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Metode complementare de evaluare- Prof. învățământ primar Florența Protopopescu
Metodele complementare de evaluare

pun în valoare o serie de capacităţi, aptitudini și

comportamente cum ar fi: calităţile imaginaţiei, responsabilitatea, predispoziţiile pentru creaţie,
stăpânirea anumitor operaţii, aptitudinile de organizare și comunicare, posibilităţile de dezvoltare
personală și socială și

competențele estetice.

A. Stoica (2003), referindu-se la metodele

complementare de evaluare, utilizează termenul de evaluare autentică. Acesta este un concept ce se
referă la evaluarea performanțelor elevilor prin sarcini de lucru complexe, care necesită rezolvare și
în clasă și acasă, iar perioada de timp este flexibilă: de la câteva ore/zile până la câteva luni.
Metodele complementare de evaluare asigură o alternativă la metodele tradiţionale, a căror
prezenţă este preponderentă, oferind alte opţiuni instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă.
Aceste metode alternative de evaluare au valențe formative: stimulează implicarea activă în sarcină a
elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea pe care şi-o asumă; asigură o mai bună
punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii;
asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în sistemul
de noțiuni, devenind astfel operaţionale; asigură un demers interactiv al actelor de predare-evaluare,
adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev; descurajează practicile de

speculare sau de învăţare doar pentru notă; reduc factorul stres.

•

•

•

Totodată, aceste metode permit profesorului să obțină repere și informații asupra derulării activitații sale,
prin folosirea unor instrumente adecvate cu care apreciază achizițiile elevilor și progresul lor. În acest fel,
metodele complementare au funcția de reglare a desfasurării activității.
Principalele metode complementare de evaluare sunt: referatul, investigația, proiectul, portofoliul,
observarea sistematică a activitații și comportamentului elevilor și autoevaluarea. În cele ce urmează vom
explica ce înseamnă fiecare metodă în parte și cum poate fi ea aplicată la clasă.
Referatul reprezintă o modalitate de evaluare care permite atât o apreciere nuanțată a învățarii, cât și
identificarea unor elemente de performanță individuală demonstrate de elev și izvorâte din motivația lui
pentru activitatea desfașurată. De ce este indicat să alegi referatul ca metodă de evaluare? Pentru că are un
pronunțat caracter formativ și creativ, înglobează zone mai întinse de conținut și permite abordarea unor
domenii noi, realizând conexiuni interdisciplinare, crește motivația de învățare. Atunci când elevii sunt
solicitați să întocmească referate, acestora li se comunică tematica și timpul de lucru și, dacă este necesar, li
se oferă sprijin privind planul de lucru, indicații bibliografice, modul de alcătuire etc. Evaluarea unui referat
se face pe baza unei scheme de notare a profesorului (descriptori de performanță) care vizează toate etapele
implicate în elaborarea lui. Investigația reprezintă posibilitatea oferită elevilor de a aplica, în mod creativ,
cunostințe și deprinderi, cu scopul de a explora situații noi sau puțin asemănătoare cu propriile experiențe. Ea
reprezintă o activitate care se poate desfășura pe durata unei lecții ,sau a mai multora, și în care elevii primesc
o temă și instrucțiuni precise. Caracteristicile esențiale ale investigației sunt redate de caracterul formativ,
activizator, integrator - deoarece îmbină procese de învățare cu metode de informare și cercetare știintifică și
sumativ- prin angrenarea unor cunoștinte, priceperi si atitudini diverse. Evaluarea la clasă a investigației se
face pe baza unei scheme de evaluare ce cuprinde măsurarea separată și prin puncte a unor elemente cum sunt
strategia de rezolvare, aplicarea cunoștintelor/principiilor/legilor, acuratețea înregistrării și prelucrării datelor,
claritatea argumentării și forma prezentării etc.

•

•

Proiectul reprezintă o modalitate complexă de evaluare individuală sau de grup, ce poate fi aplicată
pentru evaluarea sumativă, la sfârșitul fiecărei unități de învățare . Subiectul proiectului poate fi
propus atât de profesor cât și de elevi, iar elementele ce se evaluează sunt reprezentate de
capacitățile elevului de a observa și alege metodele de lucru, a măsura și compara rezultatele, a se
documenta, a manevra informațiile, a analiza, sintetiza și organiza materialul pentru a realiza
proiectul. Din punct de vedere psihopedagogic proiectul reprezintă forma cea mai înaltă a
problematizării.
Portofoliul reprezintă o metodă de evaluare complexă, bazată pe un ansamblu de rezultate
produse de elev și neimplicate în actul evaluativ - fișe de informare/documetare, referate, eseuri,
pliante, prospecte, desene, colaje s.a. În acest fel, portofoliul ofera o imagine completă a
progresului înregistrat de elev de-a lungul intervalului de timp pentru care a fost conceput. Structura
și componenta unui portofoliu se subordonează scopului pentru care a fost proiectat și ele sunt
stabilite de profesor pe baza preocupărilor elevilor. Tematica trebuie să-i conducă pe elevi la surse
de informare diferite de cele uzitate în școală, precum și la forme de comunicare mai complexe.
Profesorul trebuie să facă verificări periodice ale componentelor portofoliului.

•

•

Observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor se bazeaza pe pe un set de trei
instrumente: fișa de evaluare, scara de clasificare și lista de control/verificare. Fișa de evaluare ar
trebui să cuprindă informații relevante despre elev, ca de exemplu: date generale, particularități ale
proceselor intelectuale, aptitudini și interese, disciplina școlară, evoluția aptitudinilor-atitudinilorintereselor și a nivelului sau de integrare etc. Scara de clasificare indică profesorului frecvența cu
care apare un anumit comportament. De exemplu măsura în care elevul participă la discuții și în ce
măsură comentariile sale au fost în legatură cu tema studiată (niciodată, rar, ocazional, frecvent,
întotdeauna).
Lista de control/verificare indică profesorului prezența/absența unui anumit
comportament atunci când elevul a fost confruntat cu o sarcină de lucru (urmeaza sau nu
instrucțiunile, cere sau nu ajutor, cooperează sau nu cu ceilalti elevi, a dus sau nu activitatea până
la capăt, a făcut sau nu curat la locul de muncă etc.).
Autoevaluarea este o necesitate imperativă în procesul educațional deoarece ajută elevii să
se autocunoască, dandu-le încredere în sine și sporindu-le motivația pentru îmbunătățirea
perfomanțelor școlare. Prin autoevaluare elevul își apreciază propriile performanțe în raport cu
obiectivele operaționale.

•

Avantajele pe care le prezintă utilizarea metodelor alternative de evaluare sunt mai multe decât
dezavantajele. Printre acestea se află atractivitatea pentru cadrele didactice creative şi cu
disponibilitate pentru experienţe noi, o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării elevilor,
posibilitatea de a evalua cunoştinţe, dar mai ales capacităţi, atitudini şi interese, un nivel crescut de
implicare şi de motivare al elevului, posibilitatea modulării acţiunilor de evaluare în funcţie de
răspunsurile elevului, formarea unor tehnici de lucru în grup şi individual, precum şi a atitudinii
elevilor implicaţi în rezolvarea sarcinilor.
•
„Caracterul complementar al acestor metode implică faptul că ele completează arsenalul
instrumentar tradițional (metode orale, scrise, practice) şi că se pot utiliza simultan în procesul
evaluativ” (Cucoş, 2008).
•
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Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare
Prof.inv.primar Roxana Georgescu
Clasa pregătitoare înlătură trecerea brutală de la grădiniţă la şcoală. Rolul clasei pregătitoare este acela de a
obişnui copilul cu modul de socializare într-un mediu organizat, fapt care contribuie la dezvoltarea personalităţii
lui. O trecere bruscă de la programul interactiv din grădiniţă la cel strict din clasa întâi poate să fie solicitant,
chiar traumatizant pentru copii. De aceea, clasa pregătitoare va asigura trecerea treptată la mediul şcolar, cu
program fix. Societatea actuală impune un ritm rapid de acumulare a informaţiilor, copiii fiind obligaţi să se
adapteze de la vârste fragede. Cu cât sunt mai bine pregatiţi emoţional pentru clasa întâi, cu atât sunt şanse mai
mari să acumuleze informaţiile noi uşor şi să nu ramână în urmă cu noţiunile specifice fiecărei clase.
Copilul învaţă jucându-se şi în acelaşi timp se familiarizează cu atmosfera din şcoală. Multor părinţi li se
insuflă ideea că prin clasa pregătitoare se «fură un an din copilărie». Acest lucru este total fals, ceea ce facem
prin clasa pregătitoare este să asigurăm trecerea lină pentru copil înspre o şcolarizare de succes. Copiii vor avea
un curriculum nou, adecvat vârstei. Ei vor beneficia de resurse ale învăţării, precum jocuri şi materiale
imprimate gândite pentru vârsta lor.
Sala de clasă din şcoală va fi adaptată vârstei copiilor, în aşa fel încât să permită învăţarea prin joc şi pregătirea
pentru clasa I, utilizând resurse de învăţare adecvate. Vor fi folosite resurse ale învăţării moderne, adaptate
scopului clasei pregătitoare.

În clasa pregătitoare copilul va învăţa prin metode adecvate vârstei tot ceea ce îi este necesar pentru a face faţă cu
succes clasei I. De exemplu, copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte
cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu
adulţi prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică. Nu în ultimul rând,
copiii vor beneficia de ore special destinate unei pregătiri fizice armonioase.
În clasa pregătitoare elevii nu vor da niciun fel de testări, cadrul didactic putând însă să utilizeze modalităţi de încurajare
şi de recompensare specifice vârstei.
Evaluarea copilului se va face la sfârşitul anului şcolar sub forma unui raport scris întocmit de învăţător. Din acest raport
părinţii vor putea afla care este gradul dezvoltării fizice şi psiho-intelectuale, a limbajului şi a comunicării, precum şi a
dezvoltării capacităţilor de învăţare şi a atitudinilor faţă de învăţare ale copilului. Acest raport va fi întocmit pe baza
observării sistematice de către cadrul didactic a progresului elevului, pe tot parcursul anului şcolar. Rolul raportului este
să stabilească priorităţile pentru copil în clasa I.
La Comunicare în limba română învăţătorii vor consemna, de exemplu, dacă elevul din clasa pregătitoare poate să
recunoască cuvinte uzuale scrise cu litere mari și mici de tipar sau dacă ştie să scrie mesaje simple.
La Limba straină profesorii vor completa, printre altele, dacă elevii reacţionează la salut şi raspund la o întrebare scurtă,
simplă şi clară, dacă ştiu numele unor obiecte, dacă pot invăţa scurte poezii sau cântece, cu sprijinul profesorului, dacă
pot să spună în limba respectivă cum se numesc, ce vârstă au, dacă participă la jocuri de comunicare în care creează
rime sau mesaje scurte.
La Matematică şi explorarea mediului, învăţătorii vor scrie în raportul de evaluare dacă elevul știe numerele de la 0 la
31, dacă poate să compare aceste numere, să le ordoneze, să facă adunări și scăderi cu până la 5 elemente dintr-o
mulţime dată. De asemenea, profesorul va verifica dacă elevul identifică pătratul, triunghiul, dreptunghiul, cercul, cubul,
sfera, dacă poate identifica relatii de tipul "dacă... atunci" intre două evenimente succesive, precum şi alte informaţii.

