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DE
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UMANE
DIN
UNITĂȚILE
DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Prof. dr. Barbu Daniela Luminița, director, Casa Corpului Didactic Dâmbovița
Cultura organizațională a școlilor din învățământul preuniversitar este rezultatul interacțiunii
a trei subculturi: a elevilor, a cadrelor didactice și a directorului. Prin natura dinamicii la nivelul
unității de învățământ, în comparație cu celelalte două categorii, dar și sub raportul normelor,
valorilor, obiceiurilor și miturilor pe care le promovează, cadrele didactice sunt definitorii în
construirea unei culturi puternice, dar și a unei culturi a calității în unitățile de învățământ
preuniversitar. Din această perspectivă, dezvoltarea resursei umane reprezintă nu numai o obligație
sau un drept, conform Legii educației naționale nr. 1/2011. De asemenea, nu poate fi analizată
exclusiv ca un indicator, conform standardelor de calitate, ci este parte a culturii școlii, ca
organizație care învață.
Analizând din perspectivă culturală acest aspect, în domeniul dezvoltării resursei umane, se
constată următoarele aspecte: accentuarea interesului individual în defavoarea celui colectiv și
având ca scop imediat obținerea de documente de finalizare a formării în defavoarea implementării,
în activitatea proprie, a achizițiilor dobândite în cadrul activităților de formare continuă; creșterea
rolului competiției și a afirmării proprii în defavoarea cooperării și dezvoltării spiritului de echipă,
ceea ce generează încetinirea progresului colectiv, dar și perceperea școlii ca instituție folosită de
individ în realizarea scopurilor proprii; reticența de a pune în practică proiecte de dezvoltare a
resursei umane, de a face analize pertinente de nevoi în această direcție; orientarea spre rezultate
imediate concretizate în activități de diseminare superficială, în defavoarea celor pe termen lung,
care presupun analiză de rezultate din perspectiva aplicării achizițiilor de la activitățile de formare.
Manifestările sunt oarecum justificate din perspectiva specificului culturii la nivelul sistemului de
învățământ preuniversitar românesc, dar și din perspectiva culturii naționale. Aspectele menționate
nu presupun constatări general valabile, imposibil de modificat.
Uneori, discrepanțele sunt evidente. Analizând documentele proiective ale școlilor, pot fi
identificate valori precum: calitate, echipă, colaborare, noutate etc. Din perspectiva asupra
dezvoltării resurselor umane, rezultatele sunt divergente, deși punctul comun îl constituie calitatea.
Este evident faptul că formarea continuă din perspectivă organizațională reprezintă soluția
optimă atât în dezvoltarea școlii, cât și în implementarea unor valori culturale care definesc școala
ca domeniu de activitate.
Din aceeași perspectivă culturală, indicatorii definesc personalul din învățământ ca fiind mai
mult dornic de a primi sarcini, modele, indicații de la forurile superioare și mai puțin deschis spre
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inițiative proprii, spre asumare de responsabilități. În general, superiorul, prin natura funcției sale,
este cel care își asumă răspunderea și de la care angajații așteaptă puncte de plecare în activitatea pe
care urmează a o desfășura. Prin urmare, reușitele privind dezvoltarea resursei umane din școală,
din perspectivă organizațională, pot fi generate și coordonate de punctele de vedere ale directorilor,
cu atât mai mult cu cât acesta este responsabil de dezvoltarea resursei umane din unitatea de
învățământ. O strategie bine definită cu privire la dezvoltarea resursei umane, realizată din
perspectivă individuală, dar și organizațională, în care sunt implicați și motivați angajații, generează
plusvaloare în această direcție. Perspectiva organizațională conduce, în general, spre realizarea
obiectivelor instituției, în timp ce perspectiva individuală conduce, de regulă, spre satisfacție și
motivație personală. Altfel spus, respectând prevederile art. 245 (3) din Legea educației naționale
(Formarea continuă "se realizează în funcţie de evoluţiile din domeniul educaţiei şi formării
profesionale, inclusiv în ceea ce priveşte curriculumul naţional, precum şi în funcţie de interesele şi
nevoile personale de dezvoltare"), dezvoltarea resursei umane vizează atât latura organizațională,
cât și cea individuală.
Analizând dezvoltarea resursei umane din aceeași perspectivă culturală, putem afirma
orientarea pe termen scurt, raportată la rezultate imediate generate de interesul personal al
individului pentru respectarea prevederilor legislative în domeniul formării continue (acumularea a
cel puțin 90 de credite profesionale transferabile, în intervale consecutive de câte 5 ani, de la
definitivarea în învățământ). În general, individul privește dezvoltarea profesională din perspectivă
proprie, nu din perspectivă organizațională.
Din perspectiva școlii, dezvoltarea resursei umane vizează orientarea pe termen lung, în
sensul aplicării, în activitatea pe care individul o desfășoară în școală, a achizițiilor dobândite în
cadrul activităților de formare continuă. Prin urmare, dezvoltarea profesională proprie implică și
analiza rezultatelor obținute ulterior, urmare a aplicării competențelor formate/ dezvoltate.
Perspectiva individuală în domeniul formării continue generează anumite caracteristici
culturale la nivelul școlii reflectate în: un grad ridicat de individualism și masculinitate, creșterea
distanței față de putere, orientare predominantă pe termen scurt și un grad mare de evitare a
incertitudinii. La polul opus, sub aspect cultural, se situează perspectiva organizațională care
generează următoarele: creșterea gradului de colectivism și feminitate, orientarea pe termen lung și
un grad mic de evitare a incertitudinii. În principiu, ultimele caracteristici culturale sunt specifice în
cazul existenței și implementării unui proiect de dezvoltare a școlii care vizează calitatea educației
la nivel organizațional. Prin urmare, dezvoltarea resursei umane din perspectivă organizațională
facilitează inițiativa, implicarea, colaborarea, orientarea pe rezultate la nivelul școlii, asumarea
riscului în cazul unor experiențe noi.
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Se poate concluziona faptul că, viziunea organizațională asupra dezvoltării resursei umane
facilitează implementarea și dezvoltarea unei culturi a calității la nivelul școlii, într-o mai mare
măsură decât viziunea indididuală.Viziunea organizațională nu trebuie să elimine perspectiva
individuală care generează satisfacție în plan personal, motivându-l pe individ în sensul implicării
acestuia în viața școlii. Echilibrul celor două abordări, precum și abordarea corelată cu proiectarea
dezvoltării instituționale facilitează premisele asigurării calității educației în învățământul
preuniversitar.
Bibliografie
Iamandi, I.E., “Management internațional. Tema 2”, Suport de curs, ASE București, REI, 2013
*** Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
*** Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, Anexată la OMECTS nr.
5561/2011, cu modificările și completările ulterioare
Păun, E., Şcoala – abordare sociopedagogică, Editura Polirom, Bucureşti, 1999
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LEGĂTURA CURRICULUMULUI FORMAL CU ACTIVITATEA DE
EDUCAŢIE NONFORMALĂ
Prof. metodist Ungureanu Maria, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
Prof. Catrina Gabriela Florica, Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” Târgovişte, jud.
Dâmboviţa
Într-un articol, publicat în Dilema veche, Nr.481, 3-8 mai 2013, coordonatorul în cadrul
Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale,
Andrei Popescu, oferă un răspuns la întrebarea pe care însuşi o pune: „Învăţăm“ sau ne
„educăm“ nonformal? Răspunsul la a această dihotomie a devenirii unei persoane, a învăţa- a te
educa, este o concisă descriere a cadrului european pentru dezvoltare personală, profesională şi
pentru creşterea coeziunii sociale, reglementate prin ,,strategia europeană pentru educaţie şi
formare, în cadrul căreia a fost dezvoltat şi un sistem de opt competenţe-cheie (funcţional din
2006). Primele patru (comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competenţa
matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia – competenţe digitale) se regăsesc
destul de mult şi în sistemul educaţional românesc. Ele sunt completate de alte patru tipuri de
competenţe, unde învăţarea nonformală ar putea avea un cuvînt important de spus: a învăţa să
înveţi, competenţe sociale şi civice, iniţiativă şi antreprenoriat, conştientizare şi expresie culturală.
Unul dintre avantajele învăţării în contexte nonformale e dat de flexibilitatea cadrului în
care se desfăşoară şi a activităţilor care se pot realiza. Avantaj care se transformă într-o mare
provocare în momentul în care doreşti să îţi fie recunoscute abilităţile dezvoltate, deoarece
majoritatea instrumentelor de evaluare lucrează cu standarde. O parte dintre practicieni se teme de
faptul că validarea poate duce la „formalizarea“ învăţării nonformale. Cum e posibil să menţii un
echilibru corect între un proces autonom de învăţare, creativitate şi posibilitatea unei recunoaşteri
oficiale a experienţei dobîndite în acest fel?!1
Atragem atenţia asupra acestui articol considerând că este o sursă de reflecţie pentru oricare
educator ideea autorului despre necesitatea recunoaşterii experienţei dobândite în contexte
nonformale şi informale şi, mai ales, despre importanţa educaţiei nonformale în formarea unor
competenţe sociale, civice, de antreprenoriat, a abilităţilor de viaţă.
Din asfel de raţionamente şi după o analiză atentă a nevoilor de formare profesională, Casa
Corpului Didactic Dâmboviţa a inclus în lista programelor de formare, începând cu anul 2016,
Programul de formare Educaţia nonformală – management şi bune practici, care se derulează
periodic, beneficiarii fiind cadrele didacatice din învăţământul dâmboviţean.Organizat pe patru
module, programul este conceput şi derulat pe baza unor strategii de formare care să permită
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combinarea optimă a metodelor şi procedeelor activ- participative, oferind participanţilor
combinarea optimă a metodelor şi procedeelor activ- participative, oferind participanţilor
oportunitatea de implicare activă în desfăşurarea activităţii de formare. Mai mult, metodele
oportunitatea de implicare activă în desfăşurarea activităţii de formare. Mai mult, metodele
selectate, de comunicare, de explorare şi de acţiune, reprezentările vizuale selectate şi implementate
selectate, de comunicare, de explorare şi de acţiune, reprezentările vizuale selectate şi implementate
au menirea de a clarifica specificul educaţiei nonformale în raport şi în corelaţie cu formalul şi
au menirea de a clarifica specificul educaţiei nonformale în raport şi în corelaţie cu formalul şi
informalul în educaţie. Mijloacele alese vizează fixarea, sistematizarea, transferul unor experienţe
informalul în educaţie. Mijloacele alese vizează fixarea, sistematizarea, transferul unor experienţe
proprii, transmiterea informaţiilor necesare îmbunătăţirii performanţei formabililor de integrare a
proprii, transmiterea informaţiilor necesare îmbunătăţirii performanţei formabililor de integrare a
modalităţilor complementare de instruire şi de educaţie în şcoală.
modalităţilor complementare de instruire şi de educaţie în şcoală.
În calitate de formatori ai acestui modul, am avut oportunitatea să cunoaştem opiniile
În calitate de formatori ai acestui modul, am avut oportunitatea să cunoaştem opiniile
cadrelor didactice despre problematica propusă. În acest sens, chestionarele aplicate la finalul
cadrelor didactice despre problematica propusă. În acest sens, chestionarele aplicate la finalul
modului I, numit Educaţia formală, nonformală, informală – delimitări conceptuale şi
modului I, numit Educaţia formală, nonformală, informală – delimitări conceptuale şi
metodologice , au relevat situaţii concrete referitoare la valorificarea experienţelor de învăţare ale
metodologice , au relevat situaţii concrete referitoare la valorificarea experienţelor de învăţare ale
elevilor, provenite din cadrul nonformal sai informal, în activitatea didactică. Profesorii recunosc
elevilor, provenite din cadrul nonformal sai informal, în activitatea didactică. Profesorii recunosc
faptul că au creat activităţi memorabile la clasă când au integrat în orele de curs experienţe ale
faptul că au creat activităţi memorabile la clasă când au integrat în orele de curs experienţe ale
şcolarilor din cadrul programului Săptămâna Şcoala Altfel! (excursii tematice, dezbateri, masă
şcolarilor din cadrul programului Săptămâna Şcoala Altfel! (excursii tematice, dezbateri, masă
rotundă, vizite, ateliere de creaţie etc.) sau când au susţinut lecţii în afara clasei (muzeu, bibliotecă,
rotundă, vizite, ateliere de creaţie etc.) sau când au susţinut lecţii în afara clasei (muzeu, bibliotecă,
centrul parohial, parcul şcolii, centre sportive etc.). De asemenea, au menţionat posibilitatea
centrul parohial, parcul şcolii, centre sportive etc.). De asemenea, au menţionat posibilitatea
realizării unor lecţii atractive, cu un autentic caracter practic-aplicativ şi centrate pe nevoile de
realizării unor lecţii atractive, cu un autentic caracter practic-aplicativ şi centrate pe nevoile de
învăţare ale elevilor, dacă sunt transferate oportun, adecvat experienţele de învăţare ale educabililor
învăţare ale elevilor, dacă sunt transferate oportun, adecvat experienţele de învăţare ale educabililor
în structura lecţiilor de orice tip.
în structura lecţiilor de orice tip.
Recunoaştem în aceste opinii impactul actualului Curriculul Naţional implementat în şcoala
Recunoaştem în aceste opinii impactul actualului Curriculul Naţional implementat în şcoala
românească, prin componenta sa reglatoare, care permite deschiderea spre contexte nonformale şi
românească, prin componenta sa reglatoare, care permite deschiderea spre contexte nonformale şi
informale de învăţare.
informale de învăţare.
Planurile- cadru pentru învăţămâtul preuniversitar includ, pe lângă curriculumul obligatoriu şi
Planurile- cadru pentru învăţămâtul preuniversitar includ, pe lângă curriculumul obligatoriu şi
curriculumul la decizia şcolii, acele cursuri opţionale de aprofundare, extindere a disciplinelor
curriculumul la decizia şcolii, acele cursuri opţionale de aprofundare, extindere a disciplinelor
existente sau studierea unor noi discipline cu caracter transdisciplinar. Relevanţa acestui tip de
existente sau studierea unor noi discipline cu caracter transdisciplinar. Relevanţa acestui tip de
curriculum este dată de faptul că permite profesorului să valorifice, în cadrul formal, achiziţiile
curriculum este dată de faptul că permite profesorului să valorifice, în cadrul formal, achiziţiile
profesionale, odată cu experienţe proprii consolidate în context nonformal şi informal.
profesionale, odată cu experienţe proprii consolidate în context nonformal şi informal.
De asemenea, curriculumul în dezvoltare locală este acea componentă de educaţie bazată pe
De asemenea,
curriculumul
dezvoltare
locală este
acea componentă
educaţie bazată
pe
proiecte
ale şcolilor
în parteneriatîncu
diferite instituţii,
organizaţii
sau unităţideeconomice
din sfera
proiecteCondiţia
ale şcolilor
cu diferite
instituţii,
organizaţiidesau
unităţi
sfera
locală.
este în
ca parteneriat
aceste proiecte
să se axeze
pe domeniile
interes
aleeconomice
zonei şi sădindevină
locală.aprofundări
Condiţia este
aceste proiecte
să se axeze
domeniile deformal.
interesAcest
ale zonei
şi să
devină
reale
saucaextinderi
ale achiziţiilor
din pecurriculumul
tip de
curriculul

