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INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI
EDUCAŢIONAL
Prof.Chiriac Liliana
I.S.J. Neamţ

Management

exprimă un ansamblu de
reguli
şi
principii
de
conducere a unei activităţi în
condiţii
specifice,
de
gestionare eficientă a unor
resurse existente, pentru
atingerea unor finalităţi /
obiective
prestabilite.
Managementul
ştiinţific,
raţional, ca aplicaţie a ştiinţei
manageriale,
reprezintă
„ansamblul proceselor prin
care
toate
elementele
teoretico-metodologice
furnizate
de
ştiinţa
managementului
sunt
operaţionalizate în practica
socială" (Nicolescu, 1993,
p.52).
Multe
dintre
informaţiile
întâlnite
în
literatura
managerială
generală îşi găsesc aplicare
şi în cadrul managementului
serviciilor educaţionale; este
vorba îndeosebi de elemente
privind procesele din cadrul
grupurilor
mici
şi
interacţiunile
care
se
stabilesc între beneficiari şi
personalul
educaţionale.

serviciilor

Pentru
aplicarea lor, în mod eficient,
trebuie să aibă în vedere
dezvoltarea unor strategii
sistematice
şi
coerente,

privind
schimbarea
şi
adoptarea
unei
atitudini
orientate către acţiune. Un
prim pas în această direcţie
constă în specificarea unui set
clar şi articulat de valori care
să
reflecte
specificul
profesiei, dar să sublinieze şi
importanţa resursei umane
în
cadrul
serviciilor
educaţionale. Următorul pas
va urmări implicarea tuturor
membrilor organizaţiei, de la
toate nivelurile, în procesul de
adoptare a deciziilor, ca şi în

promovarea valorilor incluse
în activităţile specifice ale
organizaţiei.
În
lucrarea
New
management
in
Services
(1988),

Human

Leon
Ginsberg a dezvoltat câteva
principii eficiente în relaţie cu
exercitarea activităţilor din
domeniul
serviciilor
educaţionale: orientarea şi
predispoziţia spre acţiune -

managementul, indiferent de
nivelul la care se desfăşoară,
este cu atât mai eficace, cu
cât este direcţionat spre
acţiuni
stabilite
în
concordanţă
cu
noile
structuri ale comunităţii şi cu
noile
perspective
de
dezvoltare; apropierea de
beneficiar - în prezent,
organizaţiile
şi instituţiile
sunt interesate să cunoască
2

cât mai mult de nevoile reale
ale clienţilor. De foarte multe
ori, succesul în acest
domeniu
înseamnă
descoperirea
rapidă
a
nevoilor comunităţii în care
ele îşi desfăşoară activitatea
şi adaptarea la aceste
trebuinţe. Capacitatea de
adaptare
este
mai
importantă decât aşteptarea
rezultatelor unor studii care
se finalizează, după ce în
domeniul nevoilor vizate a
intervenit o modificare sau o
transformare. Se încearcă, în
permanenţă,
menţinerea
unui contact strâns cu elevii
şi părinţii, rezultat care poate
fi obţinut printr-o organizare
destul de flexibilă, încât, la
apariţia unor noi nevoi sau
comenzi sociale, instituţiile
care
furnizează
servicii
educaţionale
să
poată
răspunde nevoilor acestora;
sprjinirea
autonomiei
şi
capacităţii
de
decizie
personalului
conform

acestui principiu, personalul
unei
organizaţii
trebuie
sprijinit să-şi realizeze ideile
care nu sunt în contradicţie
cu principiile organizaţiei;
activitatea prin intermediul
personalului propriu - cea

mai însemnată resursă din
aria serviciilor educaţionale
este personalul organizaţiei;

Management
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o
abordare
destinată
realizării
unor
scopuri
realiste şi urmăririi valorilor
declarate
- o instituţie

eficientă
trebuie
să-şi
urmărească scopul şi valorile
principale şi să susţină
consolidarea lor. Abaterea
de la scopul şi obiectivele
stabilite este un element
defectuos
pentru
buna
funcţionare a organizaţiei
respective; forme simple de
organizare - o organizaţie
eficace trebuie să rămână la
un stadiu de dezvoltare bine
dimensionat, în acord cu
gradul în care se poate
autosusţine;
posibilităţi
simultane de coordonare şi
iniţiativă - acest principiu are

la bază realizarea unei
combinări eficiente între
coordonare şi respectarea
deciziei subordonaţilor.
Bibliografie:
1.
D.Ungureanu,
Fundamentele
Pedagogiei.(suport de curs);
2.
Alois
Gherguţ,
Managementul General şi
Strategic;
[nEducatie,
Ed.Polirom,2007;
3.
S.Cristea,
Pedagogie
Generalâ.Managementul
Educaţiei, Ed.Didactica şi
Pedagogică,1996;
4. Nicolae
Stan,2010,internet,
Introducere in
Managementul Educational.
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THE CORRELATION BETWEEN READING AND OTHER
LANGUAGE SKILLS IN ENGLISH CLASSES: WRITING AND
SPEAKING
Profesor Rasu Iulia
Școala Gimnazială, Comuna Gherăești

Reading is a receptive
skill that ―must be taught in
an integrated way: you
cannot separate listening or
reading
from
speaking,
writing and communication‖.
In other words, in the real
world,
receptive
skills
(listening and reading), are
always associated with the
productive ones (speaking or
writing) For example, when
we listen to someone saying
something to us, we have to
answer back; so, we have to
speak; or when we read
someone`s message on the
phone, or on the internet (email) and we have to write
him/her back.
Generally the reading
lessons are
always a
combination
of
writing,
speaking or listening skills.
1. Reading and writing
It was until 1970s that
reading and writing were
regarded and taught as two
separate skills. Then, in the
1980s, reading and writing
researchers emphasized the
important
relationship
between reading and writing
and how they shared similar

cognitive processes, skills,
and ways of learning.
Finally, by the 1990s,
reading was no longer seen
only as a precursor to
writing, but it was perceived
to be on the same footing as
writing, and both were
conceived as being coconstructors of meaning
(Hirvella, 2004).
Research has shown
that reading and writing, as
language skills are very
interdependent, in the sense
that reading affects writing
and vice versa. We may say
that both reading and writing
are social acts. Reading is a
way of obtaining information
and writing is a way to offer
information, to share our
ideas and opinions to others.
It has been shown that the
children
who
read
extensively will have better
writing skills.
Research
and
practical experience have
also shown that ―one cannot
become a proficient writer in
any language without also
developing an array of
literacy skills, including the
ability to comprehend written
text efficiently- fluently and
accurately‖.
4

The first important review of
the
reading-writing
connection
belongs
to
Stotsky (1983) who asserts
that there is a kind of
reciprocal support between
the two skills: ―reading and
writing
are
reciprocal
activities; the outcome of a
reading activity can serve as
input for writing, and writing
can lead a student to further
reading resources‖.
The relationship between
reading and writing is related
to what the reader has
learned when the process of
reading is finished. That is
the experience of the
students with different types
of texts provides them
models to use in writing
tasks.
Even the visual models of
pages,
paragraphs
and
sentences can develop the
students` ability to structure
their writing. The students
who know to read well, will
be able to locate or identify
the most relevant information
in the source text and then to
transfer it to their writing.
The two elements
needed in both reading and
writing are the knowledge of
vocabulary
(with
the
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meaning of words in the
context) and the syntax (with
the structure of sentences).
The type of the reading
material to which students
are exposed influence their
writing style and vocabulary.
Extensive reading is
a way of developing writing
abilities because it offers a
wide range of vocabulary
and ideas that the one who
has to write something
needs in his activity of
writing. Reading develops
imagination which is the
most important in writing
something.
In
our
English
lessons, reading and writing
are complementary skills.
Reading improves writing
and the writing tasks help
students
with
reading
comprehension
and
understanding of vocabulary
in context. As I have already
mentioned
above,
each
reading
activity/
lesson
implies at least one writing
task which is very important
and useful especially for
reading
comprehension,
teaching
vocabulary
or
grammar structures or just
for developing some writing
skills.
This is why, in the
following I will come with
some examples of reading
and
following-up
writing
tasks/activities
from
the
English textbooks that I`m
now using in my English
classes.

Example 1- Activity 1
Reading.
Read
Joanie and Stephen`s letter
to their son and daughter -in
-law and make a list of their
arrangements.
This is a following-up
activity
after
teaching
students about the use of
present continuous for a
definite arrangement in the
future ( from the Students`
Book Reward Intermediate,
8th grade).
1041, Penn Street
Staten Island
New York
16th November
Dear Missie and Tom,
Well, it`s all arranged!
We`re spending Christmas
with you and then we`re
going to Toronto to see Gary
and Holly on 27th December.
We`re staying with them for
three days, then we`re
returning home on 31st
December in time for New
Year at home.
We`re
coming
to
Chicago by train because we
hate flying, as you know.
We hope you can
meet us in Chicago.
Love,
Mom and Pop
Activity 2. Look at the
personal letter in 1 and
answer the questions:
1.
Whose address is at
the top?
2.
How do you start a
personal letter?
5

3.
Where do you put the
date?
4.
How do you finish it?
Activity 3. Make a list of your
arrangements for the next
week
Activity 4 – Writing. Write
someone a letter about your
arrangements for the next
week.Use the letter in 1 as a
model.
These activities are
used step by step to teach
and
check
both
understanding of a grammar
structure
(Present
Continuous
for
future
arrangements) and the way
of writing a personal letter
(layer and content) starting
from a reading letter given as
a model, using the taught
grammar structure.

Example 2
Aim: writing about New Year
resolutions.
Activity 1. Read about New
Year resolutions in the
States and Britain
Activity 2. Write a list of your
own resolutions for the
future. (example: I promise
I`ll…)
(English Factfile, Students`
Book, 6th grade)
Example 3
Aim: Writing a factfile on a
book
and
then
the
description of a favourite
book.
Activity
1.
Read
the
description of three books.
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Activity 2. Make your factfile
like the one below on the
other two books.
Activity 3. Write a description
of one of your favourite
books.

2. Reading and speaking
Even if reading is a
receptive skill and speaking
is a productive one, I think
there
is
an
important
relationship between the two
of them and I also think that
reading is the one that has a
greater impact on speaking.
This means that what we
read (the all kinds of
information we get while
reading) must be shown or
used through our speaking
act just like in the case of
writing.
Reading is visible
while speaking is audible,
but both of them are very
important skills in learning
English as a second/foreign
language.
However,
regarding the relationship
between the two skills, there
is a reciprocal link between
of them, that is, each of the
two skills has a certain
influence on the other one.
If we take into account
Ur `s statement that ―of all
the four skills (listening,
speaking,
reading
and
writing), speaking seems
intuitively
the
most
important‖ , we also have to
demonstrate that reading,
like other English skills, plays

a very significant role in
learning to speak.
Undoubtedly,
these
days
speaking
means
communication and this is
what counts the most for
those who want to learn
English and it is reading that
can also help students in
their
communicative
performance.
Reading
allows
students to decipher new
words that they need for
communication or to use and
share ideas that they met in
a text or in a certain
conversation. So, it is
through
reading
that
students can develop the
vocabulary which they can
use
in
different
communicative
situations.
Reading can be regarded as
a kind of input provider in the
process of speaking. It
provides the student with the
necessary
models,
vocabulary, ideas, formats of
conversations or dialogues
with suitable expressions
that he/she may use in
different
communicative
contexts or speech acts.
Choral reading might
also be a way to improve
speaking. Students might
read and
practise short
phrases
or
sentences
repeated in the chorus for
fluency.
Reading involves the
act of speaking when
students are asked to
answer some questions or to
make their own questions
about a read text or to offer
6

some opinions about it or to
act out the role of a
character in a certain text or
to describe a character by
saying why did he/she like
him or not. They simply have
to speak.
Speaking
activities
might be used at any stage
of the lesson: before reading
a
text
as
pre-reading
activities - to activate the
students` prior knowledge or
personal experience on a
certain topic/subject-matter
(for example to describe
some pictures at the text, to
anticipate what is the text
about by talking about the
pictures or looking at the title
or other headings, to have
an introductory conversation
on the topic or characters, to
answer questions about the
topic of the text, to stir
students`
interest
and
imagination), while-reading a
text
(acting
a
short
dialogue/conversation on a
read model or saying the
replies of a character who
appears in a certain text or
answering questions for
checking comprehension, or
the teacher might ask
students to find different
detail information in the text )
or as after-reading activities
that ―give the teacher fedback on how well the
students understand the text,
and provide opportunities to
practise the new items. They
also help the students to
perceive
the
deeper
meanings of the text, to
personalize the topic and
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expand
the
text
to
communicative activities.‖ .
It must be taken into
consideration that ―such
activities must be managed
differently, according to the
moment in the lesson, the
type of text, the teacher`s
aim and, of course, the
students`age and language
proficiency.‖
Here
are
some
example
of
speaking
activities used in reading
lessons extracted from the
students` books used in my
classes:
Example 1
Reading text: ―Save the
dolphins‖ (Students` Book
English Factfile, 6th grade)
1. Speaking Activity (prequestions)
a. What do you know about
dolphins?
b. Do you like dolphins?
Why? /Why not?

