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SECŢIA IV.
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
REPREZENTĂRILE CADRELOR DIDACTICE DIN
ROMÂNIA PRIVIND EDUCAȚIA AXIOLOGICĂ
A ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
BICULESCU FLORINA TEODORA, România
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău
Summary. The article presents the results of the
experimental research of teacher's perception regarding the
axiological education of students in the perspective of forming the
axiological frame of reference of students. The content develops
ideas on the need for serious methodological concerns of teachers
regarding the design of educational activities on the dimension of
axiological education.
Keywords: axiology,
values,
value
orientations,
axiological education.
Cercetarea este impulsionată de fenomenul social poluarea valorică a referențialului axiologic al personalității
umane, fundamentele căruia se construiesc încă din copilărie și
continue pe întreaga durată a vieții. Realitatea actuală evidenţiază
tot mai des exemple ce ilustrează insuficienţa clarificării bazei
valorice a elevilor mici în viaţa socială şi în familie. Se constată,
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faptul, că pentru unii dintre tineri pseudovalorile şi nonvalorile au
devenit repere care le ghidează existenţa întreaga viaţă. Idealul
spre care tind reprezentanţii tinerei generaţii este departe de a se
identifica cu dezideratele educației contemporane. Aspiraţiile
acestora sunt, preponderent, din zona materialului, devenind, în
scurt timp, standarde de ierarhizare şi apreciere a semenilor.
Modernizarea învăţământului primar ar însemna, așa cum afirmă
M. Cojocaru-Borozan „intelectualizarea persoanei sub aspect
socio-afectiv, factor dinamogen al dezvoltării personale, ce va
face să predomine în stilul indivi- dual sentimente superioare,
asigurînd o comunicare civilizată derivată dintr-un sistem de
valori emoţionale adecvate societăţii [1, p. 83].
Formarea Eu-lui axiologic al persoanei se realizează prin
educație. Traseul vieții umane e orientat de valorile raportate la
cultură, timp și educație, interpretată ca și acţiune ce presupune
procesele de îngrijire, îndrumare, cultivare, disciplinare,
civilizare, moralizare etc. Axiologia este interpretată ca o știință
ce stabilește ierarhia valorilor, aranjând pe primul loc respectul a
ceea ce este bun, respectul a ceea ce este nobil, a ceea ce este
frumos [3, p. 28]. „Orice valoare există în și prin om”. Modelarea
personalității care să se integreze în societatea în care va trăi este
scopul fundamental urmărit pe tot parcursul școlarității.
Literatura de specialitate consemnează diferite accepțiuni date
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conceptului de educație axiologică. Referirile la lumea valorilor
sunt foarte frecvente în pedagogia universală și românească,
explicit, sintagma științifică de educație axiologică este puțin
întâlnită în literatura pedagogică. Din cărțile științifice deducem,
că prin educație axiologică se înțelege - educația prin și pentru
valori.
Educația axiologică se realizează în România la nivelul
învățământului primar, în mod formal, prin disciplina Educație
civică, disciplină prevăzută în Planul cadru de învăţământ
(aprobat prin O.M.E.N. nr. 3371/2013), în aria curriculară Om şi
societate. Rolul profesorului din învățământul primar este să
contribuie la formarea elevilor mici astfel, încât aceștia să devină
cetățeni activi și responsabili, capabili să contribuie la viaţa
comunităţii din care fac parte, rol care trebuie să și-l asume fiecare
profesor. Este foarte important ca prin activitatea educativă să
dezvoltăm elevilor competenţele necesare acceptării/provocării
schimbării necesare în societate. Vl. Pâslaru sugerează că
valoarea se găseşte în opoziţia naturală pe care o stabilim între
important şi accesoriu, principal şi secundar, semnificativ şi
nesemnificativ, esenţial şi accidental, justificabil şi nejustificabil.
Valoarea în sine nu există; există dorinţa pentru ceva pe care îl
definim ca valoare. Valoarea se naşte din atitudinea (raportarea)
omului faţă de lucrurile din interior – exteriorul său [7, p. 4].
7

Menţionăm faptul, că educaţia axiologică nu asigură valorizarea
imediată de către individ. Sunt cunoscute trei niveluri de
interiorizare a valorilor: (a) nivelul acceptării unei valori ce
presupune doar o acceptare afectivă, dar fără a exista
convingerea, acceptarea afectivă a valorii depinde de influenţele
educative ulterioare; (b) nivelul preferinţei pentru o anumită
valoare care presupune selecţia unei valori şi apariţia dorinţei
acceptării şi interiorizării acesteia, persoanele selectându-și un set
de valori, acestea fiind numite valori personale; (c) nivelul
participării/angajării care implică un grad mare de certitudine și
favorizează interiorizarea valorii cu dezvoltarea și propagarea
acesteia.
Orientarea axiologică îşi are începuturile în familie
„purtător de substanţă educogenă primară” [2, p. 46-47], adică
de valori ce vor fi interiorizate de la cea mai fragedă vârstă.
„Influenţele educative ale familiei sunt o expresie directă a
valorilor, a relaţiilor ce se stabilesc în interiorul familiei şi a
modelelor comportamentale oferite de membrii acesteia” [3, p.
99]. Principiile ce ghidează şi stau la baza valorificării
sistemului axiologic al educaţiei şi învăţămîntului în Republica
Moldova sunt: universalitatea valorilor antrenate şi caracterul
specific naţional, determinismul reciproc al valorilor antrenate
de sistemul educaţional, corelarea tendinţelor general-umane în
8

re-potenţializarea valorilor cu cele ale naţiunii, grupului etnic/
social/ şi ale educatului, caracterul deschis al sistemului către
macro/microsistemele

axiologice

(problemele

lumii

contemporane, conceptul modern de educaţie şi învățământ,
problemele etnice şi statale etc.), autenticitatea sistemului,
temeinicia a modelului axiologic al educaţiei şi învăţământului,
dezvoltarea continuă în sisteme practice de valori [7, p. 3-8].
Scopul și ipoteza investigației este de a evidenția
percepția cadrelor didactice din invățământul primar din județul
Argeș, România, asupra importanței și necesității educației
axiologice în școală. Cercetarea are ca obiectiv formarea unei
imagini obiective privind gradul de pregătire a profesorilor pentru
formarea referențialului axiologic al elevilor în vederea prevenirii
conflictelor școlare. Ca urmare a documentarii şi interpretării
datelor, am formulat următoarele ipoteze specifice:
1. Cu cât se conștientizează importanța educației axiologice în
școli, cu atât se contribuie la formarea referențialului axiologic
al elevilor.
2. Cu cât se conștientizează importanța autoeducației școlarilor
mici, cu atât nivelul de înțelegere a formării valorilor este mai
mare.
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3. Cu cât se conștientizează importanța formării referențialului
axiologic al elevilor, cu atât creşte şi nivelul de prevenire a
conflictelor școlare.
Studiu experimental
Pentru realizarea unui studiu experimental am aplicat un
chestionar care urmărește colectarea de date și informații
relevante cu privire la educația axiologică, precum și percepția
asupra formării referențialului axiologic la școlari pentru
prevenirea conflictelor școlare.
Cercetarea s-a realizat în perioada ianuarie – februarie
2021 pe un număr de 102 profesori pentru învățământul primar.
Chestionarul are 24 de întrebări și a fost aplicat cu ajutorul
Google Forms 1. Centralizarea datelor a fost posibilă tot cu
ajutorul Google Forms iar pentru prezentarea datelor am utilizat
grafice și tabele.
Cei mai mulți profesori care au participat la chestionar
sunt din mediul rural (72,5%). Dintre aceștia 96,1% sunt de genul
feminin, știut fiind și faptul că profesorii pentru învățământul
primar de genul masculin sunt în număr mult mai mic în România.

1

https://docs.google.com/forms/d/1ES7rm4l0VdCPo7MHbiGIlNGWxOccp0R
HQv80JCXEBtE/edit?usp=sharing
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Cei mai mulți dintre respondenții au vechime la clasă
cuprinsă între 20 - 30 ani: (46,1%). Majoritatea respondenților a
considerat că ar fi necesar ca sursele educației axiologice din
perspectivă științifică să fie cunoscute (59, 8% foarte utile).
Educația axiologică este disciplina care se realizează, în
România, intr-un mod interdisciplinar, nepunându-se accent, în
mod deosebit prin activități didactice concrete. Formarea
referențialului axiologic al elevilor de învățământ primar, în
România, se realizează prin intermediul orelor desfășurate în
cadrul disciplinei Dezvoltare personală (clasa pregătitoare, clasa
I și clasa a II-a) și Educație civică (clasa a III-a și clasa a IV-a),
dar și prin intermediul altor discipline cum ar fi istoria, geografia,
științe, arte vizuale și abilități practice. Practic, prin intermediul
tuturor disciplinelor pot fi integrate activități și acțiuni care să
conducă la formarea referențialului axiologic al elevilor.
Profesorii au apreciat că este foarte important pentru
dezvoltarea personalității școlarilor să fie valorificată formarea
valorilor morale prin autoeducație (85,3%), însă este evidentă
nevoia acestora de a participa la cursuri de educație axiologică
(70,6% consideră că aceste cursuri ar fi foarte utile). Ei doresc să
cunoască strategii și tehnici eficiente de abordare a integrării
educației axiologice în cadrul activităților didactice. Este evidentă
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și necesitatea ca și părinții să participe la astfel de cursuri de
educație axiologică pentru părinți (74,5%).
Majoritatea profesorilor consideră că formarea referențialului
axiologic al elevilor de nivel primar se poate realiza foarte bine
prin introducerea Educației axiologice ca disciplină optională.
Necesitatea unui proces integral de conștientizare din partea
profesorului - școlii - comunității cu scopul ca fiecare elev să
conștientizeze ce este valoros și adecvat și ce nu este valoros și
adecvat în procesul de educație și socializare este important
(80,4%).
Educația axiologică nu se poate preda fără ca profesorii să nu
cunoască principiile științifice ale educației axiologice care ar
putea fi integrate la toate disciplinele (foarte important 57,8%).
De asemenea, actualizarea în școală a conceptului de educație
axiologică ar fi foarte utilă (58,8%).
Conceptul de valori pedagogice fundamentale (binele moral,
adevărul științific, eficiența științei aplicate, frumosul, sănătatea)
care stau la baza activității de formare/dezvoltare permanentă a
personalității umane ar fi necesar să fie studiat în școală prin
intermediul unor activități didactice școlare sau extrașcolare
(80,4%).
Totodată, studierea, în școală, prin organizarea de întâlniri
metodice între profesori, prin organizarea de dezbateri, mese
rotunde, a conceptului de autoeducație (82,4%) a conceptului de
referențial axiologic (ca activitate de formare - dezvoltare
integrală a personalităţii elevului din perspectiva valorilor), ar
12

conduce la cunoașterea aprofundată a acestor concepte.
Respondenții susțin că este important formarea referențialului
axiologic la școlari pentru prevenirea conflictelor școlare
(80,4%), ar fi utile desfășurarea, în școală, a unor activități care
formează autoeducația elevilor (76,5% foarte util), desfășurarea,
în școală, a unor activități care contribuie la prevenirea
conflictelor școlare (87,3% foarte utile), desfășurarea unor
activități care integrează strategii de comunicare asertivă care să
conducă la prevenirea conflictelor școlare (87,3% foarte utile).
Profesorii recunosc utilitatea desfășurării unor activități care
integrează strategii de dezvoltare a inteligenței emoționale care să
conducă la prevenirea conflictelor școlare ale elevilor (86,3%):
-

activități despre sănătatea emoțională pentru elevi
(86,3%).

-

activități despre sănătatea emoțională pentru profesori
(86,3%).

Maia Cojocaru – Borozan definește cultura emoțională ca
fiind o entitate complexă, integrată organic în structura
personalității, determinată socio-profesional, care pune în
evidență comportamente socialmente învățate, exprimate în
competențe emoționale. [1, pag. 178]. Competenţa emoţională,
după Maia Cojocaru – Borozan, este rezultanta sporirii QE, un
sistem

de

convingeri

privind
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importanţa

disciplinării

comportamentului afectiv, spectrul variat al cunoştinţelor despre
viaţa afectivă a individului, ansamblul de capacităţi ce permit
gestionarea/canalizarea

adecvată

a

energiei

emoţionale,

integrarea de succes în orice mediu social şi crearea unei cariere
de rezonanţă. Profesorii trebuie să aibă o cultură emoționale care
să îi conducă spre educația caracterelor elevilor.
Profesorii sunt de acord cu următoarea afirmația că
raportarea educației la o lume în continuă schimbare impune, în
primul rând, raportarea la valori, adică la cunoșterea și
respectarea valorilor general-umane, care sunt valori universale,
perene, transcendente conștiinței umane, ele aparțin tuturora și
se reconstruiesc mereu de către fiecare persoană tânără sau
adultă” (Vl. Pâslaru). Se constată, că 79,4% dintre profesori
afirmă, că pentru elevi contactul cu lumea valorilor autentice
creează premise prin implicații educative de formare a
caracterelor, a disciplinii emoționale, ajutând elevii să facă pași
spre autonomia spirituală.
Concluzii

finale:

Din

studiul

teoretico-experimental

deducem, că la orice etapă istorică educaţia axiologică s-a realizat
prin asimilarea treptată a valorilor de către copii. În cadrul
familiei, educaţia prin valori a urmărit realizarea scopului de
selectare, prelucrare şi transmitere a experienţei social-istorice/
a culturii prin explorarea valorilor moral-etice. Transmiterea şi
14

asimilarea valorilor trebuie să reprezinte principiul de cultivare și
formare a personalităţii integre, apte de autoeducaţie şi
autoperfecţionare

morală,

spirituală,

estetică,

psihofizică,

profesională şi socială. Analiza datelor experimentale a confirmat
ipoteza potrivit căreia cu cât se conștientizează importanța
educației axiologice în școli, cu atât se contribuie într-o manieră
mai organizată din punct de vedere methodologic formarea
referențialului axiologic al elevilor.
Urmare a prelucrării datelor și analizei corelației dintre
variabile, constatăm, faptul percepția profesorilor privind
educația axiologică și tendința acestora de proiecta și realiza
correct formarea referențialului axiologic al elevilor. Se observă
o puternică corelație între percepția asupra educației axiologice
(aspectele vizate fiind formarea profesorilor și a părinților,
asigurarea condițiilor pentru eficiența predării). Se constată
faptul, că este nevoie de cursuri specifice, atât pentru profesori,
cât și pentru părinți, în vederea pregătirii cadrelor didactice pentru
formarea referențialului axiologic al elevilor prin autoeducație cu
scopul prevenirii conflictelor școlare și a formări trăsăturilor
pozitive de caracter viitorilor adulți.
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CREATIVITĂTEA LA VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ
Claudia BÎRGĂOANU
Doctorand UPS “Ion Creangă”
Învăţătorul „este acela care modelează materialul cel
mai de preţ – COPILUL – tinzând ca din fiecare bloc de
marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai
frumoase trăsături…” D. Salade
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Școala are rolul cel mai important în pregătirea tinerii
generații.

