pentru că ele-
mentul distractiv pe care îl conține sti-
mulează interesul si curiozitatea episte-
mică a școlarilor.

Datorită faptului că elevul acu-
mulează o mare cantitate de 
cunoștințe,impresii,îsi cultivă senti-
mentele și interesele,își structurea-
ză operațiile și acțiunile fără a resimți 
efortul, întăresc ideea că învățarea prin 
intermediul jocului se realizează econo-
micos  și eficient.

Nume și prenume subiect: J. Ș.
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Vârsta: 9 ani
Genul: Masculin

Obiectul analizei: subiectul prezin-
tă dezinteres pentru activitățile școlare, 
deși acestea au fost adaptate nivelului 
său de dezvoltare intelectuală, stări de 
nervozitate mai frecvente acasă decât la 
școală, crize de plâns accentuate acasă 
(acasă refuză să își facă temele și dacă se 
insistă acesta începe să plângă și plânge 
timp de o oră, o oră și jumătate, țipând 
că nu vrea să facă ceea ce i s-a dat spre 
rezolvare). De menționat este faptul că 
adesea se întâmplă ca acesta să izbuc-
nească în plâns fără niciun motiv aparent, 
iar când este întrebat de motivul pentru 
care plânge acesta nu spune nimic. De 
asemenea subiectul prezintă și stări de 
hiperactivitate. Subiectul are Certificat 
de Orientare Școlară și Profesională, ti-
pul de deficiență/ handicap: deficiență 
mintală; gradul/ nivelul de deficiență: 
intelect de limită.

Mediul familial și social: subiectul 

este luat în plasament și se află la această 
familie de aproape doi ani. Acesta a avut 
mai mulți asistenți maternali, a fost în-
scris și a urmat cursurile mai multor școli 
și grădinițe din oraș. În această școală și 
în această clasă este de anul trecut, de 
când se afla în clasa a doua. Acesta își 
cunoaște mama biologică, pe care a vă-
zut-o ultima dată când era la grădiniță și 
care i-a spus că a venit să îl vadă pentru că 
se internează la spital pentru că este să-
racă. Mama locuia atunci, dar și când l-a 
născut pe băieței în satul Frecăței. Fami-
lia în care se află acum este alcatuită din 
familia nucleu formată din mama, tata și 
un băiat biologic care este la liceu, dar în 
această familie se mai află încă un copil, 
tot de genul masculin, luat în plasament 
de când acesta din urmă avea două săp-
tămâni. Cei doi se află în aceeași clasă. 
Mama, Adriana are 39 ani și este asistent 
maternal, iar tatăl, Ionel are 40 de ani și 
este marinar, acesta fiind plecat din țară 
foarte mult timp. Toți membrii acestei 
familii locuiesc într-un apartament de 

STUDIU COMPARATIV  
PRIVIND NIVELUL DE ACTIVITĂȚI ȘI COMPORTAMENTUL 
ÎNTRE  ELEVII CU C.E.S. ȘI ELEVII TIPICI

                     PROFESOR ITINERANT ȘI DE SPRIJIN 
Manole Aurora Camelia,  

C.S.E.I. BRĂILA
Prezentul studiu de caz s-a realizat pe patru subiecți, de genul masculin, colegi de 

clasă, toți fiind clasa a III-a; trei dintre ei având vârsta de nouă ani, doar unul cu vârsta 
de opt ani în momentul aplicării celor trei probe proiective. Doi dintre ei sunt cu Cerințe 
Educative Speciale și doi sunt fără Cerințe Educative Speciale.

Obiectul analizei constă în: cei doi elevi cu C.E.S. prezintă dezinteres pentru 
activitățile de învățare, tendințe agresive față de cei din jur, stare de nervozitate ridicată 
și stări de hiperactivitate.

Colectarea datelor s-a realizat cu ajutorul următoarelor teste proiective: „Testul 
arborelui”, „Testul persoanei”, și „Testul familiei”  care au fost aplicate tuturor subiecților 
în aceleași condiții de aplicare.

În cele ce urmează voi prezenta, pentru fiecare subiect în parte, interpretarea testelor 
proiective date. La finalul lucrării de față sunt atașate desenele elevilor, în ordinea 
prezentării realizate.



ADEVĂR 

11

Numărul 7, Martie 2014

trei camere.
 Interpretarea testelor  proiective:
„Testul arborelui” – coroana complet 

închisă, ramurile schițate dintr-o singu-
ră linie, așezarea preponderent în partea 
stângă a paginii reliefează o persoană 
introvertă, caracterizată mai ales prin 
absența capacității de a avea relații so-
ciale și printr-o afectivitate redusă. Baza 
foii este luată ca bază a arborelui; forme 
repetitive la fructe, neîndemânarea gra-
fică; toate aceste caracteristici pot indica 
o lipsa de maturitate afectivă și, eventu-
al, o inhibare a dezvoltării intelectuale. 
Absența liniei solului, ramurile trasate 
dintr-o singură linie, trunchiul separat 
de frunziș printr-o linie indică o întâr-
ziere mintală. Arborele situat în stânga 
paginii preponderant, ramuri lipsite de 
Frunze evidențiază stări de anxietate. 
Hașurile de la fructe,  liniile ascuțite și 
discontinue relevă în egală măsură agre-
sivitatea, dar și nervozitatea. Liniile ușor 
trasate indică lipsa spijinului resimțit de 
subiect. Sagețile îndreptate spre exterior 
indică agresivitatea copilului față de lu-
mea din jurul său. Fructele desenate în 
coroana  evidențiază nerăbdare, gândire 
pe termen scurt, naivitate. Prezența soa-

relui în partea dreaptă și sus indică că ta-
tăl este sursa energiei sale. Culorile folo-
site în realizarea fructelor simbolizează: 
roșu – agresivitate, dinamism; galben – 
veselie, senzitivitate; verdele – speranța 
și renașterea.

„Testul persoanei” – situarea în partea 
de sus a paginii simbolizează afecte de 
luptă, refugiu  în imaginar, degetele ca 
niște gheare, părul foarte hașurat indi-
că agresiune și furie față de lumea din 
jur, picioarele lungi, subțiri și  larg de-
părtate simbolizează nesiguranța spriji-
nului, lupta pentru autonomie, accentu-
area nevoii de stabilitate, brațele ca niște 
aripi evidențiază un contact slab, mult 
hașurate sentiment al pedepsirii, larg 
deschise dorința de putere, capul mare 
indică activitate imaginară considerabilă 
ca sursă de satisfacție, agresiune. Trun-
chiul mic sentimente de slăbiciune, de 
inferioritate. Gâtul lung și subțire denotă 
lipsă de coordonare a controlului impul-
surilor, ostilitate. 

„Testul familiei” – familia este desena-
tă în josul paginii evocă o tendință de-
presivă, astenie, nevoie de stabilitate, 
angoasa de solitudine, teama de aban-
don. Faptul că familia este  desenată de-o 
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parte și de alta a unei case indică relațiile 
din cadrul familiei, grupurile, alianțele, 
conflictele existente. În acest desen se ob-
servă că aceste relații se realizează la ni-
velul familiei nucleu, copiii luați în pla-
sament și bunica formând un alt grup. 
Desenul casei indică nevoia subiectului 
de a se securiza, de a se înconjura de un 
mediu protectiv. Trasajul discontinuu, 
liniile foarte scurte, frânte, mâzgălitu-
ra, hașurile evidențiază angoasa, pulsi-
uni agresive, anxietate, depresie, incer-
titudine, tensiuni interioare, anxietate, 
insatisfacții, furie. Trasajul apăsat fără 
rafinament conturează un intelect slab, 
accentul liniilor orizontale sunt semnul 
unei slăbiciuni, a unei temeri, tendință de 
autoprotecție, conflicte interne. Maronul 
folosit în desen este simbolul constrânge-
rii, inhibiției. Fețele desenate sunt triste, 
ochii sunt mici și accentuați indică intro-
versie, anxietatea și culpabilitatea. Gura 
strânsă evocă tensiune, agresivitate, gâ-
tul prea lung reprezintă lipsa de control, 
umerii pătrați tendințe ostile, sentimente 
de inferioritate, brațele căzute atitudine 
de renunțare, slăbiciune.

Concluzie: subiectul acestui studiu 
de caz este o persoană introvertă care se 
confruntă cu un sentiment de inutilitate, 
de inferioritate, de depresie. De aseme-
nea accentuate sunt și teama de aban-
don, anxietatea, insatisfacția, furia, lipsa 
controlului, nevoia de stabilitate, agresi-
vitatea față de lumea din jur, naivitatea, 
lipsa de maturitatea atât emoțională, cât 
și intelectuală.

Nume și prenume subiect: P.V.
Vârsta: 9 ani

Genul:  masculin
Obiectul analizei: subiectul prezintă 

dezinteres pentru activitățile școlare, deși 
acestea au fost adaptate nivelului său de 
dezvoltare intelectuală, stări de nervozi-
tate și tendință spre mitomanie. Subiec-
tul are Certificat de Orientare Școlară și 
Profesională, tipul de deficiență/ handi-
cap: deficiență mintală; gradul/ nivelul 

de deficiență: intelect de limită.
Mediul familial și social: subiectul 

este luat în plasament și se află în aceas-
tă familie de când avea două săptămâni. 
Acesta nu își cunoaște mama biologică. 
Familia în care se află este alcatuită din 
familia nucleu formată din mama, tata și 
un băiat biologic care este la liceu, dar în 
această familie se mai află încă un copil, 
tot de genul masculin, luat în plasament 
în urmă cu doi ani. Cei doi luați în pla-
sament se află în aceeași clasă. Mama, 
Adriana are 39 ani și este asistent mater-
nal, iar tatăl, Ionel are 40 de ani și este 
marinar, acesta fiind plecat din țară foar-
te mult timp. Toți membrii acestei fami-
lii locuiesc într-un apartament de trei ca-
mere.

 
Interpretarea testelor proiective:

„Testul arborelui” – situarea arbore-
lui predominant de partea stângă a foii 
de hârtie simbolizează atașamentul față 
de mamă și față de trecut, persoană in-
trovertă, teama de a se implica în rela-
ții cu ceilalți, teama de contact. Prezența 
rădăcinii la suprafață relevă vulnerabi-
litatea subietului fiindcă refulează sub-
conștientul. Florile din coroană denotă 
bucurie, optimism, așteptări pozitive, 
atât din partea mamei, cât și din partea 
tatălui. Prezența scoarței hașurate sem-
nifică apărare în zona afectivă, a invaziei 
afective. Hașurile în coroană evdențiază 
stări de anxietate ale subiectului, ramuri 
trasate dintr-o singura linie, trunchi co-
nic, trunchi separat de frunziș printr-o 
linie sunt caracteristicile unei înârzieri în 
dezvoltarea intelectuală. Anxietatea, an-
goasa  sunt marcate prin hașurile făcute 
pe trunchi, în coroană, de lipsa frunze-
lor. Baza lărgită a trunchiului indică ne-
voia de stabilitate, de suport. Trunchiul 
înclinat spre dreapta reprezintă dorința 
subiectului de sprijin din exterior. Ra-
murile ce se termină cu flori indică o mo-
dulare a impulsurilor afective orientate 
spre exterior. Predominarea liniilor on-
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dulate sugerează suplețe, capacitate de 
empatie. De asemenea florile sugerează 
dorința de a plăcea, narcisism, super-
ficialitate. Încadrarea arborelui într-un 
peisaj cu soare și nori sugerează starea 
interioară a subiectului de energie, vese-
lie, dar și îngrijorare, nervozitatea, anxi-
etate.

„Testul persoanei” – degetele ca niște 
gheare, picioarele depărtate, părul hașu-
rat sugerează agresivitate, brațele scur-
te, slabe, subțiri și deschise denotă lip-
sa ambiției, sentimente de inutilitate, de 
slăbiciune, nevoia de suport emoțional 
când este stresat sau se află sub tensiune. 
Capul mare evidențiază agresivitate, tră-
iri de inadecvare intelectuală cu accent 
corespunzător pe realizările intelectuale. 
Asimetria prezentă indică lipsa echili-
brului mintal și instabilitate. Fața ovală 
indică sensibilitate. Picioarele depărtate 
sugerează nevoia de stabilitate. Gâtul lat 
este simbolul pentru atitudinea încăpă-
țânată și rigiditate. Gura largă cu colțuri-
le în sus indică tendința de a se prezenta 
zâmbind, de a etala o fațadă acceptabilă 
care să mascheze trăiri mai puțin accep-
tabile. Nasturii evidențiază dependența 
copilul față de mamă.

„Testul familiei” – în momentul apli-
cării acestei probe, subiectul a început să 
țipe că nu-l desenează pe celălalt copil 
luat în plasament deoarece acesta nu este 
fratele lui, ceea ce înseamă că el exclude 
acest membru al familiei. Familia dese-
nată este situată în partea de sus-stânga 
a foii de hârtie ceea ce semnifică un afect 
de luptă, refugiu în imaginar, fuga de 
prezent, evadarea către ireal, evocarea 
vieții interioare, a intimității, a amintiri-
lor și a viselor, dar și atașamentul am-
bivalent și dependența față de mamă. 
Așezarea personajelor într-o casă suge-
rează nevoie subiectului de a-și securi-
za mediul, de a se simți protejat. Liniile 
drepte indică furie și agresivitate. În de-
sen se observă cum toate personajele se 
țin de mână, ceea ce sugerează relații de 
afecțiune între membrii familiei desenați 

de subiect; faptul că subiectul s-a pozi-
ționat lângă mamă, înaintea copilului 
biologic indică atașamentul crescut față 
de mamă și dorința lui de a fi în locul 
copilului biologic al familiei. Prezența 
negrului din desen face trimitere la an-
xietate, la culpabilitate. Brațele și mâi-
nile sunt desenate printr-o linie simplă 
ceea ce sugerează infantilism. Picioarele 
mici semnalează insecuritatea, constrân-
gerea, dependența. Faptul că tatăl este 
desenat primul indică faptul că subiec-
tul valorizează relația cu tatăl, dar prin 
faptul că mama este desenată la aceleași 
dimensiuni cu ale tatălui indică aceeași 
valorizare și în relația cu mama. Trasajul 
apăsat și greoi al liniilor indică persoane 
agresive și slab dotate intelectual.

Concluzie: subiectul este o persoană 
introvertă, încăpățânată, rigidă, anxioa-
să, agresivă, superficială, cu dorință pro-
nunțată de a plăcea celor din jur, lipsită 
de ambiție, de echilibru, cu nevoie acută 
de stabilitate și securitate. De asemenea 
prezintă un atașament ambivalent și de-
pendență față de asistentul maternal pe 
care îl vede ca pe mama lui biologică. 
Subiectul prezintă și afect de luptă, refu-
giu în imaginar, fugă de prezent, evada-
re către ireal, evocarea vieții interioare, a 
intimității, a amintirilor și a viselor pre-
dominând trecutul în defavoarea planu-
rilor de viitor.

Plan de intervenție pentru 
cei doi elevi cu C.E.S:

 Se recomandă consiliere psihologi-
că individuală și de grup pentru dezvol-
tarea personală, pentru managementul 
furiei. De asemenea pentru facilitarea 
activităților de învățare se propune fun-
damentarea lor pe baza strategiei urmă-
toare:

• instruire focalizată pe experiențele 
și contextul care îl fac pe elev 
disponibil și capabil să învețe 
(motivația);



ADEVĂR 

14

ADEVĂR 

Numărul 7, Martie 2014

• instruirea trebuie să fie organizată 
astfel încât să devină ușor de se-
sizat de către elev (organizarea în 
spirală pentru ca noile cunoștințe 
să se construiască pe cele vechi);

• instruirea trebuie concepută astfel 
încât să faciliteze extrapolarea și 
pentru a completa lacunele;

• instruirea trebuie să fie organizată 
astfel încât să devină ușor de ob-
servat și de imitat (învățarea prin 
observație);

• instruirea trebuie să fie organizată 
astfel încât în procesul de învățare 
copilul să nu fie singur, ci ajutat 
de un adult sau de un alt copil (în 
acest caz elevul va fi ajutat în unele 
activități de învățare de un aproa-
pe, adică de un coleg de clasă care 
se află printre primii la rezultatele 
școlare).

Nume și prenume subiect: N.A
Vârsta: 9 ani

Genul: masculin
Obiectul analizei:

Mediul familial și social: subiectul 
este elev în clasa a III-a, în aceeași clasă 
cu ceilalți subiecți ai prezentului studiu 
de caz, este copil unic la părinți. Copilul 
are două bunice, bunicii fiind decedați, 
cu care se vizitează săptămânal, iar în 
vacanțe stă împreună cu un verișor de 
aceeași vârstă. Mama, Oana (34 ani) este 
lucrător Rompetrol, tatăl, Victor (36 ani) 
este plecat în străinătate de trei ani. De 
menționat este faptul că subiectul face 
fotbal de performanță, mergând la antre-
namente săptămânal.

 Interpretarea testelor proiective:
„Testul arborelui” – poziționarea ar-

borelui în partea stângă jos a foii de hâr-
tie și structura închisă a coroanei simbo-
lizează o persoană introvertă, orientată 
spre trecut și spre relația cu mama. Ar-
borele desenat este unul fructifer ceea 
ce sugerează o atitudine pozitivă față de 
viață. Ramurile încrucișate simbolizea-

ză tensiuni, iar cele cu fructe semnifică 
randamentul pentru care este mândru. 
Anxietatea este simbolizată de situarea 
desenului în stânga paginii, de ramurile 
lipsite de frunze, de hașura trunchiului, 
a coroanei și a ramurilor.