reale aprofundări
extinderi ale
achiziţiilor
formal.
Acest tip
curriculul
stârneşte
interesul sau
educabilului
pentru
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la nevoile
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Mai mult, o analiză a programelor şcolare actuale din învăţământul preuniversitar, pentru aria
curriculară Limbă şi comunicare, a evidenţiat conexiuni cu tipurile de educaţie nonformală şi
informală.
Pentru elev, educaţia interculturală (schimburi şcolare, vizite în străinătate prin programe
Erasmus) este un suport pentru formarea atitudinilor de raportare culturală, incluse în lista de Valori
şi atitudini din curriculum. Alfabetizarea digitală ( utilizarea computerului, acasă, la sala internet,
în cabinetul de informatică) devine suport pentru dezvoltarea competenţelor de Identificare a
informaţiilor cheie şi a detaliilor din texte autentice, de selectarea a informaţiilor din mai multe
texte în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de lucru. Educaţia pentru timpul liber ( în
weekend şi vacanţe în familie/cu grupul de prieteni) poate fi pretext pentru dezvoltarea conceptelor
din cadrul temelor legate de viaţa cotidiană şi mediul social. Educaţia pentru integrarea în societate
şi orientare în carieră construie o reală bază prin conceptele necesare abordării unor teme privind
viitorul profesional, scrierea funcţională, CV, scrisoarea de intenţie.
Pentru profesor, educaţia digitală este o oportunitate de selectare a de resurselor autentice,
pentru construirea testelor şi fişelor de lucru, pentru învăţare în sistem e-learning. Educaţia propatrimoniu îşi manifestă utilitatea în proiectarea activităţilor de învăţare stimulative pentru temele
de civilizaţie folosind muzeele virtuale. Educaţia interculturală devine sprijn oferit profesorului în
proiectarea şi realizarea activităţilor de învăţare eficiente pentru dezvoltarea

valorilor şi

atitudinilor. Educaţia pentru buna guvernare poate fi un facilitator pentru profesor în propunerea de
interacţiuni motivante pentru elevii de liceu. Educaţia pentru egalitatea sexelor oferă oprtunitatea
abordării didactice moderne la clasă, prin promovarea culturii de gen şi stimulare interacţiunii în
comunicare.
Această analiză a curriculumului oficial pune în evidenţă faptul că există căi de acces pentru
educaţia nonformală şi informală, dar care sunt valorificate doar dacă sunt folosite în instruire
suporturi educative multiple şi dacă se constituie un curriculum la decizia şcolii orientat, motivat de
necesitatea complementarizării celor trei tipuri de educaţie în beneficiul educabilului.
Bibliografie
[1]Europa, nonformalul şi câteva efecte asupra României, http://dilemaveche.ro/sectiune/tema saptamanii/articol/
europa-nonformalul-si-citeva-efecte-asupra-romaniei
Popescu, A., Europa, nonformalul şi câteva efecte asupra României, în Dilema veche, Nr.481, 3-8 mai 2013
Vlăsceanu, L., Şcoala la răscruce. Reformă şi continuitate în curiculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom,
Iaşi, 2003
Stan, C., Teoria educaţiei. Actualitate şi perspective, Editura Presa Universitară Clujeană, 2001
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combinarea optimă a metodelor şi procedeelor activ- participative, oferind participanţilor
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conştientizând permanent că reacţiile, comportamentele, atitudinile lor au un impact major asupra
preşcolarilor/elevilor.
Dezvoltarea inteligenţei socio-emoţională este una dintre nevoile de formare identificate în
activitatea pe care o desfăşor ca profesor consilier şcolar în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi
de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa şi profesor formator în cadrul Casei Corpului Didactic
Dâmboviţa. Subiectul este unul de actualitate, inteligenţa socio-emoţională fiind încă un concept
extrem de mediatizat, supus unor numeroase controverse între recunoscuţi specialişti din diverse
domenii: management organizaţional, leadership, psihologie, sociologie. De asemenea, este
recunoscut din ce în ce mai mult rolul inteligenţei emoţionale în obţinerea succesului învăţării:
inteligenţa emoţională este de două ori mai importantă decât IQ şi competenţele tehnice, iar nivelul
inteligenţei emoţionale este direct proporţional cu nivelul valorii pe care îl „ocupă” o persoană.
Indiferent dacă ne place sau nu, sentimentele „cu gradul lor crescut de indisciplină” ne
dirijează comportamentul, dar nu neapărat într-un mod coerent sau perceptibil. Problema cu care ne
confruntăm toţi este de a decide dacă ne folosim sentimentele pentru a face ceea ce vrem în viaţă sau ne
împotrivim lor. Întotdeauna a existat această întrebare, dar acum condiţiile din mediul înconjurător
sunt mult mai complicate decât în cazul strămoşilor noştri. Ne vom urma sentimentele sau ne vom
împotrivi lor? În realitate, nu există decât un singur răspuns. Dacă ne împotrivim sentimentelor proprii,
cu voie sau fără voie, consecinţa sigură va fi autodistrugerea. Sentimentele trebuie preţuite, de aceea
recunoştem importanţa dezvoltării şi educării inteligenţei emoţionale şi facem paşi în acest sens,
propunând an de an activităţi de formare ce abordează problematica Modalităţilor de dezvoltare
socio-emoţională. Cursul prezintă interes deosebit pentru cadrele didactice care desfăşoară
activităţi cu preşcolarii şi elevii de nivel primar, în special. O dovadă în acest sens este derularea
programului de formare în ultimii trei ani şcolari. Competenţele vizate prin derularea cursului
urmăresc:
- Utilizarea conceptelor cheie în diverse contexte de instruire, metodice, activităţi nonformale etc.;
- Exersarea abilităţilor de a valorifica situaţiile educaţionale în vederea dezvoltării competenţelor
emoţionale ale profesorilor/preşcolarilor/elevilor;
- Utilizarea strategiilor de dezvoltare a inteligenţei socio-emoţionale în vederea îmbunătăţirii
relaţiilor educaţionale;
- Valorificarea oportunităţilor ce favorizează dezvoltarea inteligenţei socio-emoţionale a elevilor;
- Precizarea rolului inteligenţei emoţionale în optimizarea comunicării educaţionale; a rolului
empatiei în optimizarea procesului educaţional;
Cu siguranţă şi planificarea modulelor tematice/ modul de structurare a cursului a menţinut
interesul participanţilor:
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combinarea optimă a metodelor şi procedeelor activ- participative, oferind participanţilor
Modulul 1 – Inteligenţa socio- emoţională - clarificări conceptuale
oportunitatea de implicare activă în desfăşurarea activităţii de formare. Mai mult, metodele
Modulul 2 - Dezvoltarea socio-emoţională în perioada copilăriei
selectate, de comunicare, de explorare şi de acţiune, reprezentările vizuale selectate şi implementate
Modulul 3 - Inteligenţa socio-emoţională în procesul educaţional
au menirea de a clarifica specificul educaţiei nonformale în raport şi în corelaţie cu formalul şi
Modulul 4 - Strategii de dezvoltare a inteligenţei socio-emoţionale
informalul în educaţie. Mijloacele alese vizează fixarea, sistematizarea, transferul unor experienţe
Activităţile de formare desfăşurate îmbinând prezentarea aspectelor teoretice cu cele
proprii, transmiterea informaţiilor necesare îmbunătăţirii performanţei formabililor de integrare a
practice, iar între participanţi/cursanţi există permanent un real schimb de experienţă.
modalităţilor complementare de instruire şi de educaţie în şcoală.
Fiecare sesiune de formare este furnizată ca o serie de ateliere tematice ce au inclus o
În calitate de formatori ai acestui modul, am avut oportunitatea să cunoaştem opiniile
prezentare a temei atelierului de către formator şi activităţi practice centrate pe participant.
cadrelor didactice despre problematica propusă. În acest sens, chestionarele aplicate la finalul
Prezentările sunt informale, participanţii fiind încurajaţi să clarifice şi să discute problemele pe
modului I, numit Educaţia formală, nonformală, informală – delimitări conceptuale şi
identificate. Evaluarea activităţilor teoretice şi practice ale cursanţilor se realizează la sfârşitul
metodologice , au relevat situaţii concrete referitoare la valorificarea experienţelor de învăţare ale
fiecărei teme prin rezolvarea unor sarcini de grup sau a unor fişe de lucru individuale.
elevilor, provenite din cadrul nonformal sai informal, în activitatea didactică. Profesorii recunosc
Majoritatea chestionarelor de evaluare completate de participanţi indică un nivel ridicat de
faptul că au creat activităţi memorabile la clasă când au integrat în orele de curs experienţe ale
satisfacţie legat de furnizarea sesiunilor şi realizarea obiectivelor stabilite.
şcolarilor din cadrul programului Săptămâna Şcoala Altfel! (excursii tematice, dezbateri, masă
Cursanţii îşi formează abilităţi de utilizare a modalităţilor moderne/alternative de dezvoltare
rotundă, vizite, ateliere de creaţie etc.) sau când au susţinut lecţii în afara clasei (muzeu, bibliotecă,
a inteligenţei socio-emoţionale prin exersarea acestora în cadrul sesiunilor practice. Valoarea
centrul parohial, parcul şcolii, centre sportive etc.). De asemenea, au menţionat posibilitatea
cursului rezidă şi din faptul că participanţii contribuie permanent la particularizarea tehnicilor
realizării unor lecţii atractive, cu un autentic caracter practic-aplicativ şi centrate pe nevoile de
prezentate cu observaţii pertinente privind aplicabilitatea acestora, propunând secvenţe de activitate
învăţare ale elevilor, dacă sunt transferate oportun, adecvat experienţele de învăţare ale educabililor
prin prezentarea cărora s-a realizat un real schimb de experienţă.
în structura lecţiilor de orice tip.
În acest sens iată câteva din mărturiile celor care au finalizat cursul şi care au apreciat că
Recunoaştem în aceste opinii impactul actualului Curriculul Naţional implementat în şcoala
toate subiectele prezentate au fost importante şi de un real interes, ajutându-i în munca lor.
românească, prin componenta sa reglatoare, care permite deschiderea spre contexte nonformale şi
- „Competenţă, experienţă, căldură, dar, în acelaşi timp, seriozitate şi exigenţă... toate au făcut
informale de învăţare.
din acest curs o experienţă deosebit de utilă şi plăcută pentru noi toţi.”
Planurile- cadru pentru învăţămâtul preuniversitar includ, pe lângă curriculumul obligatoriu şi
- „Temele abordate în curs s-au pliat pe nevoile noastre şi ne vor fi utile în munca la clasă.”
curriculumul la decizia şcolii, acele cursuri opţionale de aprofundare, extindere a disciplinelor
- „Constructiv, cu multe concepte noi şi activităţi practice.”
existente sau studierea unor noi discipline cu caracter transdisciplinar. Relevanţa acestui tip de
- „Cursul mi s-a părut interesant de la un capăt la celălalt. Sincer am simţit nevoia unei
curriculum este dată de faptul că permite profesorului să valorifice, în cadrul formal, achiziţiile
perfecţionări de acest gen. Aş dori ca astfel de cursuri să se desfăşoare mai des.”
profesionale, odată cu experienţe proprii consolidate în context nonformal şi informal.
- „Cursul a fost extrem de bogat în informaţii de ultimă oră, temele tratate fiind importante în
De asemenea, curriculumul în dezvoltare locală este acea componentă de educaţie bazată pe
munca noastră.”
proiecte ale şcolilor în parteneriat cu diferite instituţii, organizaţii sau unităţi economice din sfera
- „Este binevenit, util şi extrem de necesar pentru toate cadrele didactice.”
locală. Condiţia este ca aceste proiecte să se axeze pe domeniile de interes ale zonei şi să devină
În încheiere voi prezenta metodele şi jocurile utilizate într-o activitate practică ce vizează
reale aprofundări sau extinderi ale achiziţiilor din curriculumul formal. Acest tip de curriculul
formarea competenţei de recunoaştere şi exprimare a emoţiilor prin identificarea emoţiile altor
stârneşte interesul educabilului pentru învăţare, este uşor de adaptat la nevoile de învăţare ale
persoane în diverse situaţii şi identificarea emoţiilor asociate unui context specific.
elevului şi poate valorifica orice domeniu de activitate specific zonei: administrativ, turistic, agricol,
Metode utilizate: Metoda fotografiilor; Metoda fişelor colorate
industrial, cultural, economic, de cercetare etc.
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Metoda fotografiilor se foloseşte pentru aprofundarea înţelegerii unor situaţii, atitudini,
stări sufleteşti.
Etapele activităţii:
•

se caută fotografii relevante pentru tema aleasă;

•

se stabilesc sarcinile grupurilor şi sarcinile elevilor în grup;

•

se aleg şi se ordonează fotografiile în funcţie de temă, dacă există un singur set, fotografiile se

lasă pe suport şi se ordonează doar numerele lor, în funcţie de opţiunile fiecărui grup.
Metoda se poate folosi pentru a asocia mimica cu o stare sufletească, pentru a exprima relaţii
între situaţii, indivizi, a descrie/ierarhiza etapele unei activităţi etc.
Metoda fişelor colorate se utilizează pentru a produce argumente pro şi contra, a enunţa
aşteptări optimiste sau pesimiste etc.
Etapele activităţii:
•

se fixează tipul de enunţuri şi culoarea fişei; (exemplu, fişe verzi pentru argumente pro şi fişe

galbene pentru critici, obiecţii, respingeri);
•

după gruparea elevilor şi stabilirea temei, fiecare grup analizează problema propusă şi notează

în scris opiniile, în funcţie de orientarea lor pe fişa de o anumită culoare;
•

fişele de o anumită culoare sunt trimise unei comisii care le analizează, le combină pentru a

formula o concluzie.
•

se poate folosi un procedeu mai complicat de continuare a activităţii: elevii se împart în două

grupuri A şi B: primii iau fişele verzi, ceilalţi fişele galbene:
-

elevii din grupul A îi intervievează pe cei din B referitor la argumentele pro sau la aşteptările

optimiste (ceea ce este scris pe fişele verzi);
-

elevii din grupul B îi intervievează pe cei din A referitor la argumentele contra sau la

aşteptările pesimiste (ceea ce este scris pe fişele galbene).
Acest mod de a lucra subliniază aspectele opuse, contradictorii ale unei situaţii, evidenţiază
multiplele posibilităţi de abordare, diferenţele de percepţie dintre oameni.
Jocul 1: Eu sunt … şi îmi place să …
Scop: Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a acelorlalţi
Descrierea activităţii: participanţii stau pe scaune în cerc şi fiecare trebuie să-şi spună
numele şi mâncarea sau cartea preferată etc. Dacă grupul este nou format li se poate cere
participanţilor să repete ceea ce au spus cei dinaintea lor înainte de a-şi spune numele propriu pentru
reţinerea cât mai exactă a tuturor informaţiilor.
Se poate creşte gradul de complexitate al activităţii, cerându-se participanţilor să explice cât
mai pe larg preferinţa (De ce îţi place?; Când ai mâncat / îmbrăcat / citit prima oară această
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mâncare / îmbrăcăminte / carte?; Povesteşte o întâmplare hazlie care are legătură cu această
preferinţă! etc.) sau li se poate solicita să spună primele 3 preferinţe.
Variantă: „Dacă aş fi un animal aş fi ... pentru că ...”;
Jocul 2. Cum ne ajută şi ne încurcă emoţiile?
Scop: înţelegerea faptului că emoţiile ne pot ajuta să avem relaţii pozitive.
Descriere: Formaţi grupuri mici şi repartizaţi grupurilor câte o emoţie: bucurie, ruşine, furie,
frică, plictiseală, recunoştinţă ş.a. Propuneţi participanţilor să noteze pe foi în două coloane cum îi
ajută şi cum îi împiedică emoţia respectivă. Rugaţi grupurile să prezinte celorlalţi rezultatele muncii
lor. Aţi putea propune elevilor să dea exemple de situaţii concrete din viaţă pentru a ilustra cele
prezentate.
Discuţii:
Ce aţi învăţat din acest exerciţiu?
Cum v-aţi simţit pe parcurs?
V-a fost dificil sau uşor să realizaţi sarcina? Argumentaţi!
Bibliografie
Wood, Robert, Tolley, Harry, „Inteligenţa emoţională” Editura Meteor Press, 2004
Goleman, Daniel, „Working with Emotional Intelligence” (A lucra cu inteligenţa emoţională) First Published in Great Britain ,
Kogan Page Limited, 2003
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IMPORTANŢA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS
IMPORTANŢA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS
Prof. Diaconu Diana Elena, Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, Târgovişte, jud. Dâmboviţa
În perioada 3-9 decembrie 2017, a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului de
parteneriat strategic (Key action no 2) „A
HEALTHY

MIND

in

A

HEALTHY

BODY” (2017-1-TR01-KA219-045758_5),
în Turcia.
Proiectul este coordonat de şcoala
Alaşehir Fen Lisesi din Manisa, Turcia şi
are ca parteneri:
- Střední škola gastronomie a služeb,
Přerov, Šířava 7, Czech Republic (Cehia)
-