La Religie, Raportul tip de evaluare la Clasa pregătitoare verifică următoarele:
Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase
Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viata de
zi cu zi
Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă familiare
Asumarea unor responsabiliţăti în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului
Identificarea unor elemente comune şi de diferenţiere între oameni
Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute
Identificarea unor sarbători și evenimente cu semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei
La Arte Vizuale și Abilităti Practice, Raportul tip de evaluare la Clasa pregătitoare verifică, printre altele, următoarele:
Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictura/modelaj/ colaj/ film/ desen
animat, care reflectă un context familiar
Identificarea liniei, a punctului, a culorii și a formei în ipostaze familiare, în spaţiul inconjurător
Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar
Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale
Transformarea unui material prin tehnici simple
Participarea la activiţăti integrate adaptate nivelului de varstă, în care se asociază elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

La Muzică și mişcare:
•
Receptarea unor sunete din mediul înconjurător
•
Diferenţierea sunetelor vorbite sau cântate
•
Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale și percuţia corporală
•
Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
•
Improvizarea unei combinaţii ritmice asemănătoare celor din folclorul copiilor și asocierea acesteia cu
mişcări adecvate
La Educaţie fizică:
•
•
•
•
•
•
•
.

Recunoaşterea influenţei soarelui și a temperaturii asupra sănătăţii
Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte
Respectarea regulilor de igienă personală
Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc
Redarea prin limbaj corporal a unor acţiuni/trăiri personale
Sesizarea regulilor necesare desfăşurarii jocurilor
Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare și fair-play în timpul jocurilor

La Dezvoltare personală:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificarea unor trăsături personale elementare
Identificarea unor obiecte şi activităţi simple de igienă personală
Recunoaşterea emoţiilor de bază în situatii simple, familiare
Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară
Explorarea caracteristicilor fiintelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea
Identificarea unor rutine în activitatea şcolară
Aplicarea unor tehnici simple care sprijină invăţarea şi succesul şcolar
Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate.

Strategiile utilizate de către profesorul care predă la clasa pregătitoare, în școală, în vederea depășirii eventualelor dificultăți sunt:
1. Continuitatea cadrului didactic atât în pregătirea pentru clasa I, cât și de la clasele I-IV favorizează pentru copil schimbări minore privind stilul
educațional al profesorului, acesta fiind deja familiar copilului;
2. Familiarizarea copilului atât cu sala de clasă, cât și cu școala solicită copilul la mai puține adaptări ulterioare;
3. Continuitatea temporală, fizică și administrativă între clasa pregătitoare și clasa I facilitează și continuitatea psihologică și emoțională, atitudinea unor
adulți care îi influențează pe copii prin „lasă, că te duci tu la școală”, pierzându-și din semnificație;
4. Păstrarea elementelor de joc atât în clasa pregătitoare, cât și în clasa I, în proporții diferite, pune bazele unei tranziții ușoare; deși se află în clasă și chiar
în școală, copilul se va juca și va învăța fundamental prin joc;
5. Organizarea fizică a sălii de clasă va trebui să se adapteze după principiile unei libertăți în joc și activitate, solicitând mai multe materiale intuitive și o
mai slabă restricție a mișcării;
6. Eventualele dificultăți pe care le poate întâmpina copilul la clasa pregătitoare pot fi ameliorate prin observarea directă a evoluției și progresului pe care
îl face copilul.
Bibliografie:
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Rolul instructiv-educativ al jocului didactic în învățarea
matematicii-Prof. înv. primar Cuțar Cătălina

Jocul didactic este o formă de activitate atractivă şi accesibilă copilului, prin care se
realizează sarcinile instructiv-educative ale învăţământului. El reprezintă un ansamblu
de acţiuni şi operaţii care, paralel cu destinderea, buna dispoziţie şi bucuria, urmăreşte
obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală și fizică a copilului. Aşadar, atunci
când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii
psiho-pedagogice semnificative, asigurând participarea activă a copilului la lecţii,
sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiilor. Importanţa acestui mijloc
de instruire şi educare este demonstrată şi de faptul că reprezintă nu numai o metodă
de învăţământ ci şi un procedeu care însoţeşte alte metode sau poate constitui o formă
de organizare a activității.
Pentru sporirea eficienţei lecţiilor cu conţinut matematic este necesar a introduce
în lecţie elemente de joc prin care să se îmbine într-un tot armonios atât sarcini şi
funcţii specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţării. Folosit cu
măiestrie, jocul didactic matematic creează un cadru organizatoric care favorizează
dezvoltarea curiozităţii şi interesului copiilor pentru tema studiată, a spirilului de
investigaţie şi formarea deprinderilor de folosire spontană a cunoştinţelor dobândite,
relaţii de colaborare, ajutor reciproc, integrarea copilului în colectiv. Jocurile didactice
matematice au un mare rol în consolidarea, adâncirea, sistematizarea şi verificarea
cunoştinţelor

Prin intermediul jocului didactic copiii îşi îmbogăţesc experienţa cognitivă, învaţă să
manifeste o atitudine pozitivă sau negativă faţă de ceea ce întâlnesc, îşi educă voinţa şi pe
această bază formativă îşi conturează profilul personalităţii. Jocul didactic este necesar deoarece
prin el copilul trece lent, recreativ, pe nesimţite spre o activitate intelectuală importantă. În joc,
cadrul didactic poate sugera copiilor să încerce să exploreze mai multe alternative, se poate
integra în grupul de elevi în scopul clarificării unor direcţii de acţiune sau pentru selectarea celor
mai favorabile soluţii. Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaţii, se pot
verifica şi consolida anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi
cognitive, afective şi volitive ale copiilor. Copiii pot fi activizaţi să rezolve în joc sarcini
didactice cu mari educative cum sunt: analiza şi sinteza situaţiei problemă, identificarea situaţiei,
descrierea acesteia, identificarea personajelor şi descrierea lor, formularea de întrebări pentru
clarificări, elaborarea de răspunsuri la întrebări, aprecierea soluţiilor prin comparare, explorarea
consecinţelor. Prin mobilizarea specială a activităţii psihice, jocul didactic devine terenul unde se
pot dezvolta cele mai complexe şi mai importante influenţe formative:

-

i se creează copilului posibilitatea de a-şi exprima gândurile şi sentimentele; îi dă
prilejul să-şi afirme personalitatea;

-

stimulează cinstea, răbdarea, spiritul critic şi autocritic, stăpânirea de sine;

-

prin joc se încheagă colectivul clasei;

-

trezeşte şi dezvoltă interesul copiilor faţă de învăţătură, faţă de şcoală, faţă de
matematică;

-

contribuie la dezvoltarea spiritului de ordine, la cultivarea dragostei de muncă, îl
obişnuieşte cu munca în colectiv;

-

cultivă

curiozitatea

ştiinţifică,

frământarea,

preocuparea

pentru

descifrarea

necunoscutului;
-

trezeşte emoţii, bucurii, nemulţumiri.

Jocul didactic se deosebeşte de alte jocuri prin anumite caracteristici şi anume: scopul
didactic, sarcina didactică, elemente de joc, conţinutul matematic, materialul didactic folosit şi
regulile jocului.
Scopul didactic - se formulează în legătură cu cerinţele programei şcolare pentru clasa
respectivă, reflectate în finalităţile jocului. Formularea trebuie să fie clară şi să oglindească
situațiile specifice impuse de realizarea jocului respectiv.

Sarcina didactică - reprezintă problema pe care trebuie să o rezolve copii în mod concret în
timpul jocului (recunoaştere, denumire, descriere, reconstituire, comparaţie) pentru a realiza
scopul propus. În general, un joc didactic are o singură sarcină didactică. Gradul de realizare al
sarcinii didactice şi calitatea ei se constituie în formă de evaluare.
Elemente de joc – este important să se împletească strâns cu sarcina didactică şi să mijlocească
realizarea ei în cele mai bune condiţii, constituindu-se în elemente de susţinere ale situaţiei de
învăţare, ele pot fi dintre cele mai variate: întrecerea individuală sau pe echipe, cooperarea între
participanţi, recompensarea rezultatelor bune, penalizarea greşelilor comise de către cei antrenaţi
în jocurile de rezolvare a exerciţiilor sau problemelor, surpriza, aşteptarea, aplauzele, încurajarea,
etc.
Conţinutul matematic - trebuie să fie accesibil, recreativ şi atractiv prin forma în care se
desfăşoară, prin mijloacele de învăţământ utilizate, prin volumul de cunoştinţe la care se
apelează. El reprezintă cunoştinţele predate anterior, sau care urmează să fie predate copiilor.
Materialul didactic - reuşita jocului didactic matematic depinde în mare măsură de materialul
didactic folosit, de alegerea corespunzătoare şi de calitatea acestuia. Materialul didactic trebuie
să fie variat, cât mai adecvat conţinutului jocului, să slujească cât mai bine scopului urmărit.
Astfel se pot folosi: planşe, jucării, folii, fişe individuale, cartonaşe, jetoane, truse de figuri
geometrice.

Regulile jocului - pentru realizarea sarcinilor propuse şi pentru stabilirea rezultatelor întrecerii
se folosesc reguli de joc propuse sau cunoscute în general de elevi. Aceste reguli concretizează
sarcina didactică şi realizează în acelaşi timp sudura între aceasta şi acţiunea jocului. Regulile de
joc transformă exerciţiul sau problema în joc, activând întregul colectiv la rezolvarea sarcinilor
primite. Ele trebuie să fie formulate clar, corect, să fie înţelese de elevi şi în funcţie de reguli se
stabileşte şi punctajul.
Un exerciţiu sau o problemă de matematică poate deveni joc didactic matematic dacă
îndeplineşte următoarele condiţii:
-

urmăreşte un scop şi realizează o sarcină didactică;

-

foloseşte elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse;

-

foloseşte un conţinut matematic accesibil şi atractiv

-

utilizează reguli de joc cunoscute, anticipate şi respectate de elevi.

Sub aspect metodic, jocul didactic necesită o pregătire detaliată. În jocurile didactice, cadrul
didactic provoacă anumite probleme, anumite situaţii în faţa cărora sunt duşi copiii. Aceştia vor
descoperi singuri calea de rezolvare, doar în cazul în care jocul este mai dificil, soluţia va fi
sugerată discret de dascăl. Explicaţiile cadrului didactic vor fi cât mai simple şi scurte, adecvate
scopului urmărit prin joc, punându-se accent pe înţelegerea elementelor esenţiale. Unele
precizări se pot face pe parcursul desfăşurării jocului. Când jocul se repetă, se poate renunţa la
explicaţii. Răspunsurile la întrebările jocului pot fi date prin acţiune sau prin explicaţii verbale.