Stările de nervozitate sunt eviden-
țiate de liniile desenate care se întrepă-
trund, se întretaie, de hașuri, de linilei 
ascuțite care relevă în egală măsura și 
agresivitate. Ramurile în formă de tub, 
liniile trasate în direcții opuse, hașuri 
sugerează impulsivitatea subiectului.
Unghiuri ascuțite, hașurile, linii frânte 
sau unghiulare, ramurile tubulare indică 
agresivitatea.

„Testul persoanei” - subiectul pre-
zintă optimism în lupta pentru antige-
rea scopurilor, este orientat către sine, 
are tendințe intelectuale puternice, ac-
tivitate imaginară considerabilă, egali-
tate a stării de spirit și a comportamen-
tului, armonie mintală, foarte ambițios, 
acaparator, trebuințe de afecțiune și 
recunoaștere, dorința de a câștiga apro-
bare de la aceia pe care copilul îi iubește 
și de care are nevoie, fire veselă, fericită, 
entuziasmată, optimistă, sensibilă, sfi-
darea autorității, accentuarea nevoii de 
stabilitate, control intelectual asupra im-
pulsurilor fizice, dorință de putere. Une-
ori subiectul prezintă ostilitate și ușoară 
agresivitate infantilă, luptă pentru a 
avea propriul drum, stabilirea propriei 
individualități, uneori prezintă și senti-
mente de slăbiciune, are un control rigid 
asupra manifestării violente a impulsu-
rilor și posibil sentiment al pedepsirii. 
Subiectul caută afecțiune și interacțiune 
socială, este ambițios cu dorință de suc-
ces, cere atenție și dreptate.

„Testul familiei” – poziționarea dese-
nului în centrul foii de hârtie și decalat 
spre stânga denotă o personalitate nesi-
gură și rigidă mai ales în relațiile inter-
personale, care asimilează afectivitatea, 
trecutul, evocă viața interioară, intimita-
tea, visele. Toate personajele sunte vese-
le, surâzătoare, conforme cu starea afec-
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tivă a subiectului. Acesta își valorizează 
toți membrii familiei sale, desenându-i 
pe toți la aceleași dimensiuni. De aseme-
nea se observă o distanță mai mică între 
mama subiectului și acesta ceea de deno-
tă afecțiune, atașament și valorizare față 
de mamă. Trasajul continuu indică buna 
funcționare, cel apăsat denotă o persoană 
energică, agresivă, sigură pe ea, compe-
titivă, cu încredere în sine și spirit de de-
cizie,  liniile scurte redau impulsivitatea, 
cele drepte, frânte, unghiulare simboli-
zează masculinitatea, furia, dinamismul, 
agresivitatea. Capul sugerează aspirații 
intelectuale, voință, stăpânirea pulsiuni-
lor, tendințe de control.  Absența mâinii 
din desen indică sentimente de culpa-
bilitate, de inadecvare. Brațele deschise 
sugerează sociabilitate. Culoarea negru 
care s-a folosit la desen indică anxietate.

Concluzie: subiectul prezintă dorință 
importantă de putere, ambiție și dorință 
de succes, cere dreptate și atenție, caută 
afecțiune și interacțiune socială, are abi-
litate manuală slabă, trebuințe de dra-
goste, afecțiune, recunoaștere, dorința 
de a câștiga aprobare de la aceia pe care 
copilul îi iubește și de care are nevoie. 
Este o fire veselă, fericită, entuziasma-
tă, optimistă, luptă pentru autonomie, 
prezintă nevoie de stabilitate, atitudi-
ne încăpățânată, ușoară agresivitate in-
fantilă, uneori sentimente de slăbiciu-
ne, accentuarea controlului intelectual 
asupra impulsurilor fizice, dorință de 
independență, individualitatea încă sla-
bă, spontaneitate, nevoia de a menține 
un control atent, un grad normal de con-
trol și rigiditate.

Nume și prenume subiect: A.A 
Vârsta: 8 ani

Genul: masculin
Obiectul analizei: subiectul prezintă 

stări de nervozitate și anxietate în mo-
mentul în care se confruntă cu un eșec.

Mediul familial și social: subiectul 
provine dintr-o familie organizată, alcă-

tuită din patru membri: mama, Mihaela, 
36 ani este economist în Insula Mare a 
Brăilei, tatăl, Andrei, 38 ani este inginer 
în Insula Mare a Brăilei, subiectul și fra-
tele acestuia mai mic, în vârstă de 5 ani, 
care merge la grădiniță. De asemenea de 
menționat este faptul că familia are și o 
bonă, care stă cu cei doi copii după ce 
aceștia vin de la școală și grădiniță până 
când vin părinții acasă.

Interpretarea testelor proiective:
„Testul arborelui” – poziționarea în 

partea de sus concentrează aspectele le-
gate de ascensiune,  de devenire.  Baza 
trunchiului arborelui plecă îngust, apoi 
se lărgește spre partea superioară ceea ce 
înseamnă blocaj al potențialului afectiv. 
Preponderența coroanei pe partea dreap-
tă a foii este zona relație cu tatăl, deschi-
drii către lume, către viitor, dorința de 
contact cu lume. Rădăcinile orientate în 
sus nevoia de atașament. Coroană mare 
indică aspirații intense de multe ori pre-
ocupări intelectuale. Fructele sugerează 
nevoia de a-și atinge scopul aici și acum, 
incapacitatea de a aștepta. Ramurile de-
senate drintr-o singură linie, cu o formă 
unghiulară denotă nervozitate, retrage-
re. Hașuri în coroană relevă anxietate și 
nervozitate.

„Testul persoanei” – mâinile larg des-
chise denotă dorință importantă de pu-
tere, ambiție și dorință de succes, brațele 
lungi cere dreptate și atenție, caută 
afecțiune și interacțiune socială, degetele 
sub formă de petale reliefează faptul că 
are abilitate manuală slabă, trebuințe de 
dragoste, afecțiune, recunoaștere, linia 
curbă cu capetele întoarse în sus drept 
gură reliefează dorința de a câștiga apro-
bare de la aceia pe care copilul îi iubește 
și de care are nevoie. Cravata din jurul 
gâtului sugerează controlul exprimării 
impulsurilor. Este o fire veselă, fericită, 
entuziasmată, optimistă, luptă pentru 
autonomie, prezintă nevoie de stabili-
tate, gâtul lat simbolizează atitudinea 
încăpățânată, ușoară agresivitate in-



ADEVĂR 

16

ADEVĂR 

Numărul 7, Martie 2014

fantilă, uneori sentimente de slăbiciu-
ne, accentuarea controlului intelectual 
asupra impulsurilor fizice, dorință de 
independență, individualitatea încă sla-
bă, spontaneitate, nevoia de a menține 
un control atent, un grad normal de con-
trol și rigiditate.

„Testul familiei” – amplasarea dese-
nului în partea de sus și în stânga pa-
ginii evidențiază refugiul subiectului în 
imaginar, riscul, inițiativa, anticiparea și 
sensibilitatea, dar și un atașament am-
bivalent față de mamă. Desenul primul 
al tatălui și mai mare decât celelalte per-
sonaje relevă faptul că figura paternă 
este conformă cu aspirațiile copilului și 
această valorizarea a figurii paterne sem-
nifică reușită școlară. Desenul familiei 
într-o clădire semnifică nevoia de a se 
înconjura, de a–și face mediul înconjură-
tor securizat. Liniile scurte simbolizează 
tendințele impulsive, liniile apăsate re-
levă energie, agresivitate, trasajul ferm 
denotă încredere în sine, spirit de deci-
zie, fermitate, siguranță, personalitate 
ambițioasă. Liniile reluate și întărite re-
dau perfecționismul, intuiția, impulsivi-
tatea și agresivitatea. Hașura de la părul 
mamei marchează conflictul afectiv pe 
care îl are cu mama. Folosirea creionului 
negru în desen indică prioritatea rațiunii 
asupra emoției. Personajele desenate au 
un aer surâzător, vesel. Gâtul lung sim-
bolizează ambiția, brațele înțepenite dau 
rigiditate inhibată, lipsa mâinii semni-
fică sentimente de culpabilitate, de ina-
dacvare.

 Concluzie: subiectul prezintă op-
timism în lupta pentru antigerea sco-
purilor, este orientat către sine, are 
tendințe intelectuale puternice, activita-
te imaginară considerabilă, este foarte 
ambițios, acaparator, este o fire veselă, 
fericită, entuziasmată, optimistă, sensi-
bilă. Uneori subiectul prezintă ostilita-
te și ușoară agresivitate infantilă, luptă 
pentru a avea propriul drum, stabilirea 
propriei individualități, rereori prezin-

tă și sentimente de slăbiciune. Subiectul 
caută afecțiune și interacțiune socială, 
este ambițios cu dorință de succes, cere 
atenție și dreptate.

 Plan de intervenție
 pentru cei doi copii tipici:

Se recomandă consiliere psihologi-
că pentru dezvoltare personală, pentru 
managementul furiei și strategii de co-
pying. De asemenea aceștia vor fi parte 
integrantă a echipei formată dintr-un 
elev tipic și un elev cu C.E.S. cu scopul 
de a-i ajuta pe subiecții cu C.E.S. în pro-
cesul de învățare.

Bibliografie:
• Castilla, D. (2004). Testul arbore-

lui.Editura Polirom: București;
• Dumitrașcu, N. (2005). Teh-

nicile proiective în evalua-
rea personalității. Editura Trei: 
București;

• Ionescu-Jourdan, C., Lanchance, 
J. (2006). Desenul familiei. Pre-
zentare. Grilă de cotare. Elemen-
te de interpretare. Editura Profex: 
Timișoara;

• Rozorea, A., Sterian, M. (2000). 
Testul arborelui (traducere selec-
tive, sistematizare, adaptare, cer-
cetare experimentală extensivă). 
Editura Paideia: București.

Empatia ca însușire de personalitate 
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presupune capacitatea de transpunere 
a unei persoane într-un model uman 
exterior,condiționând înțelegerea și co-
municarea implicită a modelului.

Ca și în creație,terapie,negociere, și 
în activitatea didactică empatia capătă 
valențe aptitudinale,devenind o însușire 
fără de care nu se poate obține eficiență 
maximă în profesie.Aptitudinile peda-
gogice presupun implicarea capacității 
empatice ca o condiție specială a opti-
mizarii relației profesor-elev.

Arta de a preda presupune, pe lânga 
stăpânirea cunostințelor,claritatea ex-
primării, si aptitudinea de transpunere 
în situația ascultătorului, a elevului.

Empatia trebuie să exprime o reacție 
atitudinală în care dragostea față de 
copii să fie subordonată nevoii de a-i 
înțelege și ajuta.

Capacitatea empatică,proprie unui 
bun cadru didactic vizează un anumit 
model de identificare psihologică cu 
copilul,dublat de condiția păstrării unei 
distanțe apte să poată cuprinde întreaga 
problematică a colectivului școlar.

Gilles Ferry sublinia:”...profesorul 
este când grijuliu să păstreze o distanță în-
tre el și elevi, când grijuliu să se apropie de 
elevi. Distanțarea îl menține într-o stare de 
disponibilitate față de fiecare.Apropierea îl 
asigură pentru a înțelege empatic doleanțele 
și trăirile elevilor.”

Nici nu ar fi posibil de conceput o 
relație eficientă între profesor și elev 
fără apropierea dintre aceștia, dar și fără 
păstrarea unei relații profesor-colecti-
vul de elevi.Prima condiție deschide 
calea cunoașterii și tratării individuale 

a elevului, cea de-a doua cale permite 
consolidarea relațiilor interpersonale la 
nivelul colectivului de elevi.

Excesul manifestat într-o direcție 
sau alta, dar și excluderea totală a unor 
modalități psihologice din comporta-
mentul profesorului conduc la un eșec 
pedagogic.Un profesor extrem de em-
patic, fără un filtraj rațional al compor-
tamentului de apropiere de elev, poa-
te obține inițial unele succese, dar,  în 
acelasi timp, pierde din vedere tocmai 
misiunea pentru care se află în școala-
aceea de a interveni în formarea elevu-
lui și nu numai de a-i înțelege viața sa 
interioară.

Pe de altă parte, un profesor slab 
empatic, detașat de psihologia elevului, 
va crea premisele unei rupturi evidente 
între el și cei cărora trebuie să le acor-
de principala atenție în școală. El nu va 
reuși să-și explice diferitele forme de 
comportament ale elevilor, dându-le o 
interpretare subiectivă, iar modalitățile 
educative la care va recurge vor fi în-
tâmplătoare. Acest echilibru între em-
patie și distanțare în comportamentul 
profesorului la clasă privește întreaga 
desfășurare a procesului instructiv-
educativ. Este greșit să se lucreze într-o 
clasă numai cu elevii buni, sub motivul 
că aceștia ar trebui să profite în primul 
rând de atenția școlii. O lecție intere-
santă și atractivă devine accesibilă pen-
tru întreaga clasă ,dar aceasta depinde 
de aptitudinea cadrului didactic, de 
înțelegerea psihologiei elevilor, de con-
duita empatică a profesorului.

Un comportament empatic din par-
tea profesorului va asigura și baza 
influenței pertinente asupra educației 

EMPATIA
O APTITUDINE PEDAGOGICĂ                    

   PROFESOR Ciupercă  Neculai
ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAI EMINESCU” BRĂILA
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elevului, motivației sale pentru muncă, 
orientării școlare și profesionale, fixării 
unui comportament moral dezirabil pe 
măsura cerințelor societății.

Dacă unele aptitudini pedagogice 
pot fi considerate însușiri deja formate 
pentru activitatea didactică, altele, între 
care și comportamentul empatic, pre-
zent într-o anumită măsură la fiecare 
persoană, poate fi antrenat.

Susțin ideea unor mari psihologi 
de a introduce teste de inteligență 
emoțională și de empatie în selecția ca-
drelor didactice, iar cercetarea științifică 
să se oprească mai în profunzime asupra 
funcției de comunicare implicită a em-
patiei ca substrat psihosocial al relației 
profesor-elev.

Ca profesor metodist la Colegiul 
„D.P.Perpessicius”din Brăila,pentru a 
face o selecție riguroasă a celor care  op-
tează pentru profesia de învățător sau 
profesor, propun teste de inteligență 
emotională și de empatie la admiterea 
în liceele pedagogice și la Facultățile cu 
profil pedagogic, dar și la concursurile 
pentru ocuparea unui post de profesor 
suplinitor.

Acestea sunt considerate TESTE DE 
APTITUDINI întrucât EMPATIA , ca 
dimensiune esențială a INTELIGENȚEI 
EMOȚIONALE trebuie să devină pentru 
fiecare dascăl competent o APTITUDINE 
PEDAGOGICĂ.
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PRINCIPII DE PREDARE 
ÎNVĂȚARE A ISTORIEI LOCAL

PROFESOR Carapetru Marius 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI

De câțiva ani s-a creat în țara noastră un 
climat de mare interes pentru încurajarea 
cercetărilor de istorie locală, tot mai mulți 
profesori aplicându-le la clasă, în cursuri de 
opționale de istorie. Curriculumul la decizia 
școlii, prin dreptul conferit unității școlare 
de a lua decizii, devine emblema puterii re-
ale a acesteia. Această putere, derivată din 
libertatea de a decide asupra unui segment 
al Curriculumului național, dă posibilitatea 
definirii unor trasee particulare de învățare 
a elevilor. 

Astfel, un curs opțional de istorie locală 
oferă elevilor posibilitatea de a se familia-
riza cu evoluția zonei brăilene și cu valori-
le cultural-științifice specifice trecutului co-
munității lor. Elevii din clasa a V-a sau din 
clasa a VI-a, studiind în paralel istoria uni-
versală, vor reuși cu mai multă ușurință in-
terpretarea faptelor și proceselor istorice, 
reprezentarea timpului și spațiului istoric, 
cunoașterea și interpretarea surselor istori-
ce, utilizarea adecvată a limbajului de spe-
cialitate, fiind stimulată curiozitatea pentru 
studierea istoriei și dezvoltarea atitudinilor 
pozitive față de sine și față de ceilalți. În ulti-
mii ani, prin îmbunătățirea conținuturilor de 
istorie locală, elevii apreciază tot mai mult 
acest gen de cursuri opționale. Ele au darul 
de a întări convingerile și respectul elevilor 
pentru zona, orașul, comuna în care trăiesc, 
de a le consolida capacitatea de apreciere a 
valorilor materiale și spirituale create de îna-
intași, de-a lungul dezvoltării noastre istori-
ce. Predarea unor noțiuni de istorie locală în 
clasele I-IV constituie o etapă premergătoare 
introducerii unităților de învățare specifice 
gimnaziului.  În clasele a V-a sau a VI-a se 
pornește făcând apel la competențele și cu-
noștințele acumulate anterior, plecând de la 
exemple deja știute, astfel încât elevii să aibă 
satisfacția descoperirii, ca premise ale trece-
rii de la istoria localității la cea a zonei.

În interpretarea lui B.S. Bloom, obiective-
le unui anumit domeniu (istoria în cazul nos-

tru) vizează formarea noțiunilor și convinge-
rilor morale, a sentimentelor, a trăsăturilor 
de voință și caracter, formarea atitudinii, a 
unui sistem de valori. Acestea sunt înțelese 
la acest nivel, în capacitatea elevului de a do-
bândi un număr de valori și de a le ordona   
într-o anumită ierarhie, integrând toate aspi-
rațiile și evoluțiile elevilor dintr-o filosofie a 
vieții într-o concepție unitară asupra lumii. 
La clasele mici de gimnaziu, relațiile dintre 
domeniul cognitiv și cel afectiv sunt foarte 
pronunțate, istoria ca obiect de învățământ 
și istoria locală în cazul nostru, prezentând 
cele mai favorabile condiții pentru atingerea 
țintelor menționate anterior. Astfel se poate 
atinge la finalul cursului scopul prioritar, de 
a face din elevi cetățeni cu adevărat iubitori 
de cultură, cunoaștere și patrioți adevărați.