Rigas 31. Vidusskola, Latvia

(Letonia)
- Kėdainių profesinio rengimo centras, Lithuania (Lituania)
- Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu, România
- Salihli Bilim ve Sanat Merkezi, Turcia
Din fiecare ţară parteneră au participat la activităţile primei mobilităţi a proiectului câte două
cadre didactice şi patru elevi din ciclul liceal.
Scopul proiectului este conştientizarea participanţilor cu privire la importanţa unui stil de
viaţă sănătos prin alimentaţie corectă, sport,
gândire pozitivă în vederea formării unor
comportamente sănătoase.
În
proiectului,

vederea

atingerii

activităţile

care

scopului
au

fost

desfăşurate în cele cinci zile au urmărit
dezvoltarea

relaţiilor

interculturale

şi

îmbunătăţirea cunoştinţelor asupra societăţii
prin

întâlniri

cu

conducerea

şcolii
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coordonatoare din Turcia, cu reprezentanţii guvernului, ai Ministerului Educaţiei şi ai Primăriei,
vizite la Fabrica de Melasă şi la Fabrica de ambalat stafide, vizite la Templul lui Artemis, Sardes,
oraşul vechi, casa Fecioarei Maria, Efes.
Atât elevii cât şi cadrele didactice şi-au dezvoltat abilităţile lingvistice în special în limba
engleză, dar au învăţat cuvinte noi şi din limbile: turcă, cehă, letonă şi lituaniană.
Pentru creşterea gradului de conştientizare asupra importanţei unui stil de viaţă sănătos bazat
pe o alimentaţie sănătasă, toţi elevii şi cadrele
didactice au participat la cursuri de gătit
mâncare tradiţională precum sarma, supă
tarhana şi gözleme, dar şi la prezentări susţinute
de nutriţionist LD, Gizem CETINKAYA de la
Adnan Menderes University Department of
Nutrition and Dietetics, Aydın şi LD Damla
Akpınar de la Adnan Menderes University,
Department of Nutrition and Dietetics despre hrană sănătoasă dar şi despre obezitate şi relaţia dintre
obezitate şi boală.
Toţi membrii proiectului au participat la activităţi susţinute de un psiholog pentru
conştientizarea beneficiilor transformării gândirii negative în gândire pozitivă.
În ultima zi, pentru dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos bazat pe exerciţii fizice, am mers
pe jos 3 km într-un cadru natural la munte şi am participat la activităţi sportive într-un centru de
fitness şi spa.
Prin activităţile desfăşurate în cele cinci zile, am atins obiectivele proiectului care se traduce
„Minte sănătoasă în corp sănătos”.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană. Această publicaţie reflectă numai punctul de
vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care
le conţine.
Numărul 2 • mai 2018

15

Interferenţe europene în educaţie

PROIECTUL ERASMUS+ KA1

PROIECTUL ERASMUS+ KA1

“Better teachers for special needs children integration”
“Better teachers for special needs children integration”
Prof. Grecu Laura, Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Prof. Nistor Iuliana, Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte, jud. Dâmboviţa
În perioada 01.09.2017 – 30.04.2019, Şcoala Gimnazială Specială-Târgovişte derulează
PROIECTUL ERASMUS+ KA1”, cu tema “Better teachers for special needs children
integration”, coordonator prof. Mihai Cristian.
Proiectul presupune patru mobilitaţi în care sunt implicate 15 cadre didactice din
invăţământul special (profesori de psihopedagogie specială, profesori itineranţi şi profesori
logopezi). Obiectivele proiectului sunt în deplină concordanţă cu nevoile instituţiei şi nevoile de
formare ale participanţilor la cursurile structurate.
La prima mobilitate, care a avut loc în Cehia, la Praga, cinci profesori de psihopedagogie
specială au participat la cursul cu tema
"Special Needs - Children" (Copii cu nevoi
speciale).
Activităţile derulate în cadrul acestui
curs s-au desfăşurat pe parcursul a cinci zile şi
au fost organizate sub forma unor prezentări,
discuţii, exerciţii şi activităţi practice.
Cursul a reunit 13 profesori din
învăţământul special şi din învăţământul de
masă, din România, Bulgaria, Slovenia,
Slovacia şi Italia, care au împărtăşit cele mai
bune practici în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ european, din perspectiva integrării copiilor
cu nevoi speciale.
Mobilitatea a oferit oportunitatea de a ne îmbogăţi, a ne perfecţiona experienţa profesională
şi a ne familiariza cu un alt sistem de învăţământ. Activităţile la care am participat au fost
interactive, deosebit de interesante şi provocatoare, iar temele abordate au vizat ADHD-ul,
autismul, integrarea, incluziunea, segregarea, dislexia şi învăţarea experenţială.
Într-o atmosferă relaxantă, de cooperare, s-au împărtăşit cunoştinţe şi experienţe legate de
educaţia specială, s-au căutat soluţii pentru rezolvarea problemelor întâmpinate în derularea
procesului instructiv-educativ, în şcolile partenere.
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Au fost descrise metode de lucru cu care operează profesorii în scopul eficientizării învăţării
diferenţiate. Strategiile de lucru utilizate în cadrul activităţilor de formare au avut un plusvaloare în
experienţa profesională a participanţilor, au constituit un prilej de cunoaştere a altor sisteme
europene de învăţământ, de realizare a schimbului de bune practici.
Participanţii au avut acces la o activitate
eficientă de formare şi dezvoltare profesională, care
a contribuit la îmbunătăţirea competenţelor
profesionale, la îmbunătăţirea actului educaţional şi
la diversificarea ofertei educaţionale din şcoală.
În cadrul activităţilor de formare s-a pus
accent şi pe activităţile de tip nonformal, ale căror
rezultate se pot concretiza, în lucrul cu elevii cu
CES, prin formarea unor atitudini (optimism,
toleranţă,
încredere),
abilităţi
(comunicare,
colaborare) şi cunoştinţe (semantice, empirice, sociale), iar la nivel comunitar, prin dezvoltarea
spiritului civic şi prin angajabilitate.
La curs au participat profesori atât din învăţământul special, cât şi din învăţământul de masă,
care au interacţionat împărtăşind din experienţa personală, exemplificând situaţii, exprimând puncte
de vedere comune sau propuneri.
Toate elementele de noutate, atât teoretice cât şi practice, dobândite în urma participării la
curs, au fost integrate în procesul instructiv-educativ, dar şi în activitatea comisiilor metodice şi a
cercurilor pedagogice, cu scopul creşterii eficenţei activităţii didactice. De asemenea, o parte dintre
informaţiile achiziţionate au stat la baza eleborării unei oferte CDŞ, în cadrul disciplinei „Citire.
Scriere. Comunicare“, cu titlul „Călătorie de poveste prin Europa”.
Estimăm că proiectul va avea efecte de lungă durată, că învăţământul special şi special
integrat din zonă va suferi schimbări semnificative şi permanente îmbunătăţiri. Pentru ca aceste
schimbări să fie mai bine cunoscute şi utilizate activ de către colegii noştri, participanţii la proiect
vor prezenta şi vor susţine lecţii şi ateliere de lucru despre sprijinul elevilor cu nevoi educaţionale
speciale şi practici incluzive în educaţie, workshopuri.
Această mobilitate a fost şi un bun prilej ca fiecare ţară din parteneriat să-şi promoveze
cultura, istoria şi tradiţiile care le fac unice în Europa, dar şi să descopere împreună acele aspecte pe
care le au în comun, în cadrul unei comunităţi mai mari care celebrează individualitatea şi unitatea.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană. Această publicaţie reflectă numai punctul de
vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care
le conţine.
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EXPERIENŢE ERASMUS+
EXPERIENȚE ERASMUS+
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
PENTRU
PREVENIREA
ȘI COMBATEREA FENOMENULUI BULLYING
FENOMENULUI
BULLYING
Prof. Boroș Oana, Grădinița Nr. 15, Târgoviște, jud. Dâmbovița
Prof. Vasile Iuliana, Grădinița Nr. 16, Târgoviște, jud. Dâmbovița
Programele Erasmus+ sunt oportunități de formare pentru cadrele didactice, dintr-o
perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții.
Fiecare dintre noi a avut mai multe experiențe Erasmus+ și eTwinning care au adus un plus
de valoare dezvoltării profesionale și personale, dar
experiența noastră comună este proiectul ,,Who Let the
Bullies Out?”, desfășurat la Debden-Londra – Marea Britanie,
în perioada 9-15 ianuarie 2017, în cadrul unui parteneriat
transnațional dintre 10 organizații non-guvernamentale din 10
țări (Marea Britanie, România, Letonia, Portugalia, Italia,
Croația, Ungaria, Spania, Grecia, Slovacia și Italia), reunind
36 de tineri cu vârsta cuprinsă între 17 și 35 de ani.
Cursul de formare ,,Who Let the Bullies Out?” a avut
intenția de a sensibiliza participanții cu privire la bullying, la
modul în care acesta afectează indivizii în viața de zi cu zi, precum și desfășurarea unor activități de
prevenire și eliminare a acestui fenomen în mediul școlar. Totodată acest curs a creat un spațiu de
învățare care să stimuleze schimbul de experiență și împărtășirea de bune practici. Obiectivul
principal a fost acela de a sprijini cursanții pentru a găsi instrumente, pentru a îmbunătăți abilitățile,
pentru a obține mai multe cunoștințe necesare prevenirii fenomenului bullying și de a crea un mediu
sigur în care copiii să trăiască, să crească, să se joace și să învețe.
Termenul de „bullying” vine de la englezescul „bully”, care înseamnă bătăuș, huligan.
Cuvântul „bullying” nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi asociat cu
termenii de intimidare, terorizare, brutalizare. Bullying-ul nu presupune existența unui conflict
bazat pe o problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea,
punându-i pe alții într-o lumină proastă.
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Termenul „bullying” s-ar traduce prin „intimidare”, dar nu se rezumă doar la asta, porneşte
de la simpla necăjire, etichetare, batjocură, răspândire de zvonuri până la violenţă fizică.
Comportamentul de bullying se face simţit mai ales atunci când există diferenţe de ordin
economic, rasial, cultural, de vârstă etc., iar copii îl învaţă de la adulţi, copii mai mari, televizor.
Bullying-ul este o acţiune care produce injurii celorlalţi efectuată în mod repetat, care se
poate manifesta fizic, prin agresivitate fizică sau psihologic, prin producerea unor daune
emoţionale. Victima pozează într-o ipostază de regulă
vulnerabilă, care prezintă anumite slăbiciuni pe care
bully-ul

le

poate

exploata.

Victima

manifestă

imposibilitate de apărare şi sentimente de neputinţă.
Spectatorii (bystanders) sunt şi ei persoane implicate în
fenomenul de bullying, chiar dacă nu în mod direct,
însă asistă la acţiune. Bullying-ul este considerat o
formă de violenţă fizică şi psihologică, o conduită
intenţionată care vizează producerea unor prejudicii
(rănire, distrugere, daune) unor persoane (inclusiv propriei persoane), cu diferite cauze care
determină noi forme de violenţă.
Bullying-ul nu este o etapă normală a dezvoltării copiilor şi adolescenţilor şi e considerat ca
fiind un fenomen ce precede comportamente agresive cu consecinţe şi mai grave. De asemenea,
bullying-ul poate contribui la crearea şi menţinerea unui mediu de teamă şi intimidare în şcoală.
Aproape zece ani de cercetare arată că fenomenul în discuţie poate afecta foarte serios funcţionarea
psihosocială, învăţarea şi sănătatea celor care îi devin victime.
Nu este numai o problemă a ,,şcolii", ci şi a comunităţii. Efectele bullying-ul pot dura o
viaţă, acesta fiind motivul pentru care prevenirea acestui fenomen este importantă.
La nivelul unităţilor de învăţământ de unde provenim avem ca responsabilitate susţinerea
prevenirii şi stopării violenţei în mediul şcolar, motiv pentru care acest curs ne-a fost foarte util.
Cadrul în care s-a desfăşurat cursul a fost unul relaxant şi autentic - Debden House, un conac
englezesc tipic aflat într-o zonă periferică a Londrei cu mult spaţiu verde.
Pentru introducere au fost utilizate jocuri de energizare, de intercunoaştere, de coeziune a
grupului (How are you?, Human Bingo, Imposible mision).
Aşteptările, temerile şi contribuţia au fost interesant subliniate printr-o activitate de grup –
Puzzles Bag. A urmat prezentarea organizaţiilor şi discuţii, pentru a fi evidenţiate diferenţele în
înţelegerea bullying-ului în diferite ţări şi culturi (Learning Caffe).
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Schimbul cultural a fost un alt mare câştig din această experienţă. Acest lucru a fost evident
resimţit în seara interculturală, când fiecare ţară a fost prezentată cu tot ce avea specific (mâncare
tradiţională, muzică şi dans, costum tradiţional ş.a.), momente de neuitat şi cu mare impact în
formarea şi coeziunea grupului.
A doua zi a fost definit termenul de bullying şi s-a discutat despre tipologia acestuia. Toate
sarcinile au fost rezolvate în grupuri şi centralizate, pentru concluzionare şi esenţializare. Prin
intermediul unor studii de caz au fost evidenţiate patru tipuri de bullying: verbal, fizic, psihologic şi
cyberbullying. În cadrul filmelor studiate au fost identificate părţile implicate în fenomen (bully,
victimele şi martorii), totodată şi rolul fiecăruia. Tot pentru sublinierea diferenţelor de percepţie a
acestui fenomen a fost aplicată metoda Fishbowl, pentru a atribui anumitor manifestări un grad de
impact subiectiv asupra persoanelor.
Permanent au fost oferite participanţilor instrumente care fac conceptul de anti-bullying
atractiv şi distractiv de urmat pentru tineri. Astfel am desfăşurat Forum theatre, pentru a prezenta
cele patru tipuri de bullying prin dramatizare.
Împreună am discutat despre soluţiile pentru prevenirea şi stoparea bullying-ului, dar şi
despre importanţa eforturilor comune în abordarea
acestei probleme (brainstorming).
În a treia zi am aprofundat ideea de
intervenţie. Pentru că rolul martorului în acest
fenomen poate schimba finalitatea, am evidenţiat
importanţa lui prin jocul From Bystanders to Hero.
Concluziile au constat în stabilirea unui plan
organizat de intervenţie.
În a patra zi am discutat politicile antibullying adoptate de ţările noastre şi au fost prezentate
cele mai bune practici în activitatea antibullying.
Despre gestică şi mimică s-a exersat în cadrul unui joc cu dramă şi improvizaţie.
În ultima zi au fost prezentate proiecte de grup, oferind astfel participanţilor posibilitatea de
a-şi dezvolta propriile module educaţionale pe care le vor propune la rândul lor în cadrul
comunităţii locale şi aplicând cu tinerii care trăiesc în zonele urbane rurale şi/sau defavorizate. În
acest fel a fost construită o reţea de mesageri anti-bullying care să permită să se sprijine reciproc.
Mai mult decât atât, am făcut o incursiune în propunerile noului program de finanţare pentru
tineret Erasmus+, care se va aplica pentru perioada 2017-2020 şi am identificat oportunităţi pentru
viitoare parteneriate şi proiecte Erasmus+.
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Timp de 5 zile am împărtăşit fiecare din experienţa noastră, am căutat soluţii împreună şi am
prezentat politicile anti-bullying la nivel de ţară. Activităţile au fost deosebit de antrenante, jocurile
de energizare fiind armonios integrate prezentărilor teoretice. Am exersat împreună, prin metode
care se pot adapta de la preşcolari la adolescenţi (prin brainstorming, jocuri de improvizaţie, dramă,
postere, munca pe echipe ş.a.).
Acest curs ne-a oferit cunoştinţe, abilităţi şi încrederea în domeniul educaţiei non-formale
pentru a sprijini tinerii în probleme de abuz prin intimidare. Astfel această experienţă sprijină
dezvoltarea socială, prin deschiderea de noi oportunităţi şi dobândirea de competenţe esenţiale (de
comunicare, digitale, de a învăţa să înveţi, sociale şi civice, de iniţiativă şi antreprenoriat, de
conştientizare şi exprimare culturală).
În cadrul instituţiilor unde ne desfăşurăm activitatea, în cadrul comunităţii, dar mai ales pe
plan personal, impactul participării la acest curs a fost unul pozitiv, de reflecţie asupra unei teme de
actualitate, de îmbogăţire a cunoştinţelor, de creştere a motivaţiei şi a stimei de sine, de
eficientizarea actului didactic.
Programele de formare continuă au drept scop valorificarea potenţialului fiecăruia dintre noi
şi, prin competenţele pe care le dezvoltă, are loc responsabilizarea socială.
Activităţile / programele de formare devin indispensabile într-un climat economic ce stă sub
semnul concurenţei, competiţiei şi cunoaşterii.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană. Această publicaţie reflectă numai punctul de
vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care
le conţine.
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Prof. Vremăroiu Norica, Şcoala Gimnazială Nr. 4, Moreni, jud. Dâmboviţa
Prof. pentru învăţământul primar, Mircescu Angelica, Şcoala Gimnazială Nr.4, Moreni, jud.
Dâmboviţa
În domeniul educaţiei, orice zi este cu adevărat o nouă provocare - noi obiective, noi
conţinuturi, noi informaţii, noi parteneri, noi evenimente. Aşadar totul se derulează într-o dinamică
uneori ameţitoare, care răspunde nevoilor unei societăţi aflate în permanentă schimbare, formând
oameni complecşi, cu personalitate autonomă: instruiţi, flexibili, creativi, cooperanţi, cu un sistem
de valori bine ierarhizat şi internalizat prin acţiuni voluntare.
Respectând tradiţia sărbătoririi evenimentelor marcante din viaţa şcolii, a comunităţii, a
societăţii româneşti şi nu numai, anul acesta elevi, părinţi, profesori, manageri deopotrivă ne-am
constituit într-o veritabilă echipă, în scopul
derulării proiectului „Zilele Şcolii Gimnaziale
Nr. 4 Moreni - Celebrăm