2. Speaking Activity (while reading): Questions
A . Is the writer`s advice
mainly for men or for
women?
B . Is the style of the
passage
serious
or
humorous?
C. Do you think the writer
approves or disapproves the
students` behavior?

Bibliografie:
Adriana Vizental, Strategies
of teaching and testing
English
as
a
foreign
language, Polirom, 2007.
Dana R. Ferris, John S.
Hedgcock , Teaching Esl
Composition,
Second
Edition, Routledge, 2004.
Alan Hirvela, Reading and
writing in second language
instruction, The University of
Michigan Press, 2004, p. 13.

2. Reading Activity. Read
the article about dolphins.
3. Speaking Activity (postreading)
a. Say at least 5 reasons
why people like them?
b. Why are they in danger?
Example 2
Reading text: ―Do it in style‖
(Students` Book
Reward
Intermediate, 8th grade)
1. Reading Activity. Read the
text Do it in style
7
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EDUCAȚIA MATEMATICĂ ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII
UMANE

Prof. dr. Carmen Angheluță
Colegiul National Calistrat Hogaș , Tecuci

―Matematica
este
principalul mijloc de educare
a gândirii raţionale, corecte
şi inovative a
omului‖.
Solomon Marcus
Matematica
îl
întâmpină pe novice cu o
aură
de
stranietate,
aproximativ proporţională cu
numărul mare de simboluri
pe care le utilizează. Pentru
o personalitate abstractă,
mesajul matematic este un
conţinut
informaţional
semantic,
purtător
de
semnificaţii, ''un set de
informaţii structurate după
anumite reguli ce formează
un tot inteligibil, exploatabil si
transmisibil"(Bureau,1972).
Studierea matematicii este
mult confortabilă şi în firea
lucrurilor, în dreptul unei
personalităţi cu o gândire
logică, intuitivă gata să
prelucreze
un
conţinut
semantic
determinat
de
reguli si condiţii. Într-un
parcurs frecvent al exersării
pline de ramificaţii, învăţarea

matematicii contribuie nu
doar la flexibilizarea minţii şi
extinderea orizontului de
cunoaştere,
dar
şi
la
formarea
caracterului
şi
conturarea unor trăsături
cardinale, definitorii cum ar fii
independenţa
voinţei,
perseverenţa,
responsabilitatea, fără să
excludem formarea gândirii
critice sau a rezervei critice.
Educaţia matematică
amplifică aportul integrităţii
intelectuale, obiectivităţii dar
şi a capacităţii de muncă a
persoanei stimulând efortul
prelungit. O schemă grafică,
o imagine, o expresie scrisă
într-un enunţ sau o expresie
verbală,
determină
transmiterea unui orizont de
cunoaştere şi implicit a unui
mesaj în intenţia de a
provoca
"'receptorul"'
determinându-i mesaje în
sfera emotivă. O explicaţie a
provenienţei cuvântului ţine
de grecescul "mathein''-a
învăţa,
a
cunoaşte.
Matematica conţine şi o
importantă
componentă
8

practică, astfel că pentru a
se orienta şi a trăi în lumea
contemporană fiecare individ
trebuie să dispună de un set
de cunoştinţe şi capacităţi
matematice: deprinderi de
calcul,
elemente
de
geometrie
practică
–
măsurarea
dimensiunilor,
identificarea şi reprezentarea
figurilor
geometrice,
operarea cu funcţii şi grafice,
alcătuirea
şi
rezolvarea
proporţiilor,
estimarea
probabilităţii producerii unui
eveniment etc.
―Eminescu nu face parte din
categoria
(...)
poeţilormatematicieni, ci dintr-o alta
mult mai largă, în care
trebuie să-i includem pe
Novalis, pe Paul Valéry, pe
Lucian Blaga, pe Camil
Petrescu, Nichita Stănescu
şi pe mulţi alţii care, scriitori
fiind, au trăit cu intensitate
nevoia umană de a înţelege
lumea, o lume care include
ştiinţa ca o parte esenţială a
ei.
Curiozitatea
intelectuală
este o parte organică a
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personalităţii lor. Eminescu
s-a comportat în această
privinţă cu întreaga modestie
a celui care vrea să înveţe."
Solomon Marcus

Bibliografie:
Solomon
,„Singurătatea
matematicianului‖
Spandugino, 2015

Marcus
,

Ed.

Golu P., „Învățare și
dezvoltare‖,
Ed.
EȘE,
București, 19885
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EXPERIENȚĂ ȘI INOVAȚIE DIDACTICĂ ÎN SECOLUL 21, ÎN
PERIOADA PANDEMICĂ COVID-19

Profesor, Gabriela Macsim
Școala Gimnaziala Comuna Văleni
La nivel european,
obiectivul
strategic
al
Agenției
Digitale
pentru
Europa este de a maximiza
potențialul social și economic
al TIC, pentru a asigura o
mai bună calitate a vieții și o
dezvoltare
economică
sustenabilă,
cât
și
emergența unei piețe și
societăți
digitale
unice.
Acțiunile
propuse
vizau
aspecte diferite ale vieții de
zi cu zi: ”o implementare pe
scară mai largă și o utilizare
mai eficientă a TIC, va
permite Europei să răspundă
unor provocări cheie, servicii
de sănătate mai bune, soluții
de transport mai sigure și
mai eficiente, un mediu mai
curat, noi oportunități de
comunicare cu/prin media și
un acces mai facil
la
serviciile publice și conținutul
cultural”. Agenda digitală
stabilește
101
acțiuni
grupate
în
șapte
componente: o piață unică
dinamică, interoperabilitate și
standardizare, încredere și
securitate, acces la Internet
rapid și ultrarapid, cercetare și
dezvoltare,
alfabetizare
digitală,
incluziune,
competențe
digitale
și
provocări sociale (servicii
publice, sănătate, mediu).

Utilizarea eficientă a TIC joacă
un rol important în atingerea
țintelor
strategiei
pentru
Europa.
Documentele naționale de
politică a educației sunt în
acord cu cadrul legislativ
euro- pean și internațional,
respectiv
cu
dezideratele
sistemelor
actuale
de
educație:
flexibilizarea
curriculumului,
formarea
cadrelor didactice și a
managerilor școlari pentru
gestiunea și aplicarea unui
nou curriculum, crearea unei
culturi care să promoveze
dezvoltarea competențelor,
să
racordeze
ofarta
educațională la cerințeìe
mediului
socio-economic,
descentralizarea curriculară
și adaptarea curriculumului
la
nevoile
specifice
dezvoltării
personale,
la
cerințele pieței forței de muncă
și ale fiecărei comunități,
centrarea curricu- lumului pe
competențe.
Şcoala ca organizație cu obiective, activități şi o
cultură specifìcă - ridică
probleme
legate
de
eficacitatea activităților și
necesitatea perfecționării
permanente. Schimbarea
paradigmei educaționale
11

către centrarea pe elev
impune:
-

conceperea
schimbării de jos în
sus, punând accent
asupra proceselor de
învățare,
rolul
profesorului
fiind
acela de facilitator al
învățării;

-

organizarea
activităților
de
învățare pornind de
la interesele elevilor,
prin
metode
inovative;

-

respectarea
legităților învățării în
proiectarea
activităților
de
învățare
–
varieteatea
resurselor,
legea
efectului, efortului,
timpului etc;

deschiderea
școlii
către
comunitate,
viața muncii și cea
socială.
Noi
tendințe
ale
pedagogiei în era digitală
Cultura și informația
sunt elemente inseparabile
în socoetatea bazată pe
cunoaștere. O cultură este
incompletă dacă nu se
-

Consideratii Metodice

Şcoala modernă — nr. 4 /2021

bazează pe informație. La
rândul
său,
informația
sporește gradul de percepție
a culturii, o îmbogățește, o
dezvoltă și o extinde.
Tehnologia
Informației
reprezintă accesul a cât mai
mulți oameni spre cultură și
informație.
Noi
cerințe
ale
profesionalizării
cadrelor
didactice
Noțiunea
de
competențe distribuite și
colective va dobândi o
importanță
sporită
în
contextul în schimbare al
sistemelor de educație și
formare. Cadrelor didactice li
se cere să-și formeze noi
competențe și abilități, iar o
parte din acestea corespund
unor noi profiluri de formare
și unei profesii didactice care
capătă
noi
valențe.
Progeamele de informatizare
educațională
încurajează
profesorii, managerii școlari
și personalul auxiliar să se
concentreze
asupra
fundamentelor noilor metode
și tehnici de învățare: filosoii
și
abordări
noi
(constructivism, cognitivism,
stiluri de învățare, inteligențe
multiple), desingul instruirii,
proiectarea
materialelor
suport, strategii mai eficiente
pentru atingerea obiectivelor
învățării.
Competențe-cheie
pentru activitățile didactice
de tip nou:
 Cunoștințe și abilități
generale de utilizare a
calculatorului,

procesare de text,
cunoștințe
generale
de
comunicare,
inclusiv
email
și
conectarea la Internet,
proceduri generale de
căutare
pe
web,
instrumente de lucru
online, inclusiv FPT,
căutări
în
arhive
online, proceduri de
download, precum și
utilizarea
softului
potrivit pentru toate
aceste funcții.
 Cunoștimțe
și
competențe specifice,
de
utilizare
a
computerului pentru
predare-învățareevaluare.
Formarea de tip general
prin cursuri de formare în
școală, dublată de un tip
de pregătire hands-on a
profesorilor, prin care
sunt vizate:
 Cunoștințe teoretice și
abilitățile
necesare
pentru
utilizarea
computerului,
din
perspectiva
modificărilor
tehnologice cu impact
în
desfășurarea
activităților curente;
 Competente necesare
pentru
integrarea
noilor tehnologii ale
informatiei
și
comunicării
în
activități didactice.
Dincolo de utilizarea
noilor tehnologii pentru
predare-învățare-evaluare,
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este vizată familiarizarea
cadrelor
didactice
cu
computerul și Internerul ca
instrumente
necesare
pentru
autoformare
și
informare, complementarea
programelor de pregatire
continuă. Se urmarește
astfel, implicit, dezvoltarea
unei culturi informatice
înteleasă nu numai ca o
cunoaștere și competență
de specialitate, ci și ca o
noua orientare și raportare
la realitate. Astăzi, mai
mult ca oricand, desurarea
activității didactice ține de
însușirea regulilor unui
social
în
continuă
dezvoltare și inovare...
Tehnologia în acest context
nu mai înseamnă decat
vârful iceberg-ului.
Restul
reprezintă
trei
paliere
extrem
de
imponante:
Procese - definiții/design,
dezvolrare
continuă
și
coerentă a metodologiei;
Oameni
roluri
și
responsabili tăți,
management, dezvoltare
de competențe;
Cultura - valori, norme
nescrise,
experiență,
tradiții și competențe.
Un proiect de succes
trebuie să aibă în vedere în
afară de tehnologie (ceea ce
,,se vede") și definirea
metodologiei de proiectare
și
implementare
și
a
procedurilor ce decurg de
aici și definirea rolurilor și a
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responsabilităților
manageriale
specifice
,,culturii" proprii a enduserului.

Online:
www.elearning.ro
http://www.smilebox.com
http://www.prezi.com

Fazele
schimbării
sunt
în
general
dependente de toți factorii
anteriori, mai precis de
acuratețea definirii lor.
Raportul
productivitate/confort nu
poate fi așteptat a fi
maximal în primele etape
ale
unui
proiect
de
infomatizare. Trebuie mult
efort de management și
discminare pentru a trece
de
”acceptare”
către
”adaptare”, moment de la
care riscul întoarcerii este
minim .
Cu toate acestea,
cea mai mare creștere într-o
activitate
umană
o
înregistrează eLearning, în
zilele actuale ale Școlii
online.