Abordarea predării istoriei locale în ra-
port cu știința istorică prezintă o serie de 
particularități printre care:

• structurează echilibrat influențele ci-
vilizației naționale în cea locală;

• prezintă informații verificate cert de 
știința istoriei;

• materia este sistematizată și ordonată 
pe domenii distincte care oferă sub-
stanța necesară definirii judecăților și 
raționamentelor;

• este scrisă în funcție de psihologia ele-
vilor, garantând accesibilitatea cunoș-
tințelor;

• permite extragerea învățămintelor 
atât de necesare îmbogățirii trăirilor 
interioare, conduitei, formării de pri-
ceperi și deprinderi complexe, stimu-
lării unor motivații și atitudini esenți-
ale în formarea personalității.

În predarea-învățarea istoriei locale, 
esențial este ca în cadrul acestei structuri ac-
centul să fie pus pe atingerea competențelor 
stabilite, rezultanta fiind ceea ce știe să facă 
elevul.
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La multitudinea observațiilor for-
mulate la adresa manualelor de limba 
și literatura română,  la clasele mici, aș 
mai adăuga una -  în atenția autorilor de 
manuale, dar  și a colegilor.

În general mai toate manualele con-
țin texte narative cu un bogat conținut 
de idei, menit să ne ajute în realizarea 
tuturor obiectivelor curriculare, dar nu 
mă pot abține, totuși, să nu fac compa-
rația între toate acestea și manualul de 
Citire de clasa a IV-a publicat la Editu-
ra Didactică și Pedagogică, București, 
1996- autor Tanța Munteanu. Un ma-
nual cu texte superbe cu conținuturi 
emoționale deosebit de sensibile ce ne 
permiteau să stimulăm în formarea și 
dezvoltarea copiilor nebănuit de multe 
emoții și să dăm multă, multă culoare 
lecțiilor.

Observația pe care vreau să o aduc 
în atenția celor deja amintiți se referă, 
așa cum se și înțelege din titlul materia-
lului, la sărăcirea numărului de texte cu 
caracter monografic, atât cele ce vizează 
viața personalităților culturii, spirituali-
tății românești,  texte care ne permit să 
stimulăm profunzimile cognitive și for-
mative ale elevilor, abordare integrată, 
interdisciplinară a demersului didactic, 
cât și cele ce vizează istoria formării și 
dezvoltării comunităților locale. Legat 
de acest ultim aspect doresc să continui 
observațiile.

Numai prin abordarea  singulară a 
textului “Cetatea lui Bucur”, la clasa 
III-a, elevul reușește doar să constate 
existența genului de text narativ și să 
desprindă câteva informații despre is-
toricul capitalei. O mulțime de valențe 
ale unui asfel de text rămân nefinaliza-
te. De aceea consider că demersul di-

dactic poate fi și trebuie dezvoltat. In 
acest sens, fiecare dintre noi iși poate 
crea un text monografic despre comuni-
tatea locală ce poate fi aplicat la lecțiile 
de limba și literatura română, la clasa a 
III-a. Spre exemplificare, am adăugat la 
final textul creat de mine despre comu-
na elevilor mei. Demersul sugerat poa-
te fi continuat printr-un alt text despre 
reședința județului, la clasa a IV-a și, 
eventual, la clasa a V-a, prin abordarea 
în curriculumul la decizia școlii a unor 
teme de geografie și istorie locală.

În favoarea pledoariei pe care am 
inițiat-o încerc să mai aduc câteva argu-
mente.

Printr-o asemenea lecție pregătim 
elevii pentru studierea interdisciplina-
ră a istoriei, geografiei și limbii române 
la clasa a IV-a. Printr-o asemenea lecție, 
elevii desprind cu ușurință rolul pe ca-
re-l joacă mediul geografic în dezvolta-
rea societății. Mai târziu vor aprofunda 
mai lesne această interdependență.

Deosebit de importantă în studierea 
istoriei și geografiei la clasa a IV-a este 
formarea noțiunilor și reprezentărilor 
specifice.Stim câte dificultăți întâmpină 
elevul în această direcție. Să nu uităm 
că în dezvoltarea intelectuală a copilu-
lui achizițiile ce presupun repere tem-
porale se realizează ultimile. Abordarea 
“de la ușor la greu” este facilitată prin-
tr-o asemenea lecție. ( Ca să nu vorbim 
acum despre abordarea cunoștințelor 
de la clasa a IV-a , la istorie, unde le pre-
zentăm elevilor cunoștințe despre gali, 
celți, Carol cel Mare, neglijând tocmai 
lipsa reprezentărilor necesare.) Dificul-
tatea aceasta, a lipsei reprezentărilor de 
timp și spațiu am constatat-o și la clase 
le mari ( cu ani în urmă, am predat la 

“ Historia, magistra vitae!”
LECȚIA CU CARACTER MONOGRAFIC

ÎNVĂȚĂTOR Lambrinoc Ionel 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI



ADEVĂR 

21

Numărul 7, Martie 2014

clasele gimnaziale istoria și geografia). 
Cu alte cuvinte, reușim, prin textele 

cu conținut monografic să anticipăm, să 
prevenim dificultăți ale învățării copi-
lului mai târziu. Reușim să deschidem 
copilului, respectându-i particularită-
țile de vârstă, două noi orizonturi de 
cunoaștere, două noi portițe spre alte 
științe ce le vor studia sistematizat, în-
cepând din clasa a IV-a

Evoluția vieții psihice a copilului es-
tre un proces unitar, în cadrul căruia as-
pectele afective, cognitive și sociale se 
dezvoltă într-o unitate funcțională. Im-
bogățirea experienței copilului și trans-

miterea cunoștințelor în procesul de 
învățământ sunt factori de dezvoltare a 
vieții lui psihice. In funcție de conținu-
tul și de operațiile pe care le solicită din 
partea copilului, fiecare obiect de învă-
țământ contribuie la dezvltarea sa. In 
acest context disciplinele menționate au 
un rol extrem de dinamic. Unitatea vie-
ții sale psihice ne obligă la valorificarea 
multiplă, variată, interdisciplinară a cu-
noștințelor transmise prin aceste lecții. 

Mai jos prezentăm un text alcătuit în 
acest sens:

VOCABULAR
Să descifreze= în text, a înțelege;
Noian=întindere mare de ape, nemărgi-

nire de ape; 
Involburate= Ape care se învârteau în 

vârtejuri amețitoare;
Titanică= ( muncă) uriașă;
Au zăgazuit =au construit diguri ;

INTREBARI :
1. De unde vine numele comunei voas-

tre ?
2. Ce importanță mai prezintă astăzi 

Dunărea pentru comuna voastră?
3. Cu ce se îndeletnicesc astăzi grope-

nenii?

EXPLICATI ÎNȚELESUL EXPRESIILOR:
• se străduia să descifreze lumea plină 

de taină și de frumusețe;
• cât cuprindea cu privirea;
• oamenii acestor locuri;
• furia apelor;

Interesați-vă să aflați și alte relarări 
despre comuna voastră și prezentați-le la 
lecția următoare!

ȚINEȚI MINTE !
Fiecare localitate are o istorie a sa inte-

resantă și frumoasă!

SATUL MEU
Aseară, bunicul mi-a povestit ceva  foarte interesant. 
Cică, pe vremea când și el se străduia să descifreze lumea plină de taine și de frumuseți, 

dacă privea, dimineața spre răsărit, cât cuprindea cu privirea, nu erau decât soarele, cerul 
și un noian de ape.

Incet, încet, apele învolburate se retrăgeau în matca Dunării ier în urma lor rămâneau 
numeroase gropi cu apă din care oamenii acestor locuri scoteau pește tot anul.

Belșugul acestor gropi au făcut numele și renumele comunei noastre, Gropeni.
Mai târziu, printr-o muncă titanică și cu multă pricepere, oamenii au smuls pământul 

furiei apelor, pe care le-au zăgăzuit cu un brâu de pământ. Zeci de mii de hectare, sunt 
acum cultivate de agricultori Si aduc și mai multă bogăție.

Mi-a mai spus bunicul că și astăzi, comuna noastră este cunoscută pentru priceperea, 
hărnicia și talentul oamenilor săi.
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Matematica s-a cristalizat ca știință 
deschisă, capabilă de un progres per-
manent, de o perpetuă aprofundare, 
descoperire și creare a unor teorii noi. 
Dezvoltarea rapidă a științei, a acumulă-
rii în ritm tot mai intens a informațiilor, 
impun dezvoltarea culturii matematice, 
care trebuie să-și facă loc tot mai mult 
în cultura generală a unui om. Ca atare, 
încă din clasele mici se impune stimula-
rea intelectului, a gândirii logice, a jude-
cății matematice la elevi, încât să devină 
o disciplină plăcută, atractivă, conver-
gentă spre dezvoltarea raționamentului, 
creativității și muncii independente.

În clasele I-IV se însușesc noțiunile 
de bază, "instrumentele" cu care elevul 
va "opera" pe tot parcursul vieții și pe 
care se clădește întregul sistem al învăță-
mântului matematic. Dacă sunt predate 
în mod sistematic, ținându-se seama de 
particularitățile de vârstă ale elevilor, 
dacă sunt însușite în mod conștient și te-
meinic, cunoștințele de matematică aduc 
o contribuție deosebită la dezvoltarea 
gândirii logice și creatoare, la dezvolta-
rea spiritului de receptivitate a elevilor. 
Cu "echipamentul" pe care-1 dau aceste 
patru clase, elevul face întreaga "călăto-
rie" în domeniul acestei științe. Mulți co-
pii întâmpină dificultăți în învățarea ma-
tematicii pentru că nu-și însușesc la timp 
aceste noțiuni. Important este ca învă-
țătorul să respecte latura practică a ma-
tematicii. Odată cu însușirea noțiunilor 
matematice prin efort intelectual elevul 
învață și anumite tehnici de investigare 
și rezolvare cu caracter tot mai general.

Prin modelare, joc didactic, problema-
tizare, învățarea prin descoperire elevul 
este pus în situația de a căuta, a desco-

peri, de a rezolva situații noi, neînvățate 
anterior. Acestea privesc atât activitatea 
elevului cât și pe cea a învățătorului.

Un învățământ matematic bine con-
ceput oferă atât o cunoaștere activă a no-
țiunilor de bază ale matematicii necesare 
dezvoltării altor concepte matematice, 
cât și practica aplicării ei în activitatea 
ulterioară în școală dar și în viața cotidi-
ană.

În zilele noastre societatea are nevoie 
de un om cu gândire creatoare, inventiv, 
explorator, îndrăzneț, de aceea este nece-
sară modernizarea matematicii, perfecți-
onarea învățământului în vederea spori-
rii eficienței sale formative. Dar nu orice 
perfecționare, orice introducere a noului 
înseamnă modernizare, ci căutarea de 
noi mijloace, folosirea celor existente cu 
scopul de a mări eficiența, de a asigura 
calitatea însușirii, de a forma oamenii ca-
pabili să stăpânească cunoștințele și de-
prinderile necesare și să le poată aplica 
în viață, în producție.

Prin activități practice se va contura 
un circuit continuu, din care, elevul va 
ieși, sperăm, biruitor.

MOTIVAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE 
FAȚĂ DE MATEMATICĂ

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, Anişoara Sandu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI
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Noi cei mari, uităm 
adesea c-am fost copii. Și 
lucrul acesta ar trebui să 
ni-l aducem aminte, mai 
ales când ne găsim în fața 
copiilor. Pornind de la 
aceste afirmații, pot ex-
prima bucuria în care mă 
găsesc când mă aflu în 
această lume: astfel min-
tea mi se luminează și se 
ascute, iar sufletul se înal-
ță în fața adevărului și a 
frumuseții pure. Din acest 
motiv mi-am pus fireasca 
întrebare: cunosc copilul? 
Cunosc sensul adânc al 
primilor lui pași în viață? 
Rousseau  considera că, 
principala datorie a edu-
catorilor este de a ”studia 
mai bine elevii, căci  desi-
gur nu-i cunoașteți deloc“. 

Creierul copilului fiind 
supus influențelor externe, 
le preia și le interiorizea-
ză, de fapt el dobândește 
instrumentele culturii în 
care se naște pentru  a–i 
rezista. Având la înde-
mână acest “tezaur”care 
se cheamă copil, se poate 
afirma că am reușit să–i  
descopăr binefacerile, “să 
intru în gândurile copilu-
lui” (Bruner). Acestea au 
fost considerațiile de la 
care s–a pornit spre a pune 
în evidență câteva din ide-
ile care au constituit obiect 
și subiect de studiu în des-
coperirea copilului și de a 
simți permanent “terapia 

benefică” a copilăriei.
Educația reprezintă 

unul dintre serviciile cele 
mai importante pe care o 
comunitate le poate oferi 
copiilor ei. Cu cât vârsta 
acestora este mai fragedă, 
cu atât importanța rela-
ției umane, afective din-
tre copil și cadru didactic 
este mai mare. Adaptarea 
la mediul școlar este o ex-
cursie cu peripeții, pe care 
copilul trebuie să o în-
ceapă de timpuriu și care 
lasă amprente psihice im-
portante în viata acestuia. 
De aceea, învățătorul este 
adultul semnificativ care 
modelează gândurile și 
emoțiile școlarului mic și 
față de care copilul ajunge 
adesea să aibă o profundă 
afecțiune.

Primele zile de școală 
reprezintă un moment de 
schimbare în viața copi-
lului. Dacă nu a mai fost 
într-o colectivitate, intra-
rea sa în școală este prima 
lărgire importantă a me-
diului său social, mediu în 
care trebuie să se integre-
ze apoi pas cu pas.

Pentru copilul care se 
pregătește de prima lui zi 
de școală urmează câteva 
luni de adaptare, deoa-
rece, brusc, relațiile, așa 
cum le cunoaște el, capă-
tă noi dimensiuni. Dacă 
până acum oamenii care 
îi erau apropiați făceau 
parte strict din familie, în-
cepând cu primele zile de 
școală, micuțul va desco-
peri un sentiment miracu-
los: prietenia cu alți copii.

BUCURIA DE A ÎNVĂȚA, 
BUCURIA DE A FI ELEV

ANGHEL MIRELA



ADEVĂR 

25

Numărul 7, Martie 2014

Stadiul micii școlari-
tăți, sau cea de-a treia co-
pilărie ce se desfășoară 
între 6/7 - 10/11 ani este 
unul de achiziție masivă a 
experienței general adap-
tative pentru viață, anali-
zându-se în primul rând 
din perspectiva adaptării 
școlare și a învățării, con-
siderate ca procese defini-
torii în structurarea ființei 
umane. 

În ansamblul dezvol-
tării, vârsta școlară  apare 
ca o etapă cu relativă sta-
bilitate și cu posibilități de 
adaptare mai ușor de rea-
lizat. Progresele obținute 
sunt mai constante și se 
manifestă în toate compar-
timentele dezvoltării psi-
hice și fizice. Transformă-
rile treptate ce se produc 
în gândirea și comporta-
mentul școlarului pun în 
evidență o nouă structură 
mintală. Gândirea se des-
prinde de datele percepției 
globale intuitive și începe 
să se manifeste o tendință 
de decentrare. Decentra-
rea intervine atunci când 
copilul, depășindu-și ego-
centrismul, realizează o 
reflectare adecvată, prin 
acțiuni tot mai eficace 
asupra obiectului. Are loc 
perceperea relațiilor care 
prilejuiesc înțelegerea ca-
uzalității și folosirea mai 
corectă a legăturilor logi-
ce. Cu toate acestea gândi-
rea rămâne predominant 
concretă. Gândirea reali-
zează cunoașterea cu aju-
torul unor operații logice 
concrete, obiectuale. Ast-
fel, din intuitivă, gândirea 

devine operațională în ju-
rul vârstei de 10 ani, pu-
tându-se vorbi despre un 
stadiu noțional al gândirii. 
Capacitatea de cunoaștere 
sporește și datorită memo-
riei, ale cărei posibilități 
cresc rapid, acum contu-
rându-se diferitele tipuri 
de memorie: vizuală, au-
ditivă, chinestezică. Tot 
acum se manifestă și pri-
mele aptitudini cu carac-
ter general ce potențează 
succesul școlar. Concomi-
tent se produc schimbări, 
se formează atitudinea 
față de muncă, ce se relevă 
prin capacitatea de a duce 
la bun sfârșit o sarcină în-
cepută și de a obține un 
rezultat. Școlarului îi pla-
ce acțiunea și totodată do-
rește să aibă succes. 

Viața socială  a școlaru-
lui este și ea intensă. Acum 
este „vârsta prieteniei”, 
a „camaraderiei”. Se face 
simțită nevoia elevului de 
a trăi în colectiv, de a par-
ticipa la activități comu-
ne. Ţine de grupul clasei 
care reprezintă “un grup 
social viu”. Din primul 
an de școală, lucrurile se 
schimbă major, pentru că 
cel mic se va integra într-
un grup solidar și anume 
colectivul clasei din care 
face parte. Școlarul de cla-
sa I începe să prețuiască 
toate calitățile prietenilor 
și să le accepte defectele, 
e gata chiar să renunțe la 
propriile plăceri pentru a 
le satisface pe cele ale unui 
„camarad”, construiește 
reguli „de prietenie” pe 
care le va respecta cu sfin-

țenie multă vreme. Copi-
lul învață să dezvolte și să 
prețuiască prietenia, una 
din cele mai valoroase co-
ordonate ale vieții fiecărui 
om.