•

În încheierea jocului, cadrul didactic formulează concluzii asupra felului în care s-a
desfăşurat jocul, s-au executat sarcinile primite, asupra comportamentului copiilor,
făcând recomandări şi evaluări cu caracter individual şi general. Rezultatele jocului
creează numeroase manifestări spontane de bucurie sau supărare, de mulţumire sau
regret care nu lasă indiferenţi nici pe elevi, nici pe dascăli, dar care, cu siguranță
fixează amintiri și noi cunoștințe.

•
•
•
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Metoda celor șase pălării gânditoare
Prof. înv. primar Bălan Georgiana

“Dăcă interpretezi rolul unui gânditor, chiar vei deveni unul…”

•

•

Eduard de Bono

Metoda pălăriilor gânditoare este o tehnică de stimulare a creativității. A fost
inventată de către Edward De Bono. Această metodă a gândirii creative
favorizează schimbul de idei, experiențe și cunoștințe. Prin această metodă, e
încurajată cooperarea, în locul competiției. Metoda pălăriilor gânditoare
abordează stiluri diferite de învățare, prin joacă.
Sunt şase pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu,
galben, verde, albastru şi negru. Elevii vor fi împărțiți în grupe, în funcție de
numărul de copii din clasă. Membrii grupului își aleg pălăriile și vor interpreta
astfel rolul precis, așa cum consideră mai bine. Metoda se poate aplica în
desfășurarea lecției clasice, combinând cu metode tradiționale sau cu alte
metode moderne. Pălăria poate fi purtată și individual și atunci elevul respectiv
își îndeplinește rolul sau mai mulți elevi pot răspunde sub aceeași pălărie. În
acest caz, elevii grupului care interpretează rolul unei pălării gânditoare
cooperează în asigurarea celei mai bune interpretări. Culoarea pălăriei este cea
care definește rolul.

•
•

•
•

Pălăria albă
•
Descriere: Pălăria albă oferă o privire obiectivă asupra informațiilor, este neutră
și concentrată pe fapte obiective și imagini clare. Ea stă întotdeauna sub semnul
gândirii obiective.
•
Scop: informează;
•
Întrebări: folosește întrebări: Ce informații avem? Ce informații lipsesc? Cum
putem obține informațiile?

•
•
•
•

•

Pălăria roșie
•
Descriere: Pălăria roşie dă frâu liber imaginației şi sentimentelor şi oferă o
perspe
emoțională asupra evenimentelor.
•
Scop: spune ceea ce simte
•
Întrebări: Punând pălăria roșie uite cum văd eu lucrurile... Sentimentul meu este că….
Nu-mi place felul cum s-a procedat, Intuiția mea imi spune că...

Pălăria galbenă
Descriere: Pălăria galbenă oferă o perspectivă pozitivă și

constructivă asupra situației, culoarea galbenă simbolizând lumina soarelui,
strălucirea optimismul. Sub pălăria galbenă gândirea este optimistă,
constructivă bazată pe un fundament logic.
•
Scop: aduce beneficii, este creativă;
•
Întrebări: Care sunt beneficiile? Pe ce se bazează aceste idei? Cum
vom ajunge aproape de acestă viziune?

•
•

•
•
•

Pălăria verde

Descriere: Pălăria verde exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă,
verdele s simbolizează iarba verde, vegetația abundentă și fertilitatea. Sub pălăria verde elevul are idei noi,
inovatoare.
•
Scop: genereză idei noi;
•
Întrebări: pune întrebări cum ar fi: Cum putem ataca problema și altfel? Putem face asta și în alt
mod? Se poate găsi și altă explicație?
•

•

•
•
•
•
•

Pălăria albastră
•
Descriere: Pălăria albastră exprimă controlul procesului de gândire, albastrul fiind culoarea cerului care este
deasupra tuturor, atotvăzător și atotcunoscător. Pălăria albastră supraveghează și dirijează bunul mers al activității fiind
preocupat de a controla, de a organiza.
•
Scop: clarifică;
•
Întrebări: Putem să rezumăm punctele de vedere? Care sunt ideile principale pe baza cazului discutat?

•

Pălăria neagră
•
Descriere: Pălăria neagră exprimă prudența,
grija, avertismentul, judecata. Ea oferă o perspectivă
întunecoasă, tristă, sumbră asupra situației în discuție.
Sub pălăria neagră elevul privește din perspectiva
gândirii negative, pesimiste.
•
Scop: identifică greșelile;
•
Întrebări: Care sunt erorile? La ce riscuri ne
expunem?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicație practică la clasa a II-a - Poezia “Primăvara” de Vasile Alecsandri
Pentru fiecare pălărie descrisă mai sus se concepe o sarcină de lucru.
1. Pălăria albastră are sarcina de a identifica elementele textului: titlu, autor, tema poeziei, număr
de strofe, număr de versuri pentru fiecare strofă. Se vor organiza astfel primele informații despre text.
2. După citirea textului, pălăria albă analizează și prezintă informații care se regăsesc în text.
3. Pălăriei roșii îi revine rolul de a vorbi despre sentimentele pe care poetul le transmite, dar și
despre trăirile proprii vizavi de sosirea primăverii.
4. Pălăria galbenă are sarcina de a enumera darurile pe care le oferă primăvara naturii și oamenilor.
5. Pălăria neagră va identifica câteva aspecte mai puțin plăcute sau dorite legate de acest anotimp.
6. Ultima pălărie, cea verde, invită la producerea de idei noi prin crearea unui dialog cu o
rândunică, o albină sau o floare.
Avantajele metodei
Dezvoltă capacitățile sociale ale participanților, de comunicare și toleranță reciprocă, de respect
față de opinia celuilalt;
Încurajează și exersează capacitatea de comunicare a elevilor;
Este o tehnică ușor de folosit, aplicabilă unei largi categorii de vârste;
Poate fi folosită în diferite domenii de activitate și discipline;
Încurajează gândirea laterală, gândirea constructivă, complexă și completă;
Dezvoltă competențele inteligenței lingvistice, inteligenței logice și inteligenței interpersonale.
Dezavantaje
Există posibilitatea ca metoda să nu fie luată în serios și să fie percepută ca o simplă activitate
recreativă.
Apare riscul identificării totale a elevilor cu una dintre pălării și refuzul ulterior de a mai purta și
altă pălărie
Pot apărea conflicte între elevi

•
•

Concluzii
Metoda “Celor 6 pălării gânditoare” este folosită pentru a determina elevii să-şi
schimbe perspectiva de gândire, să ia în consideraţie şi alte puncte de vedere iar
consecința acestui fapt este aceea că în loc să gândească în contradictoriu vor dezvolta o
explorare bazată pe cooperare. Învăţând să colaboreze unii cu alţii, elevii constată că
scopurile personale ale fiecăruia pot fi realizate într-o muncă în echipă, că succesul
grupului depinde de contribuţia fiecărui membru al său.

•
•
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Dezvoltarea gândirii critice la elevi
Prof. înv.primar. Băjenaru Daniela

„Întâmplarea nu ajută decât o minte pregătită” – spunea Pasteur – „căci o minte nepregătită nu
vede mâna pe care o întinde întâmplarea” completează Fleming.
Noi, cadrele didactice, urmărim să formăm oameni cu putere de decizie, cu simţul răspunderii
și cu idei proprii. Gândirea critică este cea care îi învață pe elevi să-şi emită şi să-şi susţină
propriile idei. Satisfacţia noastră nu constă în faptul că elevul a reprodus lecţia citită, compunerea
sau comentariul dictat „cuvânt cu cuvânt”, ci în a-i pune în evidenţă „talentul”de a-şi realiza
propria compunere. Elevul nu trebuie să fie o maşină de memorat, ci trebuie să fie creator, iar
scopul nostru e de a-l sustine si de a-l initia pe acest traseu creativ.
Avem posibilitatea de a asigura o atmosferă propice declanşării valului de idei personale și de a
le da elevilor senzaţia că ei sunt adevăraţii descoperitori ai „noului”. Soluţiile problemelor
supuse rezolvării presupun colaborare şi cooperare. Toţi copiii, indiferent de dezvoltarea
intelectuală sau de vârstă, pot contribui la elucidarea situaţiei necunoscute, expunându-şi
părerile, fiind învăţaţi să asculte şi să accepte. Numai în acest mod învăţarea va fi eficientă,
realizându-se obiectivele propuse.
Relaţiile elevului cu grupul-clasă influenţează atât dezvoltarea personalităţii, cât şi randamentul
activităţii de învăţare.
Pentru a-i pregăti pe elevi să reușească, să fie productivi, s-a dezvoltat conceptul de “gândire
critică”, acesta reprezentând o soluție optimă în fața numeroaselor schimbări.

Gândirea este un proces asemănător cititului, scrisului, vorbitului şi ascultatului. Este un
proces activ, coordonat, complex, care presupune că te gândeşti în mod autentic la ceva.
„A gândi critic” înseamnă a emite judecăţi proprii, a accepta părerile altora, a fi în stare să
priveşti cu simţul răspunderii greşelile tale şi să le poţi corecta, a primi ajutorul altora şi a-l
oferi celor care au nevoie de el. Capacitatea de a gândi critic se dobândeşte în timp,
permiţând elevilor să se manifeste spontan, fără îngrădire, ori de câte ori există o situaţie de
învăţare. Ei nu trebuie să se simtă stingheri, să le fie teamă de reacţia celor din jur faţă de
părerile lor, ci să aibă încredere în puterea lor de analiză, de reflecţie.
Gândirea critică este un proces care are loc atunci când cel care învaţă îşi pune întrebări
precum: „Ce semnificaţie au aceste informaţii pentru mine?”, „Cum pot folosi aceste
cunoştinţe?”, „Cum se leagă aceste cunoştinţe de ceea ce ştiam dinainte?”, „Care ar fi
consecinţele aplicării în practică a acestor idei pentru mine şi pentru ceilalţi?”
Predarea gândirii critice nu este o sarcină simplă şi nici una care se realizează într-o anumită
lecţie şi apoi se uită, ci se exemplifică un set de condiţii care sunt esenţiale pentru
promovarea acesteia:
1.Timpul - gândirea critică necesită timp din mai multe motive: trebuie să descoperim ceea
ce credem despre acel ceva nou (explorare arheologică a ideilor, convingerilor şi
experienţelor anterioare), urmează exprimarea acestor gânduri în propriile noastre cuvinte,
pentru a auzi cum sună, apoi comunicarea gândurilor către ceilalţi, care permite feedback-ul
lor (ajută la şlefuirea ideilor şi reflectarea în continuare). Când gândurile sunt verbalizate
într-o atmosferă care încurajează comunicarea, ideile se formulează şi se clarifică mai bine.
2.Permisiunea – elevii nu gândesc întotdeauna liber cu ideile importante pentru ei. Adesea ei
aşteaptă ca profesorul să le dea „singurul răspuns bun”. Elevii care gândesc critic, dezvoltă în
mod activ ipoteze, aranjând ideile şi conceptele în diverse feluri.