Educaţia!”, cu

ocazia împlinirii a 40 de ani de la înfiinţarea
acesteia (1977-2017).
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Moreni este cea mai
mare şcoală din centrul metodic Moreni. Este
poziţionată central, iar populaţia şcolară
provine din circumscripţia arondată, zonele limitrofe şi din localităţile învecinate. În reţeaua
şcolară, instituţia noastră militează pentru ocuparea unui loc important, datorită numărului mare de
elevi, performanţelor acestora şi integrării în forme superioare de învăţământ - atât la liceele din
oraş, cât şi în cele de prestigiu din Ploieşti, Târgovişte, Breaza - şi, deloc de neglijat, datorită
profesionalismului cadrelor didactice care susţin pilonii reuşitei.
Având în vedere faptul că în 40 de ani de existenţă s-a oferit comunităţii o educaţie de
calitate pentru multe generaţii de elevi, scopul proiectului elaborat a fost acela de a se promova
valorile Şcolii Gimnaziale Nr. 4 Moreni în rândul comunităţii şi de a face un arc peste timp,
celebrând foştii şi actualii elevi, profesori şi directori, corelând activitatea cu Ţinta strategică 3 Promovarea imaginii şcolii prin eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi
parteneriate, din planul de dezvoltare instituţională a şcolii pe orizontul de timp 2016-2020.
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„Una dintre principalele responsabilităţi ale unui manager este aceea de a decide ce paşi
trebuie urmaţi şi calea prin care se ajunge acolo. De aceea o atenţie specială trebuie acordată
stabilirii obiectivelor şi a planului ce trebuie urmat pentru ca obiectivele să se concretizeze în
rezultate pertinenete pentru organizaţie” (Richard L. Daft, 2009, pag. 154-157).
Este ceea ce a făcut şi echipa noastră managerială, stabilind obiectivele proiectului:


Creşterea gradului de implicare a elevilor, părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii

în

activiţăţile şcolii;


Promovarea imaginii şcolii prin acţiuni comune interşcoli, şcoală-grădiniţe;



Valorizarea potenţialului creator al elevilor şi cadrelor didactice în organizarea de activităţi

extracurriculare, derulate într-un cadru nonformal;


Crearea premiselor pentru încheierea unor parteneriate de succes care pot influenţa educaţia

nonformală a elevilor, între familie- şcoală - instituţii din comunitatea locală;


Sensibilizarea factorilor educaţionali din Municipiul Moreni, prin popularizare şi

mediatizare, în vederea obţinerii de sponsorizări.


Formarea unui comportament civic care să stimuleze respectul, înţelegerea şi cooperarea.

În planificarea proiectului, ca repere temporale, am profitat de oportunitatea de a organiza
activităţile în săptămâna alocată programului educaţional „Şcoala altfel”, asigurând în acest fel
disponibilitatea întregului efectiv
de elevi şi cadre didactice pentru
implicarea în acest demers. Ideea
s-a dovedit a fi una salutară,
întrucât

proiectul

a

fost

o

experienţă reuşită, nu numai în
privinţa realizării tuturor momentelor cuprinse în calendar, ci şi a unui indicator mult mai valoros, a
realizării unei coeziuni de grup, a unei avalanşe de idei, a unei sinergii care s-a simţit din faza de
proiect, până la cea de încheiere a activităţilor.
Într-un timp scurt am reuşit să mobilizăm şi să gestionăm eforturile conjugate ale elevilor,
profesorilor, partenerilor, sponsorilor, invitaţilor astfel încât în cele două zile, 22 - 24 mai 2017, în
care s-a derulat această amplă activitate, să se producă ecouri în rândul comunităţii noastre.
Au fost două zile de încărcătură emoţională uriaşă, generate de revederea profesorilor, „stâlpii”
acestei instituţii, care au trasat o conduită profesională şi morală de înaltă clasă, lăsată moştenire
actualului personal didactic din şcoală.
„Nostalgii, nostalgii, nostalgii…” ar putea fi genericul sub care s-a desfăşurat festivitatea de
deschidere, primirea invitaţilor şi alocuţiunile directorilor, oficialităţilor, precum şi ale unor foste
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cadre didactice. Şcoala, cu o înfăţişare nouă şi modernă, şi-a deschis larg porţile pentru a primi
oaspeţii dragi. S-au depănat amintiri, întâmplări marcante din istoria şcolii, s-a apreciat calitatea
mijloacelor moderne pe care profesorii şi elevii le au astăzi la îndemână, uşurinţa cu care se pot
conecta cu întreaga lume, numeroasele surse de informare de care se beneficiază acum.
Expoziţia de fotografie intitulată „ŞCOALA de ieri, ŞCOALA de azi - Vreme trece, vreme
vine...” a avut un mare succes, înlesnind o călătorie în timp, generând o mulţime de comentarii
referitoare la evoluţia spectaculoasă a învăţământului românesc şi la dezvoltarea şcolii noastre.
Dornici să prezinte o parte din experienţele dobândite în domeniile artelor, ştiinţelor,
sportului, elevii şcolii noastre s-au organizat în echipe şi au invitat oaspeţii să asiste la atelierele de
lucru care s-au finalizat cu produse originale, deosebit de creative. Pentru eforturile depuse, pentru
performanţele susţinute pe parcursul anilor şcolari prin participări la concursuri, prin străduinţa de a
se forma ca oameni cu un comportament civic dezirabil, toţi elevii şcolii au fost premiaţi, primind
mici daruri inscripţionalizate cu simbolurile şcolii. O provocare a constituit-o şi organizarea
concursului interdisciplinar „Ştiinţa te înalţă!”, desfăşurat cu participarea concurenţilor din clasele
V-VIII, de la toate şcolile din oraş. A fost o competiţie strânsă în cadrul căreia elevii au făcut
dovada unei temeinice pregătiri teoretice. Câştigătorii şi-au meritat pe deplin laurii… N-au fost
uitaţi nici „piticuţii”!
În contextul parteneriatelor educaţionale încheiate cu grădiniţele din oraş, „casa noastră” şia deschis larg porţile şi pentru viitorii şcolari, care ne-au vizitat în aceste zile. Aceştia au participat
la activităţile de educaţie non-formală, s-au familiarizat cu viaţa de elev.
Unul dintre cele mai apreciate
momente ale proiectului a fost cel al
manifestărilor culturale, în care am
avut grijă să îmbinăm trecutul cu
modernul,
obiceiurile,

să

aducem

portul

şi

în

faţă

dansurile

tradiţionale, dar şi elemente ce ţin de
modernism şi multiculturalitate.
Se caută sigla şcolii! Acesta a
fost genericul sub care s-a desfăşurat concursul pentru identificarea celui mai reuşit proiect realizat
pentru sigla şcolii. Copiii noştri au dovedit, o dată în plus, resurse nemărginite de creativitate, de
talent, dar şi de îndemânare în folosirea instrumentelor TIC. Satisfacţia muncii a fost uriaşă,
câştigătorul a fost premiat în plen, felicitat de colegi şi de profesori. Momentul a fost valorizat
pentru lansarea unei noi provocări – un viitor concurs pentru compunerea imnului şcolii.
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Evenimente

Nu au lipsit frumoasele amintiri, presărate cu umor, depănate de foştii elevi ai şcolii în
cadrul activităţii sugestiv intitulate: „Din colecţia cu amintiri- ABSOLVENT al Şcolii 4”. Filmul
realizat prin eforturile comune ale echipei de proiect, dar şi ale părinţilor foştilor elevi, a reuşit să
emoţioneze întreaga asistenţă. Au fost surprinse imagini din timpul anilor petrecuţi în şcoală,
mesaje impresionante ale unora dintre cei care nu au reuşit să ajungă la acest eveniment, au fost
omagiaţi profesorii valoroşi ai şcolii, a fost felicitată actuala echipă pentru eforturile susţinute de a
crea elevilor un cadru prietenos în care să se dezvolte cât mai armonios.
Cel mai impresionant moment a fost oferit de Gala directorilor şi a profesorilor, concretizat
prin decernarea diplomelor şi trofeelor foştilor directori şi profesori ai şcolii.
„La ceas aniversar” a fost un episod al acestei frumoase poveşti în care profesorii şi
directorii generaţiilor trecute ne-au prezentat trăirile lor, au vorbit despre ezitarea iniţială de a
participa la eveniment, despre bucuria imensă a revederii, dar şi despre speranţa în împământenirea
unui învăţământ de calitate pe meleagurile morenare, prin promovarea unor valori fundamentale, cu
caracter peren.
Participanţii la activităţile iniţiate şi-au manifestat dorinţa de a aşterne în Cartea de Onoare a
şcolii gânduri care vor rămâne posterităţii, care vor face de neuitat trecerea lor prin tunelul timpului,
în chintesenţa lui numit „viaţă de dascăl”.
Rezultatele aşteptate, preconizate la iniţierea proiectului, au fost cu mult depăşite. Am reuşit
să provocăm implicarea voluntară a elevilor şi părinţilor în activităţile noastre, să-i determinăm să
dorească să fie alături de noi. Totodată am atins dezideratul de creştere a imaginii şcolii la nivel
local şi judeţean. Dar, poate că, rezultatul cel mai important este acela al coeziunii, al acţiunilor
conjugate ale tuturor cadrelor didactice pentru lucrul în echipă- organizat, creativ, armonios,
eficient.
Bibliografie
Richard L. Daft, Dorothy Marcic, „Understanding Management”, Editura South-Western, 2009
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ABORDĂRI
ACTUALE
ÎN EDUCAŢIA
PENTRU
SĂNĂTATE
ABORDĂRI
ACTUALE
ÎN EDUCAȚIA
PENTRU
SĂNĂTATE
Prof. pentru învăţământul primar, Vasile Liliana, Şcoala Gimnazială „Coresi”, Târgovişte
În activitatea didactică din grădiniţă, dar şi din şcoală s-a pus accent pe dezvoltarea la
preşcolari/ elevi a unor principii de viaţă sănătoasă, incluzând modul de alimentaţie, programul
zilnic de muncă şi de odihnă, educaţia stomatologică, educaţia sanitară, regulile de igienă personală.
Fiecare cadru didactic, în activităţile educative formale, dar mai ales în cadrul educaţiei nonformale,
a desfăşurat activităţi care au vizat dezvoltarea la elevi a unor competenţe de Educaţie pentru
sănătate: utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sănătate (să identifice tipuri de boli şi
pericolul acestora pentru sănătate; să descrie beneficiile alimentaţiei sănătoase, activităţii fizice,
odihnei; să-şi formeze opinii referitoare la sănătatea personală, a mediului); dezvoltarea unor
comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului (să recunoască comportamentele
sănătoase şi comportamentele de risc; să utilizeze corect noţiuni privind calitatea produselor
alimentare, a proceselor din mediul înconjurător; să aplice conştient reguli pentru menţinerea
sănătăţii acasă, la şcoală, în comunitate; să analizeze efectele pe termen lung şi scurt ale
substanţelor nocive asupra organismului) etc.
În cadrul orelor de dezvoltare personală, la clasa pregătitoare şi mai apoi la clasa I şi clasa a
II-a, au fost abordate teme de educaţie pentru sănătate, fiind implicaţi şi specialişti pe diferite
probleme de sănătate: medicul stomatolog care a prezentat elevilor tehnica unui periaj corect al
dinţilor; medicul şcolar care a prezentat elevilor calendarul vaccinărilor, necesitatea consumului de
fructe şi legume pentru păstrarea sănătăţii, a regulilor de igienă personală, citirea termenului de
valabilitate al produselor alimentare; respectarea unor reguli pentru prevenirea îmbolnăvirilor
(hepatită, gripă etc.). Profesorul de educaţie fizică care a explicat elevilor rolul activităţii fizice şi al
odihnei în menţinerea sănătăţii, consilierul şcolar a desfăşurat o serie de activităţi de consiliere şi
orientare în cadrul cărora au fost promovate reguli de comportare corectă, asertivă între elevi cu
sancţionarea violenţei, a consumului de substanţe nocive.
În continuare voi reda succint modul în care s-a desfăşurat o lecţie în cadrul cursului
opţional de Educaţie pentru sănătate, la clasa a III-a:
IDENTIFICAREA UNITĂŢII DIDACTICE
„Să ne jucăm cu alimentele!”
Titlul activităţii
Nivelul de educaţie căruia i se Clasa a III-a
adresează
1 oră
Estimarea numărului de ore
30 elevi
Estimarea numărului de elevi
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OBIECTIVE
- Încurajarea unei abordări critice şi analitice a alimentelor;
- Cunoaşterea originii şi transformării alimentelor pe care le consumă uzual;
- Utilizarea corectă a noţiunilor privind compoziţia şi calitatea produselor alimentare;
- Recunoaşterea comportamentelor alimentare sănătoase şi de risc;
- Descrierea impactului alimentaţiei sănătoase asupra organismului uman; învăţarea modului în
care pot avea o dietă zilnică echilibrată;
- Descoperirea ingredientelor din mâncarea pe care o mâncăm, întoarcerea la originea şi zonele în
care aceste ingrediente sunt produse.
CONŢINUT
x

Tema 1: Compoziţia produselor alimentare

Lecţia Să ne jucăm cu alimentele! urmăreşte construirea unei căi de îmbunătăţire a calităţii
alimentaţiei, subliniind modul în care alimentele sunt procesate înainte de a ajunge pe mesele
noastre. Activitatea va fi o bună oportunitate de a gândi critic despre alimente şi despre
conştientizarea cu privire la ceea ce mâncăm. De asemenea, vor fi prezentate elevilor noţiuni
simple privind compoziţia produselor alimentare: conţinutul unor alimente în nutrienţi şi
compuşi biologici activi, sursele alimentare de glucide/ lipide/ proteine/ vitamine/ substanţe
minerale, rolul nutrienţilor în alimentaţia sănătoasă,

importanţa consumului echilibrat de

produse alimentare care să furnizeze organismului o cantitate suficientă de vitamine şi minerale
necesare pentru buna sa funcţionare, impactul unei alimentaţii sănătoase asupra organismului
uman.
RESURSE
x

Conţinutul ştiinţific al temelor

x

Suportul pentru activităţile practice

x

Poveştile digitale (inteligente)
Documentele video furnizate în cadrul programului
Jocurile digitale (inteligente)

x

Video-proiector
Tablă digitală
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x