Odată cu integrarea 
în colectivitatea școlară, 
începe și familiarizarea 
cu cerințele vieții sociale. 
Copilul asimilează treptat 
reguli de conduită indivi-
duală și colectivă, în func-
ție de care își reglează ati-
tudinile și relațiile cu alte 
persoane. Școala creează 
capacități și strategii de 
învățare care contribuie la 
structurarea identității și a 
capacităților proprii, spe-
cifice fiecărui individ. 

Primii patru ani de 
școală, chiar dacă au fost 
pregătiți prin frecventarea 
grădiniței, modifică regi-
mul, tensiunea și planul 
de evenimente ce domină 
în viața copilului. Asimi-
larea continuă de cunoș-
tințe mereu noi, dar mai 
ales responsabilitatea față 
de calitatea asimilării lor, 
situația de colaborare și 
competiție, responsabili-
tatea și disciplina față de 
muncă, caracterul evident 
al regulilor implicate în 
viața școlară creează sen-
timente sociale și lărgește 
viața interioară a copilu-
lui. Procesul de adaptare 
se intensifică și se centrea-
ză pe atenția față de un 
nou adult și nu se mai li-
mitează la părinți. Acest 
adult – învățătorul – înce-
pe să joace un rol de prim 
ordin în viața copilului, el 
fiind reprezentantul marii 
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societăți, cel ce veghează la 
exercitarea regulilor socie-
tății și scolii, dar și cel care 
antrenează energia psihi-
că, modelează activitatea 
intelectuală a copilului și 
organizează viața școlară, 
impune modele de a gândi 
și de a acționa. 

Calitatea cu totul deo-
sebită a relațiilor cu învă-
țătoarea se demonstrează 
prin faptul că rămâne în 
amintirea tuturor elevilor 
săi, iar cu o parte din ei, 
legăturile se mențin și din-
colo de încheierea claselor 
primare. De aceea se poate 
spune că pregătirea psiho-
logică a învățătoarei care 
să o ajute să stabilească 
astfel de relații cu elevii, 
trece înaintea celei didac-
tice pentru că ea trebuie să 
îndeplinească la acest ni-
vel roluri formative cu to-
tul deosebite și foarte im-
portante pentru toată viața 
școlară a elevilor. Dacă în 
perioada preșcolară copi-
lul se manifestă spontan, 
este expansiv, cu o mare 
dominație a expresiei în 
toate reacțiile sale, la tre-
cerea în școlaritate el înva-
ță că trebuie să se exprime 
doar atunci când este soli-
citat. Astfel devine tot mai 
activă constituirea vorbirii 
interioare, în universul in-
terior apărând reacții afec-
tive legate de răspunsul 
propriu, lumea interioară 
devenind foarte bogată. 
Ţinând cont de toate aces-
te aspecte, trebuie preci-
zat faptul că intrarea în 
școlaritate reprezintă un 
prag cu multe și impor-

tante aspecte psihologice, 
care marchează adaptarea 
școlară și imprimă direcția 
generală a întregii perioa-
de pe care individul o va 
petrece în școală. Psiholo-
gii compară „șocul școla-
rizării” ca importanță cu 
cel al nașterii, sau cu cel al 
pubertății. 

Un rol important în 
adaptarea cu succes a co-
pilului în școală îl are frec-
ventarea grădiniței, pre-
cum și modul în care viața 
școlară este prezentată de 
adulți, în speță de părinți. 
Copilul trebuie învățat că 
școala nu este o modalitate 
de constrângere, de înce-
tare a jocului, de îngrădire 
totală a activităților libere 
atât de iubite în grădiniță, 
ci dimpotrivă, ea repre-
zintă o continuare fireas-
că a activității copilului, 
care a evoluat și care acum 
este capabil să joace jocuri 
mult mai elaborate decât 
cele din grădiniță, să înțe-
leagă sarcini mai comple-
xe deoarece a crescut,  iar 
posibilitățile sale sunt al-
tele.  Pentru a veni în spri-
jinul unei adaptări optime 
a copiilor în școală, se ape-
lează la menținerea unei 
strânse legături între cele 
două instituții atât de ase-
mănătoare si atât de deo-
sebite în același timp, prin 
efectuarea de vizite, de co-
laborări, de schimburi, ce 
pun preșcolarii în legătură 
directă atât cu școlarii, cât 
mai ales cu învățătorul, al 
cărui rol determinant l-am 
remarcat deja. Tot în acest 
scop, programele școlare 

pentru clasa I trebuie con-
cepute în așa fel încât să 
cuprindă foarte multe ac-
tivități recreative, momen-
te de destindere în cadrul 
orei clasice, tocmai pentru 
a evita încărcarea infor-
mațională și de a feri noii 
elevi de stres școlar. 

Dacă toate aceste lu-
cruri sunt respectate, se 
ajunge cu siguranță la o 
adaptare școlară optimă 
a copilului, ceea ce duce 
la creșterea siguranței și 
încrederii de sine, deci la 
succes școlar. Nevoia de 
competiție și de colabo-
rare vine să sprijine acest 
succes, copilul dorind să 
fie remarcat ca fiind prin-
tre cei mai buni, transfor-
mând aceasta într-un per-
petuum mobile interior al 
motivației sale pentru reu-
șită. Motivația este deose-
bit de importantă mai ales 
în mica școlaritate, când 
copilul nu este capabil să 
conștientizeze faptul că a 
învăța este un lucru folosi-
tor mai ales pentru deve-
nirea ulterioară, el având 
nevoie de ceva care să-l 
stimuleze pe moment. 

Bibliografie: 
1. Tinca Crețu, Psiho-

logia vârstelor, Editura 
Credis, București, 2001; 

2. Ursula Șchiopu, 
Emil Verza, Psihologia 
vârstelor, Editura Didac-
tică și Pedagogică, Bucu-
rești, 1995.
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În planul lingvisticii teoretice, s-a 
impus diferențierea făcută de lingvis-
tul Ferdinand de Saussure între lan-
gue (limbă), sistem abstract de semne 
și parole (vorbire), forma concretă de 
realizare a limbii. Vorbirea există în 
formele orale și scrise ale comunicării, 
în monolog și în dialog, ca și în toate 
registrele comunicării  informal /fami-
lial și formal, care este varianta litera-
ră a limbii, utilizată în ocazii solemne  
expunerea unei conferințe, dezbaterea 
într-un cadru elevat etc.

O caracteristică generală a predării 
limbii materne este de a apropia elevii 
de formele de comunicare reală, așa 
cum sunt ele conținute de aspectul ac-
tual al limbii.

Este necesar să se analizeze și 
să se clarifice două concepte:  lim-
ba standard  și limba literară. Sarcina 
profesorilor,din punctul de vedere al 
cultivării limbii elevilor, este să- i înve-
țe pe aceștia limba standard.

Limba standard este limba utilizată 
de întreaga comunitate instruită, ne-
contând apartenența dialectală a vor-

bitorilor este limba uzuală, folosită în 
împrejurări obișnuite, neoficiale.

Limba literară este aspectul cel mai 
îngrijit al unei limbi naționale, caracte-
rizat printr-un sistem de norme și prin 
existența mai multor stiluri funcționale 
artistic, științific, publicistic și admi-
nistrativ.

Cel dintâi însușit de către copii este 
registrul informal. Dar, chiar din me-
diul de familie și în cadrul grupelor 
de preșcolari, copilul începe să dobân-
dească anumite reguli ale comunicării 
formale utilizarea pronumelor de poli-
tețe și a verbelor la persoana a II-a plu-
ral când vorbește cu adulții, existența 
unor formule pentru a dialoga cu cine-
va.

Stilul formal presupune și câteva re-
guli, pe care elevul le învață când intră 
în școală:  când vrea să răspundă ridică 
mâna, înainte de a comunica răspun-
sul, se ridică în picioare, adoptă o ținu-
tă decentă, nu gesticulează.

Tatiana Slama- Cazacu insistă asu-
pra necesității ca oricare cadru didactic 

CONTRIBUȚIA PROFESORULUI DE LIMBA ROMÂNĂ 
LA CULTIVAREA COMUNICĂRII ORALE ŞI SCRISE

                                                                          PROFESOR Mioara Leahu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI
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să manifeste continuu preocupare pen-
tru a preda regula  sintaxei dialogate, 
firești, naturale, care presupune ca, 
formulând răspunsuri prin fraze corec-
te, să se elimine totuși ceea ce ar fi re-
dundand în replică (repetarea a tot ce a 
cuprins întrebarea) .

În cadrul școlii, dezvoltare expri-
mării se realizează ca „achiziție” și ca 
„învățare”. Achiziția este cea care se 
adaugă exprimării elevilor prin mode-
lul învățătorului, mai târziu al profeso-
rului, și prin lectură individuală, învă-
țarea este un proces conștient,condus 
de profesor, la toate disciplinele.

A învăța elevii să se exprime în con-
formitate cu normele limbii literare 
standard presupune a porni de la în-
registrarea particularităților de expri-
mare neconforme cu acestea, de natură 
fonetică, ortografică, gramaticală, lexi-
cală și a acționa pentru eliminarea lor 
treptată și înlocuirea cu forme accep-
tate.

Prin abordarea textului artistic exis-
tent în manualele de limba română sau 
preluat din lista de lecturi suplimenta-
re se realizează o fixare a formelor de 
expresie conforme normelor limbii lite-
rare. Dar,trebuie să ținem seama că unii 
scriitori au un mod personal de a scrie, 
care nu concordă cu normele limbii li-
terare. Profesorul va atreage atenția 
asupra acestei particularități, spunând 
că ea este acceptată în cazul unei ope-
re literare puternic personalizate, unde 
își are justificarea ei : pentru a repre-
zenta arhaicitatea limbajului, caracte-
rul popular al comunicării, dar nu este 
îngăduită de normele limbii literare.

Din punct de vedere lexical, se poa-
te pune în evidență ce efecte are pentru 
comunicare utilizarea unui cuvânt cu 
alt sens decât cel propriu sau schim-
barea structurii fonetice a cuvântului. 
Cazurile de improprietate a termeni-
lor, de paronimie determină dereglări 
ale circuitului comunicării.

Alături de interpretarea textului 
literar sau nonliterar, activitățile de 
elaborare și discutare a compunerilor 
oferă posibilități de dezvoltare a ex-
primării elevilor. Aceluiași scop îi sunt 
subordonate orele sau secvențele de 
cultivare a comunicării: prin interme-
diul lor, elevii își consolidează achiziții 
și-și însușesc forme noi, pe care să le 
integreze în enunțuri corecte.

Important este ca profesorul să înțe-
leagă specificul comunicării standard 
și al comunicării artistice și să acțione-
ze în două direcții: pe de o parte să îl 
ajute pe elev să-și formeze capacitățile 
de comunicare în relație directă cu tim-
pul în care trăiește, cu mentalitatea și 
felul de comunicare ale acestuia, pe de 
altă parte,să-l determine să simtă și să-
și explice pe măsura cunoștințelor lui 
valorile stilistice ale textului literar.a 
cere elevilor să rețină așa-numitelor 
expresii frumoase din textele literare 
ale scriitorilor consacrați și de a le in-
troduce în compoziții proprii înseamnă 
a-i îndemna să se exprime într-un mod 
în care nu numai că nu le este personal, 
dar nici nu mai este al timpului în care 
trăiesc acești elevi.
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Jozef Stefanovic considera că trăsă-
tura esențială a tactului pedagogic, ca-
pacitatea de a înțelege elevul.

Eugene A.Weinste acordă un rol im-
portant empatiei în cadrul competenței 
interpersonale. În concepția sa,empatia 
cere o apreciere cu acuratețe a modului 
celuilalt de a defini situația.El apreciază 
că la baza empatiei stă și o sensibilitate 
față de parametrii relevanți,pentru ca în 
afară de configurația globală a stimuli-
lor disponibili într-o situație dată,este 
necesară și sesizarea acelor stimuli care 
au o relevanța inferențială pentru mo-
dul în care ceilalți iși construiesc reali-
tatea.

Empatia nu se reduce la recunoașterea 
stărilor emoționale.Finalitatea ei este 
câștigarea posibilității de a formula 
anticipări,care este singura cale de a 
avea un control eficient și de lunga du-
rată asupra unei relații.

Nicolae Mitrofan precizează că ap-
titudinea pedagogică este o modalita-
te relațională ,un mod de confruntare 
a mai multor subiectivități.În această 
situație,competența didactică implică 
existența unei componente psihosociale 
cocretizată în capacitatea profesorului 
de a pătrunde în psihilogia de grup,de a 
stabili ușor contacte cu membrii lui,de a 
anticipa anumite fenomene de grup,de 

a comunica,influența  și controla efici-
ent grupul.

Fiind vorba de despre relații 
interpersonale,activitatea pedagogi-
că presupune o relație prin excelență 
intersubiectivă și nu pot fi ignorate 
empatia,componențele perceptive și 
comunicative ale acestei relații,care 
iși pun amprenta asupra procesu-
lui de formare și educare.Profesorul 
trebuie să fie un bun și fin cunoscă-
tor al psihologiei relaționale pe de o 
parte,iar pe de altă  să dispună de acele 
capacități relaționale care să-i permită o 
permanență trecere de la propriul său 
sistem de referință ,la cel aparținând 
unui elev,a mai multor elevi, întregii cla-
se.Numai în acest fel profesorul are po-
sibilitatea să acționeze în conștiință de 
cauză,evaluând,anticipând și deținând 
controlul asupra acțiunii pedagogice și 
a efectelor ei.

Comportamentul empatic se consti-
tuie ca o condiție fără de care nu se poa-
te desfășura optim activitatea didactică.

Nicolae Mitrofan remarca faptul 
că profesorul trebuie să fie capabil să 
vadă structurile inter-perceptive și in-
ter-active dintre membrii grupului,nu 
numai din perspectiva proprie,ci 
și din perspectiva grupului.El spu-
ne ca una dintre cele mai importante 

LOCUL EMPATIEI 
ÎN STRUCTURA COMPETENȚEI DIDACTICE 

PROFESOR INVĂŢĂMÂNT PRIMAR Geta Ciupercă
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,  BRĂILA

Trăsăturile de personalitate ale profesorilor acompaniază actul pedagogic, 
conferindu-i o coloratură specifică. Dintre caracteristicile unui bun profesor,David 
G.Ryan enumera:

• comprehensiunea și simpatia în munca cu elevii;
• prevederea reacțiilor altora în diverse contexte sociale;
• întâmpinarea trebuințelor fiecăruia;
• încercarea de a rezolva dificultățile posibile. 
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capacități ale profesorului este aceea 
de a se dedubla,observând și lucrând 
cu grupul dintr-o dublă perspectivă:cea 
proprie,analizând și conturând fizio-
nomia grupului educațional cât mai 
obiectiv și din perspectiva grupului și 
a elevilor,privind cu ochii acestora ceea 
ce se întâmplă. 

În cadrul formării profesori-
lor se pune mai acut acentul asupra 
capacităților de gestionare interacti-
vă în clasă,asupra relațiilor stabilite cu 
elevii,asupra necesității formării unei 
competențe pedagogice relaționale.

Empatia sau înțelegerea empatică 
constă în capacitatea de a intra în lumea 
perceptuală personală a altuia;aceasta 

înseamnă să se traiască temporal viața 
altuia,să se intre în lumea acestuia cu 
delicatețe,fără a-l judeca.Profesorii tre-
buie sensibilizați spre o atitudine empa-
tică ,indispensabilă în relațiile cu ceilalți.
Astfel,se poate afirma că în sfera de cu-
prindere a termenului de competență 
didactică este deseori menționat facto-
rul relațional concentrat în conceptul de 
competență interpersonală.

Una din sursele acestei competențe 
este empatia,privită ca o capacitate de 
transpunere în psihologia elevului.Sta-
rea empatică se inserează și în procesul 
intercunoașterii,fiind adesea condiția 
înțelegerii psihologice a comportamen-
telor prezente și așteptate din partea 
elevului(clasei).
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Învățământul modern presupune o 
nouă abordare a educației, prin promo-
varea de metode didactice interactive 
care să solicite mecanismele gândirii, 
ale inteligenței, ale imaginației și crea-
tivității.

Așa cum afirma și Alexandru Gă-
venea în lucrarea ,,Cunoașterea prin 
descoperire în învățământ”,, problema 
principală a didacticii contemporane 
este aceea de a găsi formele, mijloacele, 
procedeele și strategiile, pentru a reali-
za un învățământ capabil să trezească la 
viață, într-o măsură și mai mare, forțe-
le creatoare ale elevilor și să angajeze la 
învățătură întregul potențial spiritual.”

 Prin aplicarea metodelor interacti-
vă, în cadrul orelor de limba română  se 
realizează:

• condițiile optime  pentru afirma-
rea individuală  și în echipă a ele-
vilor; 

• receptivitate față de experiențe 
noi căutate și rezolvate prin de-
ducție, analiză, etc.