Pentru ca acest tip de gândire să se desfăşoare spontan, elevilor trebuie să li se permită să
speculeze, să creeze, să afirme diverse lucruri, fie că sunt evidente, fie că par aberante.
Profesorii trebuie să facă însă distincţia între a acorda permisiunea şi a fi prea indulgenţi.
Acordând elevilor permisiunea de a specula nu înseamnă şi acceptarea unui comportament
superficial în gândire. Nu orice lucru merită contemplat, iar elevii trebuie să fie responsabili
pentru autenticitatea gândirii lor.
3.Diversitatea – a încerca să limitezi exprimarea opiniilor ar însemna să limitezi gândirea
elevilor. Când elevii se simt liberi să facă speculaţii, apare diversitatea de idei. Pentru
aceasta, trebuie creată o atmosferă în clasă care să le dea elevilor siguranţa că se aşteaptă de
la ei şi se acceptă o gamă largă de idei. Acolo unde lipseşte implicarea în procesul de gândire
lipseşte şi gândirea critică.
4.Asumarea de riscuri – a gândi liber poate fi riscant. Ideile pot veni în moduri ciudate,
umoristice, uneori contradictorii. Combinaţiile aiurite, noţiunile penibile sunt toate parte a
procesului de gândire. Gândirea se desfăşoară cel mai bine într-o atmosferă lipsită de riscuri,
în care ideile sunt respectate şi elevii sunt motivaţi să se angajeze activ în procesul de
gândire.
5.Respectul – când elevii înţeleg că opiniile lor sunt apreciate, când sunt convinşi că
profesorul respectă ideile şi convingerile lor, reacţia lor tipică este de a demonstra
responsabilitate şi grijă sporită. Ei încep să arate mai mult respect faţă de propria lor gândire
şi iau procesul de învăţare şi consecinţele acestuia mult mai în serios. 6.Valoarea – este
esenţial să comunicăm elevilor că opinia lor, adică propria lor analiză critică, are valoare.
Când elevilor li se cere să reproducă ce li s-a predat în ziua precedentă, ei înţeleg rapid că cel
mai important şi mai apreciat lucru este învăţarea pe de rost a ideilor altcuiva. Dacă nu asta
dorim să se înţeleagă, atunci trebuie demonstrat ceea ce apreciem, interacţionând în alt fel cu
elevii şi cerându-le alt fel de feed-back.

M. Deutsch (1990) arată că orice proces de cooperare se caracterizează prin:
•
comunicarea deschisă şi sinceră a unor informaţii relevante între participanţi;
•
accent pe evidenţierea asemănărilor şi minimalizarea diferenţelor dintre
membrii grupului;
•
atitudinea pozitivă a fiecărui membru al grupului, unul faţă de celălalt,
•
focalizarea pe sarcină.
Prin intermediul gândirii critice se urmăreşte dezvoltarea elevului prin:
•
formularea de păreri originale;
•
alegerea raţională a unei posibilităţi dintre mai multe propuse;
•
rezolvarea de probleme;
•
dezbaterea de idei.
Sensuri posibile ale termenului de gândire critică:
•
gândire la nivel superior (abilităţi cognitive la Bloom);
•
deprinderi de argumentare (filosofie);
•
înţelegerea mecanismelor textuale (literatură).
Metode și tehnici de lucru pentru dezvoltarea gândirii critice:
Metoda 6-3-5
Metoda se numeşte “6-3-5”, deoarece grupele sunt compuse din 6 membri, se enunţă 3 idei
care sunt îmbunătaţite de ceilalţi 5 elevi. Dupa formularea subiectului pentru care se cer
soluţii, clasa este impărţită în grupe de 6 elevi. Se formulează 3 cerinţe şi distribuie foi pe
care s-a realizat un tabel cu 3 coloane. Un elev al grupei formulează 3 răspunsuri, apoi foaia
este transmisă de la un coleg la altul. Următorii 5 elevi modifică creativ ideiile primite.
Învăţatorul primeşte foile, centralizeaza ideile, le clasifică în funcţie de importanţa lor.
Pentru realizarea feed-back-ului şi stimularea autoevaluarii vor fi discutate şi analizate
ideile formulate. Această metodă prezintă următoarele avantaje:
•
Ofera elevilor mai puţin comunicativi posibilitatea de a se exprima;
•
Dezvoltă spiritul critic;
•
Încurajează competiţia între grupuri;
•
Încurajează solidaritatea membrilor echipei; îmbină munca de echipă cu cea
individuală.

Mozaicul
Se formează grupuri de 4-5 elevi numite „grupuri casă”(se numără de la 1 la 5 astfel încât
fiecare elev să aibă un număr de la 1 la 5) , profesorul împarte textul de studiat într-un
număr de părţi egal cu numărul grupurilor, fiecare grup astfel stabilit studiază o parte de text
după criteriile formulate de profesor. Elevii revin în „grupurile casă” şi „predau”
conţinuturile în care sunt experţi celorlalţi, care pot pune întrebări suplimentare. Avantaje
ale folosirii metodei:
•
are caracter formativ
•
stimulează încrederea în sine a participanţilor
•
dezvoltă abilităţi de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul
grupului
•
dezvoltă gândirea logică, critică şi independentă.
•
anihilarea “efectului Ringelmann”(lenea socială,când individul îşi imaginează
că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu precizie);
Metoda pălăriilor gânditoare
Presupune stimularea creativităţii și se bazează pe interpretarea de roluri, în funcţie de
pălăria aleasă. Elevii sunt împărţiţi în şase grupe, pentru şase pălării. Împărţirea elevilor
depinde de materialul studiat. Pentru succesul acestei metode este important ca materialul
didactic să fie bogat în conţinut, iar pălăriile să fie colorate, ca să îi atragă pe elevi.
•
Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu
controlul discuţiilor, extrage concluzii- clarifică/ alege soluţia corectă.
•
Pălăria albă – deţine informaţii despre tema pusă în discuţie, face conexiuni,
oferă informaţia exact cum a primit-o. Este neutră, participanţii sunt învăţaţi să gândească
obiectiv- deţine informaţii exacte.
•
Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele
întâlnite, nu se justifică- transmite emoţii.
•
Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibilele riscuri, greşeli la soluţiile
propuse, exprimă doar judecăţi negative- este pesimistul.

•
Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi- generează noi idei. Gândirea laterală îi este
specifică.
•
Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează
optimist posibilităţile, crează finalul- efortul aduce beneficii. Elevii trebuie să cunoască foarte bine
semnificaţia fiecărei culori şi să-şi prezinte perspectiva în funcţie de culoarea pălării pe care o poartă. Nu
pălăria în sine contează, ci ceea ce reprezintă ea.
Harta conceptuală
Această metodă surprinde printr-o schemă relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate.
Performanţa depinde de modul în care individul îşi organizează experienţa, ideile. Pentru a construi o hartă
conceptuală se realizează o listă cu 10-15 concepte cheie sau idei despre ceea ce ne interesează şi câteva
exemple. Pornind de la o singură listă se pot realiza mai multe hărţi conceptuale.
Etape în crearea unei hărţi conceptuale:
•
Se transcrie fiecare concept/ idee şi fiecare exemplu pe o foaie.Se aranjează mai întâi
conceptele generale, iar celelalte mai jos – încă nu se trec exemplele.
•
Se pot adăuga şi alte concepte pentru a uşura înţelegerea şi pentru a le explica mai bine pe
cele existente.Se trasează linii de la conceptele de sus către cele de jos cu care relaţionează.
•
Se scrie câte un cuvânt pentru a explica relaţia dintre conceptele conexate.
•
Se trec exemplele sub conceptul de care aparţin. Se copiază rezultatul obţinut, realizând
harta conceptuală pe o foaie de hârtie.
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Calculatorul- instrument educativ atractiv în demersul
didactic
Prof. înv. primar Dobrescu Oana Silvia

Calculatorul face parte din spațiul socio-cultural al copilului, alături de televizor, cărți, reviste, ziare, afișe.
Toate acestea ,,bombardează” spațiul vizual al copilului, îi influențează limbajul și comunicarea nonverbală, îl
pun în situația de a găsi rapid soluții, de a se orienta și adapta la o lume în care informația circulă rapid, iar
schimbarea este accelerată.
În planul dezvoltării personalității copiilor, influența calculatorului este benefică deoarece, are efecte
pozitive în planul stimulării intelectuale și psiho-motorii prin varietatea și multitudinea cerințelor pe care
copilul le poate rezolva în timp limitat.

Învățarea asistată de calculator o folosim în două ipostaze:
când utilizăm calculatorul ca mijloc demonstrativ în fața copiilor pentru: a ilustra un element din
natură, a intui imaginea unor simboluri (cifre, litere, semne de circulație), a ilustra o situație problematică, a
derula un șir de imagini, etc;

când copilul este utilizatorul, el comunică direct cu acesta prin intermediul tastaturii, folosind
literele, cifrele și tastele de comandă.
În societatea contemporană se observă un fenomen foarte interesant în ceea ce privește legătura între
progresul științei și învățământ. Această legătură nu este nouă, ea s-a manifestat în toate epocile și civilizațiile
și a constat în transmiterea în cadrul lecției a progreselor științei și tehnicii. Ceea ce face interesantă această
conexiune, în prezent, este prezența calculatorului și utilizarea lui în organizarea instruirii, în conducerea
învațământului sau în cercetarea pedagogică.
Astfel, s-a născut o nouă metodă didactică, intitulată generic instruirea asistată de calculator (I.A.C.). Aceasta
metodă modernă încadrată de Ioan Cerghit în categoria metodelor de raționalizare a învățării și predării,
asigură o mai bună colaborare între cadru didactic și elev, ducând transformarea primului în moderator sau
îndrumător al activității de învățare. Calculatorul oferă un set variat de informații, de întrebări sau probleme,
prezentate sub formă sonoră sau vizuală, prin texte, imagini fotografice, imagini video animate, desene sau
grafice. Calculatorul este un mediu interactiv, care menține atenția și motivația elevului treze, indiferent de
gradul de dificultate.
Din experienţa didactică, am constatat că prin utilizarea calculatorului în procesul instructiveducativ, se pot obţine rezultate bune și foarte bune cu elevii printr-o învăţare activ-participativă.
Am urmărit ca metodele de predare-învăţare-evaluare folosite să conducă la cercetare şi creaţie, la dorinţa
elevilor de a cunoaşte şi a investiga în acest scop, la creşterea randamentului şcolar.
În acest context putem considera eficientă o activitate proiectată pornind de la o evaluare corectă
a resurselor (umane şi materiale), care implică elevii în vederea realizării unei sarcini înţelese şi acceptate de
aceştia şi în care intensitatea şi durata efortului solicitat să fie raportată atât la vârsta şi potenţialul lor
biopsihic cât şi la curba efortului.