Computer

x

Fotocopii
Manuale

Prezentare Power Point despre „Compuşii cu rol nutritiv din alimente”,ecusoane cu fructe şi
legume, fişe de lucru, produse alimentare ambalate, chestionare, cartonaşe cu alimente, Foaia 1 –
„Din ce este făcută?”, Foaia 2 – „Piramida alimentelor”, o cutie mică pentru cartonaşe, coli de
hârtie, flipchart, creioane colorate, markere, foarfece, patafix.
METODOLOGIE
Lecţia va debuta cu un brainstorming: „Ce vă spune cuvântul sănătate?”. ( activitate frontală)
Elevii vor viziona poveştile educaţionale EduForHealth accesibile pe site-ul proiectului,
secţiunea

Module

de

instruire,

Tema

„Compoziţia

produselor

alimentare”

-

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=ro .
În continuare, se va organiza o dezbatere asupra aspectelor evidenţiate în cadrul poveştilor
educaţionale vizionate.( activitate frontală) Prezentarea conţinutului ştiinţific se va face sub forma
unei prezentări Power Point, în cadrul căreia elevii vor primi informaţii cu privire la definirea unor
compuşi biologici activi – glucide, lipide, proteine, vitamine, minerale. Se vor da exemple de surse
alimentare de glucide, lipide, proteine, vitamine, substanţe minerale. ( activitate frontală)
Se vor distribui elevilor în mod aleatoriu ( prin tragere la sorţi) jetoane cu fructe şi legume. În
funcţie de culoarea fructului/ legumei alese, elevii se vor împărţi în grupe: Grupa roşie, Grupa
galbenă, Grupa portocalie, Grupa verde, Grupa violet. Elevii vor completa tabele cu valorile
nutriţionale ale unor produse alimentare: o cutie cu lapte, o pâine, un salam, o cutie cu măsline, o
cutie cu bomboane. ( activitate pe grupe) Elevii, împărţiţi în perechi, sunt invitaţi să răspundă la
chestionarul propus de învăţător. Fiecare elev solicită, la rândul s u, colegului să răspundă la
întrebările din chestionar şi notează răspunsurile sale. ( lucrul în perechi)
Pe baza celor vizionate anterior dar şi a chestionarelor completate vor fi evidenţiate
comportamentele alimentare sănătoase şi de risc. ( activitate frontală) Se va organiza un joc didactic
pe baza unor cartonaşe cu alimente realizate de către copii. Cartonaşele conţin numele şi desenul
unor produse alimentare preferate, descrise de copii în chestionarul completat. Învăţătorul
colectează toate cartonaşele, apoi solicită elevilor să completeze fişa cu întrebarea „Din ce sunt
făcute?”, respectiv să precizeze care sunt ingredientele de bază pentru felul de mâncare ales,
pornind de la cartonaşele cu alimente, realizate de către elevi. ( lucrul în echipă)
Fiecare echipă va evalua fişele produse de cealaltă echipă, împreună cu învăţătorul. Această
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reflecţie şi momentul de evaluare colectivă îi va ajuta pe copii să înţeleagă mai bine care sunt
ingredientele care compun alimentele pe care le mănâncă în fiecare zi şi care sunt paşii de
prelucrare. ( interevaluare)Are loc o evaluare colectivă a muncii desfăşurate de cele două echipe
prin citirea şi analiza comună a rezultatului jocului, organizându-se o dezbatere colectivă.
Copiii, îndrumaţi de profesor, vor plasa produsele alimentare identificate în timpul activităţii pe
Foaia 2 – Piramida Alimentelor (Anexa 4).
În continuarea activităţii, învăţătorul va prezenta elevilor Piramida Alimentelor, produsele
alimentare ce o compun şi funcţiile lor în structurarea zi de zi a unei diete echilibrate şi a unui regim
alimentar sănătos. ( activitate frontală)
Elevii vor avea de rezolvat următoarele sarcini în grup:
Grupa roşie: „Găsiţi pentru fiecare grupă de alimente, prezentată sub coşuleţ, produse ale
aceleiaşi grupe şi scrieţi-le în coşuleţ (fiecare elev va folosi o culoare diferită). Coloraţi coşuleţul
cu cele mai multe vitamine.”; Grupa galbenă „Formulaţi trei reguli cu privire la consumul de fructe
şi legume şi trei reguli ce trebuie respectate în timpul mesei.”; Grupa portocalie: „Realizaţi un
poster cu titlul „Să ne hrănim sănătos!”, pornind de la imaginile date.”; Grupa verde: „Întocmiţi un
meniu sănătos pentru o zi!”; Grupa violet: „Studiu de caz – se prezintă cazul Mariei, o fetiţă care
preferă consumul de coca-cola şi alte băuturi carbogazoase în timpul mesei. În fapt, Maria nu bea
apă deloc. De ceva timp, a început să acuze dureri puternice de stomac. Din acest motiv, a ajuns la
doctor. Ce credeţi că s-a întâmplat? Ce sfaturi i-aţi da Mariei?” ( activitate pe grupe)
-

Vizionarea unor poveşti educaţionale digitale;

-

Dezbaterea aspectelor evidenţiate de poveştile educaţionale vizionate;

-

Vizionarea unui PPT despre compuşii cu rol nutritiv din produsele alimentare;

-

Citirea etichetelor unor produse alimentare; completarea unor tabele cu valorile nutriţionale
ale acestor produse;

-

Completarea unor chestionare; evaluarea în pereche a răspunsurilor la întrebările din
chestionar (interevaluarea);

-

Realizarea unor cartonaşe cu alimentele preferate;

-

Rezolvarea sarcinilor în cadrul jocului didactic şi a lucrului în grup; rezolvarea sarcinilor
din proba de evaluare scrisă.

REZULTATE AŞTEPTATE
-

sarcinile din fişele de lucu; chestionare; cartonaşe cu alimente; poster; meniul
zilnic; tabele cu valorile nutriţionale ale unor alimente; probele de evaluare scrisă.
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CRITERII ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
Tipul de evaluare: formativă;
Unitatea de evaluare: „Compoziţia produselor alimentare”;
Scopul evaluării: Identificarea nivelului competenţelor formate pe parcursul unităţii de învăţare
„Compoziţia produselor alimentare – glucide, lipide, proteine, vitamine, minerale, compuşi
biologici activi”;
Competenţe specifice:
C1 – să utilizeze corect noţiuni privind compoziţia şi calitatea produselor alimentare;
C2 – să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc;
C3 – să descrie impactul alimentaţiei sănătoase asupra organismului uman.
Obiectivele evaluării:
O1 – Estimarea nivelului progresului elevilor în identificarea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
privind compoziţia produselor alimentare; ( Identifică şi utilizează corect 4 noţiuni = Foarte bine;
Identifică şi utilizează corect 3 noţiuni = Bine; Identifică şi utilizează corect 2 noţiuni

=

Suficient)
O2 – Aprecierea nivelului progresului elevilor în definirea unor compuşi cu rol nutritiv existenţi în
alimente; (Asociază corect noţiunea dată cu definiţia: 4 asocieri = Foarte bine; 3 asocieri =
Bine; 2 asocieri = Suficient)
O3 – Identificarea nivelului progresului elevilor în caracterizarea unor grupe de alimente din punct
de vedere al compuşilor; (Caracterizează corect în câteva enunţuri: 3 grupe de alimente = Foarte
bine; 2 grupe de alimente = Bine; 1 grupă de alimente = Suficient)
O4 – Estimarea nivelului progresului elevilor în exemplificarea unor alimente care conţin anumiţi
compuşi cu rol nutritiv; (Exemplifică alimente care conţin anumiţi compuşi: 3 situaţii = Foarte
bine; 2 situaţii = Bine; 1 situaţie = Suficient)
O5 – Estimarea nivelului progresului elevilor în identificarea unor comportamente alimentare
sănătoase/ de risc; (Identifică comportamentele alimentare sănătoase/ de risc prin aprecierea ca
adevărate sau false a unor enunţuri date: 5 enunţuri = Foarte bine; 3 -4 enunţuri = Bine; 2
enunţuri = Suficient)
O6 – Aprecierea nivelului progresului elevilor în alcătuirea unui program alimentar ( meniul
pentru o zi) echilibrat din punct de vedere al compuşilor cu rol nutritiv şi descrierea beneficiilor
unei alimentaţii sănătoase;
Metoda şi instrumentul de evaluare: probă scrisă
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Sănătatea elevilor noştri trebuie să reprezinte o prioritate în toate demersurile noastre didactice.
Depinde de fiecare dintre noi să găsim cele mai potrivite modalităţi de a insufla elevilor dar şi
părinţilor acestora principii de viaţă sănătoasă pornind, mai ales, de la hrana cea de toate zilele, atât de
controversată din punct de vedere al compuşilor nutritivi. Corect informaţi vor putea alege în
cunoştinţă de cauză cea ce este mai bine, mai sănătos pentru viaţa lor.
Bibliografie
Anghel, A. Elemente de proiectare didactică în Educaţia pentru Sănătate, Universitatea Valahia din Târgovişte, 2016
http://eduforhealth.ssai.valahia.ro; www.edu.ro
http://www.knowhow2learn.net/pub/R7/Romanian/Research%20Report%20-%20Scientfic% 20Underpinnings%20(RO).pdf
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ROLUL JOCULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII
ŞCOLARULUI
ROLUL
JOCULUIMIC
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ŞCOLARULUI
MIC

Prof. pentru învăţământul primar, Doamna Nicoleta, Şcoala Gimnazială ,,Diaconu Coresi”, Fieni,
jud. Dâmboviţa
Motto: “Nu te supăra frate!” era în copilăria mea un joc care crea rivalităţi şi prietenii
deopotrivă. Ne strângeam în jurul tablei de joc încântaţi de dorinţa de a câştiga, dar fără a uita ca la
sfârşit să ne strângem mâinile cu fair play. Şi da, jocul făcea asta, stabilea reguli, încuraja imaginaţia şi
lărgea orizonturi.
Jocul, modalitate de exprimare, metodă de învăţare, distracţie, relaxare, mijloc de a împărtăşi
idei, concepţii, informaţii, este, dincolo de analize ştiinţifice, de argumente fundamentate experimental,
un element omniprezent, oportun şi util dezvoltării fiecărei personalităţi umane.
Jocul îţi creează fundaţia care îţi permite să visezi, care îţi oferă instrumentele necesare pentru a
întâmpina zâmbitor provocările, care îţi deschide uşa imaginaţiei, a improvizaţiei, a dorinţei de
perfecţiune, este cel care, deşi în aparenţă antagonic, creează combinaţia perfectă între altruism şi
dorinţa de victorie.
Am ales „jocul” ca temă pentru lucrarea de faţă în încercarea de a mă
apropia mai mult şi de a-i înţelege mai bine pe elevii cu care lucrez şi, în acelaşi
timp, din dorinţa de a mă regăsi pe mine, descoperind pas cu pas relaţia jocînvăţare şi implicaţiile educaţionale pe care această legătură le poate genera.
Deşi asociat de obicei copilăriei, jocul nu are vârstă şi reprezintă cea mai
frumoasă, cea mai corectă şi de bună credinţă formă de manifestare a speciei
umane, fiind singura activitate care evidenţiază şi valorifică într-un mod aparte
sensibilitatea şi inteligenţa lui Homo sapiens.
Vârsta şcolarizării este o perioadă specială, este vârsta la care „de ce-urile”
ating punctul culminant, este perioada maximă a manifestării curiozităţii, a
acumulărilor intense pe cele mai diverse planuri.
Dacă omul ar reuşi, dacă ar avea aptitudinea să-şi păstreze şi la maturitate aceeaşi curiozitate
uriaşă specifică vârstei şcolare şi ar avea putinţa să nu-şi focalizeze formarea spre un anumit domeniu,
având o capacitate enciclopedică de acumulare, cu siguranţă alta ar fi evoluţia omenirii, cu certitudine
am fi ajuns de mult pe Marte.
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Dincolo de glumă, aşa cum am subliniat mai sus, vârsta şcolarizării este perioada optimă de
exteriorizare şi de satisfacere a curiozităţii, jocul fiind unealta principală, de o importanţă covârşitoare
în misiunea de a mulţumi exigenţele micilor şcolari.
Dar jocul strict utilizat ca sursă de distracţie limitează posibilităţile creatoare ale elevilor şi
atunci intră în funcţiune datoria dascălului de a interveni în direcţionarea, în transformarea sursei de
amuzament în sursă de învăţare, de acumulare de cunoştinţe.
Jocul didactic este acel instrument care mijloceşte trecerea elevului de la activitatea
predominantă de joc la cea de învăţare, contribuind la formarea personalităţii elevului şi creând
totodată un mediu propice de cooperare. Jocul didactic constituie etapa intermediară şi pregătitoare
pentru elev în trecerea lui de la jocul liber la învăţare. Jocul didactic reprezintă activitatea în
desfăşurarea căreia se modelează şi se finisează valori general-umane, cum ar fi cinstea, toleranţa,
comunicarea şi stimulează preocuparea şi curiozitatea elevului, favorizând acumularea unei mari
cantităţi de cunoştinţe într-un timp redus şi, aparent fără efort. Prin joc elevul învaţă cu plăcere, devine
interesat faţă de activitatea pe care o desfăşoară.
Atunci când este folosit cu iscusinţă şi îndemânare şi, în acelaşi timp, cu chibzuinţă pedagogică,
jocul reuşeste să înlăture şi să prevină rămânerea în
urmă la învăţătură a elevilor cu o putere de înţelegere
cu un ritm mai scăzut şi reuşeşte treptat să schimbe
comportamentul unor elevi timizi, nesiguri. El
stimulează