Bibliografie:
Sorin Cristea, Pedagogie
generală.
Managementul
educației, Editura Didactică
și Pedagigică, București,
1996
D. Fotache – Groupware.
Metode și tehnologii pentru
grupuri de lucru, București,
Editura Polirom, 2002
Guvernul
României,
Ministerul pentru Societatea
Informațională,
Integrarea
noilor tehnologii în educație,
București 2013
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EDUCAȚIA LITERARĂ. EDUCAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ

Profesor-metodist Elena-Roxana Irina
Casa Corpului Didactic Neamț

,,Interpretarea termenilor în
cadrul
preocupărilor
epistemice demonstrează că
studiul literaturii presupune
definirea
literaturii
drept
obiect
invariabil,
asupra
căruia
se
realizează
activitatea de cunoaștere, un
obiect care este cunoscut
prin
reflectare
și
acumulare.”[1,p.49]
Studiul
literaturii,
activitate
de
cercetare
înscrisă
în
cunoașterea
științifică, stipulează:
•
obiect
abordat
conceput ca fiind invariabil
sau caracteristicile acestuia
considerate ca fiind mai mult
sau mai puțin stabile (spre
exemplu valoarea imanentă
a operei literare);
•
subiect de tip creator,
autoreflexiv, constructor;
•
raporturi
subiectobiect
de
coordonare,
influențare
reciprocă,
recreare.
Educația literară, activitate
de formare a personalității
cititorului
de
literatură,
presupune:
•
obiect abordat cu
valoare variabilă, în funcție
de spațio-temporalitatea și
modalitatea abordării, de

intenționalitatea și valoarea
subiectului, obiect recreat,
reconstruit;
•
subiect de tip creator,
constructor, autoreflexiv;
•
raporturi
subiectobiect
de
coordonare,
influență reciprocă.
Din punct de vedere al
demersului
educațional,
studiul literaturii se înscrie în
conceptul
învățământului
informativ- reproductiv, pe
când educația literară în
conceptul formativ-creativ ce
are în vedere formarea unei
personalități deschise, care
se adaptează schimbărilor
de tip inovator.
Referindu-ne
la
educația literar-artistică, care
desemnează o activitate
educațională
distinctă,
cuprinsă în învățământul
formal de disciplina Limba și
literatura română, aceasta
reprezintă în accepțiunea lui
Vlad Pâslaru ,, formarea
pedagogic
orientată
a
cititorului
de
literatură
artistică prin cunoașterea
axiologică a literaturii de
ficțiune, ca sistem artisticestetic imanent, și prin
angajarea
apropiată
a
cititorului
în
producerea
valorilor
in
actu
ale
literaturii”.[1, p.50]
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În
esență,
Vlad
Pâslaru
enumeră
caracteristicile
educației
literar-artistice:
•
obiect de cunoaștere
și reflectare, de formare prin
educație(cititorul ca obiect și
subiect
al
receptării,
educației și creației)
•
raportul subiect –
obiect (în creație, receptare,
educație);
•
obiective educaționale
proprii;
•
structură specific a
conținuturilor;
•
sistem propriu de
activitate lectorală;
•
tehnologii
educaționale
specific
(valorificând structuri psihointelectuale:
percepția,
imaginația,
gândirea,
și
creația artistică)
•
instrumente proprii de
evaluare a succesului școlar,
revendicate de un obiect
nestandard al literaturii.
Competența literarălectorală,
ca
principală
achiziție a elevului cititor,
este convertibilă în trăsături
caracteriale
și
comportamentale
literarartistice și artistic-estetice.
Aspectul cognitiv al
competenei
literar-artistice
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este reprezentat de un
sistem de cunoștințe:
•
cunoștințe
conceptuale:
precum
conceptele de literatură și
artă, principiile literaturii și
artei:
•
cunoștințe
contextuale:
fenomenele
operei literare, fenomenele
literaturii, ale
procesului
creației și receptării, ale
autorului și elevului cititor
•
cunoștințe de bază:
o
estetice:
principiile
receptării artistice, principiul
priorității receptorului,
o
literare: fenomenele
principale ale operei studiate
referitoare la formă și mesaj,
o
teoretico-literare:
definirea
și
înțelegerea
noțiunilor
și
categoriilor
literar-estetice,
o
psihologice:
receptarea,
imaginația,
gândirea, creația literarartistică,
o
pedagogice:
principiile,
scopul
și
obiectivele,
conținuturile
educației
literar-artistică,
cunoștințele despre sistemul
de activitate literară-lectorală
a elevilor, despre valorile
competenței literară-lectorală
și
specificul
evaluării
rezultatelor
școlare
la
educația literar-artistică.
Domeniul psihomotor
al
competenței
literarălectorală este constituit din
capacități literare-lectorale:
de receptare, de imaginare,
de gândire artistică, de
creație literară și literarartistică.

Domeniul atitudinal se
manifestă în dorințe, emoții
estetice și stări afective –
starea de lectură, acte de
voință, evaluarea operelor
literare și autoevaluarea
actelor
de
receptare
personale, idei și concepte
personale
despre
fenomenele operei literare,
comportamente
literarartistice
concretizate
în
comportamente proprii și
comportamente auctoriale.
Referințe bibliografice:
1. Pâslaru,
Vlad,
Educația
literarartistică-definirea
termenului în revista
Didactica Pro…, nr. 3
(7), anul 2001, 49 p.
ISSN 1810-6455
2. Pâslaru,
Vlad,
Introducere în teoria
educației
literarartistice,
Editura
Signa:București,
2013, 23 p. ISBN 978973-649-875-6
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METODA CONTROVERSEI CREATIVE
Profesor Valentina Dobrin
Școala Postliceală Sanitară Piatra Neamț

Evoluția
societății
omenești și a învățământului
românesc poate avea loc
doar în paralel cu noile
abordări
ale
științelor
educației. Drept urmare, arta
de a-i învăța pe alții, de a-i
învăța să învețe și de a
insufla
dragoste
pentru
cunoaștere este o necesitate
pentru evoluția omenirii.
Conform schimbărilor
de paradigma, în didactica
post-modernă s-a impus o
reconsiderare a demersului
educațional al profesorului,
astfel
încăt,
strategiile
didactice elaborate să fie
centrate pe învățare și
implicit pe cel care învață.În
cadrul
acestor
strategii
interactive, cadrul didactic își
schimbă rolul, din emițător
de mesaje informaționale în
organizator și mediator al
activității de învățare.
Metoda controversei
creative urmăreşte să pună
în valoare pe de o parte
flexibilitatea
gândirii
participanţilor, pe de altă
parte
dimensiunea
conflictului cognitiv interior
care poate produce o
înţelegere mai profundă a
materialului de studiat.
În descrierea acestei
metode,
Herreid face o
comparaţie
cu
tehnica

dezbaterilor (debate), unde
se pare că cei care sunt
implicaţi în dispută sunt mai
interesaţi în a câştiga
argumentarea decât de a se
ajunge
la
evidenţierea
adevărului. Totuşi, în situaţii
de viaţă, de multe ori nu
putem aprecia că adevărul
se află într-o singură parte;
de aceea, multe dintre
argumente sunt mai aproape
de realitate atunci când
dezvoltăm o atmosferă de
cooperare, de negociere.
Controversa creativă
(intitulată şi controversa
structurată/constructivă
ori
academică) reprezintă un
mod de a folosi atât
avantajele
tehnicii
tradiţionale de dezbatere cât
şi apropierea de situaţiile
reale pe care le întâlnim în
viaţă prin folosirea în finalul
metodei a tehnicilor de
compromis. Autorii metodei
(Johnson şi Johnson apud
McKeachie, J & Svinicki,
2011) au pornit de la ideea
conform căreia, dacă cel
care învaţă se simte liber să
fie în dezacord cu o anumită
problemă, acest lucru poate
sprijini o învăţare mai bună
datorită
discuţiei
care
urmează; ei experimentează
un conflict conceptual care-i
pune în situaţia de a-şi
reexamina
credinţele
şi
16

atitudinile. Conform studiilor
facute
de
Johnson
şi
Johnson
controversa
creativă produce rezultate
pozitive pentru participanţi,
rezultate definite de trei
câmpuri de cercetare:
(a) realizarea – controversa
creativă
producând
raţionamente
de
înaltă
calitate,
rezolvare
de
probleme şi luarea deciziilor,
dezvoltarea creativităţii şi
implicare, de profunzime în
rezolvarea sarcinilor etc.;
(b) relaţiile interpersonale
–
controversa
creativă
determină o interrelaţionare
mai extinsă şi de calitate
între cursanţi;
(c) sănătate psihologică –
controversa creativă produce
o stimă de sine crescută la
participanţi,
competenţa
socială şi abilitatea de a
manageria
stresul
şi
confruntarea
cu
poziţii
adverse celei proprii. În
literatura de specialitate pot
fi remarcate două tipuri de
modele
controversă
structurată:
Modelul elaborat de
către Johnson şi Johnson
(vezi Johnson, Johnson,
Holubec, 1992; Johnson &
Johnson 2006 şi Johnson,
Johnson, Tjosvold 2006)
urmăreşte mai mulţi paşi:
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(1)
problematica
este
propusă de către instructor;
(2) cursanţii sunt grupaţi
câte doi pentru a cerceta
problematica în literatura de
specialitate, urmărind atât
perspectiva „pro‖ cât şi
perspectiva „contra‖;
(3) în al treilea rând echipele
se întâlnesc şi de pe poziţii
contradictorii oferindu-şi, în
mod curtenitor, argumente în
dezbatere, pro şi contra;
(4) echipele îşi inversează
rolurile încercând să susţină
punctul opus de vedere întrun mod cât mai convingător;
(5) echipele îşi abandonează
rolurile de avocat al unei
poziţii ori alta şi trebuie să
alcătuiască, în scris, un
raport care să se bazeze pe
compromis;
(6) fiecare persoană din
colectivul
de
cursanţi
participanţi la controversa
structurată primeşte un test
scris bazat pe materialul
discutat şi primeşte puncte
bonus dacă toţi membrii din
echipa cu care a construit
compromisul
au
scoruri
apropiate de criteriile oferite;
(7) echipele primesc un timp
la dispoziţie pentru a face un
raport oral prin care să
prezinte întregului colectiv
compromisul la care au
ajuns.
Modelul elaborat în
1996 de către Barbara
Watters (apud Herreid, 1996)
presupune doar şase paşi:
(1) prezentarea topicului
controversat participanţilor;
(2) fiecare cursant lucrează
singur în cercetarea literaturii

de specialitate şi alcătuieşte
– în scris – un document
incluzând argumentări ale
celor
două
perspective
propuse de problematică;
(3) în clasă, sunt formate
microgrupuri de cursanţi, la
jumătate dintre cei prezenţi
cerându-li-se să desfăşoare
un joc de rol pro- iar
celeilalte jumătăţi contra-,
fiecare grup alegându-şi cele
mai bune trei argumente;
(4) instructorul cere grupului
prosă-şi
prezinte
argumentele de top selectate
identificând şi modalităţile de
a le susţine. Grupului contra i
se cere să comenteze
argumentele aduse de către
grupul pro. Apoi, procedura
se inversează: grupul contra
îşi prezintă argumentele iar
grupul pro se implică în
dezbaterea
acestora.
Procesul va fi repetat,
grupurile pro şi contra
alternându-şi argumentele;
(5)
instructorul
cere
grupurilor să-şi abandoneze
rolurile de avocat al unei
poziţii ori alteia şi să încerce
să ajungă la un compormis.
Suma soluţiilor este listată
pe tablă/flipchart alături de
comentariile fiecărui grup;
(6) instructorul ori unul dintre
cursanţi închide sesiunea
controversei
structurate
printr-o analiză rezumativă.
Controversa
creativă
poate fi uşor asociată cu alte
metode
care
utilizează
conflictul (interior sau social)
în înţelegerea materialului de
studiat:
problematizarea,
tehnica dezbaterilor (debate)
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având urmatoarele rezultate
pozitive pentru participanţi:
- produce raţionamente de
înaltă calitate, rezolvare de
probleme şi luarea deciziilor,
dezvoltarea creativităţii şi
implicare, de profunzime, în
rezolvarea sarcinilor etc.;
- determină o interrelaţionare
mai extinsă şi de calitate
între cei care o practică;
- produce o stimă de sine
crescută
la
participanţi,
competenţa
socială
şi
abilitatea de a gestiona
stresul şi confruntarea cu
poziţii adverse celei proprii.
Importanţa perspectivei pe
care metoda o oferă este
redată si de catre Marlyn
Lee Mauger: ―în controversa
creativă studenţii nu numai
îşi reamintesc informaţia; ei
şi-o aplică la întrebări extinse
ale textului - şi la propria lor
existenţă―
(Baloche,
L.;
Mauger, Marlyn Lee et. al.,
1993).
BIBLIOGRAFIE:
1. Prof. dr. univ. Amelia
Georgiana Boncea,
"Strategii didactice moderne.
Metode interactive de
predare- învțare– evaluare "
2. Asist. Dr. Liliana Mâță , "
Pedagogie I . Fundamentele
pedagogiei.
Teoria
și
metodologia curriculum-ului "
Univ. "V. Alecsandri " din
Bacău;
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SURSE DE FINANȚARE PENTRU O UNITATE ȘCOLARĂ