Ea

formează

școlarilor

competențe,

atitudini,

deprinderi, transmite cunoștințele necesare integrării în societate.
Lor le sunt transmise tehnici și noțiuni din diverse domenii ale
activității umane. Pentru că timpul nu stă pe loc și pentru că în
jurul nostru se petrec schimbări uluitoare, chiar radicale( drept
dovadă e ”pandemia” din zilele noastre), multe dintre tehnicile și
cunoștințele acumulate în școală, vor fi depășite atunci când
copilul devenit adult , va trebui să le folosescă.
Cele două feţe ale creativităţii sunt întruchipate de învăţător
şi elev, creaţia desăvârşită a educatorului. Educaţia , actul de
creaţie, pune creatorul faţă în faţă cu creaţia sa, modelată cu
măiestrie, răbdare şi într-un mod unic. Asemenea unui mare
sculptor, învăţătorul descoperă în personalitatea fiecărui copil,
care ar putea părea un bloc de marmură necizelat, potenţialul său
creator, încercând prin diferite metode să-i activizeze şi să-i
dezvolte această capacitate.
Creativitatea nu este un simplu proces de cunoaştere, ci, în
cadrul cunoaşterii este un proces complex aptitudinal ce ţine de
intersectarea operaţională a celor mai importante procese
cognitive şi necognitive cu finalitate eficientă în luarea deciziilor
şi în realizarea acţiunilor rezolutive după un plan elaborat
independent sau dirijat raţional şi la timp de către învăţător.
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Învăţarea creativă pune accent pe activităţile de cercetare şi
descoperire, pe învăţa- rea prin efort propriu, independent , pe
gândire, pe imaginaţie creatoare.
Dezvoltarea potenţialului copilului în şcoală ar putea
constitui produsul unui stil didactic propriu, original ce creează o
atmosferă de încredere în adevăr, cooperare şi iubire faţă de
muncă. Prin învăţarea creativă nu urmărim să facem din fiecare
copil un geniu, ci un participant activ la redescoperirea
adevărurilor despre lucruri şi fenomene.
Şcoala trebuie să fie locul unde talentele sunt recunoscute,
stimulate şi dezvoltate.
Personalitatea învăţătorului se reflectă, ca într-o oglindă, în
personalitatea elevilor . Acest lucru exprimă rolul esenţial pe care
îl are învăţătorul în dezvoltarea creativităţii elevilor, prin
corelarea solicitărilor cu factori motivaţionali, aptitudinali şi
caracteriali implicaţi. El trebuie să urmărească înlăturarea
principalelor obstacole din calea creativităţii : timiditatea, teama
de greşeală, descurajarea şi lipsa perseverenţei.Învăţătorul creativ
îi încurajează pe elevi să înveţe suplimentar, încurajează
procesele gândirii creatoare.[2,91] El îi îndeamnă să caute
conexiuni între cunoştinţe, să asocieze, să-şi imagineze , să
găsească soluţii la probleme , să emită idei, să perfecţioneze ideile
altora şi să orienteze aceste idei în direcţii noi.
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Lecţia constituie procesul de creaţie prin care învăţătorul
modelează personalităţi originale, creative. Aici îşi dovedeşte el
toată măiestria , tactul , începând cu descoperire şi cunoaşterea
grupului de elevi pe care îl îndrumă şi continuând cu conceperea
demersului didactic adaptat particularităţilor de vârstă şi ale
clasei. Provocarea elevilor poate fi directă prin invitaţia la
reflecţie asupra temelor şi problemelor propuse, dar poate fi şi
indusă prin modalitatea de proiectare şi desfăşurare a lecţiilor.
Predarea integrată a limbii române, conexiunile între cunoştinţele
însuşite la diferite discipline, asocieri inedite între noţiuni
constituie

suportul

construirii

personalităţii

elevului

creator.[1,78] Astfel propunerea unor lecţii cu subiectul
„Matematică pe note muzicale” (lecţie de recapitulare a
cunoştinţelor despre înmulţire şi împărţire , elevii sesizând
utilizarea unor cuvinte comune în terminologia împărţirii şi teoria
muzicală –duratele notelor: doime, pătrime, optime; fiecare notă
muzicală ascundea o problemă de matematică ), „Prâslea cel isteţ
şi merele de aur”(la ştiinţe ale naturii), „Cel mai frumos mărţişor”
(lecţie de limba română) a stârnit curiozitatea elevilor, le-a captat
atenţia pe tot parcursul lecţiei , i-a stimulat în descoperirea noilor
sarcini şi i-a provocat la descoperirea legăturilor dintre
cunoştinţele însuşite la diferite discipline care păreau a nu avea
nimic comun. Rezultatul? Elevii au constatat că nu există graniţe
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între discipline, între cunoştinţe , folosind în orice moment
cunoştinţele însuşite.
Creativitatea este molipsitoare şi transmisibilă la elevi.
Prin conţinutul bogat în valenţe formativ-educative ale
textelor, prin numărul mare de ore ce i se acordă în planul-cadrul
de învăţământ, limba română oferă un spaţiu inepuizabil de
manifestare a energiilor ludice şi creative. În cadrul orei se pot
realiza o serie de activităţi menite să dezvolte capacitatea de
creaţie a elevilor printre care: povestirea prin analogie, povestirea
cu schimbarea formei, continuarea povestirii, intercalarea unor
episoade în povestiri, ilustrarea textelor, modelarea, dramatizarea
povestirilor, compuneri pe diferite teme.[1,121]
Povestirea prin analogie a unor texte se realizează dacă
elevii au o anumită experienţă de viaţă şi deţin mai multe
informaţii. Întâmplările şi situaţiile pe care trebuie să le creeze îi
solicită pe elevi să facă o îmbinare a reprezentărilor, a ideilor, a
cunoştinţelor de care dispun, să analizeze diferite posibilităţi, să
facă diferite propuneri, să imagineze variate situaţii posibile în
care s-ar plasa ca personaje active sau ca spectatori[3,67] ( la clasa
a doua textele: „Prietenul adevărat”, „Gheorghiţă şi Ghinda”
oferă posibilitatea de a relata faptele din prisma fiecăruia,
formându-se capacitatea de empatie cu unele personaje, de
prezentare a unor informaţii ştiinţifice).
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Un alt gen de povestire prin analogie s-ar putea numi
povestirea prin contrast. Dacă text relatează despre faptele unui
erou pozitiv, li se poate cere elevilor să construiască o povestire
în care să apară un personaj cu însuşiri opuse, negative. Însuşirea
conţinutului lecţiei, a mesajului acesteia este evidenţiată prin
construirea unui personaj pozitiv care să se opună exemplului
negativ din text.
O altă activitate creatoare ce se poate organiza în orele de
limba română se referă la continuarea povestirilor, a unor texte .
Pentru ca elevii să creeze noile situaţii în care sunt transpuse
personajele şi să întrevadă modul lor de a acţiona este necesar ca
ei să aibă o imagine bine conturată despre însuşirile morale,
despre caracterul acestor personaje. Aceste reprezentări se
formează în urma unei fine analize a textului, a personajelor
lecturii percepută în mod diferit de elevi în funcţie de imaginaţia
lor. Multe texte literare pot fi continuate cu uşurinţă şi creativitate
de către copiii, unii inventând situaţii şi personaje noi , alţii
relatând continuarea textului aşa cum este în opera literară. De
exemplu la lecţiile „Dumbrava minunată”, M. Sadoveanu,
„Degeţica”, H.Ch.Andresen, continuarea fragmentelor din
manual pot urma firul operei literare , însă creativitate dovedesc
acei care schimbă faptele, personejele.
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Creativitatea constituie rezultatul unei activităţi constante
de informare şi căutare a unor noi relaţii între noţiunile însuşite.
În acest sens sunt exprimate în lecţiile de citire cerinţe care
presupun stabilirea unor legături de ordin informaţional, ideatic şi
afectiv cu alte texte, cu alte opere din lecturile suplimentare.
Însuşirea vocabularului şi a expresiilor artistice din orice text
„decriptarea” sentimentelor ascunse de autor în „căuşul”
cuvintelor sunt premisele conceperii ce au ca punct de plecare fie
mesajul lecţiei (Călătoria păsărilor, Mama mea, Povestea
stejarilor), fie replica unui personaj (Copacul e ca omul, Cartea
este o comoară de învăţături), fie chiar modelul oferit de
personalitatea complexă a eroului lecturii (Întâlnire cu Alexandru
Ioan Cuza). Compunerea, în special cea liberă, oglindeşte
capacitatea elevului de a crea, de a analiza, de a sintetiza, dar mai
ales originalitatea sa în corelarea cunoştinţelor pentru a realiza
„altceva”. Teme propuse elevilor : Călătorie într-un muşuroi,
Castelul Crăiesei Zăpezii, În lumea jucăriilor le-au stârnit
fantezia , dar si curiozitatea, dorinţa de a căuta informaţii, expresii
potrivite.
Aceste activităţi complexe nu ar deveni reuşite fără
activitatea esenţială în lecţiile de limba română, ce ascunde
„seminţe ce vor înflori bogat mai târziu”. Este vorba de lectura
explicativă prin care elevul îşi însuşeşte cuvinte şi expresii noi,
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integrându-le în enunţuri proprii , în vocabularul lor activ. Copiii
vor fi îndrumaţi să descopere elemente care conferă frumuseţea
formei unui text literar- epitete, comparaţii, forţa de vizualizare,
de plasticizare a cuvintelor, purtarea de evocare a faptelor, de
personificare, încărcătura lor emoţională, capacitatea acestora de
a ne transpune în situaţiile înfăţişate de autor.
Un rol important în receptarea mesajului unui text literar îl
au ilustraţiile, imaginile fie din manual, fie elaborate. [1,88]. Ele
nu apar ca o anexă a textului, ci îndeplinesc multiple funcţii şi
roluri în procesul de înţelegere şi trăire a textului, fiind o parte
componentă a acestuia. Dacă în clasa întâi la sfârşitul multor lecţii
cerem elevilor să realizeze un desen după textul studiat, la clasa a
doua se poate utiliza modelul iconic în înţelegerea mesajului
lecturii. Pornind de la o idee a textului sau din imaginaţie ,
modelul iconic sugerează sintetic mesajul lecţiei. Cu ajutorul
elevilor s-ar putea realiza modele iconice în analiza textelor
„Gheorghiţă şi ghinda” (modelul

evidenţiază asemănarea

evoluţiei omului şi copacului în dezvoltarea lor), „Degeţica”
(Ideile textului se pot scrie pe petalele unei flori , model sugerat
de gingăşia fetei, de apariţia ei miraculoasă între petalele florii,
de leagănul ei făcut din flori), „Povestea unui om leneş” (elevii
au propus schiţarea ideilor textului pe o roată de car ,
argumentând că acţiunea se petrece într-un sat, leneşul este dus
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într-un car sau ar putea sugera roata vieţii leneşului pe care acesta
ar putea-o întoarce), poezia „Primăvara”, V. Alecsandri (mesajul
textului s-ar putea scrie pe aripile unei păsări) . Pare poate ciudat
dat aceste desene se întipăresc în mintea elevului care înţelege
mai uşor textul şi constituie o provocare pentru organizarea întrun alt mod a informaţiei primite. Drumul poate fi şi invers: de la
desen la text, fie pornind de la o imagine complexă , colorată, fie
de la o simplă linie pe car elevii o transformă după imaginaţia lor
într-un desen după care elaborează textul.
Creativitatea trebuie privită ca un fenomen complex la care
participă întreaga personalitate, pe baza acţiunii unitare a
factorilor cognitivi, de personalitate şi sociali.
La situaţii variabile şi noi, elevii dau răspunsuri variate şi
inedite. ”Jocul”de idei prin care învăţătorul creează situaţiile de
învăţare stârneşte, ca un lanţ al slăbiciunilor, fantezia şi
creativitatea elevilor.
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MODALITĂȚI DE VALORIFICARE A EXPERIENȚEI
DE LECTURĂ ÎN CLASELE PRIMARE
Silvia GOLUBIȚCHI, dr., conf. univ.,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Rezumat: Între activităţile, procesele şi necesităţile de
învăţare şcolară autentică, lectura ocupă locul central ca
activitate intelectuală, dar şi spirituală, de formare-dezvoltare a
personalităţii. Formarea cititorului cult de literatură se axează
pe anumite conținuturi educaționale prin metodologii specifice
educației literar-artistice. Trezirea interesului elevilor pentru
lectură, în general, este unul din obiectivele finale ale activităţii
desfăşurate de învăţător cu elevii claselor primare. Acesta este
punctul de plecare şi, în acelaşi timp, garanția succesului în
activitatea şcolară pentru învăţător şi pentru elevii săi. Gustul
pentru lectură nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă
caracterizată prin răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă.
Cuvinte-cheie: lectură, modalități de lectură, elevi de
vârstă școlară mica, interes, importanța lecturii.
Lectura este una dintre activitățile destinate tuturor
generațiilor de la mic la mare. Pentru fiecare cititor, aceasta are o
însemnătate diferită, ajungând de la rolul de pasiune până la cel
de metodă de învățare, dar și de cunoaștere a lumii.
Între activităţile, procesele şi necesităţile de învăţare
şcolară autentică, lectura ocupă locul central ca activitate
intelectuală,

dar

şi

spirituală,

de

formare-dezvoltare

a

personalităţii. De aici importanţa actului lecturii şcolare în
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paradigma generală a învăţării şi necesitatea formării-dezvoltării
competenţei de lectură pe parcursul întregii sale vieţi.
Aşadar, în instanţa şcolară, lectura apare ca o activitate
intelectuală de bază a elevului, desfăşurată în cadrul tuturor
disciplinelor şcolare.
Prin lectura elevilor la clasele primare se urmăresc
finalitățile:
• consolidarea deprinderii de citire corectă, fluentă,
conştientă şi expresivă;
• formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură, a
idealurilor etice şi estetice;
• aprofundarea ariei de informaţie a elevilor, a orizontului
imaginativ;
• stimularea interesului pentru cunoaşterea realităţii;
• îmbogăţirea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă
complexă;
• cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice;
• cultivarea

sentimentelor,

convingerilor,

comportamentelor morale;
• dezvoltarea

gustului

estetic,

capacităţii

creative,

capacităţii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni
interdisciplinare;
• îmbogăţirea şi activizarea vocabularului.
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Lectura în ciclul primar se desfășoară în trei forme: texte
studiate prin manualele școlare ale fiecărei clase; texte de lectură
(intercalate între textele de citire); lecturi suplimentare
extraşcolare, grupate pentru fiecare clasă de studiu a ciclului
primar, pentru a fi citite şi cunoscute de elevi. Lectura în afara
clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le
stimuleze interesul pentru carte, să le satisfacă dorinţa de a
cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor.
Activitățile de lectură parcurse de elevii din clasele primare
evidențiază:
•

Lectura extinde orizonturile așteptării.

•

Lectura îți propune soluții.

•

Lectura îți oferă idei inovatoare.

•

Cărțile și ideile sunt începuturile conversației.

•

Lectura ne oferă perspectivă.

•

Lectura ne face gânditori și facilitatori.

•

Lectura ne face comunicatori mai buni.