şi

modelează

procesele

afectiv-

emoţionale, îmbogăţind viaţa afectivă a elevilor şi
ajutându-i să-şi stăpânească emoţiile.
Jocul didactic este organizat, propus şi îndrumat de către învăţătoare, el are o configuraţie
foarte clar demarcată, prezentând următoarele elemente structurale: scopul, tema, regulile şi elementele
de joc. Folosind jocul didactic, învăţătoarea urmăreşte realizarea unei sarcini didactice prin acceptarea
de către elev a unui joc în care se exersează un conţinut în concordanţă cu respectiva sarcina didactică.
În funcţie de scopurile pe care le urmăreşte în activitatea didactică, învăţătoarea poate apela la
jocuri senzoriale, la jocuri motrice, la jocuri logice, la jocuri gramaticale şi de limbaj, la jocuri muzicale
sau la jocuri matematice.
Utilizând jocul în procesul de predare-învăţare, îmbinând utilul cu plăcutul, activitatea didactică
devine mai atractivă şi se pliază pe construcţia şi pe necesităţile copilului.
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Învăţătorul nu trebuie să omită sau să neglijeze din educaţia elevilor săi latura socio-emoţională
a personalităţii, latură ce poate fi dezvoltată la toate disciplinele în cadrul cărora jocul este metoda de
învăţare preponderentă.
Utilizarea jocului didactic la clasele mici conduce spre dobândirea de aptitudini şi deprinderi de
o deosebită importanţă, caracteristice procesului de învătare şi asumate de acesta:
- stimulează şi educă gândirea;
- amplifică iniţiativa şi autonomia în muncă, dezvoltând în acelaşi timp spiritul de echipă;
- contribuie la naşterea modului de gândire imaginativ-creator şi de observaţie;
- dezvoltă atenţia, disciplina şi dorinţa de ordine în derularea unor activităţi;
- asigură dobândirea unor cunoştinţe temeinice şi creează obiceiuri de lucru rapid şi corect;
- realizează o învăţare mai plăcută, mai abordabilă, mai practicabilă şi mai rapidă a unor
cunoştinţe nu foarte atractive pentru această vârstă.
Majoritatea învăţătorilor a reuşit să înţeleagă reflectarea justă a realităţii, oglindirea fidelă a
faptului că jocul este elementul natural care defineşte copilăria, că jocul face mai simplu procesul de
învăţare, mai spontan şi fără efort sau constrângere.
Pornind de la ideea că jocul poate fi o modalitate de formare şi informare a elevilor, menţionez
că am folosit jocul didactic în procesul instructiv-formativ. Astfel am reuşit să-i fac pe elevi să devină
interesati faţă de activitatea pe care o desfăşoară, să înţeleagă că orele pot fi, de fapt, „un joc” în care
trebuie antrenate eforturile creatoare, să-i fac pe cei timizi să devină mai volubili, mai activi, mai
curioşi, să capete mai multă încredere în capacităţile lor.
Ca urmare, se pot desprinde următoarele:
- jocul este cea mai eficientă formă de activitate în ceea ce priveşte dezvoltarea elevului în
raport cu celelalte forme de activitate prin care se poate desfăşura întregul proces instructiv-educativ
din şcoală;
- jocul realizează tranziţia treptată de la activitatea specifică jocului, glumeaţă, sprinţară la
activitatea de învăţare;
- jocul creează condiţiile prielnice pentru maturizarea fizică şi intelectuală a elevului necesară
desfăşurării activităţilor şcolare.
- jocul izbuteşte să amplifice în mod creator la elevi o întreagă gamă de procese şi de fenomene
de natură cognitivă, afectivă şi voliţională.
Jocul se afirmă ca un ansamblu de acte fizice, intelectuale şi morale făcute în scopul obţinerii
unui comportament independent al elevilor, stimulând participarea activă şi efectivă a fiecăruia.
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Nu trebuie însă uitat nici caracterul colectiv al jocului, care duce la întărirea colectivului de
elevi şi îi învaţă pe aceştia să-şi desfăşoare activitatea într-un grup, să aibă o anumită disciplină şi să
accepte părerile şi dorinţele celorlalţi.
A pregăti elevul pentru viaţă înseamnă a-i asigura nivelul de dezvoltare intelectuală,
motivaţională, afectiv-realistă pe care îl cere şi îl impune învăţătura. Pentru realizarea optimă a acestei
dezvoltări este necesară găsirea celor mai eficiente modalităţi de desfăşurare a activităţilor instructiv –
educative din şcoală.
Ţinând cont de rezultatele obţinute la sfârşitul cercetării pe care am realizat-o în acest scop şi de
realitatea faptului că relaţia joc-învăţare îmbunătăţeşte semnificativ performanţele şcolare ale elevilor,
am încercat să completez toate activităţile didactice din ciclul primar, să le combin sau chiar să le
înlocuiesc cu jocuri didactice.
Bibliografie
Bacus , A., Jocuri pentru copii de la o zi la şase ani, Editura Teora, Bucureşti, 2013
Lovinescu, A., Jocuri mici pentru pitici, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
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FLIPPED CLASSROOM

FLIPPED CLASSROOM

Prof. Dragomir Maria, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, Târgoviște, jud. Dâmbovița

?
Într-o

lume

în

care

avalanșa

informațională este puternică, elevii trebuie să
dobândească un set de abilități și competențe
care să-i ajute să învețe continuu și eficient, să le
asigure integrarea socio-profesională optimă și
rapidă. Un rol esențial în acest sens revine însă
profesorului care trebuie să se adapteze, să se
perfecționeze, să caute permanent strategii
adecvate nevoilor noii generații.
Am avut prilejul de a descoperi și aprofunda conceptul de flipped classroom/clasa
„răsturnată” în iulie 2017, în cadrul cursului ICT basics & creative applications, desfășurat în
Coimbra - Portugalia, activitate din proiectul Erasmus+ (KA1) Improving teaching process by
innovative methods and parents, derulat la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște.
Flipped Classroom este o metodă de predare, ce a fost dezvoltată recent (în primul deceniu
al secolului al XXI-lea) de către doi profesori americani, Jonathan Bergman și Aaron Sams. Este o
metodă modernă ce „răstoarnă” modelul tradițional al taxonomiei lui Bloom. Procesul de instruire
în acest format se desfășoară în mai multe etape: elevii vizionează lecții video, materiale didactice
pregătite de profesor, iar funcția de bază a orelor de clasă o reprezintă aplicarea cunoștințelor
acumulate (participarea la dezbateri, soluționarea problemelor, efectuarea lucrărilor de laborator,
elaborarea proiectelor).
Metoda presupune (re)crearea conținuturilor în format digital, ca pagină/ aplicație web /
videoclip. „Inversarea” (flip) constă în faptul că „predarea” noțiunilor de bază ale unei lecții se face
acasă și nu în sala de clasă. Tema de acasă a elevilor constă în angajarea lor motivată în procesul
cunoașterii, iar temele date clasic pentru aplicarea și consolidarea conținuturilor se efectuează în
activitatea din clasă.
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FLIPPED CLASSROOM - etape:
Alegerea disciplinei sau a temei la care se aplică strategia flipped classroom
Există teme care se pretează mai ușor strategiei clasei inversate și este recomandat să
începem cu acestea. Ținem cont că acestă strategie necesită din partea profesorului un mare consum
de resurse temporale, materiale și chiar fizice.
Alegerea tehnologiei utilizate și a modului de realizare a secvenței video
De cele mai multe ori prezentarea poate fi vizualizată pe computer. Este necesar ca toți
elevii să aibă acces la tehnologia aleasă. Este mai bine să se înregistreze lecția integral și să se
salveze astfel încât elevul să nu fie dependent de conexiunea la internet.
Elaborarea „lecției”/ lecturii/ fișierelor video
Conținuturile noi se editează într-o modalitate ușor și plăcut accesibilă. Pentru producerea
secvențelor video pot fi folosite platforme de învățare, documentare online, lecții anterior
înregistrate în școală, prezentări power point.
Alegerea spațiului unde se vor publica fișierele video
Fișierele pot fi publicate pe grupuri construite, pe YouTube, Google+, Google Drive, pe
platforme (Moodle, Edmodo etc.), pe bloguri special construite. Dacă elevii nu au siguranța
conexiunii la internet este mai bine să se înregistreze lecția integral și să se salveze astfel încât
elevul să aibă acces continuu și necondiționat la materialele prezentate. Profesorii trebuie să
asigure siguranța lucrului pe internet.
Monitorizarea activității elevilor
Elevii vor studia materialele pregătite de profesor pentru a se familiariza cu conceptele. Vor
lua notițe și vor învăța conținuturile. Se pot adăuga chestionare în prezentarea lecției și profesorul
poate colecta răspunsurile (putem utiliza Kahoot).
Activitatea din clasă
În clasă se aplică, se prelucrează, se analizează informațiile studiate acasă prin metode
interactive (rezolvare de probleme, dezbateri, experimente, proiecte). Clasica temă pentru acasă se
rezolvă în clasă prin colaborare. Se recomandă evaluarea, autoevaluarea și interevaluarea,
profesorul urmărind continuu atingerea obiectivelor propuse în demersul proiectiv.
AVANTAJE:
Elevii studiază conținuturile în locul și la timpul alese de ei înșiși, iar temele pentru acasă nu
mai sperie și nu mai descurajează elevii. Ei pot pune întrebări și pot obține răspunsuri directe
imediate.
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Profesorii pot să renunțe la evaluarea clasică prin întrebări din conținut ( pentru început,
dacă este nevoie, elevii pot avea în față conținuturile). Ei pot ajuta elevii să înțeleagă mai bine
conceptele prin aplicarea practică.
Lecția poate fi reutilizată până când conținutul devine depășit.
Acest tip de învățare oferă mai multă transparență părinților, care vor ști exact ce studiază
copiii lor la școală.
DEZAVANTAJE / LIMITE:
Pentru aplicarea metodei profesorul și toți elevii au nevoie de tehnologie adecvată
metodologiei . Atât elevii cât și profesorul necesită abilități de utilizare TIC.
Profesorul are nevoie de mult timp pentru realizarea materialelor.
Siguranța mediului online este un element care trebuie să fie în centrul atenției.
Nu toți elevii se vor pregăti pentru lecție în aceeași măsură. Unii nu vor și alții nu pot.
Motivarea celor care nu vor și tratarea diferențiată a celor care nu pot devin foarte importante.
Profesorul nu trebuie să se aștepte să aibă aprobarea colegilor. Conservatorismul cadrelor
didactice cu experiență (provenit din oarecare inerție și dintr-o slabă motivație) va fi cel mai greu de
învins.
CONCLUZII:
Este evident că școala viitorului trebuie să țină piept cerințelor sociale ale timpului. Există
studii care spun că 65% dintre elevi vor practica, în viitor, meserii care nu există azi. Astfel de
metode învață elevii să învețe, să descopere, să participe la propria devenire. Îi pregătește pentru
integrarea socială și profesională în lumea de mâine.
Bibliografie
J. Bergmann, A. Sams, Flip, Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day, ISTE/ASCD, 2012
https://www.youtube.com/ Flipping the Classroom
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ABORDĂRI
MODERNE
PENTRUSĂNĂTATE”
SĂNĂTATE”
ABORDĂRI
MODERNEÎN
ÎN„EDUCAŢIA
„EDUCAŢIA PENTRU
Prof. pentru învăţământul preşcolar, Banu Bianca Laura, Grădiniţa Nr.13, Târgovişte, jud.
Dâmboviţa
Orientările actuale în pragmatica predării evidenţiază o deplasare a accentului de la didactica
normativă la o didactică descriptivă, explicativă, cu puternic caracter prescriptiv.Aşadar, în acest
cadru, vorbim despre o nouă paradigmă a didacticii- paradigma psihologică-activă. Aceasta nu
înseamnă că, în contextul acestei aserţiuni, ne îndepărtăm de didactica clasică. Didactica modernă
permite păstrarea şi valorificarea elementelor de specificitate ale didacticii tradiţionale în
următoarele condiţii: îmbunătăţirea şi adaptarea permanentă a celor existente ca urmare a evoluţiei,
a dezvoltării, a cercetării şi progresului ştiinţific, a înţelegerii corecte a comportamentului uman şi a
funcţionalităţii psihice a organismului uman, a considerării factorilor actuali de mediu şi influenţa
acestora asupra dezvoltării umane, a progresului în domeniul cercetării în neuroştiinţe, a aşteptărilor
individului în raport cu viaţa, toate pentru nevoia de funcţionare normală a individului ca un tot
integrat social.
A învăţa despre „Cum pot să fiu o persoană sănătoasă” şi „Cum pot să îmi menţin starea
de sănătate”este echivalent cu dezvoltarea impulsului cognitiv la elevi spre dimensiunea „sănătate”,
prin stimulare şi orientare activă şi conştientă în raport cu realitatea înconjurătoare.
Teoria învăţării prin experienţă, perfecţionată de către Kolb, relevă faptul că învăţarea
trebuie privită din perspectiva procesului de adaptare a individului la mediu, individul dobândind
cunoştinţe prin asimilare şi acomodare. De asemenea, Kolb susţine că învăţarea este un determinant
al dezvoltării şi, mai mult, este esenţială pentru eficacitatea individuală şi organizaţională. Învăţarea
experienţială are la bază experienţa individului, constituind o replică la învăţarea bazată pe
memorizare şi pe reproducere de informaţii. Modelul învăţării experienţiale al lui Kolb reprezintă
un model în patru timpi, care se descrie după următoarea schemă:
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David Kolb apreciază faptul că, pentru a avea loc învăţarea, un elev trebuie:


să-şi dorească să joace un rol activ în experienţă;



să fie capabil să reflecteze asupra experienţei;



să aibă şi să folosească abilităţi analitice pentru conceptualizarea experienţei;



să deţină abilităţi decizionale şi de rezolvare a problemelor, astfel încât să poată folosi
ideile noi obţinute din experienţă.
În concepţia lui Jennifer A. Moon, învăţarea experienţială implică:



învăţarea reflectivă;



învăţarea ca rezultată a acţiunilor inerente ale învăţării experienţiale;



învăţarea din feedback.
Acest model poate determina schimbări în judecata asupra obiectului învăţării, sentimente

sau atitudini în raport cu subiectul experimentat, poate influenţa luarea deciziilor în raport cu
realitatea. În cadrul acestui model de învăţare, un rol important îl deţine acţiunea de stimulare şi de
încurajare a elevului în a se implica în mod concret în realitatea care face obiectul experienţei, în a
reflecta asupra rezultatelor acesteia. Astfel, cunoştinţele dobândite sunt asimilate temeinic şi sunt de
lungă durată. În cadrul acestui proces, întrebări precum „Ai observat? De ce s-a întâmplat aşa? Se
întâmplă aceasta ... în viaţă? De ce? Cum poţi folosi aceasta ...? facilitează aprofundarea învăţării
în cadrul grupului. La baza experienţei concrete stau percepţia şi reflecţia. Cum observăm reflecţia?
Profesorul poate pune întrebări de tipul „Ce a fost bine?”, „Ce nu a fost bine?” .Ulterior,
răspunsurile colectate pot fi transpuse în teorie, dacă experienţa o confirmă. Din corpul de idei pot
reieşi ipoteze care sunt testate în practică prin acţiunea pe care Kolb o numeşte experimentare. În
cele din urmă, aceasta are drept rezultat o nouă experienţă. Totuşi, avantajul modelului este acela că
serveşte domeniilor nonformal şi informal ale învăţării.
Raportul de cercetare „Know how to learn” surprinde explicaţiile cu privire la
dimensiunile ciclului Kolb şi la tipologia persoanei, ca urmare a dominanţei unui anumit tip de
comportament manifestat în anumite etape ale procesului de învăţare.
1.Experienţa concretă indică o abordare orientată pe individ a procesului de învăţare.
Persoana cu acest stil de învăţare preferă să trateze fiecare situaţie ca pe un caz unic, învăţând cel
mai bine din exemple specifice. Această persoană valorifică la maximum discuţiile şi reacţiile celor
din jur.
2.Observarea reflexivă indică o abordare imparţială şi reflexivă a învăţării. Persoana cu
acest stil se bazează pe observaţia atentă în procesul de gândire şi preferă situaţii de învăţare ca, de
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exemplu, prelegerile, care îi permit să-şi asume rolul de observator obiectiv şi neutru. Aceste
persoane manifestă o tendinţă de introvertire.
3.Conceptualizarea abstractă indică o abordare analitică şi conceptuală a învăţării.
Persoana cu acest stil de învăţare se bazează pe raţionamentul logic şi evaluarea raţională. Ea tinde
să fie orientată pe obiect şi învaţă cel mai bine în situaţii impersonale şi gestionate de o autoritate,
unde accentul se pune pe teorie şi pe analiza sistematică.
4.Experimentarea activă indică o abordare activă, orientată pe acţiune, a învăţării şi se
bazează pe experimentare. Persoana cu acest stil învaţă cel mai bine atunci când se poate angaja în
acţiuni precum proiectele, temele sau discuţiile în grupuri restrânse. Nu agreează situaţiile de
învăţare pasivă, cum ar fi prelegerile, de exemplu. Aceşti indivizi tind să fie extrovertiţi.
În opinia lui Kolb, stilurile de învăţare sunt orientări adaptative ale individului. În cadrul
procesului de învăţare bazat pe valorificarea modelului lui Kolb, proiectarea didactică pentru
disciplina Educaţie pentru sănătate se poate descrie la nivelul următorilor paşi:
1. motivaţia realizării activităţii;
2. experienţa de învăţare (intuiţie/ percepţie/ descoperirea informaţiei – instruirea în formă
practică/ concretă);
3. refleţie asupra/ analiza experienţei;
4. conceptualizarea experienţei/ abstractizare;
5. aplicaţii practice/ validarea sau îmbunătăţirea modelului conceptualizat.
Fiecare etapă a activităţii de proiectare didactică cunoaşte elemente de specificitate, dar care
nu se delimitează de modelul învăţării bazate pe experienţa concretă. Astfel, în etapa referitoare la
motivaţia realizării activităţii, profesorul trebuie să ţină cont de „impulsul de autoafirmare” al
elevilor pentru a obţine un nivel maxim al motivaţiei elevilor de a participa la lecţie. În acest caz,
pot fi sugerate o serie de strategii- profesorul stârneşte interesul elevilor faţă de lecţie cu
introducerea în subiect pe baza chestionării în raport cu o situaţie de viaţă care face obiectul
învăţării (Cine? Cum? În ce fel? De ce?...). Întrebările pun acccent pe subiectul lecţiei. De
asemenea, pot fi imaginate strategii de spargere a gheţii cu rol motivator ( De exemplu: „Cine a
deschis frigiderul de acasă înainte de pleca la şcoală? Ridicaţi mâna!!! Vă amintiţi ce alimente
păstraţi în frigider? Câţi dintre voi aţi cumpărat astăzi de la chioşcul şcolii de mâncare? Câţi
dintre voi aveţi pacheţel cu mâncarea de acasă?”).
Tehnica întrebărilor succesive se soldează cu un proces de solicitare cognitivă a elevilor.
Curiozitatea satisfăcută conduce la instalarea sentimentului de plăcere care va contribui ulterior la
realizarea învăţării. Ausubel ( 1981) apreciază că „dirijarea motivaţiei în clasă este mai mult decât o
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artă”. Toţi elevii participă la acest moment al lecţiei. Atmosfera în clasă în această etapă trebuie să
fie una caldă, impregnată afectiv dar în acelaşi timp securizantă. De acest moment depinde succesul
sau eşecul în învăţare. Elevul trebuie să-şi conştientizeze propria experienţă de învăţare. Metodele şi
tehnicile specifice acestei etape şi nu numai sunt: pretextul de dialog, brainstorming, jocul de rol,
metodele demonstrative etc..
Experienţa de învăţare/ intuiţie/ percepţie/ descoperirea informaţiei