Prof. înv. primar, Pîcă Despina
Școala Primară ,,Mușatinii", Roman

Surse
de
finanțare
extrabugetară și căile de
atragere a acestora
Resurse
financiare,
altele decât cele bugetare,
existente
la
dispoziţia
instituţiilor de învăţământ,
pot proveni din: cercetarea
ştiinţifică
contractată:
consultanţă de specialitate;
taxe
de
studiu;
taxe
administrative;
taxe
de
formare
continuă;
taxe
pentru
învăţământul
la
distanţă; donaţii; contribuţii
ale
comunităţii
locale;
sponsorizări;
programe
naţionale şi internaţionale.
Resursele
extrabugetare pot fi:
•
Venituri din închiriere,
valorificarea bazei materiale;
•
Contracte de servicii;
•
Consultanţă;
•
Abonamente sportive,
culturale;
•
Taxe administrative;
•
Donaţii;
•
Sponsorizări;
•
Cotizaţii de membru
în diferite asociaţii ale şcolii;
•
Venituri provenite de
la Alumni;
•
Venituri provenite din
evenimente specifice de
strângere de fonduri;

•
Venituri provenite din
valorificarea
produselor
proprii şcolii.
I.Condiţii necesare atragerii
resurselor extrabugetare
Principala condiţie în
atragerea
de
resurse
estrabugetare este interesul
(Ex. Cine
sunt cei mai fideli susţinători
ai școlii?)
INTERESUL şcolii –
comunităţii – părinţilor – altor
potenţiali donatori, sponsori.
Cum trezesc interesul pentru
școala mea?
INTERESUL cui? Cine ar
putea fi interesat ?
INTERESUL= VALORI
SCHIMB
DE
VALORI
TANGIBILE, INTANGIBILE
Schimbul de valori, care
satisface
ambele
părţi
trebuie să satisfacă patru
condiţii:
•
Există
două
părţi
implicate care au valoare
comună – interesul pentru
dezvoltarea copilului în cazul
părinţilor,
recunoaştere,
respect şi apartenenţă în
cazul absolvenţilor, etc;
•
Fiecare din părţi are
ceva valoros pentru cealaltă
parte;
•
Fiecare din părţi poate
comunica şi oferi;
•
Fiecare din părţi poate
accepta,
amâna
sau
18

respinge oferta, schimbul de
valori.
Care sunt valorile pe
care le am?
Care sunt
valorile
potenţiale
ale
celuilalt?
Fiecare finanţator va finanţa
acele activităţi în care îşi
regăseşte propriile valori:
Competitivitate – concursuri,
premii pentru copii, competiţii
sportive, etc.
Dezvoltarea profesională şi
personală – dotare - cărţi,
material
didactic,
participarea la concursuri,
tabere,
cercuri
sportive,
concursuri sportive.
Cunoaşterea şi valorificarea
potenţialului istoric, cultural
al zonei – cluburi de turism,
tabere: la munte, la mare,
dotare
cu
echipament
sportiv, materiale didactice,
organizare sau participare la
spectacole,
concursuri
folclorice, concursuri.
Timp liber – finanţarea
activităţilor extraşcolare şi de
timp
liber,
finanţarea
echipelor de şah, dans
modern, atletism.
Câteva elemente pentru
identificarea valorilor proprii:
1.
Care este misiunea
școlii mele?
2.
Care sunt elementele
care mă diferenţiază în
comparaţie cu alte școli?
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3.
Care sunt resursele
mele
fizice,
materiale,
umane, etc?
4.
Ce ofer diferit de
celelalte școli?
5.
Care sunt valorile
fundamentale
ale
școlii
mele?
6.
Ce tip de programe
extraşcolare şi activităţi de
timp liber ofer?
7.
Ce schimbări au adus
ele? Aţi avut succes?
8.
Capacităţi
instituţionale
care
au
garantat succesul;
9.
Cum puteţi dovedi că
aţi avut succes: statistici,
scrisori de recomandare,
evaluări interne şi externe,
articole din presă , etc.?
10.
Competenţe / calificări
ale
personalului
din
organizaţie (CV . Certificate,
acreditări)
11.
Specificul organizaţiei
faţă de altele similare;
12.
Succese recunoscute
ale organizaţiei: invitaţii,
participări, distincţii;
13.
finanţări anterioare –
posibile recomandări.
Elemente de succes în
atragerea de fonduri:
Identificarea
potenţialilor finanţatori;
Existenţa unui plan
scris, cu scopuri şi obiective
clare – scopul finanţării,
activităţile finanţate, efectele
produse de aceste activităţi;
Solicitarea finanţării;
Diversificarea surselor
de finanţare;
Alocare
de
timp
pentru strângerea de fonduri
– nu este o activitate

spontană şi episodică ci o
activitate
continuă
şi
planificată;
Personal
dedicat
strângerii de fonduri;
O
abordare
profesionistă a finanţatorului
bazată pe principiul câştig –
câştig – nu cereţi bani pentru
realizarea unei activităţi care
vă interesează numai pe
dvs. ci îl implicaţi într-o
activitate
în
a
cărui
importanţă crede şi care îi
aduce un capital- capital
moral
(responsabilitate
socială), capital de imagine;
Disponibilitate internă
de a participa la activitatea
de strângerea de fonduri.
Dacă nu planificaţi nu veţi
atrage fonduri !!
Dacă nu cereţi nu veţi atrage
fonduri !!
Formula de succes: 80%
planificare, 20% solicitare
ZECE PAŞI pentru succesul
de atragere de fonduri:
1.
Cunoaşterea
principiilor de bază ale
relaţiei donator – beneficiar
relaţia donator – beneficiar
este reciprocă; finanţatorul
are dreptul de a primi ceva în
schimbul
donaţiei
sale
(recunoştinţă, sentiment de
apartenenţă, etc)
2.
Luaţi în considerare
mediul şi climatul în care se
desfăşoară atragerea de
fonduri – legislaţia, factorii
economici,
indici
demografici, disponibilitatea
internă
a
organizaţiei,
personalul necesar, sistemul
de management financiar
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adecvat,
planificare
strategică a grădiniţei;
3.
Creaţi şi examinaţi
cazul
Cazul trebuie să prezinte
motivele pentru care se face
donaţia şi să identifice acele
valori
ale
finanţatorului
pentru care ar fi tentat să o
facă.
4.
Implicaţi structura de
conducere,
personal
didactic, nedidactic, părinţi.
Conducerea implicată în
planificarea, derularea şi
supravegherea procesului de
atragere de fonduri asigură
credibilitatea,
implicarea
educatoarelor
care
au
experienţă
în
derularea
tipului de program pentru
care
solicitaţi finanţarea
poate
creşte
prestigiul
solicitării.
5.
Cunoaşteţi potenţialii
finanţatori – locali, regionali,
naţionali şi internaţionali,
fundaţii,
firme,
biserici,
persoane particulare;
Surse
de
finanţare:
clasificare
multicriterială
după…
Localizarea geografică a
finanţatorului
•
Interne
•
Externe
Localizarea geografică a
ariei de sprijin
•
Europa
•
Regional
•
Local
•
Naţional
•
Rural
Domenii de finanţare
•
Protecţia mediului
•
Sănătate
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•
Religie
•
Integrare europeană
Tipuri de activităţi finanţate
•
Proiecte/ programe
•
Cheltuieli operaţionale
•
Dezvoltare
instituţională
•
Echipament
•
Publicaţii
•
Călătorii
•
Investiţii
II.Etapele unei activităţi de
atragere
de
resurse
financiare:
1.
Identificarea unei idei
de activitate:
Există
două
tipuri
de
iniţiatori: de voie şi de
nevoie. Pentru reuşită, nu
contează în ce categorie se
încadrează un iniţiator, dar
contează foarte mult dacă
are calităţile potrivite şi dacă
şi- a ales o activitate potrivită
personalităţii şi capacităţilor
sale.
2.
Evaluarea resurselor:
Este necesară o investigare
a resurselor de care dispune
grădiniţa şi care pot fi
mobilizate pentru iniţierea
unei activităţi. În acelaşi timp
se vor trece în revistă
persoanele care pot contribui
şi susţine proiectul.
3.Evaluarea necesităţilor:
Presupune evaluarea cât
mai
exactă
a
tuturor
mijloacelor
necesare
activităţii. De asemenea,
este utilă şi o listă cu toate
costurile de lansare, pentru a
avea un indicator al nevoilor
de finanţare. În felul acesta,
se
poate
dimensiona
investiţia iniţială şi se poate

analiza
dacă
ea
este
suficientă
pentru
a
transforma ideea într- un
multiplicator de bani.
4.
Corelarea
necesităţilor cu resursele:
Alături
de
resursele
financiare şi în natură de
care dispune, trebuie luate în
calcul şi cele care se pot
atrage şi care pot fi:
împrumuturi, credite, plăţi
anticipate, inchirierea sau loc
aţia, leasingul,cumpărarea în
rate, arendarea, donaţii,
subvenţii
nerambursabile,
participarea la profit, etc.
5.
Redactarea planului
de activitate
La redactarea planului de
activitate
trebuie
avute
permanent în atenţie două
repere:
punctul de pornire,
inclusiv
mijloacele
şi
resursele;
ţinta propusă pentru
un anumit orizont de timp;
Planificarea propriu- zisă
trebuie precedată de două
etape de maximă importanţă:
culegerea
informaţiilor;
sistematizarea
informaţiilor
Planul de activitate are
următoarele părţi:
1.
Profilul organizaţiei.
1.a) date de identificare
1.b) conducerea ţi personalul
1.c) misiunea organizaţiei
1.d) activitatea curentă a
organizaţiei ( serviciile de
bază oferite)
2.Planul de marketing:
2.a) piaţa şi clienţii
20

2.b) obiectivele de ansamblu
2.c) strategia de preţ
2.d) strategia de distribuţie şi
promovarea
2.e)previzionarea eniturilor
3.Management, organizare,
personal
pentru
noua
activitate:
3.a) echipa managerială
3.b) organigrama
3.c) personalul
3.d) amplasamentul
3.e)impactul asupra mediului
4. Analiza financiară:
4.a) pragul de rentabilitate
4.b) buget iniţial
5. Evaluarea riscurilor
Cu caracter orientativ, în
setul de anexe ataşate unui
plan
de
activitate
se
regăsesc următoarele:
planul
clădirilor
existente şi previzionate;
ultimul bilanţ contabil;
organigrama actuală
şi cea previzionată;
lista
principalilor
parteneri şi referinţe din
partea clienţilor;
lista şi localizarea
clienţilor;
curriculum vitae al
iniţiatorului de proiect şi al
managerilor;
statutul şi contractul
organizaţiei;
oferte
de
echipamente, contracte;
chestionare
de
evaluare a pieţei;
alte
documente
semnificative pentru proiect (
brevete, diplome, certificate,
acorduri, parteneriate, avize)
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TRATAREA DIFERENTIATĂ – O NECESITATE
înv. Gîrbuleţ Maria
Şcoala Gimnazială, comuna Dămuc