•

Lectura ne provoacă.
Prin urmare, angajarea elevului într-o activitate autentică

de lectură trebuie să presupună deopotrivă activarea, completarea
şi dezvoltarea unor structuri cognitive (cunoştinţe despre text,
cunoaşterea diferenţelor între textul literar şi nonliterar,
recunoaşterea stucturilor textuale fundamentale; cunoaşterea
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noţiunilor de subiect, temă, idee principală / secundară, personaj
principal / secundar etc.), exersarea şi dezvoltarea în permanenţă
a unor abilităţi / deprinderi de identificare / decodificare /
interpretare / rezumare, ce se pot întinde de la recunoaşterea unui
cuvânt sau selectarea ideii principale până la configurarea
sensului global al unui text, precum şi solicitarea din partea
elevilor a formulării unor atitudini, sentimente şi trăiri propria
vizavi de textul lecturat.
Cercetătorii Ganea I., Ciubară G., etc. indică următoarele
niveluri performate de elevi în lectura literară [2]:
cl. I: depistarea ideii principale, caracterizarea personajelor,
a tablourilor şi evenimentelor şi depistarea elementelor aferente
ale limbajului poetic; povestirea textului;
cl. a II-a: formularea ideii principale; povestirea textului
(poveste, povestire), intitularea fragmentelor; caracterizarea
personajului şi a faptelor sale;
cl. a III-a: elaborarea planului; repovestirea textului:
amănunţită, după plan, selectivă;
cl

a

IV-a:

caracterizarea

personajelor,

tablourilor,

evenimentelor; elaborarea unei povestiri despre personaj; etc.”
Titlurile lecturilor vor fi indicate elevilor în funcţie de
următoarele criterii:
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• particularitățile specifice vârstei școlare mici a elevilor:
gândire, limbaj, imaginaţie, emoţii, sentimente etice şi
estetice;
• tematică actuală conform vârstei;
• sfera de interese şi preocupări ale elevilor;
• posibilităţile de înţelegere a mesajului conţinut în opera
literară;
• valorile cărţii propuse;
• calităţile stilului: simplitate, naturaleţe, proprietate, care să
permită elevului o înţelegere uşoară a mesajului lecturii.
Astfel, Cornea P. consideră că orice activitate de lectură, în
cadrul procesului didactic, trebuie să se desfăşoare prin multiple
lecturi de înţelegere / receptare / analiză / decodificare /
interpretare a textului scris. În opinia autorului, procesul lecturii
trebuie să parcurgă cinci etape:
• percepţia/ receptarea textului;
• re-lectura pentru decodarea sensurilor textului;
• lectura pe unităţi a textului şi înţelegerea detaliată a sensului;
• lectura interpretativă a unor secvenţe de text;
• interpretarea estetică a textului [1, p. 65].
Autorul concepţiei educaţiei literare şi lingvistice şi al
teoriei literar-artistice, Vl. Pâslaru, dezvoltă acest model al
lecturii plurale în cartea sa Introducere în teoria educaţiei literar30

artistice [5], argumentând, în baza unui sistem de principii
ştiinţifice, necesitatea proiectării şi realizării procesului de lectură
literară după stadiile lecturii, adică în câteva etape
• stadiul prelectural, când elevul trebuie să conştientizeze
scopul lecturii (informativă, de cercetare, de destindere etc.),
• stadiul lectural, în care elevul realizează lectura expresivă prin
mijloace verbale / nonverbale, şi
• stadiul postlectural, în care elevul decodifică mesajul,
interpretează valorile operei, formulează idei, ia atitudini în
legătură cu cele citite
O lectură bine ghidată contribuie la:
• alegerea textelor în funcţie de vârstă şi ţinând cont de
accesibilitate (mărimea textului potrivit cu vârsta cititorului,
număr corespunzător de personaje, acţiune simplă pentru a
putea fi reţinută, ponderea mai mică acordată descrierilor );
• abordarea genurilor şi speciilor literare adecvate, punând
accent pe textul narativ din sfera îndrăgită de elevi, texte cu
puţine arhaisme şi regionalism;
• transformarea copilului din ascultător de lectură (cum este
obişnuit în familie şi la școală) în cititor conştient, cu
preocupare statornică, prin lectura unor fragmente atractive în
clasă, reţinerea titlului volumului, a autorului şi a personajelor
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care l- au impresionat (clasele a II-a, a III- a ), redactarea unor
însemnări sub formă de note sau rezumate (clasa a IV-a ).
• studierea dotării bibliotecii şcolii cu volume sau culegeri;
• cunoaşterea cărţilor de lectură de care dispun elevii acasă;
Cele mai eficiente modalități de valorificare a experienței de
lectură sunt:
• Portofoliul cuprinde portretul, date biografice şi aspecte
esenţiale din opera lor, prilej ce stârneşte curioziatea şi
interesul pentru lectură.
• Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce îi invită pe
elevi la lectură. Se citeşte un fragment şi se cere elevilor să
indice opera şi autorul, sau să recunoască opera în care
personajul principal este.
• Jocul cu versurile profesorul recită unu-două versuri dintr-o
poezie, iar elevii continuă.
• Secvențe din poveşti prezintă operele literare în imagini audio
şi vizuale. După lectură elevii pot face comparaţii, stabilind
asemănări între întâmplările prezentate.
• Expoziţii de carte se pot organiza în clasă şi cuprind cărţi
despre o temă anume ce pot fi lecturate de elevi;
• Şezătorile literare

prin care elevii recită poezii, cântă și

înscenează opere;
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• Dramatizările făcute cu şcolarii după unele texte literare îi
stimulează pe elevi să citească mai mult.
• Jurnalul de lectură – însemnări personale, „de vorbă cu mine
însumi”;
• Lectura predictivă trezeşte interesul elevilor pentru lectura
textelor epice, determinându-i să participe activ la decodarea
textului.
• Itinerarul de lectură vizează construirea personală de către
elev a sensului unui text, fără vreo intervenţie din exterior. În
acest mod se poate observa capacitatea elevului de a elabora el
însuşi o reprezentare mentală coerentă a textului. Itinerarul de
lectură parcurs de elev şi comentariul, pe care îl face acesta
asupra drumului parcurs în elaborarea sensului sunt date
observabile care evidenţiază calitatea, dar şi singularitatea
acestei reprezentări.
• Atelierul de lectură presupune organizarea discuțiilor în baza
cărții citite.
• Buletinul de identitate al personajului este modalitatea de
completare a personajului literar după algoritmul propus,
• Numele:
• Vârsta:
• Adresa:
• Înălţimea:
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• Culoarea ochilor:
• Culoarea părului:
• Semne distinctive:
Extindem

ideea

de

buletin

prin

caracteristicile

personajului literar:
• Calităţi:
• Defecte:
• Gusturi:
• Talente:
•

Tehnica RICAR, adică: răsfoire, întrebare, citire, aducere
aminte, recapitulare.
R

- răsfoind-o îşi formează o idee generala despre ce

conţine cartea;
I

- să-şi pună întrebări la care aşteaptă să afle răspunsul

după citirea cărţii;
C - să citească cartea;
A - să-şi amintească punctele principale;
R - să recapituleze, pentru a verifica cât de bine a depistat
punctele principale;
Cadrul didactic are o contribuţie decisivă la favorizarea
stimulării imaginaţiei elevilor pentru redescoperirea de sensuri.
Simularea apropie elevul de realităţile vieţii, iar aceasta îl face să
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devină un cititor cult, apt să interiorizeze şi să exteriorizeze
sentimente.
Strategii de promovare a lecturii pentru elevii de vârstă
școlară mică:
1.

Încurajați-i pe elevi să citească câte 30 minute în fiecare

2.

Oferiți stimulente pentru elevii care citesc mult.

3.

Stabiliți o pauză pentru a citi câte un fragment de text;

4.

Încurajați copilul să citească unui prieten sau unui

zi:

membru al familiei.
Importanţa lecturii este dată de aspectele importante pe care le
implică: îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume, despre
realitate; educarea copiilor în dimensiunile etice şi estetice;
formarea şi consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală,
dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare
corectă şi expresivă.
Bibliografie:
1. Cornea P. Introducere în teoria lecturii. Bucureşti: Ed.
Minerva, 1988
2. Ganea I., Ciubară G. etc. Ghidul învăţătorului. limba română
în clasele I şi II. Chișinău: Editura Cartier, 1996
3. Goia V. Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu
şi liceu, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2000
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5. Pâslaru Vl. Introducere în teoria educaţiei literar-artistice.
Chişinău: Museum, 2013. 216 p.

ASPECTE TEORETICE ALE TEXTULUI LITERAR ÎN
CLASELE PRIMARE
Silvia GOLUBIȚCHI, dr., conf.univ.
Tatiana MIDRIGAN, doctorandă
Universitatea de Stata din Tiraspol
Rezumat. În învățământul primar, studiul limbii și
literaturii române se axează pe formarea competențelor specifice
disciplinei, derivate din motivații, din dorința și nevoia de a
comunica, de a însuși, a citi și a interpreta fapte de limbă și
literatură studiate, stiluri cognitive, trăsături ale personalității
culturale și literare. Textele literare sunt diverse ca tematică, ca
genuri și specii literare, îl pun pe elev în situația de a medita
asupra evenimentelor, de a le interpreta, se diferențiază în funcție
de: apartenența la genuri și specii literare diferite; prezența unor
moduri de expunere diferite; dominanta conținutului textului etc.
Cuvinte-cheie: text, text literar, funcții ale textului,
comprehensiune, receptare, interpretare
Lectura reprezintă un proces de comunicare, ce urmărește
o finalitate a unui text, prin descifrarea acestuia, iar activitatea de
lectură îl va apropia pe elev de esența textului prin:
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înțelegelegerea, analiza, interpretarea semnificațiilor, print-un
proces complex și continuu de interacțiune, antrenând gândirea
reflexivă, proprie creației-receptării în literatură și artă, și
gândirea determinativă, caracteristică cunoașterii științifice și
celei empirice. Formarea cititorului în contextul educației literarartistice îi va extinde perspective către cunoașterea valorilor, fiind
sursa validă de informaţii, pe care elevul o primeşte. Literatura
implică cititorul emoțional, îl afectează profund, de aceea textul
literar are calitatea de a implica elevii în activitatea de învățare,
de a-și exprima opiniile, reacțiile.
Studierea textelor în ciclul primar se poate realiza în mai
multe forme:
•

texte studiate în manualele de bază;

•

texte de lectură intercalate între textele de citire;

•

lecturi suplimentare recomandate de învățător.

În studierea textului se pune accent pe descifrarea codului
literar care cuprinde: noţiuni de vocabular, sens propriu şi
figurat, versificaţie la textele lirice, procedee ale expresivităţii,
modalităţi de expunere, stiluri şi originalitatea exprimării, etc.
Multitudinea punctelor de vedere în procesul de definire a
textului evidenţiază diferenţieri de abordare a unor aspecte esenţiale
ale textului, fapt ce stimulează gândirea critică, în genere.
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Definițiile textului pot fi clasificate din trei perspective:
pragmatică, semiotică, gramaticală și sunt prezenate în tabelul 1.
Tabelul 1. Definiții ale textului
Perspectiva
pragmatică

Perspectiva
semiotică

Perspectiva
gramaticală

Pentru
A.
Gherasim „textul
este definit ca o
secvenţă coerentă
şi coezivă de
propoziţii sau de
fraze prin care se
realizează
comunicarea
dintre locutor şi
colocutor; textul
apare astfel ca
instrument
al
comunicării
lingvistice între
emiţător
şi
receptor” [4, p.8].

Pentru
J.Kristeva
textul este „un semn”
marcat printr-o triplă
dimensiune:
sintactică (relaţiile
dintre
unităţile
textuale), semantică
(referenţialitatea) şi
pragmatică (relaţiile
dintre
semn
şi
interpreţii lui); el se
prezintă
„ca
un
mecanism
translingvistic, care
pune în relaţie un
cuvânt comunicativ
cu diferite tipuri de
enunţuri anterioare
sau sincronice” [5].

Pentru
D.
Klinkenberg
„textul este socotit
o
unitate
lingvistică
superioară
propoziţiei
sau
frazei” [Apud A.
Gherasim].

Sintetizând definițiile textului, remarcăm unele trăsături
esențiale:
• secvenţă coerentă şi coezivă de propoziţii/tipuri de enunțuri;
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• instrument al comunicării lingvistice între emiţător şi
receptor;
• stabilirea relaţiilor dintre semn şi interpreţii lui.
Cercetătorul C. Șchiopu afirmă că textul literar este un text
prin care autorul își propune să impresioneze și să emoționeze
cititorii, exprimându-și propriile gânduri, idei și sentimente, prin
folosirea unui limbaj artistic, puternic marcat de subiectivitate [8,
p.67].
Din punct de vedere lingvistic, textele literare oferă o mare
diversitate de texte autentice într-o varietate de registre, stiluri și
tipuri de texte, cu diferite grade de dificultate. Acestea constituie
un bogat material ce poate fi folosit la predarea/însușirea
vocabularului, a modelelor sintactice, la însușirea de către elevi a
ceea ce înseamnă coeziunea și coerența textului precum și
specificității lingvistice.
Din punctul de vedere al filozofiei limbajului, în termenul
text se disting trei aspecte:
• Textul – categorie de bază a filozofiei limbajului şi a
lingvisticii, care obligă la găsirea unei metode de analiză orientată
spre comunicare.
• Textul – cadru distribuţional pentru constituenţii textuali
din perspectiva lingvisticii.
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• Textul – marcă de intenţie concentrată de către un locutor
pentru a comunica şi a produce un efect din perspectivă filozofică
[5].
Orice text literar se individualizeaza prin arta cuvantului,
având o formă artistică originală, particularizîndu-se funcția
expresivă a limbajului și stilul specific al scriitorului.
Textele literare incluse în manualele de limba și literatura
română în clasele primare sunt diverse ca tematică, ca genuri și
specii literare, îl pun pe elev în situația de a medita asupra
evenimentelor, de a le interpreta, se diferențiază în funcție de:
apartenența la genuri și specii literare diferite; prezența unor
moduri de expunere diferite; dominanta conținutului textului [1,
p.110].
Un text literar, la lecția de limba şi literatura română, poate fi
abordat în mod independent de la caz la caz, dar este necesar
cunoașterea raportului dintre autor şi realitatea exprimată, pentru
că facilitează înţelegerea, stimulează curiozitatea şi dorinţa de a
afla lucruri noi.
Este esențial să menționăm că metodiștii G. Bărbulescu și
D. Beșliu notează că textele literare sunt ficțiuni, chiar dacă
pleacă de la realitate, pe care o reflectă mai mult sau mai puțin.
Caracterul imaginar nu poate fi stabilit decât prin raportarea la
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situația de comunicare în care se plasează. Pentru ca un text să fie
considerat literar trebuie:
• să transmită o impresie individuală, subiectivă asupra
realității;
• să reflecte idei general-umane;
• să emoționeze receptorul;
• să aibă o construcție specifică (limbaj conativ, bogăție
lexicală, polisemantism, unicitate, expresivitate) [ibidem,
p.115].
Textul literar este un produs finit și un sistem ce se raportează
la diverse subsisteme ce compun o unitate, ca expresie a realului
concretizat în semne estetice, ce presupune interacțiunea: dintre
cititor – text; cititor – context; cititor – text – context.
Funcțiile textului literar sunt:
•

Funcţia pedagogică – vizează aspectul educativ ce se
realizează prin impactul operei literare asupra dezvoltării
elevului.

•

Funcţia psihologică – se referă la dezvoltarea proceselor
psihice: memorie, atenţie, percepţie, imaginaţie și gândire.