• dezvoltarea gândirii critice;
• dezvoltarea motivației pentru în-

vățare;
• dezvoltarea capacitații de expri-

mare orala și scrisă.
• evaluarea propriei performanțe, 

etc.
Dintre metodele interactive mențio-

năm următoarele:
 A. Ce știu ? Ce vreau să știu ? Ce am 

învățat ? 
B. Metoda piramidei sau (bulgărele 

de zăpadă)
C. Ciorchinele

D. Eseu de 5 minute
E. Cubul
F. Turul galeriei
G. Prelegerea 
H. Brainstorming
I. Jurnalul cu dublă intrare
J. Mozaicul 
K. Discuția

A. CE ȘTIU ? CE VREAU SĂ 
ȘTIU ?  

CE AM ÎNVĂŢAT ?
Prin această metodă interactivă elevii 

realizează conexiuni între ceea ce  știu; 
se stimulează interesul elevilor pentru 
găsirea răspunsului în lecție ; elevii de-
cid ce au învățat.

Lecția – Verbul – Cls. a VI-a
• Elevii primesc o fișă de lucru în 

care vor nota ce știu și ce vor să 
știe referitor la lecția Perfectul 
compus – Fișa nr. 1;

• La sfârșitul lecției vor nota, în fișa 
de lucru și ce au învățat 

Fișa nr.1
Ce știu ?/  Ce vreau să știu ? /    Ce 

am învățat ?
Identificarea verbului in situatii sim-

ple Identificarea verbelor care se con-
juga cu verbul auxiliar AVOIR F o r -
me verbale diferite

Prezentul verbelor auxiliare AVO-
IR sau ETRE Care sunt verbele care 
se conjuga cu AVOIR si care sunt cele 
care se conjuga cu ETRE F o r m a r e a 

METODE DIDACTICE INTERACTIVE
APLICATE ÎN ORELE DE LIMBA ROMĂNĂ

                                       PROFESOR Elena-Daniela Păpăruș
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI
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perfectului compus cu ajutorul verbelor 
auxiliare AVOIR sau ETRE

B. METODA PIRAMIDEI  (bulgă-
rele de zăpadă)
Este o metodă care îmbină activitatea 

individuală cu cea desfășurată în mod 
cooperativ, în cadrul grupurilor mari – 
produsul final fiind rezultatul muncii 
depuse de întregul colectiv de elevi.

În aplicarea acestei metode trebuie 
respectate următoarele etape:

• Introductivă - prezentarea de că-
tre profesor a temei

• Lucrul individual sau în perechi
• Reuniunea în grupuri mari
• Gruparea rezultatelor finale într-o 

fișă de lucru colectivă
• Analiza rezultatelor și trasarea 

concluziilor

Lectia – Timpul prezent - cls. a VII-a
• Se prezintă  capitolul de evaluat 

–Prezentul verbelor de grupa I, a 
II-a si a III-a

• În perechi , la nivelul fiecărei 
bănci, se realizează fișe de evalu-
are

*grupa I ; caracteristici - aplicabilita-
te 

* grupa a II-a, caracteristici - aplica-
bilitate

* grupa a III-a, caracteristici - aplica-
bilitate

• Perechile care studiază aceeași 
grupă vor primi cartonașe cu ace-
lași număr ;

• Se alcătuiesc grupuri mai mari din 
grupuri mici care vor discuta des-
pre aceeași mod grupă,  notând pe 
o fișă de evaluare colectivă rezul-
tatele obținute;

• Rezultatelor  de la cele 3 grupe 

mari vor forma o fișă de evaluare 
colectivă.

• Se analizează rezultatele și se cre-
ionează concluzii.

C . CIORCHINELE
Este o metodă interactivă care stimu-

lează găsirea conexiunilor dintre idei, 
presupune următoarele etape:

• Scrierea unui cuvânt, sau a temei, 
care urmează a fi cercetat în mijlo-
cul tablei;

• Notarea tuturor ideilor care vin în 
minte în legătură cu subiectul re-
spectiv în jurul acestuia, și trasa-
rea liniilor între acestea și cuvân-
tul inițial;

• Activitatea se oprește când se epu-
izează toate ideile.

• Elevii sunt antrenați să numească 
o varietate de idei.

Evaluare - lecția – Grădina de legu-
me –  Cls. a VI-a
• Elevii sunt grupați în echipe de 4 

persoane;
• Fiecare echipă primește câte o fișă 

de lucru care  are scris în centrul 
ei, într-un cerc , –Legumele 

• Elevii trasează pe fișă săgeți din 
acel cerc spre alte cercuri, în care 
vor nota legumele

• După ce au finalizat fișa,de primă-
vară/vară/toamnă/iarnă 

• Un reprezentant al fiecărei echipe 
merge la tablă și prezintă întregii 
clase rezultatul final;

• Se analizează fișele și se notează 
fiecare echipa.

D.BRAINSTORMING 
Brainstormingul este o tehnică de 
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creativitate în grup, menită să genereze 
un număr mare de idei, pentru soluțio-
narea unei probleme.

Există patru reguli în brainstorming, 
menite să reducă inhibițiile care apar în 
grupuri și prin urmare să stimuleze ge-
nerarea de noi idei. Rezultatul așteptat 
este o sinergie dinamică, care va mări în 
mod semnificativ creativitatea grupu-
lui.

1. focalizarea pe cantitate. Ideea este 
că din cantitate poate rezulta calitate, 
această regulă favorizează creativitatea 
divergentă, căci dacă ar crește numărul 
de idei, ar crește și probabilitatea unei 
soluții eficiente pentru problema exis-
tentă.

2. fără critici. Critica în această etapă 
este descurajată; în loc să se gândească 
la ce ar fi rău la acea idee, membrii sunt 
încurajați să se gândească la idei cât 
mai neobișnuite și să creeze o atmosferă 
constructivă.

3. ideile trăsnite sunt binevenite. 
Pentru a se obține o listă bună și lungă 
de idei, ideile neobișnuite sunt bineve-
nite întrucât ele ar putea inspira soluții 
mai bune decât ideile obișnuite, de ase-
menea ele pot crea noi perspective sau 
diminua prejudecățile.

4. combină și îmbunătățește idei-
le. Ideile bune pot fi combinate pentru 
a obține o idee foarte bună, după cum 
sugerează și sloganul "1+1=3". Această 
abordare conduce la idei mai bune și 
complete decât lucrul individual și se 
crede că stimularea ideilor se face prin 
asociere.

Este importantă stabilirea proble-
mei, aceasta trebuind să fie clară și nu 
prea mare. Uneori creativitatea grupu-
lui poate scădea, în astfel de momente 
este recomandat ca moderatorul să ci-
tească una din întrebările stimulatoare, 
ca de exemplu: „putem combina aceste 
idei?” sau „ce-ar fi să privim din altă 
perspectivă?”. Este de preferat să scri-

em această listă înainte ca întrunirea să 
înceapă.

Prin utilizarea metodelor didactice 
interactive, elevii sunt solicitați în tim-
pul orelor, nu simt învățarea ca o po-
vară, așteaptă cu  plăcere și curiozitate 
noua etapă a lecției, își compară propri-
ile cunoștințe și performanțe cu cele ale 
grupului, învață să cunoască și să trăias-
că alături de ceilalți. Metodele interacti-
ve fac ca procesul de predare-învățare 
să devină mai eficient și mai flexibil, iar 
învățarea mult mai durabilă.
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2. Dulamă, M. E., Metode, strategii 

și tehnici didactice activizante, Editura 
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dagogică, București, 2004

4. Găvenea, Ax.,Cunoașterea prin 
descoperire în învățământ, Editura Di-
dactică și Pedagogică, București,1975
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Este necesar să facem 
astfel încât fiecare școa-
lă, fiecare institut superi-
or să devină unputernic 
centru,o citadela a educa-
ției și formării tinerei ge-
nerații. 

Aș dori să subliniez,în 
moddeosebit,necesitatea 
dezvoltării și mai puterni-
ce a activității de cercetare 
științifică în toate sectoa-
rele-și,desigur,menționez 
și acum –în strânsă legă-
tură cu procesul de în-
vățământ. Puterea stă 
în știință ,în capacitatea 
omului de a crea,de a cu-
noaște și dea modifica 

continuu,în folosul său,al 
progresului,întreaga dez-
voltare. Noi, dar nu nu-
mai noi, ci și tineretul 
întreg suntem convinși 
că viitorul  nu se poate 
concepe fără calculatoare. 
Ele nu vin să înlocuiască 
oamenii,ci vin  să con-
stituie un instrument în 
sprijinul activității lor. 

Nouă, cadrelor didac-
tice, și mai ales cadrelor di-
dactice de  informatică,ne 
revine cea mai dificilă,dar 
și cea mai frumoasă da-
torie :aceea de a învăța 
copiii să utilizeze calcula-
toarele. Astăzi, în era cal-

culatoarelor, profesorul, 
indiferent de specialitatea 
pe care o are nu poate să-
și îndeplinească menirea 
fără a pătrunde în sfera 
informaticii. 

După unii autori, ‘in-
teligență artificială’ este 
acel domeniu   de   cunoș-
tințe   și tehnici,ce permit 
calculatorului  să efectu-
eze  operații care, atunci 
când sunt efectuate de om 
se numesc inteligente.

Inteligența artificială 
este un domeniu interdis-
ciplinar.

Toate științele care 

MOTIVAȚII PRIVIND UTILIZAREA CALCULATOARELOR
în procesul de învăţământ preprimar

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, Andrei Vasilica-Viorica
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI
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pot concura la modelarea 
operațiilor inteligente pe 
calculator sunt prezente 
:psihologia, filozofia, ma-
tematica cu toate resurse-
le ei, fiziologia, informa-
tica, ca producătoare de 
programe, electronică și 
automatică-ca producă-
toare ale calculatorului. 

Este important de 
menționat superioritatea 
inteligenței artificiale în 
raport cu psihologia tra-
dițională. Un exemplu 
în acest  sens îl constitu-
ie  și dezbaterea   dintre 
Chomsky și Piaget. 

Inteligența artificială 
devine un   domeniu al 
reprezentării  cunoștințe-
lor,  al procesării          lor 
și al limbajelor artificiale 
evoluate,care permit re-
prezentarea și procesarea,  
atunci când informatica 
îi furnizează programele 
necesare,prin intermediul 
calculataoarelor.                                                             

Metodele învățămân-
tului tradițional nu pot  
face față avalanșei  de 
cunoștințe  și acestei dis-
persii accentuate a ca-
lificărilor, meseriilor și 
domeniilor de activitate, 
care devin tot mai speci-
alizate șimai interconec-
tate. Astfel, în sprijinul 
educației intervin noile-
tehnologiiale societății in-
formaționale. 

Introducerea tehnolo-
giei informației în toate 
domeniile de activitate a 
influențat și sistemul de 
învățământ. Utilizarea 
calculatorului în procesul 
de predare – învățare – 
evaluare reprezintă o me-
todă modernă de activita-

te didactică, interactivă și 
dirijată.  

Oricât ar părea de cu-
rios, calculatorul, acest 
„superman” capabil să 
execute o multitudine de 
operații instantaneu, nu 
poate înlocui învățătorul 
de la clasa, dar poate să-l 
ajute. 

Nu pledez   pentru 
renunțarea   la metodele 
învățământului  tradițio-
nal, mai ales în primii ani 
de școală, când influența 
personală a educatorului 
rămâne  determinantă, to-
tuși utilizarea tehnologii-
lor moderne, a softurilor 
educaționale reprezintă 
o necesitate a procesului 
educativ la particularită-
țile individuale ale fiecă-
rui elev. 

Informatizarea învăță-
mântului reprezintă o re-
alitate a zilei  de astăzi. La 
orice disciplină se pot fo-
losi softuri educaționale, 
făcând posibilă o altfel de 
înțelegere a fenomenelor 
și a cunoștințelor : . 

• atunci când lucrea-
ză cu calculatorul, intere-
sul și implicarea elevului 
este neîntreruptă;

• prin conținutul ofe-
rit de soft se stimulează 
fantezia, inventivitatea, 
rapiditatea luării decizii-
lor, reflexele;

• gândirea elevilor 
câștigă în profunzime și 
rapiditate;

• elevul învață în ritm 
propriu, fără emoții și 
perturbări ale comporta-
mentului;

• rezultatele și pro-

gresele obținute benefici-
ază de o apreciere obiecti-
vă;

• se stimulează creati-
vitatea, competitivitatea, 
dar și lucrul în echipă;

• stimulează comuni-
carea, cu condiția să fie 
corect utilizat.

• se optimizează ran-
damentul predării;

• îl ajută pe învățător 
să realizeze activitatea de 
învățare sau de exersare, 
permițând fiecărui elev să 
lucreze în ritm propriu și 
să aibă mereu aprecierea 
corectitudinii răspunsu-
lui dat;

• softurile sprijină și 
facilitează activitățile de 
învățare;

• procesul de învățare 
devine dinamic, intuitiv 
și participativ;

• crește calitatea actu-
lui pedagogic;

• substituie materiale 
și instrumente didactice 
scumpe sau greu de pro-
curat.

În concluzie, nu tre-
buie să ne mai întrebăm 
dacă instruirea se îmbu-
nătățește prin utilizarea 
calculatorului în învățare, 
ci cum pot fi utilizate mai 
bine calitățile unice ale 
acestuia: interactivitatea, 
precizia, capacitatea de a 
oferi reprezentări multi-
ple și dinamice ale feno-
menelor și, mai ales, fap-
tul că pot interacționa cu 
fiecare elev în parte.
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Curriculumul ascuns,voalat s-a do-
vedit a nu fi un fenomen singular , ci o 
,,familie numeroasă de hidden curricula 
„care scapă controlului școlar și se reali-
zează în paralel cu curriculumul școlar. 
Este vorba despre ceea ce învață elevii 
în școală dar în afara clasei și chiar în 
clasă fără ca profesorii să își dea seama 
;ce învață unii dela alții în pauze;ce în-
vață de la felul în care se îmbracă sau 
se comportă cadrele didactice ; ce învață 
de la femeia de serviciu , de la portarul 
școlii ,de la bucătăreasa de la cantină 
etc.

Curriculumul ascuns reprezin-
tă experiențele neintenționate ale 
elevilor,care nu corespund obiectivelor 
explicite de instruire și educație și nici 
conținuturilor curriculare sau metode-
lor din programa oficială,dar care influ-
ențează socializarea școlară a elevilor.

Curriculum ascuns- se referă la an-
samblul experiențelor de învățare și 
dezvoltare directe sau indirecte, explici-
te sau implicite, rezultate din ambianța 
educatională din clasă, din școală, din 
spațiul local, influențat de colectivul 
didactic sau de diverse grupuri de in-
fluență.Nu toate practicile observabile 
în clasa sunt orientate spre învățări re-
levante potrivit curriculumului formal. 

Conceptul de curriculum ascuns re-
prezintă “efectele subliminale”  ale pro-
gramelor de educație-instruire,posibile 
ca urmare a influențelor explicite și 
implicite,directe și indirecte,provenite 
din interiorul și exteriorul structurii de 
funcționare a acțiunii didactice:

• din interior,de la nivelul ambian-
ței educaționale (mediul clasei de 
elevi / grupuri de studenți,relații 
interpersonale profesori-elevi / 
studenți);

• din exterior,de la nivelul câm-
pului psihosocial care înconjoa-
ră acțiunea didactică (calitatea 
spațiului și a timpului școlar / 
universitar,stilul educațional 
adoptat la nivel social și individu-
al).

Curriculumul ascuns,voalat s-a do-
vedit a nu fi un fenomen singular , ci o 
,,familie numeroasă de hidden curricula 
„care scapă controlului școlar și se reali-
zează în paralel cu curriculumul școlar 
.Este vorba despre ceea ce învață elevii 
în școală dar în afara clasei și chiar în 
clasă fără ca profesorii să își dea seama 
;ce învață unii dela alții în pauze;ce în-
vață de la felul în care se îmbracă sau 
se comportă cadrele didactice ; ce învață 
de la femeia de serviciu , de la portarul 
școlii ,de la bucătăreasa de la cantină 
etc.

Exemple de situaţii
• Elevii unei clase sau ai unei școli au 

organizat o întâlnire cu personalități im-
portante ale comunității (preot,primar 
etc.),de la care  vor afla informații im-
portante despre localitatea lor.Chiar 

SITUAȚII  ŞI  FORME  DE  MANIFESTARE
ALE CURRICULUMULUI  ASCUNS

              PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, Done Mariana
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI



ADEVĂR 

37

Numărul 7, Martie 2014

dacă învățătoarea / dirigintele a plani-
ficat această întâlnire,stabilind anumite 
obiective,copiii se pot afla în anumite 
situații care nu au fost prevăzute de ca-
drul didactic.Ar putea fi vorba despre 
fotografii,ilustrate,manuscrise vechi din 
colecții personale sau oficiale,nume de 
persoane,altele decât cele cunoscute,care 
și-au adus o contribuție substanțială la 
bunăstarea comunității

• La o oră de muzică tema pentru 
studiu este “Prelucrări folclorice” și pro-
fesoara prezintă,pentru exemplificare,o 
înregistrare pe CD.Unul dintre elevi își 
amintește că în vacanța trecută la bunici 
a auzit o altă versiune a aceleiași melo-
dii și promite că ora viitoare o va pre-
zenta în fața colegilor.

• După o oră de geometrie,în care 
elevii au studiat diverse poliedre,în 
drumul către casă unul dintre ei a ză-
rit turlele unei biserici,care aveau forme 
foarte asemănătoare cu cele care tocmai 
i-au fost prezentate la școală.

• Chiar dacă învățătoarea nu îi înva-
ță pe copii să traseze linii folosind mar-
ginea unei cărți sau a unui caiet,aceștia 
deseori recurg la această metodă,în 
urma observării colegilor sau cunoscu-
ților

• La orele de limba română,atunci 
când sunt prezentate date biografice ale 
unui anumit scriitor studiat,unii elevi 
îsi pot aminti că au vizitat casa memo-
rială a acestuia,însoțiți de părinți sau 
cunoscuți,fiind astfel în măsură să pre-
zinte diferite aspecte inedite legate de 
viața acelui scriitor (obiceiuri,port etc.)