În acest sens, specificul organizării şi prezentării conţinutului ştiinţific cu ajutorul calculatorului, constă în
repartizarea pe secvenţe a conţinutului, care este asigurată de programul încredinţat calculatorului. Secvenţa,
ca unitate de conţinut este dimensionată atât informaţional cât şi temporal. Secvenţializarea conţinuturilor
trebuie să urmeze demersul logic cognitiv al disciplinei de învăţământ.
Ca mijloc de predare, calculatorul poate fi utilizat în cadrul lecţiilor de comunicare
de noi cunoştinţe, de recapitulare, consolidare şi evaluare. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o
expunere concretă şi clară a cunoştinţelor, pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate
pe calculator.
Testele prezente la sfârşitul lecţiilor sau la sfârşitul unei unităţi de învăţare permit elevului, pus în
faţa propriului calculator să-şi verifice nivelul de cunoştinţe acumulate. De asemenea el este pus în faţa
faptului de a lua decizii referitor la modul de rezolvare a diverselor situaţii problematice create, poate să-şi
clarifice unele nelămuriri, pe loc, fără a adânci latura critică a necunoaşterii.
Având în vedere că o parte din elevi folosesc calculatorul în special în scopuri recreative (pentru
jocuri, vizionarea de filme, audierea melodiilor sau comunicarea prin cheat), utilizarea soft-urilor
educaţionale în procesul de învăţământ îi poate conştientiza că prin intermediul calculatorului pot acumula
informaţii practice şi chiar îi poate motiva să realizeze aplicaţii proprii prin care să pună în valoare
cunoştinţele acumulate şi să-şi dezvolte spiritul inventiv şi creator.
Calculatorul este, fără îndoială, un instrument care va câştiga teren din ce în ce mai mult în anii ce
vor urma şi va face ca procesul educaţional să fie unul mai atractiv, bazat pe lecţii moderne şi interesante, va
crea noi oportunităţi şi îl va sprijini pe dascăl în munca sa. Însă responsabilitatea acestuia este din ce în ce mai
crescută, pentru că a nu reuşi să atragi elevul spre disciplina pe care o predai este mai puţin grav decât „ a-l
pierde” undeva pe drum. Astfel rolul său este, aşadar, acela de a-i face pe elevi să nu îşi piardă interesul
pentru şcoală şi, mai mult, să îi motiveze, să îşi lărgească sfera de cunoaştere într-un mod activ, interesant şi
plăcut.

Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaționale, se eficientizează procesul de
predare-învățare-evaluare a cunoștințelor. Utilizând softurile educaționale în cadrul activităților se vor
dezvolta:
gândirea logicăspiritul de observație
memoria vizuală

atenția voluntară
operațiile intelectuale prematematice
deprinderile de lucru cu calculatorul
abilitățile de utilizare a informațiilor primite prin intermediul softurilor educaționale
Astfel, softurile educaționale prezintă o serie de avantaje incontestabile:
întrebărilor le sunt date răspunsuri exacte;
deprinderile se formează mai uşor dacă se folosesc imagini, sunete, animaţie;
copilul învaţă prin descoperire - el caută informaţia nu o primeşte de gata;
informaţia primită este mai uşor asimilată şi de durată deoarece copilul învaţă într-un mediu
cunoscut şi preferat de el.
furnizează un mare volum de date
asigură o instruire individualizată

favorizează parcurgerea unor secvențe de instruire complexe prin pași mici, adaptați nevoilor
individuale de progres în învățare
facilitează realizarea unui feedback rapid și eficient
oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct
stimulează implicarea activă a copilului în învățare
În ceea ce privește dezavantajele, acestea sunt:
prezintă segmente de instruire fixe, care nu solicată capacități ale minții umane
uneori răspunsul incorect este cotat în funcție de detaliu și nu de esență
introduce o stare de oboseală, din cauza posibilităților reduse de interacțiune umană
Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în timpul
activităţii conduce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor copii la activitate,
nerealizarea obiectivelor propuse şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de predare-învăţareevaluare.
Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de
investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane.
De asemenea petrecerea mai multor ore în fața calculatorului poate fi nocivă prin faptul că răpește din
timpul de joacă al copilului petrecut în aer liber, dar și prin efectul nesănătos pe care îl are ecranul
calculatorului asupra ochilor.
.

Fără a pleda pentru folosirea exagerată a timpului pe care îl petrece copilul în grădiniţă în
faţa computerului, nu putem să nu remarcăm faptul că „a doua alfabetizare” trebuie să înceapă
de la vârstele timpurii, copilul societăţii noastre trebuie să se înscrie în tendinţa generală spre
învăţarea permanentă şi educatoarele sunt primii dascăli care pedalând pe legătura afectivă în
relaţia educat-educator pot să atingă acele resorturi ale personalităţii copiilor care să-i „poarte”
din lumea jocului, ca activitate specifică acestei vârste, spre cea a jocului prin care copilul nu
numai că dobândeşte cunoştinţe, dar şi „învaţă să înveţe”.
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Specificul mijloacelor de învățământ în predarea
geografiei la clasa a IV-a
Prof.înv. Elena Laura Sîrbu

Predarea geografiei în ciclul primar, respectiv la clasa a IV-a, are în vedere formarea primelor
noțiuni geografice. Cunoștințele geografice trebuie transmise în așa fel încât să acționeze asupra
înțelegerii de către elevi a materialului, asupra simțurilor acestora. Acțiunea educativă a materialului
geografic crește dacă elevii percep ceea ce li se comunică. Învățătorul trebuie să creeze condițiile
necesare
ca
elevii
să
observe
cât
mai
mult
în
mod
direct
Gândirea geografică este legată de hartă, ceea ce înseamnă că la orele de geografie se va utiliza harta.
Mijloacele de învăţământ reprezintă o serie de resurse materiale şi tehnice utilizate în procesul instructiveducativ, pentru atingerea obiectivelor pedagogice (perceprea, înţelegrea, fixarea şi consolidarea
cunoştinţelor şi a abilităţilor practice). Pe lângă conţinuturi şi metode, acestea contribuie la finalitatea şi
eficienţa activităţii didactice în geografie. Ele sunt resurse materiale ale procesului de
învăţământ,selecţionate din realitate, modificate sau confecţionate în vederea atingerii unor obiective
pedagogice

.

Cu cât elevul va trăi o experiență de cunoaștere mai direct, dedusă din interacțiunea cu lumea obiectelor, a
fenomenlor reale, cu atât el va reuși să-și formeze reprezentări și imagini mai clare asupra realității. În
acest sens, în învățarea geografiei învățătorul va aduce materiale demonstrative, intuitive care contribuie la
realizarea unor lecții atractive. Eficiența mijloacelor de învățământ depinde de calitatea lor, de modul în
care sunt integrate în lecție. Trebuie selectate cu atenție și folosite corect pentru atingerea obiectivelor
propuse. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de învățământ sunt următoarele:
•
Să aibă un conținut științific corect.
•
Să fie clar și concis executate, reprezentând elementele principale ale obiectului sau ale
fenomenului geografic. Prea multe detalii, amănunte vor obosi micul școlar.
•
Să fie actuale și suficient de mari.
Specialiștii au împărțit mijloacele de învățământ utilizate în predarea-învățarea geografiei în mai multe
categorii, după cum urmează:
Instrumente și aparate
În această grupă se încadrează busola, lupa, microscopul, alte aparate și instrumente ce facilitează învățarea
geografiei.
Modele
Această grupă cuprinde: globuri terestre, machete, mulaje, planșe în relief
Material grafic: atlase geografice, hărți, planșe, mape tematice ilustrative, tablouri și portrete,
postere tematice.
Naturalizări:colecție de minerale și roci, ierbar cu specii de plante, fragmente de trunchiuri de
copac etc.
Mijloace și echipamente tehnice audio-vizuale: filme didactice, diapozitive, diafilme,
videoproiector etc.

Fotografiile şi diapozitivele
reprezintă primele mijloace moderne utilizate în predarea geografiei (astăzi tind să devină
clasice);
înlocuiesc terenul prin translatarea acestuia în clasă, dar şi alte materiale, precum hărţi,
tablouri, planşe;
pot fi vizionate de un număr mare de elevi şi pot fi utilizate în orice moment al lecţiei;
se aleg fotografii şi diapozitive bine realizate, mari, clare şi uşor de interpretat;
profesorul adresează întrebări pentru ca elevii să descopere şi să analizeze componentele
spaţiului;
pentru a creşte interesul elevilor asupra noilor cunoştinţe, este bine ca fotografiile şi
diapozitivele să fie insoţite de alte mijloace, cum ar fi harta sau un casetofon, cd-player.
Imaginile satelitare sunt folosite frecvent ca elemente complementare hărţilor, atlaselor, sau ca exemple în
manualele şcolare. Ca mijloace de învăţământ, sunt deosebit de intuitive şi expresive în învăţare.
Aerofotogramele (fotografii aeriene) pot fi, teoretic, folosite ca mijloace de învăţământ. După o perioadă de
utilizare intensivă, ele sunt înlocuite cu imaginile satelitare.
Imaginile IT reprezintă orice fel de imagine care poate fi accesată pe internet sau în mediile virtuale.
Accesarea modernă a acestora permite o exemplificare imagistică foarte bogată a oricăror elemente şi
fenomene care pot fi prezentate.
Filmul didactic
prezintă cel mai bine fenomenul geografic, în sensul că transmite imagini ale obiectelor şi
fenomenelor geografice aflate în dinamica lor spaţială şi temporală;
aspectul dinamic al geografiei este greu înţeles din materialele statice (hărţi, planşe,
fotografii), de aceea se apelează la filmele didactice, care au capacitatea de a dilata sau comprima timpul
(fenomenele geografice pot dura de la câteva secunde, minute-vulcanismul, cutremurele, până la mii de
ani-formarea deltelor);
elimină amănuntele şi ajută la o percepere mai bună a realităţii, de către elevi;

Casetele şi cd-urile şi dvd-urile
sunt foarte utile şi eficiente, în special dacă sunt realizate de către profesor împreună cu elevii;
conţin informaţii geografice diverse: dicţionare, enciclopedii, fotografii, desene schematice,
hărţi;
realizarea unor filmări video în natură, împreună cu elevii, este o activitate formativă;
cd-urile şi dvd-urile sunt mai eficiente datorită extinderii numărului de calculatoare în şcoli;
sunt uşor de manevrat şi au o capacitate mare de stocare.
Retroproiectorul
deşi pare să intre în categoria mijloacelor clasice, încă se mai utilizează în predarea geografiei;
pe folia transparentă se pot imprima hărţi, scheme logice, diagrame, grafice, fotografii;
foliile se pot suprapune, astfel se pot face analize complexe ale fenomenelor geografice;
foliile transparente se pot realiza direct de către profesor sau elevi, cu ajutorul calculatorului şi
al imprimantei;
se poate utiliza şi la lumina zilei;
materialele pot fi distribuite elevilor la sfârşitul lecţiei, iar aceştia le pot ataşa la caietele de
notiţe.
Calculatorul
este cel mai modern mijloc folosit în studierea geografiei;softuri
utilizarea lui depinde de dotarea şcolilor, cunoştinţele în domeniu ale profesorilor, programele
adecvate lecţiilor;
se utilizează în domenii diverse: cercetarea documentară (în baze de date, biblioteci on-line,
internet), exerciţii de instruire şi aplicare, prelucrări statistice şi grafice, prelucrări cartografice (GIS),
simularea unor mecanisme simple, editarea de texte şi documente, evaluare;