Tratarea
diferenţiată înseamnă, în
esenţă,
adaptarea
învăţământului
la
particularităţile
psiho-fizice
ale copilului, influenţarea
instructiv-educativă
a
elevului
potrivit
particularităţilor
sale,
înlesnind
prin
aceasta,
descoperirea şi cultivarea
aptitudinilor,
înclinaţiilor,
intereselor lui, pregătirea la
nivelul posibilităţilor de care
dispune, crearea unui cadru
favorabil formării fiecărei
personalităţi.
Există o diversitate de
aspecte
care
pot
fi
diferenţiate:
conţinutul,
modul
efectiv
în
care
predăm, strategiile didactice,
activităţile didactice, sarcinile
de învăţare şi instrumentele
de evaluare.
Tratarea diferenţiată a
elevilor presupune:
*identificarea cauzelor care
determină diferenţieri majore
între elevi;
*gruparea diferită şi flexibilă
a elevilor în procesul de
predare-învăţare(
activităţi
frontale, în echipe, pe grupe
care colaborează, în perechi,
individual), grupare după
interese, modalităţi preferate
de
învăţare,
nivel
de
pregătire;

*proiectarea, predarea şi
evaluarea în funcţie de
diferite moduri de a prelucra
informaţiile empirice şi de
stilurile diferite de învăţare
ale elevilor;
*elaborarea unor sarcini de
lucru diferenţiate ca grad de
dificultate şi ca volum;
*adoptarea unor strategii
care
oferă
posibilitatea
elevilor de a alege unde,
cum şi cu ce colegi pot lucra
împreună;
*valorificarea permanentă a
punctelor tari ale elevilor;
*adaptări,
modificări,
abordări
diferite
ale
curriculumului;
*utilizarea unor forme variate
de evaluare.
Activitatea diferenţiată
cu elevii
ciclului primar
trebuie să aibă ca obiectiv
principal
luarea
în
considerare
a
particularităţilor elevilor la
organizarea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ.
Respectiv, este necesar, ca
în
activitatea
instructiveducativă, pornindu-se de la
nivelul real, atins de copil în
fiecare moment dat, să se
urmărească impulsionarea
dezvoltării şi pregătirii lui la
un nivel superior, prin
solicitarea la eforturi din ce
în ce mai mari, dar obiectiv
posibile pentru el.
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Cunoaşterea
şi
abordarea diferenţiată a
elevilor reprezintă şi un
mijloc eficient de prevenire şi
înlăturare a eşecului şcolar.
Numai cunoscându-i pe elevi
poţi să-i priveşti cu empatie,
poţi să te apropi de ei, poţi
să-i determini să aibă
încredere în ei şi în tine.
Numai astfel putem să-i
formăm pe toţi elevii la
nivelul maxim al posibilităţilor
lor, să antrenăm fiecare elev
în învăţarea activă, să
intervenim
conştient
în
momentele
dificile,
să
prevenim rămânerile în urmă
la învăţătură. Dezvoltarea
multilaterală a fiecărui elev
depinde în mare măsură de
interesul pe care profesorul îl
acordă conţinuturilor pe care
acesta urmează să şi le
însuşească,
strategiile
didactice
pe
care
le
utilizează, dar şi modului
efectiv în care fiecare copil
poate să înveţe; nu toţi au
acelaşi stil, acelaşi ritm de
învăţare, nu toţi şi-au însuşit
aceleaşi
cunoştinţe,
nu
dispun de aceeaşi capacitate
de înţelegere şi de trecere
de la un obiectiv de învăţare
la altul cu aceeaşi uşurinţă.
Obţinerea
succesului
planificat în învăţare de către
toţi
elevii
impune
identificarea
elevilor
cu
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dificultăţi
de
învăţare,
precum şi a celor înalt dotaţi
şi elaborarea unor programe
de instruire nestandardizate
pentru fiecare categorie, în
funcţie de particularităţile
identificate.
În activitatea didactică
m-am confruntat deseori cu
situaţii în care elevii au
întâmpinat dificultăţi, atât în
adaptarea la cerinţele şcolii,
cât şi în învăţare. Dintre
cauzele generale ale acestor
dificultăţi
pot
fi:
nefrecventarea
grădiniţei,
analfabetismul
parental,
situaţia materială precară,
capitalul
cultural
al
comunităţii care se răsfrânge
asupra valorilor familiale şi
individuale. La acestea se
adaugă
cauzele
psihoindividuale,
care
sunt
exprimate prin nivelul scăzut
al capacităţilor intelectuale,
inteligenţă la limită şi sub
limită,
tulburări
de
comportament.
Factorul afectiv şi cel
atitudinal influenţează pozitiv
sau negativ, activitatea de
învăţare. Deseori sesizăm în
rândul elevilor o schimbare
treptată a atitudinii faţă de
şcoală. Orice eşec pe care
nu-l observăm şi nu îl
compensăm rapid poate
determina un proces de
inadaptare, un şoc pe care îl
va suferi copilul. Acesta se
resemnează sau renunţă,
devenind indiferent faţă de
şcoală, sau se revoltă
împotriva insucceselor pe
care nu reuşeşte să le
învingă,
încearcă
să

dovedească că el poate să
reuşească
în
anumite
domenii, ceea ce uneori
duce la indisciplină, violenţă,
iar alteori la teama de
insucces.
Este importantă stabilirea
unei legături cu familiile
elevilor pentru a cunoaşte
comportamentul lor în afara
şcolii, modul în care ei
povestesc ceea ce se
întâmplă la şcoală. Părinţii
trebuie să-i formeze copilului
o atitudine corectă faţă de
şcoală,
să-l
influenţeze
pozitiv în vederea formării
unei
motivaţii
corespunzătoare. În ultimii
ani asistăm la o degradare
vizibilă a atitudinii multora
dintre părinţi faţă de instituţia
şcolii. Aceştia sunt prinşi în
capcana grijilor zilnice, de
asigurare
materială
a
familiei,
iar
sarcinile
educative privind copiii lor le
transferă în totalitate şcolii.
Aceşti copii, care nu sunt
susţinuţi de familie, îşi pierd
treptat încrederea în forţele
proprii,
devin
irascibili,
nestăpâniţi, obraznici sau
retraşi,
timizi,
anxioşi,
,,dificili” din punct de vedere
pedagogic. Astfel, atunci
când
copiii
necesită
tratamente speciale, care nu
pot fi identificate sau aplicate
în cadrul familiei, trebuie să
ne
asumăm
responsabilitatea de a oferi
acestora un ajutor specializat
şi îndrumarea necesară,
pentru ca aptitudinile elevilor
cu dificultăţi de învăţare să
nu se irosească.
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Unul dintre cazurile pe
care le-am întâlnit, T.M., era
un copil timid, prezenta
dificultăţi de comunicare
cauzate şi de faptul că auzul
fonematic era slab dezvoltat,
nu pronunţa corect toate
sunetele şi cuvintele. Avea o
capacitate de lucru foarte
redusă, după câteva minute
de activitate se plictisea şi cu
greu reuşeam să-i captez
atenţia pentru a putea
continua. Participa la jocurile
didactice organizate, de
multe
ori
doar
fizic.
Reacţiona
pozitiv
când
anunţam un joculeţ pentru că
i se părea lui că durează mai
puţin.
Am luat legătura cu
mama copilului, persoana cu
care îşi petrecea mai mult
timp şi i-am explicat că
trebuie să-l corecteze în
permanenţă atunci când
pronunţă incorect cuvintele,
chiar dacă i se pare că aşa e
mai simpatic. Am invitat-o să
participe la diferite activităţi
pe care să le realizeze şi
acasă împreună cu copilul.
De asemenea a asistat la
lecţii de predare- învăţare a
sunetelor şi literelor, pentru
a-şi însuşi modalităţile cele
mai eficiente de a-l ajuta şi
acasă.
Tot cu foarte multă
muncă şi-a însuşit tehnica
citirii pe silabe, dar... mai
târziu, a reuşit să înveţe să
citească corect şi expresiv.
A manifestat interes
pentru o scriere caligrafică.
Transcria corect cuvinte,
propoziţii şi texte scurte. În
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dictări şi în exerciţii de
creaţie, scria cu omisiuni de
litere, cu înlocuiri de grafeme
ale căror foneme sunt
asemănătoare acustic. Din
acest motiv, evitam să-i dau
dictare în acelaşi timp cu
ceilalţi colegi, lucru care la
început i-a displăcut. După
ce a realizat că, atunci când
făceam dictări individuale cu
el, obţinea rezultate din ce în
ce mai bune, a căpătat mai
multă încredere în el şi,
atunci
când
propuneam
activităţi
de
muncă
independentă, mă întreba
dacă nu vreau să-i mai dau
şi lui o dictare. Se exprimă
încă destul de greoi, însă
efortul de a se autodepăşi
este vizibil.
Progresele pe care le-a
făcut elevul sunt evidente,
însă au fost obţinute prin
efortul comun al copilului, al
colectivului clasei, al familiei
şi prin dăruirea de care toţi
am dat dovadă.
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ROLUL COMUNICĂRII EDUCATOR-COPIL-PĂRINTE ÎN
CONTEXTUL ”GRĂDINIȚEI DE ACASĂ”

Prof. înv. preșc. Cobzaru Luminița
Școala Gimnazială ”Sf. Andrei”, Mangalia/ Grădinița P.P. Nr.5 Neptun

Educaţia timpurie este o
necesitate având în vedere
contextul
social
actual,
deoarece perioada cuprinsă
între naştere şi 6/7 ani este
cea în care copiii au o
dezvoltare rapidă atât din
punct de vedere fizic, psihic
cât și intelectual și social.
Calitatea educaţiei, a îngrijirii
şi protecţiei copilului de
vârstă preșcolară depinde de
noi,
toţi
cei
care
interacţionăm cu copiii, zi de
zi: părinţi sau educatori,
consilier şcolar sau asistent
medical.
Rolul
educatoarei
în
dezvoltarea copilului este
foarte
mare,
deoarece
contribuie la conștientizarea
regulilor și încalcarea lor în
colectiv. Colectivul, grupul
de
copii
generează
securitate, situații de emoții
comune
de
veselie,
încantare,
entuziasm,
emulație, aici, în colectiv
constituindu-se emoții de
mândrie, stări de vinovăție,
crize
de
prestigiu,
de
pudoare.
Învățământul
online
la
vârsta preșcolară reprezintă

o provocare nu doar pentru
educatoare ci și pentru
părinți și preșcolari. Lipsa
apartenenței la grup poate
schimba
comportamentul
copilului. Situația actuală
creată de starea în care
trăim, impune adoptarea
unor noi modalități de
comunicare, interacțiune și
colaborare cu părinții și copiii
de vârstă preșcolară. Acum,
mai mult ca niciodataă,
educatoarea trebuie să dea
dovadă de creativitate și
flexibilitate
în
demersul
didactic. Munca la catedră,
în sala de grupă alături de
cei mici, a fost înlocuită în
mare parte cu telemunca, cu
desfășurarea activităților în
sistem online, asincron și
sincron, pe diverse platforme
educaționale. Rutina zilnică
și activitățile de la grădiniță a
celor mici a fost treptat
înlocuită cu rutina zilnică de
a
primi
și
desfășura
activitățile acasă, pe grupul
WhatsApp
sau
pe
Classroom.
Integrarea
tehnologiilor
educaţionale
în
cadrul
învăţământului
preșcolar
presupune ca educatoarea
25

să
se
centreze
pe
dezvoltarea gândirii copilului,
a dezvoltării deprinderilor
acestuia, dar și a abilităților,
creativității și disponibilității
părinților.
Fără
aportul
părinților, noi educatoarele,
nu am fi putut desfășura
activități
sistem online.
Părintele devine liantul între
grădiniță
și
copil.
Educatoarea trebuie să-și
selecteze atent conţinutul,
metodele,
formele
de
învățare şi evaluare, adică
să
elaboreze
acea
tehnologie educaţională care
dezvoltă un anumit stil de
învăţare cu efect durabil
pentru copil.
Educatoarea în era digitală
trebuie să fie capabilă să-și
adapteze
practicile
de
instruire la nevoile copiilor,
să răspundă critic și creativ
noilor
tehnologii
pentru
comunicarea cu preșcolarii,
să combine TIC cu metodele
tradiționale pedagogice, săși asume învățarea continuă,
să-și organizeze activitățile
folosind resursele existente,
să
colaboreze
pentru
asigurarea accesului fiecărui
preșcolar la educație, implicit
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al celei
online. Pe tot
parcursul
desfășurării
activităților în sistem online
educatoarea și părintele
trebuie să gestioneze foarte
bine emoțiile celor mici.
Lipsa socializării fizice a
copilului
cu alți copii de
vârsta lui, durata mare a
timpului petrecut în fața
ecranelor sau a diverselor
gadgeturi poate duce la
grave
tulburări
de
comportament.
Este
important ca părintele să
respecte anumite reguli pe
toată perioada cât copilul stă
acasă pentru a reduce cât
mai mult starea de anxietate
și de plictiseală. Rutina este
esențială la preșcolari și îi
ajută atât pe copii să capete
predictibilitate, stabilitate și
autonomie, dar și pe adulți
să comunice mai bine cu
aceștia.
Comunicarea
trebuie să fie simplă, clară,
prin
repere
cunoscute
copiilor și cu mult accent pe
emoțiile
acestora.
Conectarea
zilnică
a
educatoarei cu părinții, în
limita timpului disponibil, este
importantă pentru a reda
stabilitatea și continuitatea
copilului.
Pe lângă activitățile de
dezvoltarea limbajului, de
matematică, de cunoașterea
mediului, de muzică în cadrul
cărora educatoarea planifică
anumite
teme(povești,
poezii, cântece, jocuri de
perspicacitate, etc), și apoi le
transmite pe grupul grupei
prin diverse linkuri sau prin
mesaje video sau vocale,