reprezintă

instruirea în formă practică/concretă şi care face obiectul confruntării elevului cu realitatea
obiectivă. În această etapă sunt oferite exemplele specifice subiectului analizat şi sunt valorificate
răspunsurile tuturor elevilor pe marginea experienţelor individuale. Stilul de învăţare în această
etapă este activ. Sugestiile metodologice fac obiectul metodei dezbaterii Phillips 66, al celor de tip
problematizare, sinectica, mozaic etc..
În a treia etapă a ciclului lui Kolb identificăm un stil de învăţare reflexiv în care elevii se
concentrează asupra aspectelor teoretice, să identifice şi să valorifice posibilele rezultate. Strategiile
didactice utilizate pot fi deductive, analogice. Metoda didactică cea mai frecvent utilizată este
observaţia sistematică, indepedentă.
Conceptualizarea experienţei de învăţare este etapa în care elevii emit raţionamente şi
explicaţii în legătură cu obiectul învăţării. Este momentul „teoreticianului”, care în accepţiunea
largă a ciclului lui Kolb corespunde etapei de generalizare a învăţării. Situaţiile de învăţare sunt
administrate de către profesor.
Aplicaţiile practice/ validarea sau îmbunătăţirea modelului conceptualizat au la bază
aspectele legate de experimentarea diferită a obiectului învăţării. Elevii sunt orientaţi în direcţia
realizării unor produse ale învăţării. În această etapă pot fi elaborate produse ale învăţării: referate,
eseuri, proiecte până la acţiuni obiectivate în comportamente concrete în realitatea socială.
Modelul Kolb este un model agreat de către generaţia digitală de astăzi, permanent
preocupată de dimensiunea practică a învăţării.
Bibliografie
Anghel, A., Elemente de proiectare didactică în Educaţia pentru Sănătate, Universitatea Valahia din Târgovişte, 2016.
http://eduforhealth.ssai.valahia.ro;www.edu.ro.
http://www.knowhow2learn.net/pub/R7/Romanian/Research%20Report%20%20Scientfic%20Underpinnings%20(RO).
pdf
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O LUME
GLOBALĂ.
TRENDURI
INTERNAŢIONALE
ÎN EDUCAŢIE
O LUME
GLOBALĂ.
TRENDURI
INTERNAŢIONALE

ÎN EDUCAŢIE

Prof. Colţan Alexandru, Şcoala Gimnazială Săcălaz, jud. Timiş
Globalizare şi schimbare educaţională
Încet, dar sigur, lumea se schimbă. Accelerată de valul globalizării economice neoliberale, de motoarele revoluţiei tehnico-ştiinţifice, lumea se deschide, se reconfigurează după
structuri şi frontiere socio-politice noi, se virtualizează, creează perspective, nevoi şi dorinţe
necunoscute odinioară. Mediul de viaţă, tiparul comportamental, instituţiile, munca şi familia,
identitatea înseşi a omului contemporan sunt supuse curentului rapid al schimbării. Lumea
actuală reclamă un nou tip de om, cu o gândire mai sofisticată, mai atent, mai rapid şi flexibil,
capabil să supravieţuiască şi să performeze în universul dinamic, hiperconcurenţial; ca efect,
educaţia înseşi este supusă unor mari presiuni adaptative uriaşe, ea înseşi trebuie să ţină pasul
reformei (rapoartele OECD, Pisa etc.). Printre factorii care declanşează nevoia urgentă de
reformă în educaţie, la nivel mondial, putem aminti (2): conectivitatea tehnologică, robotizarea,
creşterea vitezei de mişcare a resurselor şi informaţiilor, rezultatele slabe ale şcolilor la
principalele teste de evaluare internaţionale, presiunile guvernamentale pentru reducerea
costurilor cu educaţia şi nevoia unor angajaţi pregătiţi pentru o altfel de muncă (ex. echipe de
proiect, munca online, sau "0 contracts" etc.), fluxurile migratorii şi relocarea marilor
capacităţilor de producţie ale companiilor multinaţionale, suportul angajatorilor privaţi pentru
educaţia modulară, focalizată etc. În acest context, putem avea doar certitudinea că statele care
investesc acum masiv în cercetare-dezvoltare educaţională şi-ar putea menţine, pe termen scurt,
avantajul concurenţial.
Regândirea spaţiului şcolar. Schimbarea mediului de învăţare
În ţările industrializate, conceptul de "clasă şcolară" este puternic afectat de evoluţiile
tehnologice; declanşate de apariţia şi multiplicarea social media, a forumurilor, aplicaţiilor
online, camerelor de chat şi a programelor multimedia, asistăm, pe de o parte, la extinderea
spaţiului de învăţare în direcţia "Anytime, everywhere", iar, pe de alta, la super-specializarea şi
formalizarea comunicării. Limbajul însuşi se transformă, se specializează extrem ca şi
comunicare tehnicistă, discursul se comprimă şi se eficientizează la maximum (1). Mijlocul
dialogului electronic pare să transforme lumea într-o sală imensă de clasă, cu pereţi transparenţi
Numărul 2 • mai 2018

43

Opinii, perspective, interpretări

(idem), în care elevii trebuie să "îşi aducă de acasă/ folosească propriile dispozitive" (ex.
iniţiativa "Bring Your Own Device"). De mai multă vreme, nevoia calificării, supra-calificării
sau reconversiei profesionale a generat apariţia unor programe şi aplicaţii capabile să ofere
credite alternative, mai rapid şi mai ieftin de obţinut decât cele obţinute prin rutele
convenţionale (Udacity, Coursera, edX etc.). În acest context, universităţile puternice ale lumii
luptă să atragă studenţii prin medii de învăţare dotate cu tehnologii ultra-performante (ex.
programul IMPACT al Universităţii Purdue, iniţiativele Universităţii Florida etc.) (2), biblioteci
interactive, înzestrate, spre pildă, cu imprimante 3 D ( Universitatea Hong Kong) sau spaţii de
învăţare specializată (Vanderbilt University).
Reinventarea actorilor
Elevul din lumea de astăzi este o persoană cu nevoi şi interese noi, cu un profil diferit
faţă de cel al colegului său din perioada tratatelor de pedagogie modernă; în consecinţă, el
necesită o altă abordare didactică.
Expuşi avalanşei informaţionale şi a obligativităţii reacţiei rapide, "elevii erei digitale" ai
Occidentului sunt provocaţi să devină consumatori critici şi selectivi de informaţie şi creatori de
conţinut online (1). Ei încep să se asocieze în grupuri colaborative internaţionale, temporare, în
echipe de proiect capabile să creeze invenţii şi inovaţii, noi programe de învăţare (ex. aplicaţiile
studenţilor de la Columbia University). Elevul epocii digitale are nevoie de un gen de educaţie
practică prin care să îşi descopere şi maximizeze repede potenţialul, o educaţie care să îl
formeze ca personalitate şi ca angajat pentru o piaţă tot mai haotică. Învăţarea devine, deci,
personalizată, ea trebuie să atragă, să se muleze pe identitatea culturală a subiectului, pe
aşteptările şi noile sale interese ; procesul didactic devine flexibil şi fluid, elevul îşi poate alege
astăzi

singur rutele de învăţare, în funcţie de stilul, ritmul, timpul, posibilităţile şi

caracteristicile proprii; el poate opta, spre exemplu, pentru ruta clasică, pentru modulele online,
programe specifice de tutoriat, fără profesor, variante un-schooling etc.
La rândul său, în Occident, profesorul trebuie să se reinventeze, să-şi reevalueze statutul.
El trebuie să gestioneze procesul şi să îşi atingă obiectivele ţinând cont de dinamica schimbării,
de factorii şi variabilele care se modifică periodic- prin urmare el trebuie să înveţe şi să se
adapteze în permanenţă (Long Life Learning); oferta educaţională este, şi în acest caz, bogată
(cursuri tradiţionale, microcredite, Open Educational Resources, social media, programe de
învăţare colaborativă etc.) (1). În lumea "transparentă" profesorul trebuie să îşi actualizeze în
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permanenţă cunoştinţele, să îşi formeze ritmic noi competenţe şi abilităţi, să circule frecvent
pentru a face schimb de idei etc. (3).
Resetarea programelor şi a procesului de predare-învăţare
Aşa după cum am precizat, oferta educaţională multiplă concurează astăzi învăţământul
tradiţional şi îl forţează să se transforme. Metodologia clasică, modalităţile de evaluare
didactică, mijloacele lecţiei alcătuiesc prima frontieră, puternic afectată, în ţările industrializate,
de avansul inexorabil al Internetului; vor urma altele. Se prevede ca, în cel mai scurt timp, elevii
care vor alege să vină la şcoală, cu propriile dispozitive de învăţare, să ia loc în săli multimedia
interactive, unde vor participa la experimente şi lecţii – jocuri video, fiind evaluaţi prin cele mai
noi aplicaţii LMS (Learning Managament Systems), în funcţie de calitatea şi creativitatea
dovedite în proiectele comune. Nu ştie nimeni în ce direcţie ne va duce acest val tehnologic,
potenţial generator al unor marei ale schimbării; ceea ce poate îngrijora, însă, este faptul că
lumea, aşa cum o ştim în prezent, va fi schimbată din temelii şi, odată cu ea, educaţia, cu tot cu
ce propune aceasta.
Bibliografie
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COMPETENŢELE EMOŢIONALE ALE MANAGERULUI
COMPETENŢELE
EMOŢIONALE ALE MANAGERULUI
GRUPEI DE PREŞCOLARI
GRUPEI DE PREŞCOLARI
Prof. pentru învăţământ preşcolar, Paraschiva Silvia, Grădiniţa P.N. Crovu, Şcoala Gimnazială
Odobeşti, jud. Dâmboviţa
„Competenţa emoţională este considerată o meta-competenţă, ce determină şi explică în ce
măsură omul poate utiliza ansamblul capacităţilor individuale pentru a înţelege atitudinile celor din
jur şi pentru a gestiona comportamentul său emoţional” (Borozan, 2010, 92).
Daniel Goleman a identificat următoarele competenţe emoţionale şi sociale de bază:
conştiinţa de sine, stăpânirea de sine, motivaţia, empatia, sociabilitatea (Goleman, 2008, 319).
Fundamentele inteligenţei emoţionale (competenţe emoţionale) - conştiinţa de sine,
autocontrolul, conştiinţa socială şi capacitatea de administrare a relaţiilor, aprecia Goleman,
condiţionează succesul în carieră. EQ, considerată “element esential al legăturii dintre sentimente,
caracter şi instincte morale” (Goleman, 2007, 23), determină potenţialul nostru de a deprinde
fundamentele menţionate.
Componentele de bază ale competenţei emoţionale sunt autoreglarea, reglarea relaţiilor
interpersonale, empatia, reflecţia. Aceste competenţe emoţionale generale se ramifică în:
- conştiinţa de sine – componenta reflexivă, ce include capacitatea de a înţelege emoţiile proprii,
de a explica propriile atitudini, stările emoţionale şi cauzele apariţiei acestora, capacitatea de a
analiza expresiile emoţionale în funcţie de cunoştinţele, experienţele şi particularităţile vieţii sale
emoţionale, autoobservarea/ autoevaluarea realistă şi conştientizarea propriilor emoţii şi sentimente,
pe măsură ce acestea apar, încredere în forţele proprii;
- autocontrolul (stăpânirea de sine) - componenta reglatorie, concretizată în capacitatea de a
monitoriza propriile emoţii, de a determina cauzele dificultăţilor în unele situaţii existenţiale, ce
provoacă emoţii negative, capacitate de a elabora strategii de schimbare a conduitei, de a provoca
emoţii pozitive, de a determina strategia acţiunilor proprii, ce asigură integritate emoţională,
controlul eficient al emoţiilor, astfel încât ele să fie adaptate situaţiei şi să faciliteze munca şi
învăţarea; dorinţa de a cunoaşte cauzele care au generat anumite trăiri emoţionale, găsirea de
metode de a controla temerile şi neliniştile, tensiunile emoţionale interioare;
- motivaţia – componenta motivaţională, exprimată în actualizarea trebuinţei de autoorganizare a
trăirilor emoţionale, tendinţa spre stabilitate şi expresivitate emoţională, definind conţinutul
idealului personalităţii, canalizarea emoţiilor înspre atingerea unui anume scop, perseverenţa în
depăşirea obstacolelor, blocajelor, situaţiilor frustrante, iniţiativă, dăruire şi optimism;
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- empatia - componenta empatică, care presupune capacitatea de transpunere afectivă în situaţia
interlocutorului, de recunoaştere a emoţiilor, de înţelegere a cauzelor anumitor stări emoţionale,
sensibilitate emoţională şi atitudini de respect în raport cu trăirile afective, tendinţa spre frumos,
dorinţa de a bucura pe alţii şi, în general, percepţia pozitivă a lumii, respectiv, sensibilitate faţă de
sentimentele şi problemele celorlalţi, de a privi din punctul lor de vedere, de a accepta diversitatea
opiniilor, conştientizarea faptului că oamenii simt diferit faţă de diferite lucruri, capacitatea de a fi
„înţelegător”; aptitudinile sociale-controlul emoţiilor în relaţie cu celelalte persoane, de a reacţiona
cu tact, de a negocia, convinge, de a gestiona conflictele, de a coopera, colabora, lucra în echipă, de
a mobiliza masele, competenţă socială (Dragu, 1996, 14).
Empatia reprezintă o competenţă emoţională definitorie pentru personalitatea educatorului,
cu atât mai mult cu cât rolul de maneger, pe care şi-l asumă, îl obligă să gestioneze optim toate
resursele grupei de preşcolari, de aşa manieră încât să satisfacă nevoile educabililor şi să asigure
eficienţa demersului didactic.
Solomon Marcus apreciază că empatia este un fenomen psihic complex, obiectivat într-un
comportament care antrenează „atât procese cognitive, cât şi procese afective, atât sistemul
educaţional cât şi cel neurovegetativ, atât conduita conştientă, cât şi cea care nu cade sub incidenţa
conştiinţei, toate aflându-se într-o interacţiune sui-generis” (1987, 15)
Competenţele emoţionale permit o gestionare mai eficientă atât a propriilor comportamente,
cât şi a comportamentelor preşcolarilor/elevilor. De asemenea, acestea facilitează dezvoltarea unor
relaţii educaţionale armonioase bazate pe comunicare optimă între educator şi educabili
(Drăghicescu, Savu-Cristescu, 2008,a).
Competenţele emoţionale sunt “ingredientele” necesare pentru o proiectare corectă a
demersului educaţional, pentru o predare de calitate, pentru optimizarea comunicării didactice, a
relaţiilor educaţionale, pentru construirea unui climat educaţional armonios (Drăghicescu, SavuCristescu, 2008,b).
Competenţele emoţionale integrează calităţi şi capacităţi emoţionale, comunicative,
reglatorii personale ce asigură conştientizarea, acceptarea şi reglarea stărilor şi sentimentelor proprii
şi ale altora şi determină gradul de productivitate a activităţii, succesul interacţiunilor interpersonale
şi dezvoltarea personală. Într-o lume complexă, echilibrul afectiv, capacitatea de a relaţiona,
cooperarea, autoafirmarea devin competenţe din ce în ce mai importante, deoarece emoţiile
necontrolate, negative generează blocaje, disconfort, în timp ce o manageriere pozitivă a vieţii
emoţionale, cu empatizare conduce la creşterea fluxului comunicării, a motivaţiei sociale,
dezvăluind strânse legături între cultura emoţională şi performanţa individuală în adaptarea la
schimbări.
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Esenţa rolurilor manageriale ale cadrelor didactice în activitatea de la clasă sunt orientarea şi
dirijarea resurselor umane şi materiale de care dispune clasa şi procesul instructiv-educativ la un
moment dat, către realizarea obiectivelor proiectate, în condiţii de eficienţă maximă.
Este o aserţiune universal valabilă „Oamenii fac oameni”, în sensul că valorile umane
încorporate în meseria didactică devin ele însele generatoare de valori, un dascăl valoros, un om, în
înţelesul plenar al cuvântului, este el însuşi un constructor de caractere şi destine umane.
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PERSONALITĂŢI MARCANTE ALE ARTEI DÂMBOVIŢENE