Mijloace de comunicare în masă: radio-televiziune, presa, reviste periodice.
Materialele intuitive reprezintă un grup de mijloace de învăţământ care, printr-o formă
simplificată, redusă la scară şi sugestivă, reproduc şi înlocuiesc realitatea reprezentată.
Mulajele reprezintă construcţii fizice care reproduc o anumită realitate. Pentru geografie, sunt folosite mai
mult mulaje care redau formele de relief, reţeaua hidrografică, sau diferite corpuri din natură.
Blocdiagrama este o reprezentare tridimensională (cu secţiuni pe două laturi), care încearcă să redea un
aspect din realitate (reprezentând o variantă a mulajelor). Se foloseşte în mod deosebit pentru reprezentarea
reliefului. Machetele sunt construcţii fizice, care reproduc în miniatură obiecte reale. De exemplu,
studierea efectului propagării undelor seismice se poate realiza foarte intuitiv pe o machetă a clădirilor care
interacţionează cu unda seismică. Aparatele de simulare redau, prin construcţia lor, fenomene aflate în
mişcare. Cele mai cunoscute se referă la mişcarea reciprocă Pământ – Lună, mişcarea de rotaţie şi sistemul
solar.
Reprezentările cartografice constituie un ansamblu de mijloace de învăţământ care are ca
element specific harta, metodă şi formă de bază de reprezentare spaţială a elementelor care fac obiectul de
studiu al geografiei.
Harta topografică reprezintă o hartă la scară mare (cu o scară între 1:10.000 – 1:25.000), în care sunt
redate elemente ale suprafeţei terestre, printr-un sistem de semne specifice, cu o selectivitate relativ redusă
şi o reprezentare aproape fidelă situaţiei din realitate. Proiecţiile cartografice reprezintă modalităţi de
redare în plan a suprafeţei sferice a Pământului, prin configurarea unei reţele de linii (meridiane şi paralele)
care să minimizeze deformările de unghiuri şi suprafeţe (fără să le excludă însă). Planiglobul este cea mai
generală reprezentare în plan a suprafeţei sferice a Pământului, cuprinzând reţeaua cartografică principală
şi contururile continentelor şi oceanelor. Planul este o reprezentare la scară foarte mare (sub 1:10.000) ,
redând suprafeţe foarte mici de teren; se folosesc în reprezentarea localităţilor sau a diferitelor obiective.
Harta murală este, prin tradiţie, unul dintre cele mai utilizate mijloace de învăţământ. Ea permite plasarea
pe un perete (de unde denumirea de hartă murală) sau pe un stativ. Are o largă folosire şi este realizată la
scări diferite, reprezentând suprafeţe, de la nivelul globului, până la o regiune sau un judeţ.
Harta geografică generală este o reprezentare specifică, pe care sunt redate doar elementele de interes
general. Harta fizică generală redă altitudini, râuri şi diferite suprafeţe, iar harta politică generală,
contururile statelor.

Atlasul constituie o formă de structurarea a hărţilor pe care le cuprinde, sub un anumit aspect tematic şi
într-o anumită succesiune. Atlasele şcolare reprezintă o succesiune de hărţi, utilizabile în învăţarea
tematicii programelor şcolare.
Hărţile speciale redau, selectiv, câte un anumit fenomen (de exemplu, formele de relief, izoterme, zone de
climă, reţea hidrografică, vegetaţie, populaţie etc.).
Hărţile tridimensionale sunt reprezentări care, printr-un sistem optic, permit o anumită percepere verticală
a fenomenului reprezentat.
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Activitatea extrașcolară – demers
inovativ în învățarea istoriei la clasa a
IV-a
Prof. înv. primar Oana Alexandru

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele
extrașcolare. Activitățile extrașcolare prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de
activităţile din cadrul lecţiilor. Activitatea extrașcolară este o componentă educațională
valoroasă și eficientă căreia orice învățător ar trebui să-i acorde atenție. Disciplinele istorie și
geografie oferă șansa organizării și desfășurării unor activități extrașcolare tematice complexe.
La această vârstă, gândirea elevului are un caracter concret, el trebuie „să vadă” pentru a se
convinge.
Din marea diversitate de formă și conținut a activităților extracurriculare , mă voi opri la
două dintre ele: excursia tematică și serbarea școlară. Excursia și serbarea reprezintă forme
auxiliare de organizare a procesului de predare- învățare a istoriei a căror eficiență depinde de
planificarea lor în raport cu conținutul programei școlare și de corecta organizare a lor.
Conţinutul didactic al excursiilor tematice este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor
de istorie desfăşurate în sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste
acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin
mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziţie, excursia înviorează activitatea şcolară,
stimulează curiozitatea de a descoperi noi fenomene, prilejuieşte trăiri adânci ale unor
sentimente patriotice. Deosebit de eficace, excursia cu caracter istoric se poate organiza în toate
localităţile ţării, pentru că nu există pământ românesc care să nu aibă mărturii ale trecutului
dintre cele mai semnificative. Serbările școlare sunt o adevărată provocare pentru toți
învățătorii, ele consumă timp și cer efort din partea învățătorului , dar și a elevilor. Prin
conținutul tematic al serbărilor școlare, elevii culeg o bogăție de informații, trăiesc sincer
situațiile redate.
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Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul
elevului.
Ca activități extrașcolare complementare temei „Primul Război Mondial. Ferdinand I și Marea
Unire”, aceste activități extrașcolare solicită învățătorului în aplicarea la maxim a bagajului
metodic de care dispune. Cum altfel ar putea fi atinsă latura afectiv-emoțională a elevului,
pentru care predarea noțiunilor de istorie la clasă ar însemna doar o înșiruire de date și
evenimente?
Am intitulat excursia tematică „Pe linia frontului” și am realizat-o în județul Vrancea,
județ atât de încărcat de istorie. Este o binecuvântare pentru noi, brăilenii, vecinătatea județului
Vrancea! Când spui Vrancea, îți vine în minte legenda Vrâncioaiei și a celor șapte feciori.
Legenda însoțește învățătorul și copiii când vor studia împreună literatura, istoria, geografia…
Excursia tematică „Pe linia frontului” a avut ca obiective:
să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei;
să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;
să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit;

să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre;
să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele observate şi
identificate;
să observe și să cunoască relieful județului Brăila comparativ cu cel al județului Vrancea;
La Mărășești, te impresionează totul, dar mai ales „Cupola Gloriei” care pare că sfidează
infinitul… îți rămân veșnic întipărite cuvintele scrise pe frontispiciul mausoleului„ Întru Slava
Eroilor Neamului”.
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Apoi, serbarea școlară legată de un eveniment cum este 1 Decembrie, Ziua Națională a
României, presupune responsabilitate și angajament. Excursia care a precedat serbarea, a trezit
sentimente care au stat la baza alcătuirii unui program cu un adevărat conținut patriotic.
Serbarea școlară „100 de ani de la Marea Unire” a fost concepută în vederea desfășurării unor
momente de stimulare a interesului elevilor pentru cunoașterea evenimentelor istorice, de
insuflare a dragostei pentru strămoșii noștri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru
realizările istorice și culturale, pentru limba română, pentru păstrarea obiceiurilor și tradițiilor
strămoșilor, pentru cinstirea memoriei personalităților pe care le-a dat acest popor, precum și
pentru cinstirea marelui eveniment, conștientizarea idealului național, punerea în evidență a
tuturor evenimentelor cu caracter istoric și nu în ultimul rând descoperirea de către elevii mei a
valorilor morale ale poporului român: dragoste de ţară, eroism, vitejie, bunătate. Originalitatea
acestei serbări o constitue modul în care copiii au reușit să înțeleagă importanța evenimentelor
de la 1 Decembrie 1918, prin prisma evenimentelor Primului Război Mondial.
Asemennea demersuri didactice reprezintă modalitatea prin care istoria se învață concret și
eficient; așa se explică și importanța pe care marele istoric, Nicolae Iorga, o acordă acestei
activități: „… puneţi copiii în faţa monumentelor în care este incorporată istoria … şi în felul
acesta istoria poporului nostru nu va mai fi o materie de învăţat pe de rost astăzi şi de uitat
mâine, ci un element de putere şi iniţiativă în sufletul fiecăruia dintre ei”.
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“Rolul artelor în cultivarea gustului
estetic la elevii din ciclul primar
Prof. înv. primar Ionescu Mădălina
Elena
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Obiectivele educației estetice în școală sunt axate atât pe dezvoltarea sensibilității și a receptivității față de
fenomenul estetic și valorile pe care acesta le înglobează, respectiv – formarea unei atitudini estetice, dar și pe
dezvoltarea potențialului de creație estetică a copilului, de generare a frumosului sub toate formele sale de
manifestare – frumosul în natură, artă, viață.
Societatea contemporană preia din ce în ce mai mult latura creativă şi capacitatea de autoexprimare a indivizilor în
modelul de valori pe care-l promovează şi pe care-l consideră eficient pentru a sprijini dezvoltarea unei cetăţenii
active. Acest model încorporează atât dimensiunea de bine personal pentru fiecare individ, prin ataşarea unei
componente de valoare intrinsecă exprimării propriei identităţi, cât şi pe aceea de utilitate pentru societate, prin
recunoaşterea contribuţiei industriilor creative la bunăstarea economică. Creativitatea este definită ca reprezentând
o activitate imaginativă prin intermediul căreia sunt obţinute rezultate originale şi valoroase estetic şi/sau utilitar,
iar industriile creative îmbracă o diversitate uriaşă de forme (de la design de produs, la jocuri video şi publicitate).
Sistemul de educaţie reprezintă un mijloc de pregătire a copiilor pentru viaţa activă, care inevitabil se
raportează şi la arte şi cultură ca reprezentând componente semnificative ale existenţei cotidiene. Prin educaţie se
înţelege nu doar însuşirea unor cunoştinţe, ci şi formarea de aptitudini şi atitudini, dezvoltând imaginaţia,
creativitatea şi interesul pentru util şi pentru frumos. Educaţia trebuie să asigure, printre altele, deschiderea către
cunoaştere şi recunoaştere, preţuire şi cultivare a valorilor artistice.
Modul în care a fost conceptualizată relaţia dintre artă şi educaţie a cunoscut o evoluţie pe parcursul ultimelor
decenii. Atâta timp cât cercetarea ei sistematică a reprezentat doar o preocupare periferică a oamenilor de ştiinţă,
artei i s-au atribuit extrem de multe beneficii, ea fiind considerată ca putând îmbunătăţi aproape orice registru al
existenţei umane (cognitiv, social, emoţional) şi a fost tratată ca un instrument.
Odată ce studiile au reuşit să acopere un număr semnificativ de programe educaţionale, în care arta avea un rol
central, s-a constatat că este foarte greu de stabilit o relaţie cauzală între artă şi eventuale îmbunătăţiri înregistrate
la nivel cognitiv, social şi emoţional, în ciuda unui volum mare de corelaţii între efecte pozitive şi prezenţa artelor
în experienţele grupurilor vizate.).