mișcarea
fizică
este
esențială pentru perioada
izolării. Astfel, educatoarea
(prin sugestiile de activități
pe care le transmite părinților
pentru a le desfășura cu
copiii) și părinții chiar dacă
sunt ocupați trebuie să o
pregătească sau să o
încurajeze zilnic activitatea
de motricitate grosieră a
copilului. Momente de dans,
jocuri psihomotrice, jocuri de
imitare (ex: Simon says,
scaunele muzicale, freeze
dance, etc) sau de trasee
prin casă sunt activități care
pot stimula motric copiii în
această perioadă. Astfel, ei
își vor consuma energia
chiar dacă nu ies afară și se
vor odihni mai bine, vor
colabora mai bine. Totodată
copilul poate fi stimulat să
ajute la diverse activități
casnice care să-i ocupe în
mod plăcut și util timpul.
Educatoarea poate planifica
diverse teme în cadrul
activităților practice prin care
copiii își pot ajuta părinții la
aranjatul mesei, sortatul
hainelor și al vaselor pentru
mașina de spălat, strânsul
jucăriilor
și
datul
cu
aspiratorul. Aceste activități
sunt îndrăgite de copii și
foarte
utile
pentru
dezvoltarea încrederii în
sine, a autonomiei și a
multor alte abilități practice.
Atunci când din actul didactic
trebuie desfășurat în mediul
online grădinița joacă un rol
foarte
important
pentru
părinte în organizarea unor
rutine,
momente
reper,
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acces la activități potrivite
pentru copii. În contextual
actual rolul și energia
educatorului trebuie să fie
orientate pe lângă acest
sprijin pentru părinte, către
conectarea
cu
copilul
preșcolar,
menținerea
stabilității și a continuității
relației lor și mai puțin pe
obiectivele învățării și a
planurilor
curriculare.
În
această perioadă asigurarea
suportului
emoțional
și
comunicarea permanentă cu
preșcolarii
atât
din
perspectiva părinților, cât și a
educatorilor contează mult
mai mult decât cantitatea de
activități sau scopul lor.
Bibliografie:
https://liceuliuliumaniu.ro/202
1/01/12/activitatea-onlineoprovocare-si-la-gradinita/
https://www.didactic.r
o/materiale-didactice/referatactivitatea-online
https://www.edupedu.r
o/ce-este-important-ineducatia-prescolarilor-invremea-izolarii/
https://www.portalinva
tamant.ro/articole/noutati97/profilul-psihologic-alprescolarului-3-6-anietapele-pe-care-trebuie-sale-cunoasca-educatorii-siparintii-8370.html
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VALORI BIBLIOFILE ÎN COLECȚIILE BIBLIOTECII CASEI
CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ
Bibliotecar Ana Macovei
Casa Corpului Didactic Neamț
Potrivit
DEX,
o
persoană bibliofílă reprezintă
un iubitor sau un colecționar
de cărți rare și prețioase. O
ediție bibliofilă se referă la o
carte
rară,
frumoasă,
prețioasă, editată în condiții
grafice
deosebite. Casa
Corpului Didactic Neamț
deține o varietate de cărți de
interes
bibliofil,
de
la
dicționare
și
cărți
de
beletristică în limba franceză,
de la 1889,
reviste rare
(numere
din
Revista
Fundațiilor Regale), până la
cărți bogat illustrate, din
literatura pentru copii. M-am
oprit asupra cărților
din
literature pentru copii, cărți
menite
parcă,
prin
frumusețea ilustrațiilor, să
îndemne la lectură. Editurile,
în perioada 1948-1989 se
întreceau în editarea cărților
destinate dezvoltării gustului
pentru lectură în rândul celor
mai mici cititori.
Mi-am
îndreptat
atenția
asupra editurii Socec și a
Editurii Tineretului.
Editura „Socec & Co.”,
înființată și dezvoltată de
Ioan V. Socec, a fost una
dintre primele edituri mari din
România, considerată de
istorici ca fiind cea mai
importantă întreprindere a

industriei românești a cărții,
începând din anii 1870, până
la
sfârșitul
perioadei
interbelice. Casa de librărie
și de editură Socec a fost
desființată în anul 1948.
1.De la editura Socec am
ales cartea Ion Creangă
copil care surprinde prin
umorul
dezvoltat
de
ilustrațiile realizate
de
Gheorghe Labin. Cartea e
prezentată cu un font de
dimensiuni mari, intercalând
pagini
conținând
doar
ilustrații cu pagini în care
textul este așezat pe 2
coloane. Cele 16 file ale
cărții sunt tipărite pe o
singură parte iar intriga
poveștii este susținută cu
ilustrații monocromatice sau
bicolore realizate de pictor și
decorator român Gheorghe
Labin, profesor la Institutul
de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu”
din
Iași
,
profesor ce a
urmat
Academia de Arte Frumoase
cu pictorii Camil Ressu și
Cecilia
Cuțescu-Storck.
Cartea
are
o
copertă
cartonată ce dezvăluie de la
prima ilustrație a ei că
suntem invitați să citim o
carte ce ne va impune o
stare de bine.
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2.Editura Tineretului, o
editură prolifică în materie de
carte ilustrată pentru copii,
este prezentată pe blogul
ColoRo sub următoarea
formă:
Editura Tineretului, poate
cea mai eclectică editură
postbelică, cu o plajă de
cititori
între
3
şi
nedeterminaţi ani, lansând
pe lângă cărţile de poveşti,
romane de aventuri sau
versuri pentru copii şi volume
de interes general, precum
cele ştiinţifice, istorice sau
geografice, a antrenat şi
propulsat graficieni de mare
valoare, care ulterior şi-au
dezvoltat stiluri grafice ca
amprente
vizuale
uşor
recognoscibile.
De la această editură, am
ales publicațiile:
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Dumitru
AlmașVânătoarea lui Dragoș,
apărută în anul 1963, având
40 pagini cu text si ilustrații
color realizate de C.Baciu.
Fiecare capitol se deschide
cu versuri din poezia Dragoș
a lui Vasile Alecsandri.
Contururile ilustrațiilor sunt
dure, cu linie îngroșată, de
culoare neagră, scoțând în
evidență duritatea vremurilor
din istoria poporului român

-Dumitru Almaș-Fata de la
Cozia, apărută în 1966,
având
42
de
pagini,
surprinde
prin
oralitatea
stilului, prin modul în care
încă de la început, autorul ne
face curioși prin îndemnul:
Ascultați povestirea Mariei,
fata de la Cozia. Cartea
conține la subsolul paginilor,
explicații
pentru
unele
cuvinte vechi. Ilustrațiile sunt
viu colorate, reușind să
prezinte pe fundalul unei
perioade sângeroase din
domnia
lui
Țepeș,
o
frumoasă
poveste
de
dragoste.
Realizate
de
Gheorghe Marinescu despre

care aflăm
pe blogul
ColoRo
că
Odată
cu
reorganizarea editorială din
1969,
când
editura
Tineretului se va diviza în
editura
Ion
Creangă,
specializată în carte pentru
copiii pre- şi şcolari, şi
editura Albatros, axată pe
adolescenţi
şi
tineret,
Gheorghe Marinescu face
pasul
spre
speculativul
teritoriu al ilustraţiei pentru
copii

-I.L.Caragiale-Schițe,
apărută în 1958, având 96
pagini, în care personajele
caragialiene sunt redate
caricatural de M. Gion. Cu
excepția copertei realizată în
tuș și acuarelă, ilustrațiile
sunt
schițe în tuș, ce
evidențiază
titlul
cărții.
Titlurile celor 9 schițe alese
sunt încadrate în desene în
tuș ce prind într-un cerc, ca o
horă,
derularea
evenimentelor descrise.
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Lăsându-ne ghidați de
cărțile de interes bibliofil,
putem pătrunde mai adânc
în înțelesul multor pagini
literare, al căror înțeles ne
poate fi sugerat de conturul
ilustrațiilor și de culorile
alese.
Webgraphie
https://ro.wikipedia.org/wiki/S
ocec
http://coloro.blogspot.com/2014/02/ghe
orghe-marinescu.html
https://lajumate.ro/fabule-deesop-ilustratii-gheorghelabin-editie-interbelic13189675.html
https://ro.wikipedia.or
g/wiki/Gheorghe_Labi
n
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METODE INOVATIVE ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR TEHNICE
Profesor ing. Macovei Ionel Alexandru
Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț
Inovația în predarea
disciplinelor tehnice
a
reprezentat și trebuie să
reprezinte o preocupare de
bază a formatorului
de
calificare.
În contextual actual
pandemic dar și pentru a
suplini anumite deficiențe
organizatorice, logistice sau
pentru a crește gradul de
atractivitate
al meseriilor,
metodele innovative devin
aproape obligatorii.
Pentru
disciplinele
aferente
calificării
în
domeniul silvic aș menționa
câteva
posibile
metode
alternative:
1.
Utilizarea
tehnologiei IT în predarea
disciplinelor
2.
Prezentarea
mapelor electronice (colecții
de fotografii ce suplinesc
materialul didactic în anumite
situații
3.
Utilizarea scurt
metrajelor
(filme
de
specialitate)
4.
Vizita de studii
1.
Despre
utilizarea tehnologiei IT se
poate discuta foarte mult
existând
avantaje
și
dezavantaje. Deși la prima
vedere e o metodă facilă,
aceasta își arata de multe
ori limitele. De exemplu, în
prezentarea dendrologică a

unei specii Bradul alb (Abies
alba), printr-o simplă tastare
pe Google, putem accesa
Wikipedia
valorificând
imaginile
și
hărțile
arealistice, nu și descrierile
care lasă întotdeauna de
dorit
2.
Ce
sunt
mapele electronice?

care poate suplini deplasările
lungi și uneori consum inutil
de
timp.
În
cadrul
materialului am postat un

Colecții de fotografii
realizate cât mai organizat și
profesional, care pot suplini
materialul didactic în context

pandemic, un fel de atlase
cu fotografii. Necesită timp și
pricepere
din
partea
realizatorului,
nu
orice
fotografie fiind și material
didactic.