Forme de manifestare a curriculum-ului 
subliminal

Se știe că elementele conținutului în-
vățământului sau ale curriculum ului nu 
sunt întotdeauna manifeste, sesizabile 
sau cuantificabile. Literatura de speci-
alitate propune termenii de curriculum 
sau de conținut ascuns (hidden curricu-
lum sau contenus cachés) pentru o par-
te dintre valorile care se transmit prin 
școală. Termenul de conținut ascuns im-
plică valorile încorporate de elevi, ne-

cuprinse în planificarea curriculară, și 
include influențe informale sau nonfor-
male, datorate structurii socio culturale 
a mediului proxim, familiei, grupurilor 
stradale, personalității actorilor impli-
cați în relația educațională. O altă latură 
a conținuturilor ascunse este constituită 
din ideologia sau cultura unei școli (în 
sensul de ritualuri, reguli, conveniențe, 
proceduri). Philippe Perrenoud include 
în conținuturile ascunse predispoziții 
valorice pentru conduite și capacități 
precum: a ști să-ți petreci timpul, a te 
apăra, a te face plăcut, a alege, a te des-
curca, a te proteja, a rămâne autonom, a 
te face ascultat, a te revolta etc. Cu alte 
cuvinte, e un ethos particular, diferit 
de la școală la școală, care amprentea-
ză într-un anumit fel pe cei implicați în 
exercițiul educațional. Conținutul as-
cuns este strâns legat de cel informal, 
cu care se complementează. Curriculu-
mulul informal este constituit din acele 
experiențe de învățare captate în afara 
spațiului școlar (dar grefate sau aflate în 
complementaritate cu cele ivite în școa-
lă), prin mass-media, instituții cultura-
le, religioase, familie, grupul de prieteni 
etc. Nu toate practicile observabile din 
clasă sunt orientate în concordanță cu 
curriculumul formal. Acestea se abat, 
exced, circumstanțiază elementele ex-
plicite ce se cer predate. În același timp, 
nu toate elementele informale sunt ac-
tivate sau performate în perimetrul 
școlar. Însă, parte din ele acompaniază 
sau completează ceea ce școala preconi-
zează în mod programatic.Elementele 
curriculumului ascuns sunt numeroase, 
destul de dense și cu impact educativ 
evident.

Câteva ipostaze ale curriculumului ascuns ar fi
Valori ale personalității profesoru-

lui. Fiecare profesor se prezintă în fața 
elevilor ca un subiect cu un contur va-
loric particular. Experiența sa de viață, 
preferințele, opiniile, predispozițiile 
sale valorice vor infuza actul său didac-
tic. Chiar dacă practica didactică obligă 
la o anumită desubiectivizare a conți-
nuturilor vehiculate , profesorul nu-și 
poate pune între paranteze dinamica și 
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prezența sa umană, structura intimă a 
personalității sale. Nu este de neglijat 
faptul că profesorul  se poate converti și 
într-un (necesar) consilier sau îndrumă-
tor al elevilor săi, acesta îndeplinind, de 
multe ori și statutul de diriginte. Inflexi-
unile sale valorice vor fi prezente atât la 
nivelul comunicării verbale (prin ceea 
ce spune), dar și la nivel paraverbal sau 
nonverbal. Acest standard comunicați-
onal vine să susțină, să întărească ceea 
ce se spune în mod explicit. Contează, 
deci, ca profesorul  să stăpânească aceste 
pârghii pentru a realiza o  inter-relațio-
nare completă, în care gândirea, stările, 
atitudinile, corpul său se pun la treabă 
într-un mod coerent și convergent în be-
neficiul obiectivelor ce le are de realizat.

Metodele de influențare La clasă, 
profesorul este pus în situația de a uti-
liza diferite surse de putere pentru a 
influența comportamentul și atitudinile 
elevilor săi. Sursele de putere pe care se 
bazează și varietatea metodelor de in-
fluențare vor defini în ce măsură proce-
sul de schimbare la clasă este unul biro-
cratic, preponderent autoritar sau unul 
care respectă varietatea, individul și 
dezvoltarea sa personală (valori care se 
regăsesc în democrație).Doar acesta din 
urmă poate asigura că elevul va dezvol-
ta acele abilități necesare unei societăți 
democratice (de exemplu, gândire in-
dependentă – luarea de decizii pe baza 
analizei proprii; activism și implicare în 
viața comunității; formarea și aderarea 
la un sistem de valori precum toleranța 
la diversitate și respectul față de indi-
vid.)

Charisma, un termen general și des-
tul de dificil de măsurat, este dată de 
personalitatea profesorului.Însă de 
foarte multe ori suntem influențați nu 
atât de personalitatea cuiva ci de faptul 
că îl respectăm și avem încredere în per-
soana respectivă. În această situație nu 
avem nevoie de reguli sau să fim con-
vinși. Vom urma persoana pentru că 
suntem convinși de abilitățile sale, de 
principiile și valorile sale sau de loiali-
tatea sa față de noi.Această credibilitate 
poate rezulta atât din puterea personală 
cât și din puterea expertului pentru că 

dacă avem încredere în competența cui-
va, îl vom urma chiar dacă nu ne place 
persoana. (Handy, 1993) Cum răspun-
dem la provocările elevilor la clasă? (în-
trebări care par să ne testeze cunoștințe-
le sau abilitățile profesionale). Tendința 
de a penaliza provocarea prin apelul 
la puterea poziției (“Stai în banca ta!” 
“Lasă, nu mai fii așa deștept!”) sau for-
ță (ridicarea agresivă a tonului) perpe-
tuează pasivitatea și duce la pierderea 
respectului în fața elevilor. Faptul că 
există provocări poate fi un semn al gra-
dului de încredere pe care o au elevii în 
profesor sau o modalitate de testare de 
către aceștia, mai ales dacă profesorul e 
nou. Orientarea spre obiectivele de în-
vățare, fără a răspunde agresiv provo-
cărilor și fără a le ignora, și implicarea 
celor care provoacă în procesul învățarii 
oferă șanse mult mai mari în câștigarea 
respectului și acceptarea autorității de 
către elevi.

În procesul influențării, elevii își do-
resc de asemenea să aibă puterea de a 
influența chiar dacă nu întotdeauna vor 
să își asume și responsabilitatea.

Cercetările(Handy, 1993) arată că 
oamenii preferă să aibă influență mai 
mare asupra a ceea ce fac,că sunt mai 
interesați și mai implicați dacă simt că 
pot influența activitățile pe care le des-
fășoară. La fel, elevii răspund cu aceeași 
motivație dacă profesorul le oferă posi-
bilitatea să își influențeze propriul pro-
ces de învățare.
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• Rafailă M., ( 2004 ), Curs de peda-
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• Tomulețiu,E.A.,Fundamentele pe-
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Știm că statul prea mult pe scaun 
este dăunător și majoritatea celor care 
cunosc acest lucru se simt vinovați după 
ce pierd vremea stând pe canapea. Dar 
oare ce se întâmplă mai exact cu trupu-
rile noastre atunci când stăm jos aproa-
pe opt ore pe zi?

Ei bine, patru experți care au studiat 
fenomenul spun că este forma de multe 
părți ale corpului care sunt afectate în 
timp ce noi ne petrecem mare parte din 
zi stând jos. 

LEZIUNI ALE ORGANELOR
Boli de inimă

Atunci când stăm jos pentru mult 
timp, mușchii ard mai puține calorii, iar 
sângele curge mai lent, permițându-le 
acizilor grași să blocheze mai ușor ini-
ma. Șederea prelungită a fost asociată 
de mult timp cu niveluri crescute ale 
presiunii arteriale și ale colesterolului. 
De asemenea, oamenii care sunt extrem 
de sedentari au de două ori mai multe 
șanse de a suferi de o boală de inimă, 
comparativ cu cei care au o viață activă. 

Pancreas hiperproductiv
Pancreasul produce insulină, un hor-

mon care transportă glucoza la celule 
pentru a asigura necesarul de energie. 
Însă, celulele din mușchii inactivi nu 
răspund la fel de ușor la insulină, iar 
pancreasul produce din ce în ce mai 
multă. Acest proces poate duce la diabet 
sau alte boli. Un studiu realizat în 2011 
a indicat că răspunsul la insulină începe 
să decline chiar și după o singură zi de 
stat mult pe scaun. 

Cancer de colon
Studiile au asociat statul mult pe 

scaun cu un risc mai mare de cancer de 
colon. Motivul pentru care statul pe sca-

un favorizează apariția aceste boli este 
neclar încă. Însă, oamenii de știință au 
formulat o teorie care spune că produ-
cerea în exces a insulinei încurajează 
creșterea în exces a celulelor. O altă teo-
rie spune că mușcarea crește nivelul de 
antioxidanți naturali care distrug celu-
lele dăunătoare și pe cele care care ca-
uzează cancerul, cunoscute sub numele 
de radicali liberi. 

DEGENERAREA MUSCULARĂ
Abdomen moale

Când stăm în picioare sau când ne 
mișcăm, muchii abdominali ne ajută să 
stăm în poziție verticală. Însă, atunci 
când stăm pe scaun ei nu mai sunt folo-
siți. Mușchii tensionați ai spatelui și cu 
cei abdominali slabi formează o alianță 
care poate forța arcul natural al coloa-
nei vertebrale ducând la hiperlordoză și 
lordoză. 

Contracţia șoldurilor
Încheieturile flexibile ale Șoldurilor 

ne ajută să ne menținem echilibrul, însă 
oamenii care stau multtimp pe scaun își 
extind rare ori mușchii flexori în față, 
motive pentru care aceștia se scurtează 
și devin mai rigizi. Acest fenomen li-
mitează o gamă de mișcări și lungimea 
pasului. Studiile au indicat că mobilita-
tea redusă a șoldurilor este unul dintre 
motivele principale pentru care cad per-
soanele în vârstă. 

Gluteus maximus moale
Când stăm jos, gluteusul nu este so-

licitat. Pentru că stăm mult timp pe sca-
un, el se obișnuiește cu acest sedenta-
rism și devine moale. Este un locuri deja 
dovedit că un gluteus moale afectează 
stabilitatea și capacitatea de a face pași 
mari. 

RISCURILE ACTIVITĂȚII ÎNDELUNGATE
în fața calculatorului, a televizorului, în bancă.

ÎNVĂȚĂTOR Lambrinoc Victorița
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI
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PROBLEME LA NIVELUL PICIOARELOR
Circulaţie proastă
Statul pe scaun pentru perioade lungi 

de timp încetinește circulația sângelui, 
lucru care face ca fluidele să se acumu-
leze la nivelul picioarelor. Problemele 
cauzate de acest fenomen variază de 
la glezne umflate și varice la formarea 
cheagurilor de sânge, adică la tromboză 
venoasă profundă. 

Oase moi
Activitățile precum mersul pe jos sau 

alergatul stimulează șoldurile și oasele 
din partea inferioară a corpului, cu sco-
pul de a le termina pe acestea să devină 
mai groase, mai dense și mai puterni-
ce. În prezent, medicii spun că actuala 
creștere a cazurilor de osteoporoză este 
cauzată de lipsa de activitate. 

PROBLEME ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A CORPULUI
Creier înceţoșat
Când ne punem mușchii la treabă 

pompăm oxigen și sânge în creier și de-
clanșăm eliberarea de tot felul de sub-
stanțe chimice care îmbunătățesc starea 
creierului și starea noastră de spirit. 
Când suntem sedentari pentru mult 
timp, totul se încetinește, chiar și funcți-
ile cerebrale. 

Gât încordat
Dacă, în majoritatea timpului stăm la 

birou, ne putem afecta vertebrele cervi-
cale prin înclinarea capului în față, spre 
monitor sau înclinarea lui în lateral, 
pentru a ține un telefon mobil cu umă-
rul. Acest obicei poate duce la dezechi-
libre permanente. 

Spate și umeri inflamaţi
Gâtul nu este singurul care are de su-

ferit din cauza poziției nefirești pe care 
o adoptăm noi. Atunci când stăm aple-
cați spre monitor sau tastatură, umerii 
și mușchii spatelui fac o extensie exage-
rată. 

PROBLEME DE SPATE
Coloana inflexibilă
Dacă nu mișcăm coloana vertebrală, 

ea devină inflexibilă și ușor de vătămat 
în activități banale. Atunci când ne de-
plasăm, discurile moi dintre vertebre 
se extind și se contractă ca niște bureți 
care absorb sânge și substanțe nutriti-
ve proaspete. Când stăm jos mult timp, 
discurile sunt strivite inegal și își pierd 
din spongiozitate. 

Probleme ale discurilor intervertebrale
Oamenii care stau mai mult timp jos 

au mai multe șanse de a suferi de hernie 
de disc lombară. 

Care este poziţia corectă de stat pe scaun?
Dacă sunteți nevoit/ă să stați jos pen-

tru mult timp, încercați să aveți o pozi-
ție corectă. 

1. Nu vă aplecați în față;
2. Ţineți coatele îndoite la 90 de gra-

de;
3. Umerii relaxați;
4. Brațele aproape de corp;
5. Mențineți întreaga talpă pe podea.
POziția coretă de stat la birou    (Foto: 

Washington Post)

Ce putem face pentru a îmbunătăţi situaţia?
1. Să stăm pe ceva instabil cum ar fi o 

minge pentru exerciții fizice sau măcar 
pe un scaun fără spătar pentru a ne forța 
mușchii trunchiului să lucreze. De ase-
menea, este important să stăm  drepți și 
cu picioarele pe sol. 

2. Putem să ne întindem mușchii fle-
xori ai șoldurilor timp de trei minute pe 
zi. 

3. Să facem câțiva pași în timpul re-
clamelor sau pauzelor;

4. Să alternăm între poziția de stat în 
picioare și cea de stat în fund. 
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Pentru ca “fenomenul” telefonul mo-
bil este tot mai de actualitate și pentru că 
acest “instrument”a devenit indispensabil 
înca de la vârste foarte fragede, am decis sa 
discutăm puțin și despre efectele pe care le 
are asupra sănătății noastre, lucru la care ne 
gândim tot mai puțin în comparație cu con-
fortul. Dependența de telefoanele mobile 
are efecte negative asupra sănătății, atât din 
punct de vedere fizic cât și psihic, probleme 
pe care cei mai mulți utilizatori nu le conști-
entizează, după cum demonstrează tot mai 
multe studii.  S-a realizat o listă a posibilelor 
efecte negative pe care le poate avea asupra 
noastră folosirea excesivă a smartphone-
urilor, pe baza mai multor surse științifice. 

Probleme de auz
Ascultatul muzicii la iPhone la un volum 

scăzut nu este periculos pentru auz, dar ri-
dicarea nivelului aproape de maximum este 
riscantă pentru celulele senzoriale aflate 
în urechea internă, care sunt responsabile 
pentru transformarea sunetului în semna-
le transmise creierului. Deteriorarea aces-
tor celule receptoare poate duce inclusiv la 
pierderea auzului. Si când ne gândim că cel 
mai utlizat “accesoriu” este astăzi o pereche 
de căști…

Creează dependenţă 
În urma unui studiu s-a concluzionat ca 

50% dintre oamenii cu vârste cuprinse în-
tre 18 și 29 de ani au recunoscut că nu se 
pot despărți de telefonul mobil nici măcar 
atunci când merg la toaletă. Microbi și bac-
terii ; Telefonul este un adevărat focar de 
infecție. Un studiu care a testat telefoanele 
dintr-un birou a scos la iveală că dispoziti-
vele prezentau un nivel ridicat de bacterie 
coliformă, semn al contaminării fecale. Ni-
vel crescut de radiații Organizația Mondială 
a Sănătății consideră că radiațiile care pro-
vin de la telefoanele mobile sunt "posibil 
carcinogene", 

Sindromul "Vibraţiei fantomă" 
Sentimentul imaginar că telefonul vi-

brează când nu o face în realitate este un 
semnal obișnuit al folosirii excesive a telefo-
nului mobil. Un studiu publicat anul trecut 
în jurnalul "Computers in Human Behavi-
or" a arătat că aproape nouă din zece stu-
denți au raportat apariția acestor "virbrații 
fantomă". 

Somn de proastă calitate 
Trei sferturi dintre studenții utilizatori 

de iPhone chestionați au spus că dorm cu 
telefonul în pat. Lumina LED a telefonului 
poate afecta producția de melatonină, în-
greunând astfel instalarea somnului. 

Sevraj 
Asemenea dependenței de un drog sau 

de alcool, întreruperea bruscă a folosirii teh-
nologiei poate provoca simptome similare 
cu cele dezvoltate de persoanele care intră 
în sevraj. Un studiu din 2011 a descoperit 
că deconectarea completă de la tehnologie 
pentru 24 de ore poate duce la simptome 
precum stări de agitație și instalarea senti-
mentelor de anxietate și izolare. 

Dacă folosești în mod constant telefonul 
mobil, majoritatea oamenilor din jurul tău 
vor crede că ai o mulțime de prieteni și o 
viață socială foarte activă. Cu toate acestea, 
un nou studiu sugerează că cei care sunt 
foarte atrași de telefon au mai puține șanse 
a de a fi fericiți, comparativ cu cei care pot 
ignora cu ușurință un apel sau un mesaj. 

Cei care folosesc telefonul foarte des 
suferă de un nivel mai mare de anxietate 
și obțin rezultate mai slabe la ceea ce fac, 
comparativ cu cei care pot rezista împotri-
va tentației de a-și verifica în mod constant 
mesageria. 