Disciplina educaţie plastică are un caracter practic-aplicativ. Se îmbină într-un mod armonios
munca practică cu cea intelectuală. Încă de mici, copiii îşi exersează muşchii palmelor, învaţă
să-şi coordoneze mâinile şi mişcările, se formează anumite îndemânări şi deprinderi de a lucra
cu diverse instrumente şi materiale şi dezvoltă, în primul rând, gustul pentru frumos. Învaţă să
îmbine cât mai plăcut culorile, fapt ce duce la dezvoltarea copilului în mai multe domenii: arte
plastice, arte decorative, arta textilă – design vestimentar, design industrial, amenajări
interioare etc. Procesul educației artistico-plastice a elevilor din cadrul disciplinei educație
artistico-plastică, are ca obiectiv general dobândirea de către elevi a unor aspecte esențiale ale
cunoașterii artistice, latură importantă a cunoașterii umane, pe de o parte și dezvoltarea
creativității, a acelor procese mentale care conduc omul la inovații, pe de altă parte. Acest
proces educațional înscrie ca obiective principale:

×
×
×
×
×
×

a) dezvoltarea la elevi a gândirii artistico-plastice, calitate specifică gândirii creative;
b) dezvoltarea sensibilității, a gustului lor artistic și a culturii generale.
Acțiunile de realizare a acestor obiective sunt direcționate pe traseele a trei mari căi, și
anume:
a) familiarizarea elevilor cu gramatica elementelor de limbaj plastic;
b) inițierea lor în problemele actului de creație;
c) contactul cu frumusețile mediului înconjurător (natura, construcții, opere de artă,
creații tradiționale, etc.).

În general, micii școlari așteaptă cu nerăbdare orele de muzică și desen. Sunt ore care îi
relaxează și îi pun în contact nemijlocit cu acel “ceva” care incantă. În învățământul primar,
disciplina Arte vizuale și abilități practice este o disciplină integrată la nivelul ariilor
curriculare Arte și Tehnologii. Conținuturile sunt organizate pe domenii de studiu: desen,
pictură, modelaj, textile și hârtie, construcții, foto-video, machete și modele. Competențele
generale, așa cum se regăsesc ele în programa școlară, „explorarea de mesaje artistice
exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare” și „realizarea de creaţii
funcţionale şi / sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse” (M.E.N., 2013,
p.3) pot fi atinse pe parcursul celor cinci ani de studiu printr-o varietate de activități de
învățare corespunzătoare competențelor specifice.
Spre exemplu: competența specifică 2.2. – exprimarea ideilor și trăirilor personale, în
aplicații simple (la clasa pregătitoare) și prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei (la
clasele I și a II-a) a fost pusă în practică astfel:
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În paralel, orele de educație plastică îl înarmează pe elev cu numeroase cunoștințe, priceperi, deprinderi în
domeniul picturii, îmbogățindu-i universul educației artistice. Robert Dottrens considera că desenul este '' un
mijloc de expresie de aceeași valoare ca și limbajul''. Într-adevăr, această disciplină îl învață pe școlar să își
exprime gândurile și stările afective prin imagini desenate, cu ajutorul elementelor de limbaj și al mijloacelor de
expresie plastică. Prin dialoguri provocate, privind semnificația culorilor studiate și prin analiza comparativă a
compozițiilor exprimând variate stări posibile, îi determinăm pe elevi să interpreteze în plan afectiv semnificația
culorilor calde și reci.
Realizarea compozițiilor figurative îi învață să organizeze echilibrat elementele de limbaj studiate, într-un spațiu
plastic, ceea ce conduce și la dezvoltarea spiritului de ordine. Pe baza exercițiilor de identificare și prin conversații
privind semnificația culorilor din imagini și reproduceri de artă, elevii vor recunoaște grupele de culori, dar și
semnificația acestora. Sunt numeroase căile care conduc la atingerea standardelor curriculare de performanță ce
vizează dezvoltarea gustului pentru frumos.
Activitățile plastice dau randament în acest sens dacă și numai dacă oferim copiilor posibilitatea de a percepe în
mod adecvat imaginile reale din lumea înconjurătoare, de a-și manifesta curiozitatea specifică vârstei,
sensibilitatea, afectivitatea, dinamismul și spontaneitatea. Important este ca elevilor să li se ofere prilejul exersării
practice în care să aplice limbajul culorilor, al formelor și armoniile cromatice după propria inpirație. Puși să
analizeze și să interpreteze lucrările proprii, pe cele ale colegilor sau opere de artă autentică, vor folosi la început
criterii sugerate de către învățător și mai apoi criterii specifice gândirii lor, antrenându-și astfel spiritual critic.
Asemenea activități îi dotează pe elevii din ciclul primar cu un filtru special, cu un instrument de detectare fină și
de selectare a ceea ce este un adevărat frumos. Prin multiplele lor valențe, muzica și desenul trebuie să ocupe un
loc însemnat în regimul de viață și de muncă al elevilor.

Lecțiile din aria arte îi introduc în universul culturii, le completează cultura generală, le întregesc formarea
caracterială prin descoperirea elementelor estetice prin dezvoltarea receptivității față de acestea, prin formarea
gustului față de frumos și adevăr. Astfel, formarea şi dezvoltarea abilităţilor creative proactive ale copilului, în
baza aptitudinilor personale individuale, duce spre crearea perspectivelor de educare armonioasă, multilaterală a
elevului, dezvoltă şi formează cultura generală a fiecărui individ în parte, asigurând trecerea de la nivelul mediu
de educaţie la performanţa de acumulare a inteligenţei personale şi, deci, la formarea personalităţii de succes.
Bibliografie
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Formarea competențelor de comunicare la elevii de clasă
pregătitoare
Prof. înv. primar : Corina Cernea
Comunicarea asigură transmiterea de informații de la o generație
la alta, fiind cel mai eficient mod de influențare educativă.
Din punct de vedere etimologic, a comunica este un
cuvânt provenit de limba latină “comunis” care înseamnă a pune
ceva în comun, a pune în relaţie, a împărtăşi, a uni senzaţii,
sentimente, idei, informaţii sau fapte. Din punct de vedere
lingvistic, comunicarea reprezintă transferul de informaţii,
judecăţi, atitudini, stări emoţionale de la o sursă la alta.
Semnificaţiile se transmit cu ajutorul semnelor lingvistice, fiind o
formă de cunoaştere, o formă de interacţiune socială, a
comunicării interpersonale sau o formă a dialogului.
Comunicarea stă la baza umanizării, constituirii
psihologice şi culturale a oamenilor, asigură transmiterea de
informaţii de la o generaţie la alta, fiind cel mai eficient mod de
influenţare educativă.

Noţiunea de competenţă de comunicare a evoluat foarte mult, existând şase
componente în aptitudinea de comunicare:
-competenţa lingvistică ;
-competenţa socio-lingvistică;
-competenţa discursivă ;
-competenţa socio-culturală;
-competenţa strategică ;
- competenţa socială.
Competenţa de comunicare este considerată o capacitate globală care
cuprinde capacităţi comunicative ale indivizilor dobândite de-a lungul vieţii.
Acestea pot fi îmbunătăţite prin aplicarea unei metodologii speciale care ar
contribui la dezvoltarea competenţei de comunicare.
Şcoala urmăreşte pregătirea elevului pentru activitatea ulterioară,
dezvoltarea competenţelor acestuia. Elevul este implicat în diferite activităţi
educative care să îl ajute să devină o persoană capabilă de a se orienta în viaţă
prin comunicarea eficientă în diferite situaţii, aptă să-şi exprime atitudinea faţă
de valorile etice şi estetice, pregătită să-şi achiziţioneze în mod independent
cunoştinţele şi competenţele solicitate – o personalitate cu un ansamblu de
cunoştinţe, atitudini şi competenţe de comunicare formate pe parcursul
şcolarităţii, o personalitate capabilă de a se integra în societate şi de a face faţă
cerinţelor de pe piaţa muncii.
Orice competență are două componente:
1.
Resursele- cunoștințele, abilitățile și aptitudinile pe care elevul
trebuie să le mobilizeze pentru a rezolva diverse situații-problemă.
2.
Situațiile-problemă, în care elevul trebuie să mobilizeze aceste
resurse, adică să treacă de la „a ști” la „a face”.

Programele școlare pentru clasa pregătitoare sunt concepute astfel încât, la
finalul ciclului achizițiilor fundamentale, elevii să atingă un nivel de
performanță elementar în atingerea competențelor cheie. Curriculum-ul de
clasă pregătitoare menționează următoarele competențe de comunicare:
Competențele de comunicare în limba română se situează în
fruntea listei competențelor cheie, astfel că aptitudinile și competențele
lingvistice în limba maternă sunt încărcate de o semnificație deosebită: acestea
constituie fundamentul întregii activități de învățare și de receptare a valorilor
culturale și științifice.
Aria curriculară căreia i se subsumează disciplina Comunicare în
limba română se numește Limbă și comunicare. Nivelul de stăpânire a unei
limbi este diferit în funcție de ceea ce știe să facă elevul. În acest scop sunt
evaluate înțelegerea ( ascultarea și citirea), vorbirea ( participarea la
conversație, discursul oral) și scrierea. Comunicarea în limba română
reprezintă capacitatea de a exprima şi interpreta concepte, gânduri, sentimente,
fapte şi opinii, atât în formă orală, cât şi în formă scrisă (ascultare, vorbire,
citire şi scriere) şi de a interacţiona lingvistic într-un mod adecvat şi creativ
într-o serie completă de contexte culturale şi sociale.
Profesorul are sarcina de a facilita și intermedia învățarea, de a fi partener în
învățare, de a-i ajuta pe elevii săi să înțeleagă, să argumenteze punctele de
vedere, de a alege strategii adecvate prin care să îi pregătească pe elevi să se
integreze optim unei societăți aflate într-o dinamică fără precedent.
În clasa pregătitoare se recomandă activități prin care construirea comunicării
să se realizeze într-o formă integrată.