3.
Utilizarea scurt
metrajelor, o soluție la
îndemână, utilă și eficientă
29

astfel de film dar și
recomandarea de a viziona
pe youtube material precum
”Gestionarea depozitelor de
bușteni cu clupa electronica”
sau
”
Inventarierea
punctelor
rezultate
din
regenerarea natural sau
artificială”
4.
Vizita de studii
– foarte eficientă și apropiată
de condițiile reale, necesită
efort suplimentar, o bună
relaționare
cu
agenții
economici și de multe ori
cheltuială proprie iar în final
nici măcar o apreciere
verbala a manageriatelor,
rămânând doar satisfacția
profesională proprie.
Vizitele, acestea pot fi
făcute atât în cadrul orelor
de instruire practică cât și
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individual de către elevi sau
cursanți și pot devein sursă
de material filmat sau
fotografiat,utilizat ulterior in
demersul didactic.
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BIBLIOTECILE ȘCOLARE, LA CEAS ANIVERSAR

Bibliotecar, Fotea Reghina
Colegiul Național „Calistrat Hogaș
Ziua Internaţională a
Bibliotecilor Școlare a fost
promulgată în anul 1999 de
către dr. Blanche Woolls,
preşedintele de atunci al
Asociaţiei Internaţionale a
Bibliotecilor Şcolare, și era
sărbătorită în ultima zi de
luni a lunii octombrie.
În anul 2008, Ziua
Internațională a Bibliotecilor
Şcolare a fost transformată
de
către
Asociația
Internațională a Bibliotecilor
Şcolare (IASL) în Luna
Internațională a Bibliotecilor
Şcolare.
Este o sărbătoare
specială menită să aducă în
atenția
comunității
importanța și rolul bibliotecii
școlare în educarea elevilor.
În
acest
an,
bibliotecarii
școlari
din
județul Neamț, sub egida
Filialei ABR Neamț, au
celebrat acest eveniment,
prin derularea online a
activității cu titlul „VALORI
BIBLIOFILE
ÎN
BIBLIOTECILE ȘCOLARE
DIN JUDEȚUL NEAMȚ”.
Activitatea
a
fost
organizată de Biblioteca
„Veronica Micle” a Colegiului
Național „Calistrat Hogaș”,
bibliotecar Reghina Fotea,
alături de dna Macovei Ana –
bibliotecar la Casa Corpului

Didactic Neamț, dna Popa
Elena
–
bibliotecar la
Colegiul Național „Petru
Rareș”, dna Popa Iuliana –
bibliotecar la Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri, Săbăoani
și dna Rodica Blaga bibliotecar
la
Școala
Gimnazială „I. Gervescu”,
Săvinești.
Scopul activității, care
se dorește a deveni o tradiție
în
cadrul
manifestărilor
consacrate
Lunii
Internaționale a bibliotecilor
școlare, a fost acela de a
pune în valoare și de a
promova cartea veche, rară
și cartea
bibliofilă din
colecțiile bibliotecilor școlare,
păstrată cu grijă ca un bogat
tezaur bibliofil.
În cadrul activității, au
fost prezentate materiale
care au scos la lumină fondul
de documente rare și
bibliofile
din
bibliotecile
școlare nemțene a căror
valoare
culturală
este
determinată de vechimea și
raritatea lor, de însemnările
sau
Ex
libris-urile
de
proprietate pe care le au, de
ilustrațiile sau ornamentele
tipografice
(frontispicii,
gravuri).
Lucrări prezentate în
cadrul activității au fost:
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Bibliofilia
între
ştiinţă şi pasiune,
prezentare realizată
de Rodica Blaga –
bibliotecar la
Şcoala
Gimnazială „I.
Gervescu” din localitatea
Săvineşti;
- Valori
bibliofile
aflate în colecţiile
bibliotecii „Veronica
Micle” a Colegiului
Naţional
Calistrat
Hogaş”
din
Piatra-Neamţ,
prezentare
realizată
de
bibliotecar
Reghina Fotea;
- Cartea bibliofilă în
colecţiile bibliotecii
Liceului
Teoretic
„Vasile Alecsandri”
din
localitatea
Săbăoani,
judeşul Neamţ, prezentare
realizată
de
bibliotecar
Iuliana Popa;
- Cartea
veche
în
biblioteca Colegiului
Naţional
„Petru
Rareş” din PiatraNeamţ,
prezentare
realizată
de
bibliotecar Elena Popa;
- Literatură
pentru
copii, apărută la
Editura
Librăriei
SOCECU&Comp şi
la Editura
-
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Tineretului,
în colecţiile
bibliotecii Casei Corpului
Didactic Neamţ, prezentare
realizată de bibliotecar Ana
Macovei.
Atmosfera plăcută și
calitatea
materialelor
prezentate sunt doar o parte
dintre consideren- tele care
au
determinat
succesul
activității, pe care o socotesc
un bun prilej de promovarea
și de valorizare a exemplelor
de
bună
practică
din
domeniul bibliotecar.
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GO, ICELAND, GO !
Profesor MIHAELA POPA , inspector școlar
Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Plăcute şi recente
amintiri, legate de experiența
profesională și personală
într-o superbă țară nordică,
Islanda, stau rânduite frumos
şi
perfect
aranjate
în
sertarele memoriei mele.
Despre această experiență
aş putea scrie folosind o
mulțime
de
epitete,
hiperbole, adjective la gradul
de comparaţie absolut şi
interjecţii ce exprimă stările
de beatitudine şi de magie
trăite pe acele meleaguri.
Experiența
profesională a fost posibilă
datorită proiectului TRUE Tolerance, rights and unity in
education,
finanțat
prin
Programul
de
Educație,
Burse,
Ucenicie
și
Antreprenoriatul Tinerilor în
România
din
granturile
Spațiului
Economic
European
(SEE)
–
mecanismul financiar 20142021, al cărui beneficiar este
Inspectoratul
Școlar
Județean Neamț. Astfel, am
fost
printre
fericitele
persoane
selectate
să
participe la activitatea de
mobilitate cu tema Diverse
society
–
Diverse
Classrooms.
Student
diversity benefiting social
diversity. Living together,

learning together, working
together, în Borgarnes Islanda,
furnizorul
de
formare fiind InterCultural
Iceland, www.ici.is.
O stare de seninătate,
bucurie și tihnă m-a cuprins
în momentul în care m-am
hotărât să scriu despre
această
experiență
de
învăţare,
pe
care
am
dobândit-o
la
acest
interesant curs, alături de alţi
20 de participanţi din Spania,
Italia, Germania şi Franța cei mai mulţi dintre ei fiind
profesori,
dar
şi
reprezentanţi ai ONG-urilor
din domeniul educaţional.
Experiența
profesională a fost unică
datorită noutăţii subiectelor
prezentate,
a
calităţii
materialelor, strategiilor de
abordare, dar şi a dinamicii
grupurilor
şi
varietăţii
programului.
Dintre temele cursului de
formare, toate de actualitate
şi de o importanţă majoră
pentru participanţi, cum ar fi
Educaţia interculturală în
Europa, Învăţarea bazată pe
competenţe
în
şcoala
actuală,
Învăţarea
prin
cooperare
în
mediul
intercultural–
metode
şi
procedee
didactice,
Evaluarea învăţării, Egalitate
şi/sau echitate în educaţie –
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educaţia pentru toţi, Modelul
CLIM – învăţarea prin
cooperare
în
echipe
multiculturale etc., am ales
să prezint rolul şi beneficiile
metodei Jigsaw sau așa cum
o
știm
noi,
metoda
mozaicului.
O să pornim în
această
călătorie
de
descoperire
a
tărâmului
magic Islanda și, împreună,
o să facem un exercițiu de
imaginație, folosind această
metodă pe care am exersato în cadrul cursului și o să
organizăm Excursia noastră
școlară în Islanda/ Our
school trip to Iceland.
Cum facem acest lucru cu
elevii noștri!? Nimic mai
simplu, ar fi spus Gudrun
Petursdottir,
formatorul
nostru: Mihaela Ioansdottir
(așa m-ar fi chemat dacă maș fi născut în Islanda),
profesor la clasă, stabilește
tema de studiu Excursia
noastră școlară în Islanda,
pe care o împarte în patru
subteme, prin intermediul a
patru întrebări caracteristice
celor patru domenii/ subteme (istorie, geografie și
geologie, vreme și climă,
cazare și transport):
Sub-tema 1. History –
Which are historical
and places to visit in
Iceland?
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Sub-tema
2.
Geography
and
geology – Which are
the interesting sites to
visit
in
Iceland
regarding geography
and geology?
Sub-tema 3. Weather
and climate – Which
are the characteristics
of the different periods
of the year to visit
Iceland and which
clothes do you need
to wear in each
season?
Sub-tema
4.
Accommodation,
transport and logistic
– Which are the
different possibilities
to
travel
around
Iceland?
Pentru fiecare domeniu voi
realiza o fișă, iar acestea
vor fi oferite grupului format
din 4 elevi. Fiecare elev din
echipă, primește un număr
de la 1 la 4 si are ca sarcină
să
studieze,
în
mod
independent,
sub-tema
corespunzătoare numărului
său. El trebuie să devină
expert în problema dată. De
exemplu, elevii cu numărul 1
din
toate
echipele
de
învățare
formate,
vor
aprofunda
sub-tema
cu
numărul 1. Cei cu numărul 2
vor studia sub-tema numărul
2, și așa mai departe.
Fiecare elev studiază subtema lui independent, în
clasă sau ca temă pentru
acasă. Urmează constituirea
grupului de experți. După ce

au parcurs
faza
de
lucru

fiecare
dintre
elevi)
este

independent, experții cu
același număr se reunesc,
constituind grupe de experți
pentru a dezbate problema
împreună. Astfel, elevii cu
numărul
1,
părăsesc
echipele de învățare inițiale
și se adună la o masă pentru
a aprofunda sub-tema cu
numărul 1. La fel procedează
și ceilalți elevi cu numerele
2, 3,4. Scopul comun al
fiecărui grup de experți este
să se instruiască cât mai
bine,
având
responsabilitatea
propriei
învățări si a predării și
învățării colegilor din echipa
inițială. La reîntoarcerea în
echipa inițială de învățare,
experții transmit cunoștințele
asimilate, reținând la rândul
lor cunoștințele pe care le
transmit colegii lor, experți în
alte sub-teme. Modalitatea
de transmitere trebuie să fie
scurtă, concisă, atractivă,
putând fi însoțită de suporturi
audio-vizuale,
diverse
materiale.
Cu
certitudine,
metoda Jigsaw este o
modalitate eficientă de a
învăţa despre un subiect,
într-un mod cooperativ. La
fel ca într-un puzzle, fiecare
piesă (în cazul de faţă,
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esenţială pentru finalizarea şi
înţelegerea
completă
a
produsului final. Faptul că
fiecare elev este esenţial,
face ca această metodă să
fie una eficientă.
Și iată cum s-au pregătit
elevii din școala mea pentru
excursia în Islanda:
Sub-tema 2 Islanda este cea
mai vestică țară a Europei.
Este o țară superlativelor
europene, aici aflându-se
cea mai mare cascadă a
continentului, dar și cea mai
înaltă și cu cel mai mare
debit de apă, cel mai mare
ghețar și cel mai mare parc
natural, dar și peisaje
vulcanice nemaiîntâlnite în
Europa. În Islanda este
singurul loc din lume unde se
poate vedea foarte bine
îmbinarea plăcilor tectonice,
insula fiind străbătută de
placa nordamericană și cea
europeană. Acest fapt face
ca țara să se mărească cu 2
cm în fiecare an, iar într-un
timp geologic destul de mare
putem
chiar
asista
la
separarea în două a insulei.
Fiecare pas pe tărâmul
islandez este o provocare
fotografică, și asta mai ales
pentru că la fiecare pas
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peisajul se schimbă, trecând
de la coastele oceanice și
fiorduri, la vaste zone aride
pline de praf și cenușă
vulcanică. Pentru ca totul să
devină și mai greu de
imaginat, pe lângă toate
acestea, mai trebuie să
enumerăm
și
gheizere,
platouri de lavă uscată,
dealuri întregi cu depuneri
sulfuroase, iar în fundal
munți de forme trapezoidale,
care mai de care mai frumos
și mai spectaculos. Deși sar putea crede că Islanda
este o insulă a vulcanilor, aș
putea spune că este mai
degrabă
o
insulă
a
cascadelor, care se întâlnesc
la tot pasul.
Dacă până mai ieri ştiam
despre Islanda doar că este
o ţară nordică, cu o capitală
al cărei nume, acum câtva
timp, mi se părea greu de
gângurit, iar acum mi se pare
foarte melodios, cu oameni
mai tot timpul încotoşmănaţi
din cauza frigului, acum pot
să spun că Islanda este
tărâmul magic, cu cel mai
curat aer, cea mai cristalină
apă și cel mai frumos cer,
unde frigul te întâmpină cu
căldură!
Go, Iceland, go!
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SOCIETATE DIVERSĂ – CLASĂ DIVERSĂ

Prof. Ana-Alina Ichim
Inspector școlar pentru limbi moderne
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Introducere
Profilul bazat pe noile
paradigme
ale
competențelor, indiferent de
specializarea pe care o
avem noi, profesorii, adaugă
și
abilități
interculturale
dimensiunii lingvistice a vieții
noastre.
Așadar,
cum
dezvoltăm aceste abilități de
învățare și predare incluzivă
și cooperativă în cadrul unui
grup divers?
Programul
Working
together
for
a
green,
competitive and inclusive
Europe - Proiect TRUE Tolerance, rights and unity in
education
2018-EY-PMIPR2-0011,
finanțat
prin
Programme for Education,
Scholarship,
Youth
Apprenticeship in Romania
din granturi EES – schema
financiară
2014-2021,
organizat de Inspectoratul
Școlar Județean Neamț a
oferit
pârghiile
pentru
obținerea acestor informații,
prin participarea la cursul
Diverse Society – Diverse
Classroom,
din
cadrul
instituției ICI - InterCultural
Iceland,
organizat
in
Borgarnes, Islanda.