Astfel, specialiștii au descoperit că în loc 
ca telefonul să îi facă pe oameni să se sim-
tă mai aproape de prieteni, dispozitivul îi 
determină pe aceștia să devină mai anxioși 
deoarece mulți indivizi se simt obligați să 
mențină o legătură constantă cu cei de la 
„capătul celălalt al firului”. 

TELEFONUL MOBIL
benefic sau nu?

PROFESOR Mădălina Condrea
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI
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Educația timpurie include toate forme-
le de sprijin sau suport necesare copilului 
foarte mic pentru a-și realiza dreptul la su-
praviețuire, protecție și pentru a ne îngriji 
să îi fie asigurată dezvoltarea de la naștere 
la 8 ani.  (Evans, Meyer, Ilfeld, 2000, p.3)

Asigurarea îngrijirii, dezvoltării și edu-
cației optimale a copilului, prin sprijin 
direct și indirect dat adulților, familiilor, 
comunităților și întregii societăți pentru a 
percepe copilăria mică ca un stadiu esen-
țial în devenirea umană și socială a indivi-
zilor.

Educația timpurie se constituie într-o 
abordare pedagogica ce acoperă intervalul 
de la naștere la 6/7 ani, interval în care au 
loc transformări profunde și achiziții fun-
damentale în dezvoltarea copilului.

Conferința Mondială de la Jomtien 
(1990) care a avut ca obiectiv Educația pen-
tru toți subliniază că învățarea începe de 

la naștere și se derulează pe tot parcursul 
vieții. De asemenea, conferința a adus în 
prim plan necesitatea corelării domeniilor 
sănătății, al nutriției și igienei, al protecției 
sociale cu sfera educației, o educație baza-
tă pe conceptul de dezvoltare cognitivă și 
emoțională a copilului prin care se urmă-
rește valorificarea la maximum și în con-
text optim a potențialului acestuia. Educa-
ția timpurie devine astfel prima treaptă de 
pregătire pentru educația formală, pregă-
tind intrarea copilului în sistemul de învă-
țământ obligatoriu în jurul vârstei de 6/7 
ani.

Valori promovate de orice curriculum 
pentru educația timpurie

• Drepturile fundamentale ale copi-
lului (dreptul la viață și sănătate, 
dreptul la familie, dreptul la educa-
ție, dreptul de a fi ascultat și de a se 
exprima liber etc.);

EDUCAȚIA TIMPURIE
             EDUCATOARE Done Aurica

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI
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• Dezvoltarea globală a copilului;
• Incluziunea, ca proces de promovare 

a diversității și toleranței;
• Non-discriminarea și  excluderea 

inechității sociale, culturale, econo-
mice și de gen (asigurarea de șanse 
egale tuturor copiilor, indiferent de 
gen, etnie, religie printr-o abordare 
educațională echilibrată)

Principii și cerințe în educația timpurie
• Abordarea holistă a dezvoltării co-

pilului, care presupune conside-
rarea și acordarea în permanență a 
unei atenții egale tuturor domeniilor 
de dezvoltare: dezvoltare fizică, să-
nătatea, dezvoltarea limbajului și a 
comunicării, dezvoltarea cognitivă 
și dezvoltarea socio-emoțională a 
acestuia;

• Promovarea și practicarea unei edu-
cații centrate pe copil și pe  dezvol-
tarea globală a acestuia, în contextul 
interacțiunii cu mediul natural și so-
cial;

• Adecvarea întregului proces educa-
țional la particularitățile de vârstă și 
individuale. Individualitatea fiecă-
rui copil trebuie recunoscută și, de 
aceea, fiecare copil trebuie tratat în 
acord cu nevoile sale. Fiecare copil 
trebuie să aibă oportunități egale de 
a se juca, de a învăța și de a se dez-
volta, în funcție de potențialul său;

• Evitarea exprimărilor și a prejude-
căților de tip discriminator de către 
cadrul didactic, personalul non-di-
dactic, copii și părinți;

• Promovarea și aplicarea principiilor 
incluziunii sociale; luarea în consi-
derație a nevoilor educaționale in-
dividuale specifice ale copiilor. Toți 
copiii trebuie să se simtă acceptați și 
valorizați. Nici un copil nu trebuie 
exclus sau dezavantajat datorită et-
niei, culturii, religiei, limbii mater-
ne, mediului familial, deficiențelor, 
sexului sau nivelului capacităților 
sale;

• Celebrarea diversității: trăim într-o 

lume diversă și de aceea este impor-
tant ca diversitatea să fie recunoscu-
tă, asumată și apreciată într-o mani-
eră pozitivă;

• Centrarea demersurilor educațio-
nale pe nevoile familiior în scopul 
creării unui parteneriat strâns cu 
acestea, incluzând participarea pă-
rinților la organizarea și desfășura-
rea activităților;.

• Valorificarea principiilor învățării 
autentice, semnificative (în care co-
pilul este autor al propriei învățări 
prin implicarea sa activă și prin in-
teracțiunea cu mediul, în contexte 
semnificative pentru vârsta și parti-
cularitățile sale individuale);

• Respectarea coerenței și a continui-
tații curriculumului pentru educația 
timpurie a copiilor cu vârsta cuprin-
să între naștere și 7 ani și respectarea 
coerenței și a continuității cu curri-
culumul pentru învățământul pri-
mar;

• Respectarea standardelor europene 
și internaționale privind educația 
timpurie.

Finalitățile educației timpurii:
• Dezvoltarea liberă, integrala și ar-

monioasă a personalității copilului, 
în funcție de ritmul propriu și de 
trebuințele sale, sprijinind formarea 
autonomă și creativă a acestuia;

• Dezvoltarea capacității de a inter-
acționa cu alți copii, cu adulții și cu 
mediul pentru a dobândi cunoștințe, 
deprinderi, atitudini și conduite noi; 
încurajarea explorărilor, exercițiilor, 
încercărilor și experimentărilor, ca 
experiențe autonome de învățare;

• Descoperirea, de către fiecare copil, 
a propriei identități, a autonomiei și 
dezvoltarea unei imagini de sine po-
zitive;

• Sprijinirea copilului în achiziționa-
rea de cunoștințe, capacități, deprin-
deri și atitudini necesare acestuia la 
intrarea în scoală și pe tot parcursul 
vieții.
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Obiectivul fundamental al oricărui 
sistem educațional este formarea la elevi 
a unor competențe specifice și generale 
care să- i ajute să- și continue pregătirea 
pe parcursul întregii vieți. Organizarea 
unilaterală a informației într-un sis-
tem rigid este însă total nepotrivită cu 
această intenție. Aportul fiecărei disci-
pline nu trebuie să se constituie în ceea 
ce este specific disciplinelor, ci prin ceea 
ce au acestea în comun, elemente trans-
ferabile, elemente care asigură caracte-
rul general. În acest fel, prin educația, 
în care curriculumul depășește bariere-
le unei singure discipline, se vor forma 
competențele specifice, dar și transfe-
rabile, necesare dezvoltării personale 
a elevului (competența de a învăța să 
învețe, competențe sociale, metodologi-
ce). Pe baza unei astfel de educații des-
chise și flexibile se poate realiza speci-
alizarea profundă prin formarea unor 
competențe generale durabile în timp. 
Abordarea integrată, specifică transdis-
ciplinarității, este centrată pe lumea re-
ală, pe aspectele relevante ale vieții co-
tidiene, prezentate așa cum afectează și 
influențează ele viața noastră. 

Abordarea transdisciplinară:
• oferă elevilor cadrul formal adec-

vat pentru organizarea cunoștin-
țelor.

• este adecvată pentru toate nivelu-
rile de abilitate intelectuală ori stil 
de învățare.

• este în totalitate participativă, 
centrată pe elev, bazată pe experi-
ențe anterioare.

• necesită utilizarea oricărui stil ac-
tiv de predare.

• prezintă un înalt grad de comple-
xitate, atât în ce privește conținu-
tul, cât și metodologia de aborda-

re.
• este mult mai ieftină decât preda-

rea – învățarea bazată pe manuale 
școlare.

• este permanent rafinată, actuali-
zată, ca urmare a feed back-ului 
utilizatorului  de educație. 

Elevul este capabil:
• să interpreteze;
• să analizeze;
• să formuleze;
• să exprime opinii personale;
• să utilizeze informația în scopul 

rezolvării unei probleme date;
• să identifice și soluționeze proble-

me.
Activitățile transdisciplinare :
• sunt create pe demersurile inte-

lectuale și afective ale elevilor;
• au ca scop formarea unor compe-

tențe cu caracter transdisciplinar:
a. competențe de tip cognitiv , 
b. capacități de tip creativ (elabora-

rea de idei, rezolvarea de situații pro-
blemă   investigarea, elaborarea de so-
luții originale);

c. capacități reflexive (autocunoaș-
terea, autoaprecierea, adaptarea la me-
diu);

d. capacități de interacțiune socială 
(integrarea în activitățile de grup, coo-
perarea);

e. capacități comunicative (percepe-
rea mesajelor, transmiterea unor mesaje 
prin diverse coduri, ascultarea activă, 
comunicarea verbală, nonverbală ; 

f. capacități motrice, etc. 

ELEMENTE DE TRANSDISCIPLINARITATE
ÎN CADRUL DEMERSULUI DIDACTIC LA CLASA I

ÎNVĂŢĂTOR Steluţa Pintiliescu
ŞCOALA “VLAICU VODĂ”, BRĂILA
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• sunt părți ale unei teme generale;                   
• vizează obiective de referință ale  

mai multor arii curriculare, elevii 
fiind puși în situația de a aplica în 
situații noi cunoștințe dobândite 
și deprinderi formate în cadrul 
lecțiilor din săptămâna  respecti-
vă sau din cele anterioare;

• traversează barierele discipline-
lor, organizând cunoașterea ca 
un tot unitar, întrucât activitățile 
dintr-o zi sunt părți ale unei teme, 
lecțiile pot avea legături unele 
cu altele, fără a se desfășura una 
după alta cu distanțe clare între 
ele; 

• se realizează prin modul de orga-
nizare grupal, în perechi, sau in-
dividual, în funcție de situație; 

• asigură participarea activă a ele-
vilor fundamentată pe principiul 
învățării prin acțiune, cu finalitate 
reală; 

• cultivă cooperarea și nu competi-
ția ;

• au aspect de joc respectând astfel 
particularitățile vârstei; 

• valorifică inteligența dominantă 
a fiecărui copil (lingvistică, logi-
co - matematică, spațial – vizuală 
, muzicală, corporal – kinestezică, 
ș.a.) prin diversificarea sarcinilor 
de învățare .

Ca exemplificare am ales o unitate 
de învățare cu titlul „Prieteni necuvân-
tători” din care am selectat programul 
unei zile cu tema „Povești cu animale”:

ora I - matematică: 
• recompunerea unui puzzle, re-

prezentând animale din povești 
cunoscute(Ursul păcălit de vulpe, 
Ciuboțelele ogarului, Muzican-
ții din Bremen), prin rezolvarea 
operațiilor scrise pe spatele bu-
cățelelor și lipirea acestora pe un 
suport;

• alcătuirea de probleme orale după 
imaginea obținută.

ora II – III – limba română:

•  exerciții de identificare a anumi-
tor tipuri de cuvinte;

• exerciții de formulare de propozi-
ții din două – trei cuvinte sau mai 
multe;

• formularea de întrebări și răspun-
suri;

• povestiri posibile și titlurile lor;
• exerciții de scriere: cuvinte, pro-

poziții:
ora IV – educaţie plastică:

• colorarea desenului obținut;
• interpretarea unor cântece potri-

vite: „Vulpea și gâsca”, „Căsuța 
din pădure”, „La pădure”, „Iepu-
rașii”. 

Activitatea va fi organizată pe gru-
pe, iar desenele obținute vor fi afișate în 
clasă.

Concluzia este că, proiectarea inter 
sau transdisciplinară nu a condus și 
probabil nici nu va conduce la „desfiin-
țarea” disciplinelor; acestea vor conti-
nua să existe în planurile de învățământ 
dar, „permeabilizate” și interconectate. 
Organizarea învățării pe criteriul disci-
plinelor formale, clasice devine insufici-
entă într-o lume dinamică și complexă, 
caracterizată de explozia informațio-
nală și de dezvoltarea fără precedent 
a tehnologiilor. O învățare dincolo de 
discipline, de rigiditatea canoanelor 
academice tradiționale poate fi mai pro-
fitabilă din perspectiva nevoilor omului 
contemporan.

Bibliografie:
1. Constantin Cucoș , ,, Pedagogie”, Ed. 

Polirom ,  2006 , Iași;
2. Mihăescu Mirela, Dulman Anița, Cla-

udia Mihai -  ,,Activități transdisciplinare – 
Ghid pentru învățători” , Editura Radical, 
2004 , Craiova;

3. Petrescu, Paloma, Pop, Viorica – 
“Transdisciplinaritatea - o nouă abordarea 
situațiilor de învățare”, Ed. Didactica  si  
pedagogica, R.A., București, 2007.                       
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Orice cadru didactic știe că la baza 
succesului în predare stă relația dintre 
profesori și elevi. Dar, inevitabil, apar 
problemele de disciplină, lipsa de inte-
res, teama de profesor sau lipsa de în-
credere a elevilor în propriile forțe, ob-
stacole cu care profesorii sunt nevoiți 
să lupte în fiecare zi la clasă pentru a-și 
duce la îndeplinire scopurile. 

Miturile despre un profesor bun
Mulți profesori pornesc în activita-

tea lor de la o serie de mituri care de-
finesc ce înseamnă un bun profesor: un 
profesor bun este întotdeauna calm, nu 
are prejudecăți și nu este părtinitor, are 
același grad de acceptare față de toți 
elevii, știe toate răspunsurile, nu face 
greșeli și creează un mediu de învățare 
stimulant, dar în același timp liniștit și 
ordonat. Cu alte cuvinte, un profesor ar 
trebui sa fie un om mai bun decât majo-
ritatea dintre noi. 

Ce înseamnă o relație bună elev-pro-
fesor?

O relație bună între cadrul didactic 
și elev implică:

•    Deschidere sau transparență, ast-
fel încât fiecare este dispus să fie sincer 
unul față de celălalt

•  Grija față de celălalt, atunci când 
fiecare știe că este prețuit de celălalt

•  Interdependența – nu dependența 
unul de celălalt

•  Diferențiere, permițându-și să fie 
unici, creativi și individuali

•  Satisfacție mutuală: nevoile unuia 
să nu fie implinite în pofida celuilalt.

Cum se construiește o relație bună 
profesor-elev?

• Înțelegând ce înseamnă toleranța 

în activitatea de predare și care sunt 
factorii care o influențează. 

• Înțelegând procesul de atribui-
re a problemei în relația profesor-elev.  
Este important ca profesorul să poată 
distinge între problemele personale pe 
care le au elevii și care le cauzează lor 
o problemă, dar nu și profesorului (de 
exemplu,elevul s-a certat cu mama lui 
și este supărat din acest motiv) și pro-
blemele care au un efect tangibil și con-
cret asupra dascălului, deoarece contra-
vin nevoilor sale (de exemplu, elevul își 
scrijelește inițialele pe bancă)

• Evitând limbajul de neacceptare. 
Criticile, comenzile, sfaturile, avertiză-
rile, dezaprobarea, poreclele, stereoti-
purile sau “predicile” transmit mesaje 
care îi fac pe elevi să se simtă neînțelesi, 
neapreciați sau incapabili să își rezolve 
propriile probleme. De aceea, este reco-
mandabil să fie evitate în relația cu ele-
vii.

• Învățând să pună în practică as-
cultarea activă. Ascultarea activă presu-
pune ascultarea mesajului transmis de 
elev, încercarea de a-l înțelege/interpre-
ta și  oferirea de feedback (pentru a se 
asigura ca a înțeles corect mesajul), ast-
fel încât copilul să fie orientat treptat că-
tre găsirea unei soluții pe cont propriu. 
(Ascultarea activă nu include oferirea 
de sfaturi sau soluții.)

• Evitând să facă apel la autoritate 
în fața elevilor. Când profesorii întâm-
pină o problemă, fac apel la autoritatea 
lor pentru a determina elevii să se com-
porte astfel încât problema să dispară. 
Apare astfel o confruntare profesor-elev 
care, rezolvată prin apelul la autoritate, 
nu face decât sa îi îndepărteze pe cei 
doi.

EFICIENȚA PROFESORULUI
                                          PROFESOR Radu Ionel

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI
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• Păstrând deschisă relația de co-
municare dintre școală și familie, pen-
tru a găsi împreună cu părinții cele mai 
bune soluții pentru educația copiilor. 

• Învățând să rezolve conflicte prin 
metoda avantajului reciproc.  Elevii 
obligați să își schimbe comportamentul 
prin apelul la autoritate, pot avea reacții 

negative precum rebeliunea, obrăzni-
cia, răzbunarea, minciuna, plagiatul, 
retragerea, teama de eșec sau teama de 
a-și asuma riscuri. Metoda avantajului 
reciproc presupune formularea proble-
mei, generarea soluțiilor, evaluarea lor 
și aplicarea lor împreună, prin colabo-
rarea dintre profesor și elev.
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Cunoașterea condițiilor determinati-
ve ale succesului în activitatea de învă-
țare orientează activitatea profesorului, 
el putând adopta măsuri în scopul creș-
terii capacității intelectuale și morale 
ale elevului sau pentru lichidarea și mai 
ales prevenirea piedicilor școlare. Este 
pe deplin dovedit că dascălul își poate 
organiza în așa fel procesul instructiv – 
educativ încât să dezvolte toate laturile 
unui copil. Succesul școlar poate fi con-
siderat o expresie a concordanței între 
capacitățile și interesele elevului, pe de 
o parte, și exigențele școlare ce i se adre-
sează în procesul de învățământ, pe de 
altă parte. El este însă, în realitate, de 
diferite nivele calitative, în raport cu ni-
velul sau calitatea activității de predare 
a profesorilor, cu potențialul intelectual 
global al elevilor și cu gradul de efort, 
de voință și conștiință angajat de elevi 
în activitatea de învățare.