Pentru eficiența învățării copilului din clasa pregătitoare trebuie să ne raportăm
la lumea lor, respectiv la Universul imediat, tangibil. Foarte importantă este
învățarea în context. Formarea competențelor de comunicare are loc în
contexte de comunicare și bineînțeles cu un scop inteligibil copiilor. În absența
contextului elevii ajung să recite cuvinte sau fraze memorate fără să le poată
transfera în alte situații.
Gradul de implicare a elevilor în actul de comunicare depinde de:
•
Natura temperamentală ( introvertit/ extrovertit, activ/pasiv,
comunicativ/timid);
•
Gradul de solicitare în realizarea sarcinilor școlare;
•
Atractivitatea pe care o inspiră cadrul didactic și disciplina de
învățământ;
•
Gradul de satisfacție personală și interpersonală pe care îl oferă
interacțiunea;
•
Măsura în care interacțiunea poate satisface așteptările, aspirațiile
elevului.
Un alt aspect se referă la abordarea ludică: tot ceea ce se întâmplă la ”ora”
de comunicare în limba română ar trebui să se deruleze sub forma unei suite de
jocuri sau antrenamente amuzante. Din spaţiul clasei nu trebuie să lipsească
jucăriile. Profesorul are posibilitatea să realizeze jucării simple (din materiale
reciclabile) cu elevii mai mari, în cadrul unor proiecte. Aceste jucării pot fi
apoi folosite la cei mici, unde apar adesea ameliorări de design - copiii pot
colora, adăuga accesorii - ceea ce reprezintă tot atâtea contexte de învăţare.
Formarea competențelor de comunicare presupune formarea următoarelor
deprinderi: de ascultare activă, de cunoaștere a limbajului nonverbal și
paraverbal, de dialogare, de însușire și folosire a formulelor de politețe, de
dezvoltare a capacității empatice și a comunicării asertive, de respectare a
normelor de comunicare orală și scrisă.

La nivel verbal cadrul didactic:
explică cu răbdare şi reia anumite explicaţii ori de câte ori e
nevoie până înţeleg elevii;
folosește argumente convingătoare în explicaţiile pe care le oferă
elevilor;
abordează un stil de predare clar, pe placul elevilor;
adresează întrebări clarificatoare;
rezumă mesajele emise şi receptate;
face reflecţii pe baza lor;
evită clişeele verbale;
folosește un vocabular bogat, variat şi pe înţelesul ascultătorilor;
face afirmaţii clare, directe şi pertinente.
La nivel paraverbal, cadrul didactic:
folosește calitățile vocii ( intensitate, timbru)pentru a sublinia
elementele de conținut;
tonul folosit îl alege în funcție de conținutul informațiilor
transmise;
introduce unele pauze în timpul discursului care să permită
elevului să reflecteze asupra ideilor esențiale.
La nivel nonverbal, cadrul didactic:
stabilește un climat confortabil;
menține viu contactul vizual;
evită gesturile ample;
are o expresie facială destinsă;

Dat fiind faptul că la clasa pregătitoare activitatea de învățare se bazează pe
joc, în continuare voi exemplifica anumite jocuri care se pot realiza cu elevii
pentru a le forma competențele de comunicare.
Pentru consolidarea
deprinderii de a pronunţa corect sunetele și grupurile de sunete mai dificile,
cuprinse în structura cuvintelor, pentru exersarea auzului fonematic, se pot
organiza diferite jocuri imitative.
Jocul "Ce fac și cum fac?" are drept scop formarea deprinderii de rostire
corectă a unor consoane.
Pisica (toarce: sfâr, sfâr, sfâr)
Câinele (latră: ham, ham, ham)
Ursul (mormăie: mor, mor, mor)
Porcul (grohăie: groh, groh, groh), etc.
În vederea corectării unor tulburări de vorbire, cu eficienţă sporită se pot
folosi diverse exerciţii - poezii, a căror recitare se face în soaptă: Baba oarba/
Unde-ți este roaba/ Roaba ici colea/ Ia-te după ea.
"Jocul sinonimelor"
Se prezintă pe rând imagini cu diferite animale care,datorită
acţiunilor, ar trebui alungate: vulpea la coteţ, iepurașul rozând varza în grădină,
lupul la stână. La întrebarea "Ce trebuie să facem ?" un copil spune ce trebuie
să facă și de ce. Presupunând că primul copil va folosi verbul "a alunga", vom
cere să spună acest lucru și cu ajutorul altor verbe cu acelaşi înţeles (a goni, a
îndepărta, a izgoni). Jocuri care contribuie la formarea si dezvoltarea
flexibilitaţii și fluidităţii vorbirii
Unele jocuri oferă prilejul ca elevii să opereze cu situaţii
gramaticale cu mult înainte de a studia gramatica.
Prin jocurile didactice "Baba-oarba","Ce-mi dai ?" "Cei mici", "
A cui este? " elevii îşi pot consolida deprinderea de a folosi corect
substantivele în cazurile nominativ, genitiv, dativ, acuzativ.

Jocuri care contribuie la stimularea capacităţilor creatoare
Psihologul P. Oberon afirmă că ori de câte ori un copil pus în faţa unei probleme,
restructurează datele problemei sau imaginează procedeul ce conduce la o soluţie, el înfăptuieşte o
inovaţie.
În jocul"Povestiţi ceva despre: carte, creion etc" se urmărește spontaneitatea
construcţiilor verbale, a fanteziei, a reprezentărilor despre lucrurile puse în discuţie. Se creează o
atmosferă plăcută , o atmosferă care favorizează comunicarea, consultarea care încurajează pe cei
cu o gândire mai lentă şi dă aripi celor dotaţi.
Prin metoda lingvistică integrală copiii învață să citească cu ajutorul
poveștilor, poeziilor, cântecelor, ghicitorilor etc. Textele respective, selectate în funcție de
particularitățile de vârstă și semnificația lor, sunt prezentate sub forma unor Cărți Uriașe.
Învățătorul citește, marcând cu un arătător fiecare cuvânt, iar copiii urmăresc cu privirea cuvintele
indicate.
Folosind metoda naturală (Freinet), copiii spun scurte texte, legate de experiența lor
zilnică.Învățătorul le scrie și le afișează în clasă. Ele vor constitui memoria colectiva. Metoda se
bazează pe faptul că materialele cu sens(fraze, texte, date, scheme) care au o anumită
semnificație, creează o stare afectivă pozitivă și vor fi mai ușor memorate decât cele fără sens.
Formarea la elevi a capacităților de comunicare reprezintă un obiectiv de primă importanță
pentru școală. Comunicarea contribuie atât la socializarea elevului, cât și la formarea unui
comportament civilizat. Cel care știe să comunice poate relaționa cu persoanele cu care vine în
contact și va căuta să rezolve orice situație-problemă cu ajutorul cuvintelor.
Bibliografie:
Suport curs - 2012 ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare
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Abric, Jean – Claude, Psihologia comunicării, Teorii şi metode., Editura Polirom, Iasi, 2004;
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Idei practice de
învățare a literelor la
clasa pregătitoareProf. înv. primar Măriuca
Cocora

•

Câteva idei și sugestii de materiale și jocuri care pot sprijini exersarea scrisului și cititului la
începutul școlarității mici care mijlocesc învățarea prin joc.
•
La începutul școlarității mici, elevii sunt puși față în față cu o adevărată provocare: învățarea
literelor. Povestea aceasta se transformă apoi încet, încet, în învățatul scrisului și al cititului,
ambele, procese psihice cu mare consum de energie.
1. Familiarizarea cu forma și sunetul literelor

Alfabetarele îi vor sprijini pe copii în familiarizarea și consolidarea literelor în diverse etape ale
învățării. Pentru cei mai mici dintre învățăcei, literele deghizate în animale, transformate astfel dintro formă complet abstractă, într-o formă familiară micului școlar, sunt mai ușor de memorat. Literele
de tipar în forma lor reală alături de imagini sugestive și cu un contur simplu vine să continue
învățarea acestora.
2. Poveștile literelor
Toate poveștile pot avea în centru un personaj curios, care descoperă, caută, observă în jur,
descoperind obiecte, sau elemente care încep cu fiecare literă a alfabetului. Fiecărei litere îi
corespunde o poveste simplă, scurtă și aplicabilă în cadrul lecțiilor de predare sau consolidare.
Elevilor li se poate citi povestea, urmând ca ei să coloreze litera învățată, descoperind-o în cuvintele
scrise cu litere mari de tipar.

3. Jocuri cu litere
Știm cu toții că jocul este cea mai îndrăgită activitate iar dacă îl putem îmbina cu învățarea,
ieșim cu toții câștigători. O învățare interactivă, desfășurată cu interes și drag, va avea rezultate bune
și de durată. Jocul este un process interdisciplinar care încurajează toate tipurile de inteligență
conform teoriei inteligențelor multiple a lui A. Gardner (1983): lingvistică, muzicală, logicomatematică, spațială, corporal chinestezică, personală și socială.
•
jocuri pentru recunoașterea, familiarizarea și consolidarea literelor. Elevii vor fi provocați
să construiască un om de zăpadă, având în vedere primul sunet al imaginilor date, să se joace cu
cuburile lego pe care lipesc litere și imagini. Elevii vor fi provocați să asambleze alfabetul din piese ouă de dinozaur. Elevii vor avea de pus împreună cartonașele cu litere cu imaginea corespunzătoare
primului sunet, dar și foarte multe alte jocuri amuzante și simple, care îi vor capta pe copii încă de la
început.

•
joc cu jetoane pentru identificarea literei corespunzătoare primului sunet. Acest joc
conține numeroase jetoane pentru identificarea primului sunet a cuvântului corespunzător imaginii.
Jetoanele care sunt organizate pe diferite teme, iar copiii pot fi lăsați să lucreze independent,
lăsându-li-se la dispoziție câteva cleme pentru marcarea sunetului inițial.

4. Materiale didactice ilustrate cu litere
Cărticica-alfabet cu litere decupate din hârtie color şi carton- copilul își pune la
contribuţie imaginaţia, colorează literele în diverse culori cu creioane colorate şi carioci.

5. Poezii şi cântecele despre litere şi alfabet
O metoda simplă, recomandată de specialişti este apelarea la rime. Una dintre cele mai frumoase
poezii, utilizate în învăţarea literelor, este "Alfabetul", scrisă de Tudor Arghezi. Cântecele sunt
apreciate de copii pentru că sunt vesele şi ritmate. Micuţul va începe să le recunoască corect şi să
memorizeze.
6. Puzzle-urile dezvoltă memoria şi concentrarea
Comerţul abundă în tot felul de creaţii care mai de care mai colorate şi vizual atractive, dar cel
mai frumos să realizaţi propriul puzzle din fragmente de litere. Se pot amesteca piesele, iar copilul va
fi intrigat să unească piesele în aşa fel încât să obţină un tot întreg. Un model de puzzle ar fi şi
conturarea literelor pe foi, iar copilul să aibă un set de litere gata decupate pe care să le asocieze
corect. Primele încercări pot fi neînţelese, dar apoi copilul reţine imaginea şi pronunţia literei.
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