•

Funcţia estetică – presupune deschideri pentru dezvoltarea
gustului estetic, a judecăţilor estetice, raportate la opera
literară, unul dintre obiectele de cercetare estetică.
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•

Funcţia sociologică – vizează favorizarea contactului
virtual al cititorului cu o microsocietate ce are acţiune
propedeutică, profilactică în relaţia ulterioară a cititorului
cu societatea.
Textele pe care le vom alege pentru citire trebuie să

corespundă, bineînţeles, anumitor condiţii:
• să fie autentice, încadrându-se cerințelor societății;
• să corespundă intereselor, vârstei, necesităţii elevilor;
• să nu conţină prea multe cuvinte necunoscute, cuvinte
regionalisme;
• să contribuie la vorbirea orală și scrisă, la formarea
competenţelor lectorale;
• să fie variate din punct de vedere al tematicii;
• să solicite gândirea şi imaginaţia elevilor, să-i facă să
descopere, să creeze, să dobândească abilităţi practice de
limbă.
• să dezvolte deprinderile de citire reale necesare pentru viaţa
cotidiană.
Conform lui U. Eco, cititorul model și autorul model sunt cele
două strategii textuale, fiecare încercând să deducă intențiile
celuilalt. Autorul model lansează propuneri de cooperare, care săl ghideze pe cititorul model în actul de actualizare a tuturor
potențialităților textului, adică să-l determine să se manifeste din
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punct de vedere interpretativ la fel cum el însuși s-a manifestat
din punct de vedere generativ [3, p. 87].
În clasele primare, de cele mai multe ori primul contact cu
textul literar este o lectură cu voce tare. Unoeri elevul este lăsat
“singur în faţa textului”, dar nu suntem siguri, dacă elevul în acest
moment citeşte și contrariul situaţiei: elevul nu va mai citi textul,
dacă mesajul acestuia îi va fi comunicat

înainte de lectura

propriu-zisă. În acest caz, evaluarea va viza nu atât lectura cât,
mai ales, un anumit conţinut comunicat de profesor şi însuşit de
elev.
Prin urmare, citirea reprezintă primul stadiu de pătrundere în
literatură, fără de care perceperea sensurilor textului nu ar fi
posibilă. Înțelegerea textului, din toate punctele de vedere, prin
perceperea unităților lexicale și a mijloacelor expresive,
reprezintă o etapă esențială a studierii textului literar. Elementele
lexicale necunoscute sunt explicate de către cadrul didactic prin
sinonime, ilustrații nonverbale, filmulețe, etc.
Referitor la procedurile de comprehensiune a textului
literar, formulăm următoarle tipuri de întrebări: Ce am făcut eu de
fapt citind acest text? Elevii dispun de aceste competenţe? Ce
exerciţii pot oferi eu pentru a-i familiariza cu aceste operaţii?
Receptarea nu se reduce numai la perceperea exactă a unui
text; ea declanşează multiple procese psihice: proces de
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actualizare a vechilor cunoştinţe, dar şi de noi asocieri, provocate
de ideile cuprinse într-un text; lectura determină judecăţi şi
raţionamente care consolidează sau conduc la descoperirea de noi
adevăruri; descifrarea semnificaţiilor unui text înseamnă tot
atâtea reacţii afective care se traduc prin sentimentul de
mulţumire sau printr-o stare de insatisfacţie ori de plictiseală.
Interpretarea presupune capacităţi critice şi reflexive,
stimulându-şi

creativitatea

şi

dezvoltându-şi

emoţiile,

extinzându-se dincolo de graniţele literaturii și reprezintă
deconstrucția textului și presupune, prin transformare, aflarea
sensurilor ascunse. Textul este descris nu ca un dat neschimbat,
ci cu un câmp divers de semnificații egale. Potențialul deschis
elevului-cititor nu este limitat și strategia de bază a interpretării
devine nu doar înțelegerea, ci și semnificarea.
Reinterpretarea înseamnă a interpreta din nou (modificând
sau îmbunătățind prima interpretare); a da o nouă interpretare,
vizând nu doar constatarea/menționarea unui fenomen atestat, ci,
mai ales, descifrarea faptului în diverse texte.
Școala îşi formulează ca scop şi îşi asumă meritul de a
forma elevul astfel ca acesta să citească corect textul. Dar una este
citirea în sensul de utilizare, şi alta – „jocul cu textul”, înţelegând
prin joc o gamă întreagă de sensuri:
• se joacă însuşi textul;
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• se joacă şi cititorul în text, căutând o aşa formă a practicii, în
care el, textul, s-ar relua de fiecare dată;
• cititorul, de asemenea, joacă textul; astfel, textul cere de la
cititor o colaborare activă;
• cititorul se plictiseşte atunci când el singur nu poate să producă
textul, „să joace” textul, să-l citească, să-l despartă în părţi, să-l
interpreteze, să-l pună „în mişcare”, să şi-l asume. Şi cuvântul
despre text trebuie să fie de asemenea doar text, căutarea lui, un
lucru textual, deoarece textul este un astfel de spaţiu social, în
care nici o limbă nu se poate ascunde şi nici un subiect care
vorbeşte nu rămâne doar în rol de arbitru, stăpân, analist,
decodificator – teoria textului trebuie să se îmbine cu practica
scrierii [3].
În baza celor expuse, formulăm următoarele idei
directoare:
• Elevul trebuie format astfel în baza textului, ca să aibă iniţiativa
învăţării, să facă din informaţie un instrument de căutare.
• Elevul trebuie să poată recepta realitatea şi prin intermediul
textului.
• Elevul trebuie să aibă formată capacitatea de a conştientiza
„jocurile” textului, care nu sunt făcute, ci există în realitate.
• În procesul educaţional urmează să se valorifice ideea textului
deschis, care dă naştere ideii destinatarului ca producător.
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• În interpretarea textului, elevul trebuie să acţioneze concret,
plasându-se pe o treaptă superioară a formării sensului.
Textul literar este creaţia imaginaţiei autorului, având
drept scop sensibilizarea cititorului prin modificarea realității,
prin propria sensibilitate, abordând teme și motive literare, care
tratează valori general-umane prin îmbinarea elementelor reale cu
elementele ficţionale. Familiarizarea cititorului cu textul este un
aspect al înțelegerii și creației artistice, bazat pe descoperirea
necunoscutului anterior, orientând subiectul la o anumită
comportare față de textul literar ca pretext al cunoașterii de sine.
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ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE
INTERDISCIPLINARITĂȚII ÎN CONTEXTUL
INSTRUIRII ELEVILOR DIN GIMNAZIU
Doina-Laurenția MARAVELA,
Școala Doctorală de Științe ale Educației din cadrul
Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chișinău
Silvia GOLUBIȚCHI, doctor, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Rezumat: Interdisciplinaritatea este un concept actual în
învățământul modern, care presupune
proiectarea și
organizarea proceselor didactice în viziune interdisciplinară, fie
prin corelații obligatorii și minimale, prevăzute de programele
școlare sau impuse de logica predării noilor cunoștințe, fie prin
conexiuni disciplinare sistematice și elaborate. Se poate realiza
intrasistemic și intersistemic, îndeplinind funcție de selecție și
funcție integratoare. În predarea-învățarea interdisciplinară,
profesorul trebuie să proiecteze strategii didactice care să-i
permită elevului să realizeze conexiunile dintre discipline, să fie
capabil să transfere cunoștințe, deprinderi, competențe
dobândite în cadrul diferitelor domenii de instruire, pentru
formarea unei imagini unitare a realității și a unei gândiri
integratoare.
Cuvinte-cheie:
interdisciplinaritate,
discipline,
competențe, curriculum integrat, funcțiile interdisciplinarității.
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Reformele din învățământ au condus, în ultimii ani, la o
reconfigurare curriculară, prin intermediul competențelor, în
acord cu promovarea de către Consiliul Europei a unui Cadru
european pentru limbi moderne, precum şi a unor recomandări
pentru formarea atitudinală în zona studiilor sociale (civică,
istorie, noi educaţii), definind competenţele relevante pentru
societatea actuală, ale căror componente sunt atât cognitive, cât şi
non-cognitive (cunoştinţe, abilităţi cognitive, abilităţi practice,
atitudini, emoţii, valori, motivaţii). Se are în vedere, printre altele,
folosirea interactivă a instrumentelor intelectuale (folosirea
limbii, a simbolurilor şi a textului în mod interactiv), folosirea
interactivă a cunoștințelor şi a informațiilor din diversele arii
curriculare, folosirea interactivă a noilor tehnologii.
Competenţele-cheie (comunicare în limba maternă,
comunicare în limbi străine, competenţe matematice și
competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii, competența digitală, a
învăța să înveți, competenţe sociale şi civice, spirit de inițiativă și
antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală), rezultate ale
învățării, sunt ansambluri de cunoştinţe, abilități şi atitudini care
trebuie să fie formate tuturor elevilor, ca instrumente culturale
pentru învățarea pe parcursul întregii vieți. Structurarea celor opt
competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai multor
paradigme educative, combinând arii curriculare, domenii noi,
perspective inter- şi transdisciplinare. Curriculum Național,
planurile-cadru și programele școlare sunt în relație cu aceste
competențe vizate de profilul de formare al absolventului, iar
abordarea interdisciplinară a fost deja integrată în strategiile
didactice.
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Anume reforma conţinuturilor învăţământului a creat cadrul
unor transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge
perspectiva interdisciplinară. Acestea se pot realiza atât la nivelul
elaborării curriculumului, cât și nivelul proiectării: programe,
planuri, manuale şcolare, cât şi la nivelul activităţilor educative.
Interdisciplinaritatea este o exigenţă a lumii actuale,
acumulărilor cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii și o
formă de colaborare între discipline diferite în vederea
soluţionării unei probleme ce se impune, la un moment dat şi-i
dezvoltă elevului o gândire mai amplă asupra noțiunilor.
Astfel, un curriculum integrat oferă șansa „combinării”
obiectelor de studiu și presupune realizarea unor conexiuni între
cunoștințele, deprinderile și competențele dobândite în cadrul
diferitelor discipline, contribuind la formarea de valori pentru
incluziunea socială a elevului. În acest fel se stabilesc anumite
relații între concepte, fenomene și procese diferite, iar rezultatele
învățării sunt puse în relație cu situațiile concrete din viața
cotidiană, răspunzând nevoilor de dezvoltare a elevilor.
Putem vorbi, așadar, de o învățare integrată care reclamă
organizarea procesului de învățământ, după principiile
interdisciplinarității.
În opinia lui G. Văideanu, interdisciplinaritatea „implică
un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale
cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj
comun permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic”
[9].
Specialiști în domeniu, precum C. Cucoș, S. Cristea, L.
Antonesei ș.a., susțin că interdisciplinaritatea vizează cooperarea
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între discipline diferite, interacțiunile dintre diverse domenii ale
cunoașterii, contribuind la formarea unei imagini unitare a
realității, la însușirea unei metodologii unitare de abordare a
realității și la dezvoltarea unei gândiri integratoare, cu finalitate
în planul formării-dezvoltării personalității elevului și integrării
lui sociale.
Acest termen reprezintă o modalitate de organizare a
conținuturilor învățării cu implicații asupra întregii strategii de
proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară asupra
fenomenelor și proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline
de învățământ și care permite contextualizarea și aplicarea
cunoștințelor dobândite. Este o componentă a procesului de
instruire prin care se asigură aspectul activ și formativ.
În definirea acestui concept, se are în vedere perspectiva
epistemologică, care vizează aspectele teoretico-metodologice
ale disciplinelor care se întrepătrund în procesul de instruire, și
perspectiva pragmatică, ce are în vedere aplicarea soluțiilor
elaborate prin interconectarea mai multor discipline. După
domeniile integrate, interdisciplinaritatea se poate realiza
intrasistemic, prin integrarea cunoștințelor din același domeniu al
cunoașterii, și intersistemic, prin integrarea cunoștințelor din
domenii diferite [8].
În viziunea lui S. Cristea, modelul interdisciplinarității
pedagogice definește, la nivel teoretic, un tip de abordare a
educației care orientează activitatea de învățare a elevului în
direcția dobândirii simultane a unor cunoștințe–capacități–
atitudini comune sau/și complementare mai multor materii
școlare. Un asemenea model presupune realizarea saltului de la
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proiectarea tradițională – axată pe învățarea paralelă sau
succesivă a diferitelor materii școlare - la proiectarea curriculară,
axată pe învățarea integrată a cunoștințelor și a capacităților
științifice, raportabile la experiența de viață a elevului prin toare
resursele lor generale, de natură intelectuală-morală-tehnologicăestetică-fizică [5].
Această abordare interdisciplinară presupune valorificarea
relațiilor și interacțiunilor dintre diferite conținuturi, limbaje
explicative, modele de lucru, metode, tehnici etc. corespunzătoare
mai multor obiecte de învățământ.
La nivel practic, modelul interdisciplinarității pedagogice
definește „un tip de abordare a conținutului instruirii care
antrenează, în mod necesar, o amenajare specială a situațiilor
didactice” în funcție de corelațiile existente între diferite materii
școlare [ibidem].
Interdisciplinaritatea asigură formarea
sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară
elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru
parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru
învăţarea permanentă.
În cadrul instruirii pedagogice, interdisciplinaritatea
îndeplinește mai multe funcții:
- funcția de selecție care constă în selectarea din mediul
natural și social a unui domeniu de studiu și integrarea
cunoștințelor derivate din alte domenii convergente, în funcție de
relevanța lor pentru cunoașterea integrală;
- funcția integratoare ce are în vedere conexiunile dintre
obiectul predat cu domeniile vecine, prin implementarea
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noțiunilor din sfera formalului, informalului și nonformalului,
valorificând propria experiență [4].
În funcție de modul cum intervine profesorul,
interdisciplinaritatea se face prin:
- corelații obligatorii și minimale, prevăzute de programele
școlare sau impuse de logica predării noilor cunoștințe;
- conexiuni disciplinare sistematice și elaborate, care
constituie expresia unei viziuni bi- sau pluridisciplinare; aceste
conexiuni presupun analiza epistemologică a disciplinelor și
identificarea
conceptelor
și
metodologiilor
comune,
extrapolabile, sau elaborarea în echipă a proiectelor de lecții și a
planificărilor anuale sau trimestriale [ibidem].
Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe
aspectele multiple ale dezvoltării elevului: intelectuală,
emoţională, socială, fizică şi estetică.
Un rol foarte important în predarea-învățarea
interdisciplinară îl au cei doi parteneri, „actori” ai actului
educativ. Pe de o parte, profesorul trebuie să proiecteze strategii
didactice care să-i permită elevului să realizeze conexiunile dintre
discipline, să fie capabil să transfere cunoștințe, deprinderi,
competențe, dobândite în cadrul diferitelor domenii de instruire,
pentru formarea unei imagini unitare a realității și a unei gândiri
integratoare. Pe de altă parte, elevul, participant activ (obiect și
subiect al educației), se implică integral în activitatea didactică,
valorifică acele cunoștințe, deprinderi și competențe dobândite în
cadrul diferitelor discipline pentru rezolvarea unor probleme,
corelând rezultatele învățării cu situațiile concrete de viață.
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De asemenea, o abordare interdisciplinară presupune ca
profesorul să aibă o cultură generală temeinică, să fie
,,multilateral dezvoltat”, să cunoască atât metodologia disciplinei
proprii, cât și a celorlalte discipline, și să creeze contexte
educaționale pentru elaborarea de noi construcții epistemologice
într-o viziune integratoare, prin care să realizeze legătura dintre
activitatea didactică și viața cotidiană.
Dintre metodele de predare ce pot fi utilizate de profesor în
acest demers interdisciplinar amintim: învățarea prin dezbatere,
învățarea prin rezolvare de probleme, învățarea prin
descoperire, învățarea bazată pe proiect etc.
Un exemplu de activitate didactică interdisciplinară poate fi
tema „Călătorie în Univers. Sistemul Solar”, care presupune
corelarea următoarelor domenii: limba și literatura română,
geografie, matematică și fizică. Pentru rezolvarea sarcinilor de
lucru, elevii folosesc cunoștințele despre planetele din Sistemul
Solar ale căror denumiri le asociază cu zei/ zeițe din mitologia
greacă sau romană. Pentru descrierea acestor planete, folosesc și
noțiuni de fizică și matematică, pentru a calcula: distanța față de
Soare, masa în raport cu Terra, perioada de rotație, perioada de
revoluție din spațiul cosmic, utilizând unitățile de măsură
caracteristice (anul-lumină, parsecul, kiloparsecul etc.). Alte
noțiuni, precum mecanismul cosmic, legile fizicii și relativitatea,
le vor identifica în poezia „La steaua”, de Mihai Eminescu,
descoperind paralela între spațiul și timpul, ca percepție
astronomică, și spațiul sufletesc, perceput prin iubire. Vizionând
secvențe din filmul „Interstellar: Călătorind prin Univers”(2014),
care le va schimba percepția asupra universului, la final, elevilor
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le vor fi antrenate abilitățile de gândire critică și creativă în
redactarea unui eseu în care să-și imagineze o călătorie
interstelară în secolul al XXIII-lea.
Premisa abordării interdisciplinare a conţinuturilor învăţării
este aceea de a asigura unitatea cunoaşterii şi depăşirea graniţelor
disciplinelor de învăţământ, fără
să elimine organizarea
curriculum-ului pe discipline, fiind un demers complementar.
Se înțelege că, spre deosebire de învățământul tradițional,
unde, în urma învățării monodisciplinare, elevul știa să memoreze
și să reproducă anumite cunoștințe, în învățământul modern, în
urma învățării interdisciplinare, elevul este capabil să realizeze
conexiuni între diferite discipline și să folosească informațiile și
competențele pentru rezolvarea unor probleme de actualitate și de
viitor [7].
Avantajele interdisciplinarităţii sunt:
• permite elevului să acumuleze și să aprofundeze informaţii
despre obiecte procese, fenomene etc.
• clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline;
• creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare;
• permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii;
• constituie o abordare economică din punct de vedere al
raportului dintre cantitatea de cunoştinţe şi volumul de învăţare;
•contribuie la dezvoltarea unei gândiri integratoare;
•determină învăţarea prin cooperare, transferul de cunoştinţe,
circulaţia informaţiei;
• implică aplicabilitatea cunoştinţelor în noi contexte de viaţă,
deplasând accentul de la „a învăţa despre…” la „a şti cum...”.
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În concluzie, necesitatea interdisciplinarității în educație
este susținută de numeroși specialiști care consideră că „un
conținut școlar structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat
realității descrise și asigură o percepere unitară, coerentă a
fenomenologiei existențiale”[4] și se creează şi un mediu prielnic
pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să lucreze în echipă sau
individual și să abordeze conținuturile din mai multe perspective.
Interdisciplinaritatea presupune stabilirea şi folosirea unor
conexiuni între limbaje specifice unui domeniu, cu scopul
diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de învăţământ,
clasice.
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ABORDĂRI ȘTIINȚIFICE ALE IDENTITĂȚII
PERSONALE A ELEVILOR CLASELOR PRIMARE DIN
PERSPECTIVA PREGĂTIRII PENTRU ACTIVITATEA
DE CERCETARE
Laura-Monica MORĂRAȘU, doctorand,
Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova
profesor pentru învățământ primar,
Școala Gimnazială „Miron Costin”, Bacău, România
Summary: The text covers the concept of personal
identity for students in primary education, from the perspective of
research, synthesizing a multitude of definitions given for the ego,
formulated by various researchers. Identity represents the core of
the personality being closely related to self-awareness, selfconcept, self-image, as well as the answer to the question: Who
am I? The purpose of achieving the two activities described in the
text (The history of first names, I, a page from a book) was to aim
at self-knowledge and to promote positive self-image.
Keywords: identity, personal identity, personality, ego,
self-concept, self-awareness.
Conceptul de identitate umană a fost prezent în lucrările
filosofice de secole, fiind deseori analizat și din perspectiva
dezvoltării personalității și a educației. În context psihologic,
conceptul de identitate se referă la imaginea de sine, psihologii
fiind interesați de ceea ce se întâmplă la nivelul individului
(procesele mentale), în timp ce din punct de vedere sociologic,
identitatea se concentrează pe conceptul de comportament de rol,
sociologii fiind interesați de ceea ce se petrece la nivelul
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societății,