PERSONALITĂŢI MARCANTE ALE ARTEI DÂMBOVIŢENE
Prof. dr. Micuţă Mihaela, Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”, Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Una din emblemele oraşului Târgovişte în materie de cultură, cel care deschide drumul
mişcării corale în judeţ, este dirijorul Valeriu Dumitrescu. Născut la 18 mai 1921, a absolvit Liceul
Comercial din localitate, după care, cursurile Conservatorului Ciprian Porumbescu din Bucureşti secţia compoziţie - studiind cu Theodor Rogalski, Alfred Mendelshon, Gheorghe Dumitrescu,
Marţian Negrea, Tudor Ciortea, D. D. Botez, Dan Constantinescu.
Paralel cu activitatea muzicală amintită conduce şi o formaţie mixtă de amatori din localitate.
După 1944, dirijează corul târgoviştean în diferite formaţii printre cele mai importante fiind Corul
Casei de Cultură, Corul Mitropoliei, Corul Sindicatelor din Învăţământ şi Cultură, iar din 1945
până în 1980 corul Cântarea României ce a activat din 1873 sub denumirea Reuniunea Muzicală a
cântării, sub bagheta maestrului Gheorghe Rusu. Ca profesor, conduce corul Liceului I. H.
Rădulescu şi îşi continuă activitatea la Şcoala de Muzică din Târgovişte.
În decursul a trei decenii obţine frumoase rezultate constând în distincţii ca: diplome,
plachete, premii, diplome de onoare, titlul de Profesor evidenţiat, culminând în 1974 - după trei
etape eliminatorii - cu titlul de laureat şi locul I pe ţară. Decernarea Marelui Trofeu a fost acordată
tuturor formaţiilor corale din judeţul Dâmboviţa - Corul Sindicatelor Învăţământului, Corul
Petroliştilor din Moreni, Corul Căminului Cultural din Brăneşti care au acumulat în faza finală cel
mai mare punctaj dintre toate judeţele rămase în concurs. Corului Cântarea României i se
decernează Ordinul Meritul Cultural clasa I pentru îndelungata activitate şi contribuţia adusă la
valorificarea tradiţiei corale româneşti. Pentru viaţa culturală dâmboviţeană a fost un moment unic,
deoarece corul a căpătat atunci o recunoaştere încontestabilă la nivel naţional.
Este de menţionat că la acordarea Marelui Trofeu al Festivalului Concurs Patrium Carmen, o
contribuţie deosebită a avut-o şi formaţiile corale din judeţul Dâmboviţa - în special corul Cântarea
brăneşteană condus de dirijorul Dumitru Bendic, o altă
personalitate locală care a făcut cinste judeţului Dâmboviţa.
Cu Cântarea Brăneşteană, Dumitru Bendic a câştigat pe lângă
laurii de la Patrium Carmen, toate ediţiile concursului
Cântarea României.
Gheorghe Dimancea a încheiat triada de dirijori trecuţi
în nefiinţă ai judeţului Dâmboviţa. Profesorul şi dirijorul
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Gheorghe Dimancea a fost continuatorul tradiţiei mişcării corale dâmboviţene până pe data de 13
august 2009, atunci când, din păcate, a dispărut fulgerător dintre noi.
Din 1980 preia conducerea coralei Cântarea României (după ce Valeriu Dumitrescu se
retrage pe motiv de sănătate), corală pe care o restructurează, o reorganizează schimbându-i numele
în Pro Musica. Alături de aceasta participă la numeroase concursuri şi festivaluri câştigând
importante premii: Marele Trofeu la Lugoj - Festivalul - concurs Ion Vidu, (1982), Locul I la
Centenarul compozitorului Ciprian Porumbescu la Bucureşti şi Suceava (1983), susţinând
spectacole şi turnee în ţări ca Bulgaria, Cehoslovacia, Cehia, Slovacia, Letonia, Italia, Franţa,
Olanda, Germania, Rusia, Ucraina etc.
Gheorghe Dimancea a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti fiind
repartizat în 1965 la Târgovişte, de atunci ocupându-se neâncetat de mersul vieţii culturale a
oraşului. Timp de 41 de ani a lucrat cu copiii pe care i-a convins să iubească muzica. A fost
profesor la Şcoala de Muzică din Târgovişte, Şcoala Ioan Alexandru Brăescu Voineşti, Facultatea
de Muzică din Târgovişte, Liceul Ienăchiţă Văcărescu (puteai să intuieşti în ce clasă urma să-şi
desfăşoare activitatea de predare, în funcţie de atenţia pe care o acordau elevii încă din pauză). Cele
mai mari succese le-a avut cu Pro Musica şi cu Prietenii muzicii din Găeşti – aceste coruri fiind
formate în special din cadre didactice, preoţi, ingineri şi economişti.
Nu a existat sărbătoare, fără ca Gheorghe Dimancea să nu fie prezent cu formaţiile. După cum
mărturisea prietenilor, corul i-a fost „o a doua familie”. În ultimul său interviu în cotidianul
Adevărul de seară din 18 mai, 2009, spunea mulţumit că nu a avut un vis pe care să nu îl realizeze.
Florin Emil Nicolae Badea s-a născut la 1 decembrie 1958 în Târgovişte. A început studiul
viorii la vârsta de şase ani la Şcoala de Muzică din Târgovişte, continuând la Liceul de Muzică şi
Arte Plastice din Piteşti. Este licenţiat al Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti (secţia Pedagogie
Muzicală), Doctor în Muzicologie din anul 2006. Din 1998
studiază arta dirijorală cu Conferenţiar universitar doctor
Ioan Golcea de la Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti. În perioada 1980 – 1999 predă chitara si vioara la
Şcoala de Arte Octav Enigărescu din Târgovişte, Liceul
Pedagogic sau Colegiul Pedagogic de Institutori, unde
îndrumă paşii multor elevi şi studenţi, care au devenit şi ei azi, la rândul lor, profesori.
În anul 2000 înfiinţează corala Appassionato cu ajutorul căreia repurtează succes după
succes, iar între 2006-2017 reuşeşte performanţe deosebite în domeniul artistic câştigând premii la
toate concursurile şi olimpiadele la care a participat (peste 20 de premii naţionale şi internaţionale):
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Premiul I, două premii II – Karpenissi, premiul II – Barcelona, Calificativul Tres Bien – Montreux,
două Premii I – Praga, Premiul II – Ohrid, două premii I şi premiul pentru Cel mai Bun Dirijor din
concurs în Croaţia, câştigător consecutiv al Olimpiadei Naţionale Corale cu corul Cantabile al
Liceului de Arte Bălaşa Doamna din Târgovişte, în perioada 2009 – 2013 etc. Alături de Corala
Appassionato a înregistrat patru CD-uri.
A întreprins numeroase turnee în ţară şi străinătate răsplătite cu cele mai călduroase aplauze
fie în: Bucureşti, Braşov, Baia-Mare, Piteşti, Slatina, Reşiţa, Focşani sau: Paris, Belfort, Strasbourg
(Franţa), Vatican, Roma, Veneţia, Genova, Lago di Garda, Montecatini Terme (Italia), Barcelona,
Ciudad Real, Villarubia de Los Ohos, Almaden (Spania), Karpenissi, Preveza, Corfu (Grecia),
Macedonia (Ohrid), Krakovia (Polonia), Praga, Jihlava (Cehia), Rovinj (Croaţia) etc. Mărturie stau
înregistrările şi fotografiile de la turneele, concursurile şi concertele susţinute în care dirijorul Florin
Emil Nicolae Badea a reuşit să transforme Corala Appassionato într-un brand, creându-ne un bun
renume peste hotare.
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GIOACHINO ROSSINI - „LEBĂDA DIN PESARO”
GIOACHINO
ROSSINI - „LEBĂDA DIN PESARO”
Prof. Bondu Alexandru, Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”, Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Ca profesor de pian la Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”, atât în calitate de corepetitor, cât şi
în rolul de evaluator sau spectator în cadrul audiţiilor, examenelor şi concertelor, am constatat că
ariile din operele lui Rossini se bucură de aprecierea colegilor de canto clasic, care, de multe ori, le
inserează elevilor în portofoliul şi în repertoriul de examen. La rândul lor, elevii - cu vârste cuprinse
între 15 şi 19 ani - le interpretează cu pasiune, iar acest lucru se întâmplă datorită muzicalităţii liniei
melodice.
Gioachino Rossini s-a născut la Pesaro, în Italia, la data de
29 februarie 1792. Mama sa era cântăreaţă, iar tatăl era cornist în
fanfara municipală. Primele lecţii de muzică le primeşte de la tatăl
său. Încă din copilărie manifesta o înclinaţie spre muzică,
învăţând să cânte la pian, vioară şi violă. Studiile de specialitate le
începe la Conservatorul din Bologna, unde intră în contact cu
muzica lui Mozart, care îl va urmări permanent, devenind pentru
el: „motiv de admiraţie la tinereţe, de disperare la vârsta adultă şi
de consolare la bătrâneţe” după cum el însuşi afirma. Este
cunoscută admiraţia lui Rossini pentru compozitorii germani: Hazdn, Mozart, Beethoven. La vârsta
de 30 de ani, Rossini chiar a reuşit să-şi satisfacă dorinţa de a se întâlni cu Beethoven. Într-una din
corespondenţa sa, Beethoven, vorbind despre „Bărbierul din Sevilla” a lui Rossini, a „profeţit” că
va fi jucat atât timp cât va exista opera italiană.
Cariera de compozitor este una surprinzătoare. După un debut destul de precoce (la 18 ani
are loc premiera primei opere), o uşurinţă şi o abilitate de a compune (în total 39 de opere,
majoritatea tragice), la vârsta de 38 de ani ia o decizie care uimeşte întreaga lume muzicală: de a se
retrage de pe scena muzicii, de a pune punct elanului creator chiar după succesul fulminant avut cu
opera Wilhelm Tell.
Rossini este unul dintre cei mai cunoscuţi compozitori de operă. Este de ajuns să ne gândim
doar la câteva titluri ca „Bărbierul din Sevilla”, „Wilhelm Tell”, amintite mai sus, dar şi „Coţofana
hoaţă” sau „Italianca în Alger” şi ne dăm seama de măiestria cu care mânuieşte personajele, de
verva ritmului şi de virtuozitatea vocală ce abundă în creaţiile lui. Drame lirice sau opere comice,
lucrările sale sunt antrenante. Totul pare că se succede într-un ritm ameţitor, iar spectatorul nu are
timp să se plictisească. Indiferent de subiecte, moderne sau medievale, glume spumoase sau drame
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sumbre, în arta rossiniană primează vocea, ca transmiţătoare privilegiată a emoţiei. Tocmai de
aceea, muzica lui Rossini a cunoscut o primă perioadă de succes răsunător, după care, de-a lungul
timpului, operele lui au început să dispară din repertoriul teatrelor, dar acest lucru s-a întâmplat
odată cu dispariţia virtuozităţii interpretative, denumită belcanto. O revigorare s-a produs în anii
1950-1960 datorită interesului renăscut pentru belcanto şi coloratura acestuia, şi a pleiadei de
interpreţi din această perioadă. Solişti ca Maria Callas, Teresa Berganza, Joan Sutherland-ale căror
interpretări se păstrează şi astăzi-au scos la iveală arta dramatică a belcanto-ului şi a geniului
rossinian.
De altfel, Alberto Zedda, unul dintre cei mai buni interpreţi ai muzicii sale, mărturisea că:
„muzica lui Rossini are nevoie de colaborarea interpretului, capabil să-i dea viaţă şi strălucire...doar
un cântăreţ de cea mai înaltă clasă în stare să-şi moduleze vocea după nenumăratele nuanţe ale
rolului, să facă minuni de acrobaţie vocală este capabil să se achite de această sarcină şi să dea sens
poveştilor bazate pe metafore uneori ascunse” (Editura Adevărul, 2010, p. 27).
După 20 de ani de muncă asiduă, Rossini era destul de bogat. Averea sa se ridica la peste un
milion de dolari-o sumă impresionantă mai ales pentru acea vreme, avînd în vedere faptul că nu
existau încă drepturi de autor, iar veniturile proveneau doar din reprezentaţiile la care el însuşi lua
parte. Este de înţeles de ce, după atâta muncă şi multitudinea călătoriilor pe care le efectua, era
extenuat. Adesea spunea că munceşte aşa mult şi face toate călătoriile ţinând seama nu numai de
muzica sa, dar şi de stomac. Într-adevăr, avea o reputaţie de gurmand, a devenit obez, au apărut
perioade de depresie la care conlucra şi neurastenia, o afecţiune care nu era cunoscută în acea
perioadă.
Din momentul în care nu a mai compus, Rossini a făcut ce şi-a dorit dintotdeauna, şi anume
de a trăi ca un om bogat şi împlinit. Şi exact aşa a făcut până când s-a stins din viaţă la Passy (astăzi
un cartier al Parisului), în urma unei operaţii abdominale, la 13 noiembrie 1868, la vârsta de 76 de
ani.
De-a lungul vremii au circulat multe anecdote despre Rossini. Se spune că a plâns doar de
trei ori în viaţă: când prima sa operă a eşuat, când a auzit cum cânta Paganini la vioară şi când, în
timpul unei plimbări cu barca, i-a căzut în apă un curcan umplut cu trufe.
Lui Rossini îi plăcea să scrie muzică stând în pat. Într-o dimineaţă, când a terminat de scris
un duet, partitura a alunecat pe podea. Pentru că nu a reuşit să o recupereze fără să se ridice, a luat o
nouă foaie şi a scris un alt duet. De altfel era renumit pentru „lenea” sa, deşi opera „Bărbierul din
Sevilla” a fost compusă în doar două săptămâni!
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„Conducerea unui orăşel italian pe nume Pesaro, a decis să instaleze în piaţa centrală o
statuie a lui Rossini. O delegaţie cu notabilităţile urbei a mers apoi să-l întâlnească pe compozitor
pentru a-i da vestea.
-Şi cât va costa această statuie? întreabă Rossini.
- 20.000 de lire i se răspunse.
- Aţi putea să-mi daţi mie banii aceştia, spuse Rossini, iar eu mă angajez, în schimb, să stau
câteva zile pe soclul din piaţă” (www.hetel.ro).
Dincolo de aceste picanterii, muzica lui dăinuie peste secole şi continuă să fascineze
generaţii după generaţii. Ariile sale încântătoare şi pline de vervă şi ironie, cum am spus şi la
începutul articolului, răsună de multe ori în sălile de canto clasic ale Liceului de Arte „Bălaşa
Doamna”, ceea ce dovedeşte iar şi iar că muzica lui Gioachino Rossini este nemuritoare, iar titlul
care i s-a conferit compozitorului de „Lebăda din Pesaro” este pe deplin justificat.
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