Impactul asupra
activității la clasa : CLIM
În cadrul cursului, au
fost
prezenate
diferite
metode
de
educație
intercultural, dintre care cea
care are un grad de
aplicabilitate foarte ridicat la
oricare dintre discipline este
metoda
Cooperative
Learning in Multicultural
Groups (CLIM) – Învățare
cooperativă
în
grupuri
multiculturale.
Metoda CLIM a fost
pentru prima dată utilizată în
Belgia , în școlile primare, în
1995. CLIM își propune să
aducă un răspuns la nevoile
de educație intercultural prin
organizarea de parteneriate
în cadrul unor grupuri
eterogene,
combinând
procesul didactic bazat pe
principiul ”toți împreună în
aceeași clasă” cu cel de
organizare a conținutului
academic prin interacțiunea
dintre elevi.
Prin urmare, această
metodă face parte dintr-o
abordare
socioconstructivistă, factorul de
interacțiune fiind considerat
un element cheie în procesul
de învățare. Participarea
tuturor
elevilor
dintr-o
singură clasă în grupuri de
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lucru este considerată o
condiție necesară pentru
accesul egal la competențe.
Cu alte cuvinte, lucrul în
grupuri mici eterogene și
lucrul împreună pentru a
îndeplini o anumită sarcină
are ca scop motivarea
elevilor să învețe prin
creșterea stimei de sine,
învățând mai mult și în
circumstanțe mai bune decât
ar face-o individual. De
asemenea,
elevii
pot
dezvolta adevărate relații
interpersonale și pot depăși
barierele pe care abordările
individuale
utilizate
în
general le pot ridica.
Lucrul în grup nu
garantează însă participarea
efectivă a fiecărui student.
Statutul acordat elevului în
cadrul grupului este un factor
de succes al CLIM. În cadrul
fiecărei grupe (în general 4
până la 5 membri), fiecărui
elev i se alocă un rol și i se
dau sarcini de îndeplinit.
Aceste roluri permit grupului
să funcționeze autonom fără,
în
principiu,
asistența
profesorului. Sarcinile și
rolurile sunt de diferite
niveluri
de
dificultate,
permițând fiecărui membru
să-și exprime abilitățile fără a
fi plasat într-o poziție de
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eșec. Prin urmare, este
necesar să nu se acorde
același rol în mod sistematic
aceluiași elev atunci când
CLIM este utilizat în mod
regulat de către profesor.
Este important ca fiecare
participant
să
încerce
diferitele roluri, cele mai
frecvent propuse fiind cele
de facilitator (persoana care
animează
grupul
și
orchestrează
îndeplinirea
diferitelor sarcini alocate de
către trainer), prezentator
(responsabil cu întocmirea
rapoartelor și conducerea
prezentărilor plenare) și
manager
de
materiale/resurse, manager
de sincronizare și armonizor
(care arbitrează în caz de
conflict în cadrul grupului).
Profesorul trebuie să
fie vigilent în ceea ce
privește
constituirea
grupurilor (vizând cel mai
înalt nivel de eterogenitate
posibil) și alocarea rolurilor
(permițând fiecărui elev să
experimenteze fiecare dintre
diferitele roluri), fiind dispus
să delege responsabilitatea
de lider, către grupuri.
Principiul concentrării
activităților în cadrul CLIM
implică combinarea unei
provocări intelectuale cu
sarcini centrate pe învățarea
unui
concept
specific.
Diferitele sarcini trebuie să
permită
mobilizarea
capacităților
multiple
în
rândul studenților pentru a
asigura participarea fiecărui
individ.
Preocuparea
valorificării diferitelor tipuri de

inteligență
(v.
teoria
inteligențelor multiple a lui
Howard
Gardner)
este
adesea citată de utilizatori ca
fiind cea care ar trebui
folosită pentru selectarea
sarcinilor să le aloce cărora
studenții. În timp ce CLIM
pune un accent puternic pe
abilitățile lingvistice, ar trebui
mobilizate și alte abilități
precum logica, exprimarea
artistică și corporală (v.
metoda
Total
Physical
Response).
Toate
sarcinile
propuse de profesor sunt
rezumate pe un fișier de
resurse. Diferitele sarcini
trebuie să stimuleze elevul
spre învăţarea unei noţiuni
sau concept dat. Creatorii
CLIM recomandă activarea
unei rotații a rolurilor după
finalizarea fiecărei sarcini,
precum și formarea de noi
grupuri de lucru pentru a
evita competiția inter-grup.
Acest lucru necesită totuși
un nivel semnificativ de
organizare și se recomandă
schimbarea rolurilor și a
grupurilor numai între fiecare
proiect CLIM (ceea ce
înseamnă planificarea mai
multor procese CLIM în
cursul anului și înregistrarea
ce grupuri au fost deja
formate și ce roluri au fost
deja alocate și cui) . De
asemenea, considerăm că
idea de competiție poate fi
un factor pozitiv în procesul
de învățare. Preocuparea
principală este să nu se
creeze grupuri care să
acționeze pe termen lung,
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ceea ce ar putea duce la
integrarea
unui
comportament competitiv pe
termen lung.
Dintre diferitele sarcini
din cadrul CLIM, am distins
următoarele faze:
1.
Sarcina
introductivă: aceasta este
scurtă, obiectivul profesorului
fiind acela de a defini
noțiunile/conceptele
de
însuşit, de a forma grupele,
de a repartiza rolurile, de a
explica modul în care fiecare
elev intervine în proces și
eventualele rotații de rol sau
reconstrucții de grup și, în
final, să distribuie detalii
despre sarcinile de îndeplinit.
2.
Exprimarea
impresiilor elevilor asupra
noțiunii/conceptului
de
dobândit : această sarcină
poate fi împărțită în două
faze:
(a)
o
exprimare
individuală de către elev cu
ajutorul unui suport ad-hoc
(listă de cuvinte, desen,
diagramă,
Q-sort,
fotolimbaj...) apoi (b) schimb în
cadrul fiecărui grup asupra
diferitelor impresii, urmat de
o confruntare sau dezbatere.
Această sarcină ar trebui să
dezvolte un nivel inițial de
reflexivitate în ceea ce
privește noțiunea/conceptul
de dobândit și să stimuleze
motivația elevului.
3. Citirea individuală a
diferitelor
resurse
complementare propuse de
profesor,
fiecare
dintre
acestea oferind o anumită
perspectivă
asupra
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conceptului/noțiunii.
Dacă
natura și originea resurselor
sunt similare de la un grup la
altul, acestea ar trebui să fie
diferite pentru fiecare elev.
Prin
urmare,
profesorul
trebuie să planifice patru
până la cinci fișiere de
resurse (în funcție de
numărul de elevi per grup)
care evidențiază anumite
abilități, procese de gândire,
practice
relative
la
conceptul/noțiunea
de
dobândit.
4. Analiză încrucișată
între elevii care au avut
aceleași resurse. Această
sarcină ar trebui să crească
gradul de înțelegere a
problemei de discutat.
5. Revenirea la grup
(sau crearea de noi grupuri
asigurându-se
că
toate
resursele sunt prezente în
fiecare grup) și împărtășirea
între elevi a elementelor
cheie din fiecare dintre
documente.
6. Rezolvarea unei
situații-problemă
care
mobilizează
abilitățile
dobândite
în
sarcinile
anterioare, dar și cunoștințe
bazate pe experiență și
valori pe care elevii le pot
propune. Fiecare situațieproblemă este diferită de la
un grup la altul.
7. Prezentarea în
ședință plenară a concluziilor
din situațiile problematice.
Profesorul poate motiva
elevii
să-și
imagineze
metode
originale
de
prezentare (teatru, joc de
rol...).

8. O concluzie a
profesorului. Aceasta trece
în revistă punctele cheie
care trebuie reținute pe
concept/noțiune, pentru a
răspunde la orice întrebări
restante, pentru a evidenția
dificultățile întâlnite în timpul
sesiunilor de lucru în grup și
pentru a pune sub semnul
întrebării
aspectele
comportamentale
ale
cooperării (ce funcționează,
ce nu). Rareori, profesorul
trebuie să intervină în fazele
2 până la 7. Este uneor
nevoie să răspundă la
anumite întrebări sau să
controleze calendarul (dacă
timpul
necesar
pentru
anumite sarcini este mult mai
lung sau mai scurt decât era
planificat).
Concluzie si discutii
Această metodă, pe
lângă structura axată pe
dimensiunile interculturale,
respectă și principiul învățării
centrate pe elev, acesta fiind
cel care utilizeză și își
dezvoltă
abilitățile
de
exprimare orală, de analiză
și sinteză a informațiilor, de
structurare și susținere a
unui discurs pe o temă dată,
față de un public restrâns și
care colaborează strâns cu
ceilalți colegi, construind
împreună
explicații
și
prezentări de conținuturi
științifice.
Pe de altă parte, deși
avantajoasă și aplicabilă la
toate
vârstele
elevilor,
metoda CLIM nu se pretează
oricărui tip de conținuturi și
durează destul de mult timp
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– atât ca pregătire a
materialelor, cât și ca durată
a rezolvării sarcinilor - ceea
ce poate deveni descurajant
pentru profesori și elevi
deopotrivă.
Însă
obiectivul
fundamental
al
acestei
metode, dincolo de disciplina
de lucru, de limba utilizată
sau de nivelul de dificultate,
este acela de a integra și
exploata
talentele,
cunoștințele și trăsăturile de
personalitate și caracter ale
elevilor care provin din medii
culturale diferite, care au
ceva deosebit de transmis și
descoperit către și de către
noi toți.
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CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ
- LIDER DE CONSORȚIU ERASMUS+
informatician Ovidiu Mâță
Casa Corpului Didactic Neamț

Casa
Corpului
Didactic Neamț a obținut
acreditarea Erasmus pentru
mobilități
Erasmus+
în
domeniul „Educație școlară”,
număr de referință: 2020-1RO01-KA120-SCH-095554.

solicitantul a realizat un plan
de
implementare
a
activităților de mobilitate de
înaltă calitate ca parte a
efortului
mai
larg
de
dezvoltare
și
internaționalizare
a

Acreditarea Erasmus
este un instrument pentru
organizațiile din sectoarele
educația adulților formarea
profesională (și educație
școlară care doresc să se
implice în proiecte și activități
de schimb și cooperarea
transfrontalieră. Organizațiile
acreditate Erasmus au acces
simplificat la oportunitățile de
finanțare în cadrul Acțiunii
Cheie
1
în
cadrul
Programului 2021-2027.
Obținerea acreditării
Erasmus confirmă faptul că

organizației.•
Acest plan se numește Plan
Erasmus și este o parte
cheie
a
solicitării
de
acreditare Erasmus.
Membrii consorțiului
Erasmus+ al cărui lider este
Casa
Corpului
Didactic
Neamț, sunt: Colegiul Tehnic
„Miron Costin” Roman, Liceul
Tehnologic „Ion Creangă”
Pipirig, Şcoala Gimnazială
„Regina Maria”, oraşul Bicaz,
Centrul
Şcolar
pentru
Educaţie Incluzivă –Tîrgu
Neamţ,
Liceul
„Mihail
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Sadoveanu” Borca, Liceul
Teoretic „Vasile Alecsandri”
Săbăoani.
Obiectivele propuse
în cadrul acestui consorțiu,
sunt:
Îmbunătățirea în 5
ani a formării
profesionale
a
150
de
cadre
didactice
care predau
în mediul
rural și urban
în
școlile
partenere în
scopul
creșterii
actului
educațional la standarde
europene.
Reducerea
ratei
abandonului școlar cu 5 %
în școlile din consorțiu, în
următorii
5
ani,
prin
îmbunătăţirea
calităţii
serviciului de educaţie și
adaptarea la nevoile şi
opţiunile a peste 100 elevi.
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Creșterea
dimensiunii europene în
școlile din consorțiu, în
următorii 5 ani,prin atragerea
unui volum cu 50% mai mare
de
finanţare
pentru
activităţile didactice și de
formare
personală
și
profesională.
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