însă

interesul

ambelor

discipline

vizează

comportamentul uman.
Termenul de identitate provine din rădăcina latinească
idem (la fel) – identitas care presupune asemănare și continuitate.
În limbaj comun, obișnuit prin identitate se înțelege „similar cu”,
„același”, „aparținând la”. El a fost introdus în S.U.A. în anii ’60,
în lucrarea lui Erik Erikson, acesta introducând și termenul de
criză de identitate (anii ’70). Conceptul a fost popularizat și de
Erving Goffman (interacționism simbolic) și Peter Berger
(constructivism și fenomenologie) [4].
În psihologie și psihanaliză există două mari abordări ale
identității: o abordare care subliniază armonia și alta care pune
accent pe disonanță.
Freud susține că disonanța predomină în

construirea

identității, iar Lacan e de acord cu faptul că prima observare a
propriei imagini în oglindă de către copil coincide cu prima
conștientizare a sinelui

propriu. Piaget subliniază rolul

socializării în construirea identității.[4]
Paul Popescu Neveanu definește identitatea ca fiind
”dimensiunea centrală a concepției despre sine a individului,
reprezentând poziția sa generalizată în societate, derivând din
apartenența sa la grupuri si categorii sociale, din statutele și
rolurile sale, din „amorsările sale sociale" (Al. Kuhn). După S.F.
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Ascli: „persoana are o identitate pentru sine însăși și alta pentru
alții... a avea o identitate implică, în afară de faptul că știu cine
sunt și faptul că și ceilalți mă cunosc ca aceeași persoană".
Identitatea este produsul și condiția conștiinței de sine care, la
rândul ei, se dezvoltă în unitate cu conștiința de lume.” [3].
Termenul de identitate este folosit

frecvent pentru a

descrie identitatea personală, sensul sinelui, al personalității, al
felului în care este o persoană, aceasta implicând atât asemănările,
cât și diferențele. Ea este fluidă, schimbătoare, existând mereu
posibilitatea formării unei noi identități. Identitatea personală
depinde de capacitatea noastră de conștientizare a sinelui
abilitatea de a privi în interiorul nostru și de a reflecta asupra a
ceea ce suntem.
Goffman își concentrează atenția asupra modului în care
sunt gestionate identitățile, considerând că indivizii prezintă
celorlalți o imagine despre sine, care poate fi acceptată sau
respinsă. El descrie în detaliu mecanismele acestui impresionant
lucru și se bazează pe metaforele dramatice. Goffman a fost
criticat pentru că prezintă identitatea pur și simplu ca o serie de
măști îmbrăcate pentru diferite auditorii [8].
Cel care a adoptat pe scară largă modelul de dezvoltare
identitară a fost Erikson, punând accent pe dezvoltarea identității
prin explorare și angajament. Erikson a folosit termenul de
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identitate în mod asemănător cu ceea ce alții au numit conceptul
de sine. Acesta susține faptul că identitatea se formează în mod
gradual, în timp ce copilul devine capabil să facă distincția între
eu și nu eu și pe măsură ce acesta dezvoltă un simț al continuității
lăuntrice ca ființă umană separată de ceilalți. Identitatea nu poate
fi limitată la un ansamblu de caracteristici ce pot defini un individ,
ea se află într-un proces de evoluție personal, modelându-se,
reorganizându-se și modificându-se neîncetat pe tot parcursul
vieții. Viziunea pe care Erikson o are asupra personalității
reprezintă ”o extensie și o elaborare a teoriei freudiene” [2].
Preocuparea lui Erikson pentru identitate (Cine sunt eu?
Ce calități am?) își are rădăcinile în experiențele vieții lui, opera
științifică fiind marcată de evenimentele biografice încă din
copilărie sau i-au imprimat câteva scopuri” [2].
De aceea găsirea propriei identități, definirea ei trebuie
susținută încă de la o vârstă timpurie. Acest lucru se poate realiza
prin posibilitatea de determina indivizii să o găsească ei înșiși,
implicând atât avantaje, cât și dezavantaje. Termenul de identitate
este strâns legat de cel de personalitate, Eu, conștiință de sine,
concept de sine, imagine de sine. Eul este nucleul central al
personalității, este cel care asigură integrarea dinamică și
permanentă a informațiilor despre sine, despre ceilalți, despre
lume, generând sentimentul identității, al continuității și al unității
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propriei existențe. C.E.Moustakas (1956) susținea că „este mai
ușor să simți Eul decât să-l definești” [7].
În tabelul următor voi sintetiza definițiile date Eului,
formulate de diverși cercetători din perspectiva locului și rolului
acestuia în structura personalității, a proprietăților sale, și a
componenței și structurii sale psihice.
Nr.
crt.
1.

Tabel 1 Definiții ale Eului
Autorul (anul)
Definiția Eului
Constantin
RădulescuMotru (1927)

2.

W. James
(1929)

3.

J.T.F. Bugental
(1965)
M. Sherif
(1968)

4.

Eul
rămâne
veșnic
simțire
subiectivă...Eul este simțire comună
tuturor oamenilor, dar în limitele
conștiinței individuale, căci el este un
fapt de conștiință, trăit și actual.
Eul nu este decât gândirea
momentului, întotdeauna diferită de
gândirea anterioară. Eul este un
luptător pentru scopuri.
Eul este o combinație de valori și
alegeri.
Eul este o formațiune dobândită în
preparația psihologică a individului,
constând din atitudini intercalate pe
care individul le-a dobândit în relația
cu propriul corp și părțile sale, cu
capacitățile sale, cu obiectele, cu
persoanele, familia, grupurile, valorile
sociale, scopurile și instituțiile care
definesc și reglementează modul său de
relaționare cu ele în situații și activități
concrete.
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5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Charlotte
Bühler (1973)

Eul este un sistem central al
personalității care se dezvoltă în patru
direcții: spre ceea ce noi dorim pentru
noi înșine, spre ceea ce noi credem că
datorăm altora și lumii în general, spre
expresia noastră personală și spre
capacitatea de a ne autorealiza și
autoevalua.
Paul Popescu- Eul
este
nucleul
sistemului
Neveanu
personalității.
(1978)
Norbert
Eul este sediul ansamblului de
Sillamy (1980) motivații, percepții, al conștiinței și
acțiunilor,
care
condiționează
adaptarea la mediu.
Vasile Pavelcu Eul este entitate unică, personaj ascuns
(1982)
privirii din afară, agent al acțiunilor
noastre originale și libere.
H. Ey (1983)
Eul este conștiința reflexivă constituită
într-un sistem de valori propriu
persoanei.
Madeleine
Eul desemnează sediul conștiinței,
Grawitz (1983) persoana.
Ion
Eul este centrarea psihică a insului,
Alexandrescu
nuclearizarea psihică a acestuia,
(1988)
autoreflectarea sa în propria-i
conștiință.
G. Allport
Eul este ceva de care suntem imediat
(1991)
conștienți. Îl considerăm ca regiunea
caldă, centrală, strict personală a vieții
noastre. Ca atare, joacă un rol crucial
în conștiința noastră (un concept mai
larg decât Eul), în personalitatea
noastră (un concept mai larg decât
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13.

conștiința) și în organismul nostru (un
concept mai larg decât personalitatea).
Astfel, Eul este un fel de nucleu al
ființei noastre.
M. Golu (2004) Eul este ceea ce diferențiază,
individualizează,
dă
consistență
delimitare,
prin
ontologică
și
autodeterminare și autoînchidere,
personalității în raport cu mediul... Eul
desemnează chintesența întregului
proces de devenire și integrare a
personalității
Unele

componente

ale

identității

precum:

sexul,

majoritatea caracteristicilor fizice sau corporale, etnia, locul
nașterii, nu reprezintă opțiunile persoanei și nu pot fi schimbate,
în timp ce altele sunt alegeri personale și se pot schimba în
decursul vieții (profesia, valorile, ocupațiile, cetățenia etc.) este
foarte important să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne acceptăm
propria identitate pentru a avea o comunicare și o interacțiune
deschisă cu alte persoane. Identitatea unei persoane este
influențată

de

trăsăturile

de

caracter,

interese,

valori,

temperament, stima de sine, tipul de inteligență care predomină,
stilul de învățare, stilul de comunicare, de luare a deciziilor.
Pentru a răspunde la întrebarea Ce este identitatea? avem
nevoie de încă una Cine sunt eu?. Identitatea personală se referă
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la modul în care încercăm să găsim răspunsuri la această întrebare
fundamentală.
Cunoașterea de sine se referă la percepția personală și
percepția celorlalți despre sine. Procesul cunoașterii de sine și al
imaginii de sine durează pe parcursul întregii vieți, iar
componentele importante ale abordării acestui proces sunt: Eul
cognitiv, Eul fizic, Eul profesional, Eul emoțional și Eul spiritual.
În procesul construirii propriei identități de o mare importanță
sunt succesele și eșecurile trăite de elev, interacțiunile cu ceilalți,
manifestarea calităților, caracteristicilor, intereselor, valorilor,
abilităților , atitudinilor etc, toate aceste oportunități fiind
importante pentru cunoaștere și autocunoaștere, pentru căpătarea
încrederii în sine, ceea ce poate conduce către asigurarea
succesului la școală și în viață. Elevii interacționează cu diverse
medii și persoane dobândind o serie de experiențe care contribuie
la formarea identității (comunicarea cu părinții și cu alți membri
ai familiei, cu profesorii, cu colegii) reușind să le integreze și să
le combine.
În activitatea didactică pe care o desfășor ca învățător, în
cadrul orelor de Dezvoltare personală, de Educație civică și nu
numai am considerat că e important să țin cont de nevoile elevilor,
de situațiile noi, evenimentele clasei, de istoria și cultura grupului.
În același timp m-am asigurat că mediul în care ne desfășurăm
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activitatea educativă este unul securizant, de încredere, astfel
încât fiecare elev să se simtă acceptat, valorizat și să nu fie judecat
și marginalizat.
Cine sunt eu? Cum mă văd eu? Cum mă văd ceilalți? sunt
întrebări ale căror răspunsuri dezvoltă relația cu sine, relația cu
ceilalți și importanța proiectării propriului Eu, aspecte care
influențează istoria personală a fiecăruia. Sunt întrebări cheie de
la care am pornit în cadrul acestor ore și care au avut la bază
utilizarea diverselor activități care aveau drept scop cunoașterea
și autocunoașterea de sine.
Una dintre activitățile desfășurate a fost Istoria
prenumelui, unde un prim pas l-a constituit etapa de spargerii a
gheții, inițiată de mine. Am început prin a le spune elevilor care
este semnificația prenumelui meu, care este tradiția în familie în
alegerea acestuia și cine mi-a ales prenumele. În continuare, am
numit un elev pentru a proceda în același mod. Activitatea a
continuat până când m-am asigurat că s-au prezentat toți elevii.
O altă activitate a fost Eu, o pagină dintr-o carte, scopul
fiind cunoașterea de sine și promovarea unei imagini de sine
pozitive. Activitatea a debutat cu un scurt brainstorming despre
ce este cartea, despre utilitatea ei, despre cartea preferată,. Apoi
elevii au scris articole de prezentare despre ei înșiși, pe care le-au
prezentat în fața celorlalți. La final, am subliniat unicitatea și
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ineditul prezentărilor, așa cum au reieșit din personalitatea
fiecăruia.
Identitatea personală reprezintă povestea pe care ne-o
spunem nouă înșine și care explică natura și scopul vieții noastre,
ceea ce îi dă sens.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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FORMAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE
SCRISĂ LA ELEVII MICI
Tamara MUNTEANU,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abstract: The article highlights the importance of teachers
carrying out activities for the development of students' communication
skills. The author refers to the functional texts studied in the primary
stage, as well as to the compositions, which, in equal measure,
contribute effectively to the development of the communication
competence in young students.