 În procesul instructiv – educativ 
problema controlului, dezvoltării și fo-
losirii motivației este cea mai serioasă 
dintre cele cărora învățământul trebuie 
să le facă față.

 Învățarea școlară și nonșcolară 
se desfășoară sub influența și contro-
lul unor seturi complexe de motive, ale 
unei ierarhii niciodată statice, ale unui 
sistem motivațional deschis, care pro-
voacă, susține și intensifică sau dimpo-
trivă, blochează, diminuează ori între-
rupe învățarea. 

 Motivația intrinsecă se caracteri-
zează prin aceea că se declanșează în 
structura intimă a elevului, susține din 
interior învățarea, face ca elevul să do-
rească învățarea a ceea ce este dat ca 
sarcină de lucru. Este atât o caracteris-

tică a situației de învățare, cât și conse-
cința trezirii dorinței elevului de a în-
văța, pregătită de familie sau de școală, 
ca rezultat al identificării cu scopurile 
educaționale.

 Motivația extrinsecă este exterioa-
ră activității de învățare, nu derivă din 
însuși conținutul sarcinii, iar elevului 
nu-i este specifică o stare afectivă fa-
vorabilă. Se manifestă în situații de in-
struire bazate pe autoritate excesivă, pe 
constrângere, pe sisteme rigide de apre-
ciere.

 Eficacitatea sistemului motivațio-
nal va crește după procesul instruirii  și 
învățării, se va axa pe concentrația aten-
ției, întărirea feed-back-ului informați-
onal, întărirea și diversificarea  modele-
lor de acțiune, întărirea și diversificarea 
modelelor de acțiune, conștientizarea și 
justificarea consecințelor actelor com-
portamentale, utilizarea recompenselor 
și constrângerilor, stabilirea unui climat 
psihosocial nestresant.

 Succesul școlar se definește prin 
formarea la elevi, în concordanță cu ce-
rințele programelor școlare, a structu-
rilor cognitive, operaționale, psihomo-
trice, afectiv – motivaționale și socio 
– morale. El trebuie analizat din per-
spectiva obținerii de către elevi a unui 
randament școlar superior, care să le 
permită în viitor integrarea socio – pro-
fesională și realizarea unei personalități 
productive, receptive față de schimbări, 
inteligente, creative, capabile să ia deci-
zii și să se adapteze rapid la situații noi

 Succesul școlar angajează întrea-
ga personalitate a elevului care este de-
pendent de interacțiunea mai multor 
factori precum factorii biologici: se refe-

ROLUL PROFESORULUI 
ÎN STIMULAREA MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢĂTURĂ

PROFESOR  Constantin Safta
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI", BRĂILA
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ră la starea de sănătate a organismului, 
la anumite deficiențe ale analizatorilor, 
la echilibrul endocrin, la boli cronice și 
tulburări nervoase  și mai ales la bazele 
biologice ale creierului, funcțiile analiti-
co – sintetice ale acestuia, irigarea san-
guină; factorii psihologici care cuprind 
procesele psihice (cognitive, afective, 
volitive) , însușirile psihice ( tempera-
ment, atitudini, interese), fenomene 
psihice (atenția și limbajul), nivelul de 
inteligență și de aspirație, atitudinea 
față de muncă, etc.Nu trebuie să uităm 
nici factorii stresanți care pot fi de na-
tură fizică(zgomot, aer poluat), de na-
tură fiziologică (boli, subnutriție somn 
insuficient), de natură psiho – socială 
(supraîncărcare, lipsă de antrenament 
în învățare).

 Unele strategii ar putea motiva ac-
tivitatea elevilor:

1. Stabilirea de reguli ale clasei împreună cu 
colectivul acesteia

Comunicarea clară a regulilor com-
portamentului social și intelectual încă 
de la începutul anului școlar este esen-
țială atât pentru managementul clasei, 
cât și pentru prevenirea unor comporta-
mente deviante pentru încurajarea ele-
vilor în adoptarea unor atitudini dem-
ne. 

2. Implicarea elevilor în activităţi
Implicarea elevilor în propriul pro-

ces de instruire constituie un factor ma-
jor al motivației. Folosirea unor metode 
eficiente: situații – problemă, discuții în 
grup, studiul de caz, sporesc conside-
rabil stima elevilor și vor intensifica și 
motivația acestora pentru studiul disci-
plinei respective.
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Crearea confortului fizic la ore (tem-
peratură și lumină optime, pauze luate 
la timp), creșterea stimei de sine prin 
utilizarea unui limbaj adecvat și moti-
vator din partea profesorului, participa-
rea la competiții unde șansa de a reuși 
este foarte mare, descoperirea noului de 
către elevi evaluarea dintr-o lecție bine 
predată sunt doar câteva cauze care ge-
nerează implicarea elevilor la ore.

3. Recompensarea elevilor 
Se folosește în cazul elevilor care nu 

au consolidat un set motivațional in-
trinsec de a învăța.Orice comportament 
sau activitate demnă de luat în seamă 
mărește stima de sine a elevului și îl 
motivează să acționeze la fel și pe vii-
tor. Recompensele pentru o activitate 
bine realizată produc trăiri emoționale 
plăcute. Pot fi de diferite tipuri: obiec-
tuale (cadouri, premii), simbolice (je-
toane, fețe luminoase), activități (jocul, 
dansul) sau sociale (lauda, aprecierea, 
încurajarea).

Dintre tehnicile motivaționale de 
care dispune un professor, lauda este 
cea mai naturală și cel mai ușor de ad-
ministrat. Lauda este credibilă dacă este 
oferită cu sinceritate pentru un lucru 
bun, concret realizat. Comentariile scri-
se de profesor pe lucrările elevilor dau 
un impact pozitiv semnificativ asupra 
performanțelor ulterioare la teste.

4. Cunoașterea elevilor
Respectul față de elevi este demon-

strat prin atenția pe care i-o acordă ca-
drul didactic elevului.Memorarea nu-
melui, a preferințelor sale, a realțiilor cu 
colegii sunt doar câteva aspecte impor-
tante care îi creează elevului încredere 
în sine, îi întăresc sentimentul de sigu-
ranță și apreciere personală.

5. Relaţia profesor – elev
Elevii sunt mai motivați să comuni-

ce cu profesorii cărora le pasă de ei, de 
interesele și scopurile lor. Profesorii pot 
“apropia” elevii povestindu-le diverse 

întâmplări din viața lor personală, recu-
noscându-și greșelile pe care le-au făcut 
când erau copii sau ca și adulți. O astfel 
de relație îi ajută pe elevi să perceapă 
profesorul ca pe o ființă umană și nu ca 
pe o figură autoritară și neplăcută. 

În procesul educațional profesorii-
trebuie să manifeste entuziasm în tot ce 
fac, iar acesta se va transmite și elevilor, 
care probabil vor deveni mai interesați 
de subiectul respectiv. Profesorii trebu-
ie sa explice elevilor ce așteaptă de la ei, 
ce obiective urmărește prin realizarea 
unei activități. Și cu atât mai mult când 
este vorba de o evaluare.

Este important să se acorde o atenție 
sporită comunicării eficiente cu elevii 
mai puțin activi sau chiar dezinteresați, 
încercând chiar să aflăm motivul apati-
ei lor: este supărat, plictisit, suferă de o 
boală.

Priceperea  și succesul muncii edu-
catorului are ca premisă cunoașterea 
elevilor săi. El va ști ce și cât să ceară de 
la fiecare. 

Niciodată un educator nu va putea 
vorbi despre succesele sale profesionale 
fără să facă referire la rezultatele elevi-
lor săi, după cum nimeni nu va putea 
remarca succesele sau insuccesele unor 
elevi fără să meargă cu gândul la prin-
cipalul autor moral al acestora: profeso-
rul.

“Nu putem direcționa vântul, dar pu-
tem direcționa direcția vâslelor” 

(Vince Lombardi)
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Pasiunea pentru profesiunea aleasă, 
puterea de stăpânire, măiestria și tactul 
pedagogic, dragostea pentru copii, ca-
pacitatea de empatie, delicatețea sufle-
tească sunt calități ale profesorului care 
îi asigură eficiența muncii didactice.

Pentru o muncă eficientă la catedră, 
învățătorul, manifestând un stil didac-
tic adecvat noilor schimbări, trebuie să 
aibă în vedere mai mulți factori:

• asigurarea ambianței clasei ca 
spațiu fix și ca atmosferă psihoso-
cială;

• cunoașterea și înțelegerea elevi-
lor, nevoilor, intereselor, dificul-
tăților și problemelor acestora;

• stabilirea unor relații cu elevii, re-
poziționarea rolului și statutului 
elevului în procesul educațional;  
-reducerea timpului alocat profe-
sorului în favoarea timpului re-
partizat activității independente, 
în perechi, în grup a elevilor pe 

durata unei lecții;
• abordarea integrată, interdisci-

plinară a conținuturilor învățării 
în cadrul ariilor curriculare și a 
obiectelor de studiu;

• trecerea de la instrucție la edu-
cație – informația constituind un 
mijloc pentru formarea   capacită-
ților, priceperilor, deprinderilor, 
comportamentelor;

•  realizarea unui echilibru dinamic 
între joc, învățare, muncă și crea-
ție în activitatea din clasă;

• utilizarea unor strategii didacti-
ce care plasează elevul în centrul 
procesului educațional prin soli-
citarea raționamentelor inductiv, 
deductiv, ipotetic și analogic;

• depistarea și educarea înclinații-
lor și aptitudinilor elevilor;

• promovarea unor noi metode de 
evaluare a cunoștințelor, capacită-

ROLUL PROFESORULUI ŞI AL ELEVULUI 
ÎN OBŢINEREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE           

PROFESOR Drăghici Daniela
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, BRĂILA
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ților, comportamentelor elevilor;
• afirmarea capacității de autoeva-

luare a elevului;
Profesorul este nevoit să progreseze 

mereu, să-și mențină trează curiozitatea 
spirituală și dorința de inovație, deoare-
ce eficacitatea actului instructiv – edu-
cativ depinde de caliatatea dascălilor.

Cariera didactică presupune dărui-
re, implicare, muncă asiduă, susținute 
prin calități de ordin intelectual, afec-
tiv și moral, în conformitate cu marea 
responsabilitate socială asumată. A fi 
un bun dascăl implică orientarea spre 
viitor. El trebuie să renunțe la rolul său 
tradițional și să se transforme într-un 
organizator al activităților de grup, într-
un facilitator al interacțiunii elevilor și 
într-un consultant. Dascălul de azi, spre 
a-și îndeplini menirea de îndrumător a 
celor tineri nu poate rămâne în modul 
rigid al omului de la catedră, ci, cobo-
rând cât mai des de acolo, stabilește cu 
elevii un dialog permanent pe cele mai 
diverse căi, prin metode ingenioase, 
proprii maiestriei sale profesionale.

În cele ce urmează voi încerca să con-
turez unele aspecte privitoare la roluri-
le celor doi actori principali ai acțiunii 
educaționale, profesorul și elevul in ob-
ținerea performanței școlare și comba-
terea insuccesului sau eșecului școlar.

Performanța standard minimală poa-
te fi considerată „cheia de boltă” a între-
gii problematici a determinării eficaci-
tății generale a instruirii, căci, se pune 
problema: „cât de puțin se poate admite 
că poate învața un elev fără ca progre-
sul său instrucțional ulterior să nu fie, 
în nici un fel, afectat?”

Revenind la noțiune „performanță”, 
prin ea înțelegem rezultatul observa-
bil al învățării, utilizare de către elev 
a cunoștințelor declarative sau proce-
durale în diferite situații de învățare , 
„manevrarea” mintală a unui conținut 
oarecare cu ajutorul unei capacități de 
operare. Așadar comportament + conți-
nut = performanță în învățare. Nu este 
posibilă producerea unor performanțe 
de învățare dacă nu există conținuturi 
asupra cărora capacitățile mintale să se 

exercite operatoriu.
În atingerea performanței standard 

minimal-acceptabile, ca și a celei stan-
dard maximale si standard optimale, 
rolul, decisiv, aproape că revine educa-
torului. Stabilirea nivelului performan-
ței standard este o problema de mare 
responsabilitate pedegogica.

Eficacitatea generală a instruirii sem-
nifică depășirea de către toți elevii care 
participă la instruire, a nivelului mini-
mal acceptabil de performanță școlară 
proporțional cu posibilitățile individua-
le de învățare in condiții de confort psi-
hic si cu economii de efort și de timp, 
performante stabilite de programele 
școlare.

Ineficacitatea instruirii semnifică ne-
depășirea, nerealizarea performanțelor 
minimal acceptabile de către unii dintre 
membrii unei populații scolare.

Altfel spus, instruirea eficace deter-
mină pe toți elevii să atingă și să depă-
șească performanțele minimal accepta-
bile vizate de programele școlare. Deci, 
, nu putem totuși, să  nu observăm că 
se poate simplifica oarecum problema,  
prin înlocuirea instruirii ineficace cu in-
struirea eficace, care ar presupune de-
pășirea prealabilă a câtorva înțelegeri 
greșite care marcheaza etosul pedago-
gic actual și câteva modificări ale unor 
practici didactice lipsite de eficacitate si 
anume:

• eliberarea de concepția conform 
căreia instruirea eficace este re-
zultatul exclusiv al sancțiunii 
negative, concepție de sorginte 
herbartiană, care includea intre 
metodele de educare, coerciția as-
pră obținută prin severe examene 
de selecție, prin sistemul de nota-
re, până la unele practici educati-
ve bazate pe violență pedagogica 
– mustrarea, blamul, sau chiar bă-
taia);

• necesitatea de a trece la o instruire 
bazată pe o motivație intrinsecă și 
pe satisfacția învățării, mutație ce 
presupune schimbări, nu numai 
la nivelul motivației educatului 
, dar, mai ales, la nivelul educa-
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torului, situație în care sintagma 
„educarea educatorilor” devine 
o necesitate reala într-o societate 
care presupune relații democrati-
ce cu educatul;

• la celălalt pol, nu neapărat opus, 
se află elevul, subiectul educat, al 
cărui rol nu-i mai puțin important 
în obținerea performanței școlare;

Cercetările psihopedagogice, efec-
tuate de numeroși specialiști, au pus în 
evidență o serie de factori cu implicații 
importante în obținerea de către elevi a 
performanțelor școlare, factori asupra 
cărora voi insista in cele ce urmează: 
factori biopsihologici și factori psiholo-
gici .

În categoria factorilor psihologici pot 
fi distinși factorii intelectuali (gândirea , 
imaginația , memoria , limbajul , inteli-
gența , atenția ) și cei non-intelectuali .

In subgrupa factorilor nonintelectu-
ali ai reușitei școlare sunt incluși: fac-
torii motivaționali, afectiv – atitudinali 
si cei caracteriali. Este recunoscut  ca o 
motivație puternică (pozitivă),  favori-
zează, iar una slaba (negativă) diminu-
ează participarea elevului la activitatea 
de invățare și, implicit, performanța 
școlară.

Atitudinea față de învățătură, care 
poate fi pozitivă sau negativă, își pune, 
în mod evident, amprenta, asupra ob-
ținerii performanței școlare, prima 
mobilizând resorturile intime ale per-
sonalității, cea de –a doua, declanșind 
mecanisme de evitare sau refuz al înde-
plinirii obligațiilor școlare.

Dar, succesul, sau insuccesul școlar 
depinde si de factori volitivi – caracte-
riali cum ar fi: conștiinciozitatea, perse-
verența, ambiția, spiritul de inițiativa, 
stăpânirea de sine, rezistența la efort, 
independența etc.

Putem afirma că relația profesor – 
elev funcționează normal dacă:

• atunci când se iau decizii, în pri-
virile elevilor nu apar sentimente 
de nemulțumire;

• elevii vin cu drag în jurul profe-

sorului, dorind să comunice cu el;
• comportamentul copiilor în con-

diții de libertate totală, este unul 
civilizat;

• situația la învățătură este bună și 
foarte bună;

• elevii respectă cu strictețe îndru-
mările și recomandările profeso-
rului;

• rezultatele testelor de opinie scot 
în evidență relația afectivă între 
profesor și elev;

Profesia de dascăl este complexă și 
nobilă, dificilă, dar și plăcută, umilă și 
mândră, exigentă și liberă, în care me-
diocritatea nu este permisă, în care “ a 
ști” nu înseamnă nimic dacă știința nu o 
împărtășești celorlalți cu emoții și forță 
spirituală.

Pe baza celor puse in dezbatere până 
aici vom trage doar o singură concluzie: 
profesorul și elevul, cei doi actori prin-
cipali ai acțiunii educaționale , rămân 
figurile centrale ale reformei educațio-
nale contemporane, iar schimbările de 
mentalitate, de atitudine, de concepție 
si de responsabilitate privind importan-
ța si rolul educației pentru om, națiune 
și societate în general, trebuie să se pe-
treacă de urgență la nivelul ambilor poli 
ai relației educaționale, nu doar la unul 
singur.
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