Progresul societății este în mare măsură condiționat de
competențele și atitudinile umane și profesionale ale tinerilor
generații, iar școala are ca obiectiv formarea tânărului capabil în a
realiza așteptările acesteia. În acest fel, scopul primar al
învățământului este de a maximiza capacitățile intelectuale ale
elevilor: a gândi critic, a înțelege, a fi inovatori, a lua decizii și a
comunica eficient.
Învățământul de astăzi se bazează profund pe corelarea
cunoștințelor, abilităților și atitudinilor; pe colaborarea între
profesor și elev; pe activități în echipe, în perechi; pe învățarea
reciprocă – totul în scopul aplicării cunoștințelor și dezvoltării
gândirii creative a elevilor, a competențelor lor de comunicare.
Sarcina dirijării traseului educaţional al elevului revine şcolii,
implicit învăţătorului, pe parcursul ciclului primar, care trebuie
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să-l informeze şi familiarizeze cu diverse domenii ale cunoaşterii,
dar şi să-l formeze în spiritul cerinţelor societăţii. Realizarea
acestor aspiraţii este favorizată de schimbările care s-au produs în
funcţionalitatea şcolii şi care atrag atenţia asupra rolului
procesului de comunicare [2].
Noţiunea de competenţă de comunicare a evoluat foarte
mult, înglobând astăzi domenii de cunoaştere din ce în ce mai
vaste. Consiliul Europei consideră că există şase componente în
aptitudinea de comunicare: competenţa lingvistică, competenţa
socio-lingvistică, competenţa discursivă, competenţa socioculturală, competenţa strategică şi competenţa socială. Competenţa
de comunicare este considerată de mulţi autori ca o capacitate
globală care cuprinde capacităţi comunicative ale indivizilor
dobândite de-a lungul vieţii. Acestea pot fi îmbunătăţite prin
aplicarea unei metodologii speciale care ar contribui la dezvoltarea
competenţei de comunicare [5, p.22].
Competenţa de comunicare se referă la abilitatea de a
aplica şi folosi reguli gramaticale, de a formula expresii corecte
din punct de vedere gramatical şi de a le folosi corect în context
adecvat. Specialiştii în domeniu (T. Callo, T. Cazacu, V. Guţu
etc.) consideră că didactica limbii române se poate configura în
jurul unui model al competenţei de comunicare structurat pe

68

următoarele componente: verbală, cognitivă, literară, socioculturală şi afectivă [7].
Scrierea este cea mai importantă abilitate academică pe
care elevii trebuie să o dezvolte în treapta primară. Dar, ca să
ajungi în acel punct înseamnă o progresie lentă de-a lungul multor
ani de educație, la școală și acasă. Dezvoltarea competențelor de
producere a mesajelor scrise în clasele primare este o unitate de
competență foarte importantă, care se înscrie în primatul
disciplinei Limba și literatura română și urmează a fi dezvoltată
gradual, cu multă grijă și perseverență. Scrisul se realizează, ca
orice deprindere, prin aplicarea în practică a unor cunoştinţe care
constau în reguli tehnice şi grafice. Sursele de cunoştinţe care
urmează să fie aplicate în practica scrisului sunt oferite de
modelele semnelor grafice respective, însoţite de explicaţiile
învăţătorului [8, p.42].
Producerea textelor scrise se prezintă în curriculumul
actual prin îmbinarea elementelor inerente de dezvoltare a tehnicii
scrisului cu cele de creare/producere a propozițiilor și textelor.
Baza pe care o punem în clasele primare la tehnica scrisului, la
ortografie, dar și la modul de a gândi creativ și de a fi responsabil
în producerea mesajelor scrise formează „zestrea intelectuală” a
vorbitorului cult de limba română și merită eforturi conjugate din
partea învățătorului, elevilor și părinților [3].
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Limbajul scris constituie una dintre cele mai importante
achiziții dobândite de oameni, în procesul muncii și în condițiile
conviețuirii în societate. El are un rol deosebit în păstrarea și
răspândirea științei și a culturii, în precizarea și realizarea
diferitelor raporturi sociale. Elaborarea mesajului scris se face cu
respectarea riguroasă a normelor limbii literare. Exigențele
comunicării scrise vizează următoarele aspecte: organizarea
textului

scris

(respectarea

structurii),

corectitudinea

vocabularului, respectarea regulilor de ortografie și punctuație,
așezarea textului în pagină, aspectul general al scrisului [9,
p.157].
Curriculumul școlar la LLR prevede studierea textelor
literare, cât și a textelor nonliterare funcționale. Motivul acestei
amplificări a noţiunii de text este legat de faptul că, şcoala se
conformează spre nevoile diverse şi pragmatice ale lecturii/ale
receptării, cuprinzând aria ei de preocupări şi formarea de
competenţe pentru percepția acelui tip de texte cel mai des
întâmpinat: articole din presă, texte de popularizare a ştiinţei,
publicitate, anunț, bilețel, scrisoare etc. [5, p. 39].
Textul funcțional este o scrisoare concepută pentru a ajuta
cititorul să îndeplinească o sarcină zilnică. Textul funcțional ar
putea include: indicații către loc; o notă de notificare despre o
modificare

a

adresei

de

întâlnire
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sau

oră;

programul

evenimentelor; numere de telefon sau adrese de e-mail etc. Câteva
exemple de texte funcționale sunt: anunţul, afișul, felicitarea,
mesaje scrise electronice (SMS), răspuns la mesaje, invitația etc.
Textul funcțional este utilizat pentru informații de zi cu zi. Se
numește funcțional, deoarece ajută să funcționezi în viața de zi cu
zi. La elevi se formează această competență treptat pentru a
produce mesaje scrise în situații de comunicare, demonstrând
autocontrol și atitudine creativă, această capacitate se cultivă
sistematic prin diverse forme și activități didactico-educative.
Aplicarea elementelor de construcție a comunicării în
mesajele emise, manifestând conduită autonomă va asigura
socializarea elevului și îi va oferi un instrument de care va putea
beneficia pe viitor. Capacitatea de a elabora textele funcționale va
permite elevilor interacționarea atât cu grupul clasei, prietenii,
apropiații, vecinii, profesorii atât și cu membrii familiei, oferind
posibilitatea de a menține un schimb de experiență, menținerea
unor relații calde, prietenoase. Cunoașterea regulilor de elaborare
a textelor funcționale va permite elevilor nu doar cele enumerate
mai sus dar și oportunitatea de a cunoaște, de a interacționa
lingvistic adecvat şi creativ în diverse contexte sociale şi culturale:
în educație și formare, acasă și în timpul liber [3, p.18].
Învățătorul va îndruma elevii să citească şi să înţeleagă
conţinutul textelor nonliterare cu care se întâlnesc în activităţile
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zilnice, îi va orienta să descopere mijloacele folosite de autorii
textelor pentru transmiterea mesajelor. Receptarea textelor
nonliterare va implica cunoașterea vocabularului, interpretarea
unor simboluri, semne, convenții, valorificarea tradițiilor,
obiceiurilor, experiențelor de trai din comunitate. Pentru
înțelegerea textelor nonliterare funcționale, învățătorul va
prezenta elevilor variante de texte din fiecare categorie, pe care le
va comenta. Metoda lecturii explicative a textelor nonliterare are
următoarele etape:
• conversaţia pregătitoare – conversaţie despre domeniul
la care se referă textul;
• explicarea anticipată a cuvintelor care pot complica
înţelegerea textului;
• lectura integrală sau fragmentară a textului, explicarea
termenilor ştiinţifici;
• sesizarea ideilor principale;
• conversaţie asupra textului pentru înţelegerea corectă a
lui;
• recitirea textului de către elevi şi explicarea motivată
(cauză-efect) a fenomenului prezentat [5, p. 38-39].
De rând cu textele funcționale, în vederea dezvoltării
competenței de comunicare scrisă servesc și compunerile.
Compunerile scrise se deosebesc de expunerile orale prin faptul
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că redau într-o formă personală idei proprii, implicând un act
individual de creație. Ele reprezintă formele de activitate cele mai
complexe în procesul predării-învățării limbii și literaturii
române. Prin compuneri sunt valorificate diverse cunoștințe,
priceperi și deprinderi dobândite în acest proces, se dezvoltă
gândirea, imaginația și aptitudinile creatoare ale elevilor.
Elaborarea mesajului scris este susținută de:
 acumularea

cunoștințelor,

formarea

priceperilor

și

deprinderilor necesare comunicării scrise;
 complexitatea lexicală, proprietatea termenilor, capacitatea de
a crea sensuri figurate;
 capacitatea de a formula enunțuri simple;
 organizarea logică a propozițiilor/enunțurilor;
 corectitudinea scrierii, a punctuației și a elementelor de
construcție a limbii;
 structura armonioasă a textului scris;
 îndrumarea și corectarea permanentă de către cadrul didactic
[4, p.157].
În figura ce urmează prezentăm forme ale compunerilor
utilizate în ciclul primar:
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FORME ALE COMPUNERILOR

·
·

După modul de realizare:
Colective
Individuale.

·
·

După modul de expunere:
Narative
Descriptive.

·
·
·

După materialul de sprijin:
Ilustrații sau tablouri
Plan de întrebări sau idei
Cu titlu dat.

După tehnica/modalitatea de lucru:
· Cu început dat
· Cu sfârșit dat
· Cu cuvinte de sprijin
· Cu propoziții/expresii de sprijin.

Figura 1. Forme ale compunerilor utilizate în ciclul primar
Temele compunerilor au, de regulă, legătură cu textul
studiat, asigurându-se, astfel, condițiile predării integrate; trebuie
evitată realizarea unor compuneri după un plan și o pregătire
prealabilă atât de amănunțite, întrucât contribuția personală a
elevilor este aproape nulă. De asemenea, trebuie evitate
intervențiile exagerate ale cadrului didactic în compunerile care ar
trebui să redea experiențe, emoții, sentimente ale elevilor,
provenite din cunoașterea directă a unor aspecte de viață, din
observarea nemijlocită a obiectelor și fenomenelor [10, p.159].
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Este necesar ca elevii să stăpânească și să folosească
următoarele „instrumente” de lucru, necesare în redactarea
compunerilor: părțile unei compuneri; etapele elaborării unei
compuneri; cerințele așezării textului în pagină; criterii de
apreciere a lucrărilor scrise.
Etapele generale ale alcătuirii unei compuneri scrise sunt:
 anunțarea temei și a tipului de compunere - discuții
pregătitoare;
 analiza materialului de sprijin – imagini, desene, cuvinte,
expresii etc.;
 dezvoltarea temei – stabilirea ideilor generale, ca puncte
de sprijin în elaborarea planului;
 alcătuirea planului de idei (împreună cu elevii),
discutarea planului dacă este dat de învățător, se respectă cele trei
părți ale unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere);
 stabilirea titlului compunerii (dacă nu este dat);
 elaborarea orală a compunerii – dezvoltarea fiecărei idei
în parte (se reia de câteva ori fragmentul elaborat, de mai mulți
elevi), apoi prezentarea integrală;
 stabilirea criteriilor de apreciere a compunerii (repere în
elaborarea corectă și autoevaluarea compunerilor; criterii
posibile: respectarea temei stabilite; dezvoltarea corectă a
planului de idei; calitatea exprimării; folosirea expresiilor
75

frumoase; utilizarea dialogului, potrivit cerințelor stabilite;
așezarea în pagină a textului; folosirea semnelor de punctuație
etc.);
 redactarea compunerii – dacă redactarea se face
individual, elevii trebuie încurajați să se exprime într-un mod care
le este la îndemână, folosind alte enunțuri sau expresii decât cele
utilizate în elaborarea colectivă;
 analiza și aprecierea compunerilor – mai întâi de către
elevi, pe baza criteriilor anterior stabilite, apoi de către cadrul
didactic [2].

Introducerea
unor noi
episoade sau
personaje

Înlocuirea
cuvintelor cu
sinonimele/
antonimele lor

Refacerea
unui text
deformat

Schimbarea
persoanei sau
timpul
gramatical

Compunerile
pe baza unui
text literar
cunoscut
vizează
următorii pași:

Realizarea
unui text
prin
analogie

Găsirea unei
alte
desfășurări a
acțiunii

Găsirea
unui alt
final

Figura 2. Compunerile pe baza unui text literar cunoscut [10,
p.158]
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Ideea de la care pornim este aceea că toate compunerile,
indiferent de felul lor, trebuie să constituie rezultatul unui efort
intelectual creativ al elevilor, nu doar o reducere a unor lucruri
dinainte stabilite. Nivelul originalității unei compuneri este
determinat, în mare măsură, și de felul acesteia, în modul în care
antrenează imaginația creatoare. De aceea, este important să
acordăm importanță compunerilor care solicită în mai mare
măsură activitatea independentă, creatoare a elevilor [8].
Ceea e ține de elaborarea compunerilor libere, creatoare,
elevii trebuie, pe de o parte, să dispună de un volum de
cunoștințe/informații diverse, din care să se poată inspira, iar pe
de altă parte să aibă capacitatea de a reda liber propriile idei. O
compunere liberă nu se poate baza doar pe o singură sursă de
informație, pe un text sau pe o întâmplare, ci pe un complex de
informații acumulate, direct sau indirect, din viața reală. De
aceea, compunerile libere trebuie acordate după ce elevii au fost
inițiați cu structura unei compuneri și au exersat efectiv
elaborarea diferitelor tipuri de compuneri [10, p.160].
În concluzie, putem afirma faptul că comunicarea scrisă
poate fi privită ca:
 mijloc de comunicare folosit în mod uzual – scrisori,
formulare, mesaje, pentru a înregistra şi transmite
informaţii;
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 mijloc de dialog cu sine, modalitate de a dezvolta şi rafina
înţelegerea noastră asupra lumii (jurnal intim);
 mijloc de învăţare (notiţe, referate, fişe) şi de evaluare
(lucrări, teste, probe de examen), în procesul didactic;
 mijloc de învăţare şi de evaluare, în cadrul disciplinei, în
interdependenţă cu activităţile de comunicare orală şi de
citire/lectură [4, p.70-71].
Comunicarea scrisă, spre deosebire de comunicarea orală,
presupune mai multă rigoare, datorată tocmai naturii canalului de
vehiculare a mesajului. Formarea competenţelor de a produce şi
recepta mesaje scrise impune folosirea unei palete largi de metode
şi tehnici. Competenţa de comunicare scrisă este un proces de
lungă durată, ce se desfăşoară pe parcursul întregii şcolarităţi.
Demersul educaţional al profesorului de limbă şi literatură
română trebuie să fie orientat spre formarea omului cult, activ pe
parcursul vieţii.
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DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE LA
COPIII CU DIZABILITĂȚI MULTIPLE
Olguța SANDA
Doctorand ANUL II,Universitatea de Stat din Tiraspol
Inteligenţa emoţională este acea inteligenţă care permite
cunoaşterea mai bună a noastră, dar şi să ne exprimăm în acelaşi
timp propriile trăiri şi sentimente, adică să putem să le gestionăm
în diferite situaţii, uşurându-ne atât adaptarea exterioară dar şi
echilibrul interior.
Conceptul de om, are în vedere în mod implicit şi pe acela
de copil. Însuşirile caracteristice şi dominante ale copilului, chiar
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dacă sunt specifice, ele se manifestă ca ale unui om matur. În
consecinţă copilul cu dizabilităţi, are specificul lui de dezvoltare,
numai că acesta trebuie raportat la condiţiile specifice procesului
dezvoltare. Copilăria este perioada în care se formează
personalitatea copilului, pentru că aici are loc primul contact cu
mediul şi integrarea copilului în acest mediu. Este importantă
această perioadă şi ea trebuie să decurgă în condiţii
psihopedagogice favorabile procesului de formare.
Stilul de viaţă şi mediul în care trăim azi şi noi şi copilul îl
determină pe copil să-şi dezvolte acele valori ale
inteligenţeiemoţionale, care sunt de fapt condiţiile inserţiei lui
sociale adică:
 optimismul,
 cunoaşterea emoţională proprie
 imaginea sinelui,
 stima de sine,
 toleranţa la stres,
 rezolvarea de probleme,
 responsabilitatea socială,
 flexibilitatea controul impulsurilor.
Deficienţele de ordin fiziologic, psihologic sau social a
copiilor cu dizabilităţi, au consecinţe asupra încrederii cu care ei
abordează mediul în care trăiesc şi nu rămâne neinfluienţat nici
modul în care aceşti copii se percep pe sine şi implicit se
raportează la societate. E de reţinut că o conştiinţă de sine slab
dezvoltată, reduce din dorinţa copiilor cu dizabilităţi să se impună
mediului. Ei sunt extrem de sensibili la influenţele mediului.
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Din cauza condiţiilor biologice şi/sau sociale, uneori
procesul de dezvoltare generală a copilului cu dizabilităţi suferă
anumite schimbări care-l pun pe acest copil în situaţii inegale
faţă de ceilalţi copii.
Dar acest fapt nu justifică ideea că dezvoltarea copilului
decurge după un alt algoritm, ci doar presupune că există o
diferenţă mai accentuată. Datorită acestui lucru valorile
inteligenţei emoţionale au şi ele cu o dezvoltare cu goluri.
Promovarea valorilor inteligenţei emoţionale la copii cu
dizabilităţi este o condiţe necesară dezvoltării lor echilibrate atât
fizice cât şi socio-afective. Înţelegerea propriilor emoţii şi
sentimente, dar şi a celui/celor cu care vin în contact, le oferă un
confort mult mai mare, ducând la înţelegere şi armonie. Acest fapt
îi face mult mai eficienţi, mai puţin îngrijoraţi, mai detensionaţi
şi mai deschişi către societate şi către evenimentele lumii
exterioare.
Dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale se realizează
progresiv, pe măsură ce copiii cresc dar în acelaşi timp se impune
să facem precizarea că în absenţa unor răspunsuri adecvate din
partea adulţilor care trăiesc în contextul de zi cu zi al copilului,
nu se poate realiza o educaţie emoţională şi socială adecvată.
Maturizarea copilului asigurată de creşterea în vîrstă oferă un
teren propice pe care se pot dezvolta abilităţi emoţionale şi sociale
cât mai complexe (exprimarea emoţiilor complexe de vină,
vinovăţie, utilizarea tehnicilor cognitive de autoreglare
emoţională etc), dar nu generează în mod automat dezvoltarea lor.
Pentru ca abilităţile sociale şi emoţionale să se dezvolte este
necesar să oferim copiilor preşcolari contexte adecvate de
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învăţare şi exersare a lor, să oferim modele adecvate de exprimare
a propriilor emoţii, de rezolvare a propriilor probleme
emoţionale, să avem răspunsuri adecvate care să sprijine copiii să
îşi înţeleagă propriile emoţii să înveţe să şi le gestioneze în cadrul
relaţiilor cotidiene.
Cercetatorii în domeniu au ajuns la concluzia că un copil
inteligentemoţional are următorul portret psihologic:
1.
este conştient de emoţiile sale şi vorbeşte liber
despre ele; recunoaşte emoţiile celor din jurul său;
2.
comunică uşor despre ceea ce îl intereseaza sau îl
preocupa; ştie sa spuna NU fără sa îi rănească pe ceilalţi;
3.
are un bun management al emoţiilor negative (de
exemplu, nu face crize de furie atunci cand ai casa plina de
musafiri);
4.
are comportamente rezonabile chiar şi atunci când
lucrurile nu merg aşa cum şi-ar dori şi nu abandonează o
activitate, nici atunci când devine dificilă;
5.
are bine dezvoltat sistemul motivaţional – de
exemplu, nu face unele activităţi doar pentru că i-ai cerut tu să le
facă sau doar cât stai langă el şi îl supraveghezi, ci le face pentru
că a inţeles ca sunt utile pentru propria dezvoltare şi îi ofera
beneficii;
6.
este sigur pe el în majoritatea situaţiilor, iar atunci
cand simte ca nu se descurcă, cere ajutorul;
7.
se adaptează rapid la situaţii/ persoane noi; nu îi este
teama să pună întrebări sau să îşi afirme preferinţele;
8.
are prieteni cu care se relaxează, dar de la care
deopotrivă invaţă modele noi de comportament.
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Prin urmare, interacţiunea copiilor cu alţi oameni
importanţi din viaţa lor stimulează diferenţierea acestora în tipuri
mai precise (în particular, acele tipuri desemnate de cultură).
Influenţa culturii este mijlocită de convingerile copiilor. Ei
îşi construiesc expectative despre normele culturale, despre
modul în care societatea se aşteaptă ca ei să se simtă în diferite
circumstanţe şi ce tip de comportament ar trebui să adopte pentru
a exprima acele sentimente. Astfel, situaţiile care declanşează o
anumită emoţie, precum şi formele de manifestare a emoţiei sunt
diferite de la cultură la cultură. Treptat, individul îşi construieşte
propria versiune a normelor culturale despre trăiri şi emoţii.
Copilul, este o personalitate în devenire care se poate
constitui ca partener al propriei sale formări. Acest lucru va
depinde de modul în care familia, grădiniţa îi va oferi ocazii de
dezvoltare, condiţiile experimentării acţionale şi motivate,
precum şi condiţiile socializării acestuia.
Între realitate şi deziderat, calitatea educaţiei reprezintă
chintesenţa devenirii umane, într-o lume morală, civilizată şi
plină de respect faţă de copil.
Omul devine virtuos doar în procesul autoeducaţiei celor
trei aspecte ale sufletului (fizică, volitivă, intelectuală).
Filosoful german Neitzsche Fr. consideră că scopul
educaţiei constă în formarea omului capabil de crearea noilor
valori.
Valoarea trimite cu gîndul la criterii care ne ajută să ne
orientăm, la linii de democraţie între ceea ce este permis sau
dezirabil din punct de vedere social şi ceea ce nu este dezirabil.
În conştiinţa publică valorile se asociază cu ceea ce are legătură
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cu emoţiile pozitive, cu năzuinţele şi dorinţele omului, cu ceea ce
este important şi esenţial în viaţa lui şi ceea ce el caută permanent.
[1, p. 77]
Natura aleatorie a lumii moderne, din ce în ce mai
complexe, a intregii sale problematici, univers ce duce de cele mai
multe ori la marginalizare, la devianţă, poate chiar la însingurare
intelectuală, ne trimite cu gandul la informaţie, la
“bombardamentul informaţional”, la necesitatea găsirii unor căi
din ce în ce mai flexibile şi mai eficiente, necesare în creşterea
randamentului persoanei, a individului social, acelui “EU” –
sistem hipercomplex, dotat cu personalitate în mişcare, omului,
care fiind conştient de potentialitatile sale, îi este teama sa devină
numai un “mare sihastru modern”.
Copilul aflîndu-se la începutul drumului lung al vieţii, are
creierul foarte flexibil la influienţele lumii exterioare şi deci,
personalitatea lui se formează în dependenţă de mediul în care
trăieşte.
Partea nematerială a personalităţii copilului o constitue
bagajul de sentimente, emoţii şi gînduri ce nu numai însoţesc, dar
şi orientează fiecare acţiune realizată de acesta. De aceea este
forte importandă dezvoltatea abilităţilor de a conduce emoţiile şi
gîndurile astfel, în cât acestea să slujească inserţiei sociale reuşite
a copilului, să-i crească şi să-i menţină încrederea în forţele
proprii.
Copilul se manifestă ca personalitate, în primă instanţă, în
viaţa activă care cuprinde activitatea cognitivă şi emoţională. [2,
p. 141]
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În această ipostază el achiziţionează informaţii,
interiorizează modele de conduită morală, adoptă atitudini,
reacţionează la diferite solicitări, simte şi vibrează la trăirile celor
din jurul său, într-un cuvînt îşi îmbogăţeşte orizontul său spiritual
şi nu în ultimul rînd cultural ( spre exemplu ca membru al unui
grup de prieteni, într-o întîlnire banală în afara orelor de curs. În
acest context copilul despre care vorbim poate recepta şi
interioriza părerile celor din grupul său, deci astfel îşi poate lărgi
orizontul de cunoaştere “filtrînd” informaţiile din jurul său, cu
toate că intenţia nu era aceea de influenţare a copilului, de educare
a acestuia, totuşi acesta se “transformă” într-o măsură mai mică
sau mai mare pentru că asupra lui se exercită influenţe educative);
de aici şi caracterul incidental, spontan al educaţiei informale.
Un aspect mai deosebit, ar fi importanţa influenţelor
educative ce se răsfrîng asupra copilului ca membru al familiei.
În acest mediu copilul petrece cei mai importanţi ani din viaţa sa.
Aici se pune fundamentul viitorului lui. Felul în care copilul şi
viitorul adult va reacţiona la diferiţi stimuli ai societăţii, va
depinde în mod direct de felul cum acest lucru îl fac părinţii lui.
Este bine ca educaţia copilului în familie să fie raportată la
specificul evolutiv al comunităţii în care trăiesc, la cultura şi
valorile acesteia. Acest aspect va asigura complimentaritate şi
continuitate procesului educativ.
Bibliografie:
1.Cojocaru – Borozan. M.: „Familia – Laborator subiectiv de
creaţie al valorilor culturii emoţionale”, în”Familia – factor
existenţial de promovare a valorilor etern - umane”,
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DIFICULTĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ALE ELEVILOR DE
VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ
Lilia STEGĂRESCU, doctorandă,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Dificultăţile de învăţare reprezintă un termen generic ce se
referă la un grup eterogen de tulburări datorate unor disfuncţii
minimale ale sistemului nervos central, exprimate prin dificultăţi
majore în achiziţionarea, utilizarea şi înţelegerea limbajului, a
vorbirii, scrierii, citirii, în utilizarea abilităţilor matematice şi
sociale. Ele apar în activitatea de rezolvare a sarcinilor de învăţare
şi desemnează un comportament inadecvat, ineficient, inoperant,
cu randament scăzut.
Dificultăţile de învăţare sunt întâlnite frecvent la elevii de
vârstă școlară mică, specialiștii estimând că de la 6 până la 10 la
sută din elevi au cel puțin o problemă de învățare, cu întârzieri
86

semnificative faţă de nivelul obişnuit al achiziţiilor şcolare, în
raport cu sistemele de competențe curriculare constituite de
majoritatea colegilor [2].
Principalele semne care indică dificultăți de învățare vin să
confirme mici probleme din timpul micii copilării. Astfel, copilul
a atins stadiile de dezvoltare corespunzătoare vârstei mai lent, a
avut dificultăți în manipularea obiectelor mici și a reușit să
vorbească mai târziu. Dificultățile de pronunție și o dezvoltare
mai grea a vocabularului ar putea fi în egală măsură cauza și
efectul dificultăților de învățare, iar insuficienta stimulare a
copilului sau, din contra, stimularea excesivă pot fi cauza unor
astfel de inabilități [3].
Conform opiniei cercetătorilor, dificultăţile de învăţare
afectează, de obicei, cinci domenii generale:
-

vorbire (întârzieri, tulburări, precum și abaterile de la
ascultare și vorbire);

-

scriere și citire (dificultăți de citit, scris și de ortografie);

-

aritmetică (dificultăți în efectuarea operațiilor aritmetice sau
în înțelegerea conceptelor de bază);

-

cogniție (dificultăți în organizarea și integrarea gândurilor);

-

memorie

(dificultăți

în

instrucțiunilor).
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amintirea

informațiilor

și

Chiar și deficiențele minore în domeniile enumerate, care ar
putea trece neobservate în mediul familial, au un impact
devastator odată cu școlarizarea.
Printre simptomele legate de deficiențele de învățare se
află: performanțele slabe la testele standartizate; discriminarea
mărimii, formei, culorii; dificultate în interpretarea conceptelor
temporale; de a sta liniștit; de a duce la final redarea unei
istorioare; de a se concentra asupra unui subiect; de a percepe
legătura între cauză și efect; de a înțelege semnificația numerelor,
a literelor; de a face conexiunea corectă între litere și cuvinte;
inversări în scris și citit; neîndemânare generală; slabă coordonare
vizual-motorie; hiperactivitate; dificultate în a copia cu exactitate
după un model; de a se organiza; de a urmări un scop
(abandonează jocurile, nu câștigă niciodată, nu se supără când nu
câștigă); repetarea unei idei; imagine de sine distorsionată;
lentoare în îndeplinirea sarcinilor; aptitudini organizatorice
sărace; ușor derutat de instrucțiuni, dificultate cu raționamentul
abstract și / sau cu rezolvarea problemelor; gândire dezorganizată,
de multe ori rămâne fixat pe un subiect sau o idee; memoria
deficitară; comportament impulsiv; toleranță redusă la frustrare;
agitație în timpul somnului; slaba interacțiune cu cei de aceeași
vârstă; excesiv de agitat în timpul jocului de grup; judecata
morală deficitară; arătarea afecțiunii în mod inadecvat; întârziere
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în etapele de dezvoltare (motricitate, limbaj); comportament
deseori inadecvat situației; excesiv de credul, ușor de manipulat
de colegi; instabilitate în starea de spirit și incapacitatea de
reacție; adaptare anevoioasă la schimbările de mediu; ușor de
distras; dificultate în luarea deciziilor; dificultate cu sarcini care
necesită secvențiere.
Pentru a descoperi rapid elevul aflat în dificultate de
învățare, cadrele didactice trebuie să fie atente la următoarele
detalii:
a) poziţia corporală din timpul orei: pare contractat, ameninţat,
dă impresia că este
neajutorat, lipsit de forţă sau, dimpotrivă, este excesiv de
agitat;
b) comportamentul cel mai frecvent în clasă: nu ia notiţe, dă
impresia de izolare faţă de colectiv, este rezervat sau ostil faţă
de învățător, pare să-i lipsească vocabularul, renunţă uşor,
este inhibat;
c) comportamentul în pauze: este izolat, apatic, îngrijorat,
indiferent la activităţile colegilor sau, dimpotrivă, este
agresiv cu ceilalţi;
d) comportamentul

elevului

acasă:

nu-şi

face

temele,

dezinformează părinţii în legătură cu rezultatele școlare, cu
sarcinile şcolare, etc.;
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e) expresia grafică: scrisul său este greu lizibil, cu greşeli de
ortografie şi gramaticale;
f) dificultăţile la lectură: indiferent de disciplină, elevul citeşte
cu dificultate, înţelege greu în timp ce citeşte;
g) dificultăţile de calcul, dificultăţile în înţelegerea enunţurilor;
h) dificultăţile de concepere şi redactare: dificultăţi în a rezuma
ideile, în a sesiza aspectele principale, în ordonarea ideilor.
Mulți elevi întâmpină dificultăți de învățare, care sunt
rezultatul unei combinații complexe de factori, de aceea este util
să cunoaștem clasificările dificultăților de învățare, prezentate în
literatura de specialitate, pentru a le identifica și a găsi mai ușor
soluții.
Dificultățile de învățare clasificate din perspectivă
etiologică, identifică două categorii mari de dificultăți de
învățare: dificultăți de învățare propriu-zise/ înnăscute care sunt
determinate de deficiențe și incapacități greu vizibile (ascunse),
aferente doar individului și sunt generate de factori genetici, de
boli, traumatisme, accidente și dificultăți de învățare induse/
dobândite de mediul copilului sau chiar de el însuși, pot apărea
pe parcursul și în finalul demersului de învățare, fiind cauzate de
timpul insuficient de învățare, lacunelor anterioare din învățare,
absenței unor tehnici și procedee de învățare eficientă, lipsei unui
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regim organizat de muncă, slabei calități a predării în clasă,
suprasolicitării școlare, absenteismului, bolii, indispoziției, etc.
O altă clasificare abordează dificultățile de învățare din
două aspecte: cel al copilului - în acest caz se identifică domeniile
funcționale

ale

dificultăților

de

învățare,

care

sunt

psihomotricitatea: motricitate globală și fină, schema corporală
și lateralitatea, orientarea, organizarea și structurarea spațiotemporală; percepția vizuală: discriminare vizuală, ordine
vizuală, memorie vizuală; percepția auditivă: discriminare
auditivă, memorie auditivă, auz fonematic; limbajul componenta
semantică (vocabular, concepte), cunoașterea sintaxei, utilizarea
limbajului - capacitatea de comunicare; gândirea - rezolvarea de
probleme: relaționarea evenimentelor, stabilirea ipotezelor,
strategii rezolutive; factori sociali și personali: interacțiuni
sociale (în familie și în clasă), ritm, stil de învățare și motivație
pentru învățare, stima de sine, încrederea în sine.
Al doilea aspect este cel al intervenției educaționale: se
pun în evidență domeniile operaționale ale dificultăților de
învățare: domeniul limbajului rostit care se refera la dislalii, adică
incapacități de pronunțare corectă a sunetelor, a grupurilor de
sunete, cuvintelor sau propozițiilor, tulburări de ritm, bâlbâiala,
disfonii-tulburări de voce, întârzieri în apariția și dezvoltarea
vorbirii, domeniul limbajului scris-citit care cuprinde dislexiile91

incapacități parțiale de însușire a citirii), disgrafiile-incapacități
parțiale de însușire a scrisului, domeniul limbajului nonverbal,
care se referă la psihomotricitate și expresie-dificultăți în
motricitatea grosieră și fină, în coordonarea psihomotorie, în
structurarea schemei corporale, domeniul atenției și concentrării
în activitate și pe obiect, domeniul motivației, domeniul
schemelor de percepție și orientare - dificultăți sau incapacități de
structurare a schemelor de bază perceptiv-motorii, orientare
spațială și temporală, domeniul structurilor simbolice matematice
- discalculiile ca incapacități de operare cu simbolurile
matematice și cu schemele de rezolvare, domeniul reacțiilor de
răspuns și al ritmului de rezolvare a problemelor - dificultăți
legate de ritm, domeniul relaționării sociale și al problemelor de
comportament.
Alți cercetători împart dificultățile de învățare în 4 grupe:
tulburări de citire (dislexia), tulburări de matematică (discalculia),
tulburări ale exprimării scrise (disgrafia), tulburări mixte [4].
M. Berchoud identifică trei mari clase de dificultăţi:
A. Dificultăţi legate de aptitudinile de învățare: memorie slabă,
lentoare în execuţia sarcinilor solicitate, lipsa de autonomie,
integrare perceptivă deficitară.
B. Dificultăţi legate de comportament: lipsa motivației,
pasivitate, lipsa de concentrare, pierderea sensului activităţii
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şi efortului, absenţa disciplinei intelectuale şi dezinteresul
elevului pentru şcoală şi dificultatea de a intra în modelul
şcolar de învăţare în grupul - clasă.
C. Dificultăţi legate de mediu: aici poate fi vorba despre lipsa
de interes sau ambiţie a părinţilor pentru copilul lor, lipsa
susţinerii şi sprijinului parental, mediul familial dificil,
cultura familiei şi viaţa extraşcolară, etc. [5].
În procesul de predare-învățare-evaluare elevul cu
dificultăți de învățare are nevoie de mai multă atenție, mai mult
ajutor din partea profesorului, ca totul să fie mai clar, mai flexibil,
mai bine structurat.
C. Smith a remarcat unele standarde cărora trebuie să
corespundă activitatea cadrului didactic la clasă, pentru ca elevul
cu dificultăți de învățare să progrese în mod satisfăcător:
•

așteptări legate de rezultate foarte bune: obiectivele

propuse de învățător sunt îndrăznețe, dar pot fi atinse, temele
pentru acasă sunt concepute astfel încât să consolideze subiectul
lecției, tratează copiii la fel, indiferent de abilitățile lor, așteaptă
cinci secunde pentru a primi răspuns;
•

accent pe abilitățile de bază: copiii petrec destul timp

zilnic citind și scriind, se insistă asupra abilităților de bază, pentru
ca elevii să le stăpânească bine, se alocă 80% din timp activităților
de învățare și nu anunțurilor etc.;
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•

monitorizarea sistematică a performanțelor elevului:

cadrul didactic apelează la întrebări, teme, jocuri, prezentări,
proiecte, pentru a-și da seama dacă copiii învață ceea ce trebuie,
corectează greșelile copiilor, reprezintă grafic evoluția elevului,
în timp ce elevii lucrează independent, învățătorul circulă printre
elevi, verificând dacă lucrează corect, răspunzând la întrebări și
reacționând la rezultatele obținute;
•

un climat școlar pozitiv, caracterizat prin ordine: sala de

clasă are aspect plăcut, pozitiv, prietenos, ordonat și oferă
senzația de siguranță, învățătorul transmite ideea că toți sunt bineveniți și se bucură de apreciere, știe tot timpul ce se întâmplă în
clasă și reacționează în mod corespunzător, anticipează apariția
unor probleme, transmite o stare de entuziasm, apelând la umor,
este răsplătit efortul elevilor prin aprecieri verbale, se utilizează
recompensele în mod cumpătat, evită să critice, procesul de
învățare include și un nivel ridicat de interacțiune de tip informal,
cum ar fi proiecte de grup, lucrările scrise se corectează,
activitățile de învățare sunt creative, variate și includ idei ale
copiilor, cultivă mândria de a învăța la o anumită școală, de a fi
elev, este încurajată implicarea părinților în procesul educațional;
•

instruirea în condiții bine organizate: sunt puse la punct

reguli rezonabile de comportare în clasă, sala de clasă are
dimensiuni corespunzătoare, copiii sunt așezați pe grupuri și nu
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pe rânduri, pentru a încuraja învățarea în grup și socializarea,
cadrul didactic predă pentru întreaga clasă, dar și pe
grupuri/individualizat, ritmul de instruire este destul de rapid,
astfel încât să corespundă avântului elevului, dar, la necesitate, și
destul de lent, astfel încât să răspundă nevoilor acestora, se alocă
suficient timp pentru disciplinele prioritare, sarcinile elevilor nu
sunt nici prea simple, nici prea complicate, cadrul didactic
grupează elevii în mod diferit atunci când este vorba despre
aspecte ce țin de comprehensiune și de conținut, de interese, astfel
elevii cu dificultăți de învățare au de câștigat de pe urma
explicațiilor și îndrumărilor oferite de colegi, cadrul didactic
grupează elevii în grupuri de 3-4 elevi, astfel învățarea este mai
ușoară, decât în grupuri de 6-7 elevi;
•

strategii eficiente de predare: cadrul didactic se implică în

mod activ în predarea materiei și apelează mai puțin la caiete de
lucru pe baza cărora elevii ar putea asimila materia, verifică la
intervale regulate de timp dacă s-a înțeles tema, apelând la
feedback-ul oral sau scris și explică din nou anumite noțiuni,
corectează imediat greșelile elevilor, îi învață strategii care îi ajută
să memoreze și să se organizeze, utilizează variate strategii
didactice, orientate spre diferite modalități de învățare, tema
pentru acasă se începe în clasă, astfel cadrul didactic să poată
răspunde la neclaritățile elevilor, noile cunoștințe sunt puse în
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relație cu viața elevului, face demonstrații în mod frecvent și
explică trecerea de la o idee la alta, se solicită reacții din partea
elevilor, se apelează la jocuri și activități care solicită un grad
ridicat de reacție [1].
Trebuie să cunoaștem și faptul că dificultățile de învățare se
agravează pe măsură ce copilul crește, iar atunci când părintele
este informat de către personalul didactic cu privire la problema
dată, acesta trece printr-o serie de emoții înainte de a accepta cu
adevărat copilul și problema lui, cum ar fi:
a) negare: „De fapt nu este nimic în neregulă”, „Așa am fost și
eu când eram copil, nu vă faceți griji”, „Va face progrese”;
b) culpabilizare: „Aștepți prea mult de la el”, „Nu s-a transmis
din familia mea”;
c) frica: „Poate ei nu-mi spun care este problema reală!”, „Dacă
este mai rău decât îmi spun ei?”, „Se va căsători vreodată?
Va merge la facultate? Va absolvi?”;
d) invidie: „De ce nu poate fi ca sora lui sau verii săi?”;
e) durere: „Ar fi putut avea atâta succes dacă nu avea problema
de învățare!”;
f) negociere: „Să așteptăm până la anul viitor!”, „Poate că
problema se va rezolva dacă ne mutăm”;
g) furie: „Profesorii nu știu nimic”, „Nu-mi place această
școală, acest profesor”;
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h) vinovăție: „Mama mea a avut dreptate, ar fi trebuit să fi
folosit scutece din bumbac când a fost bebeluș”, „Mai bine
nu lucram în primul său an de viață”, „Am fost pedepsit
pentru ceva și copilul meu are de suferit ca rezultat”;
i) izolare: „Nimănui nu-i pasă de copilul meu”, „Tu și eu
împotriva lumii. Nimeni altcineva nu înțelege”;
j) fuga: „Să încercăm această terapie nouă – se spune că
funcționează!”, „Voi merge din clinică în clinică, până când
cineva îmi va spune ceea ce vreau să aud!”.
În asemenea caz, învățătorul, prin consilieri educaționale,
explică natura tulburării, a modului în care trebuie realizată
învățarea, a reducerii presiunilor asupra copilului, intervine cu un
șir de recomandări comportamentale, cum ar fi:
-

Luați-vă cât de mult timp, este necesar pentru a vă asculta
copiii.

-

Arătați-vă afecțiunea prin atingeri, îmbrățișări, gâdilat.

-

Încurajați-le punctele forte, interesele, abilitățile.

-

Recompensați-i cu laude, cuvinte bune, zâmbete.

-

Fiți realist în așteptările și cerințele dumneavoastră.

-

Implicați-i în stabilirea regulilor și activităților de familie.

-

Spuneți-le atunci când au un comportament neadecvat și
explicați-le cum vă simțiți cu privire la comportamentul lor,
apoi propuneți-le moduri mai adecvate de a se comporta.
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-

Ajutați-i să-și corecteze greșelile, demonstrându-le ce trebuie
să facă.

-

Nu-i bateți la cap!

-

Dați-le sarcini ușoare, responsabilități casnice obișnuite.

-

Dați-le o mică sumă de bani și învățați-i cum pot să și-o
gestioneze.

-

Oferiți-le jucării, jocuri, activități motrice, cât mai multe
posibilități pentru a le stimula dezvoltarea.

-

Citiți povestiri plăcute pentru ei și cu ei. Încurajați-i să pună
întrebări, să discute pe marginea poveștii, să spună sau să
recitească povestea.

-

Creșteți-le capacitatea de concentrare prin reducerea
distractorilor din mediul lor (oferiți-le un loc de lucru, de
studiu, de joacă).

-

Nu rămâneți fixați pe etapele școlii tradiționale. Este
important ca ei să se dezvolte în ritmul lor și să-i recompensați
pentru acest lucru.

-

Duceți-i la biblioteci și încurajați-i să-și aleagă cărți
interesante.

-

Puneți-i să împartă cărțile și informațiile cu dumneavoastră.

-

Ajutați-i să-și dezvolte stima de sine și să concureze mai
degrabă cu ei înșiși decât cu ceilalți.

-

Insistați să coopereze prin jocuri sociale și întrajutorare. [6]
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În concluzie, deși dificultățile de învățare sunt cauzate de
probleme psihologice, măsura în care este afectat copilul depinde
de mediul școlar și familial în care crește și se dezvoltă. Pentru a
progresa în plan intelectual, elevul în cauză trebuie încurajat și
sprijinit să lucreze conform stilului personal de învățare,
ajustându-i mediul de învățare la necesitățile proprii: clasa
corespunzătoare, curriculum adecvat, cadrul didactic potrivit,
aplicându-se strategiile și tehnicile de învățare individualizate.
Atât părinții, cât și învățătorul vor avea grijă de bunăstarea
emoțională a copilului, de asigurarea stării de bine, a confortului
psihologic, de dezvoltarea stimei de sine, încrederii în sine, pentru
că copiii care se bucură de iubire, nu se lasă copleșiți prea mult
timp de dificultățile lor de învățare, depășindu-le mai lesne și
bucurându-se de progres.
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DIMENSIUNI ALE ANXIETĂȚII ȘCOLARE A
ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE ÎN ACTIVITATEA
DE CERCETARE
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Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova
profesor pentru învățământ primar,
Școala Gimnazială „Miron Costin”, Bacău, România
Summary: The article refers to the significant impact
that school anxiety can have on primary school students. Here
are some arguments to support the idea that school anxiety has
got a major influence on students’ success at school. The factors
that determine the appearance of anxiety in our academic
environment are being described here, as well as some successful
pedagogical experiences used to stimulate school success and to
diminish anxiety.
Key words: anxiety, school anxiety, academic performance,
school success, school failure.
Educaţia implică un proces complex şi complicat de
socializare. Prin educaţie individul este format în raport cu
anumite finalităţi şi norme sociale, prin intermediul unor mijloace
şi instituţii aferente. Asimilarea de către individ a experienţei
socio-culturale şi cultivarea unor trăsături de personalitate
pozitive, elevate în urma relaţiilor cu ceilalţi, facilitează
integrarea lui progresivă, organizată, sistematică şi plurivalentă în
societate și adaptarea lui [3, 4, 5].
Pentru a dovedi eficacitatea procesului de socializare
trebuie susținută formarea aptitudinilor comunicative, diminuată
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anxietatea în sensul formării capacităţii persoanei de a se
autoeduca, de a conştientiza semnificaţia propriei conştiinţe
morale, de a discerne, treptat, singuri, ceea ce este rău de ceea ce
este bine prin atitudinile morale. Există diverse abordări științifice
cu referire la conceptul de anxietate. R. May susţine că anxietatea
poate fi privită ca o problemă a civilizaţiei contemporane. Fr.
Perls afirma că anxietatea are o formulă simplă: anxietatea este
diferenţa dintre acum şi atunci. Anxietatea ca semnal de pericol
atrage atenţia prin faptul că generează anumite reacţii în ceea ce
priveşte realizarea unor scopuri, de a se afla în situaţie, permite
mobilizarea forţelor etc. Un nivel optim al anxietăţii are un rol
adaptativ la realitate, iar un nivel înalt este un generator de
dezadaptare, care se manifestă prin comportament dezordonat.
Absenţa anxietăţii împiedică adaptarea şi productivitatea
individului [3, 4, 5].
Anxietatea este o stare afectivă, patologică caracterizată
prin nelinişte psihomotorie, teama nedesluşită, fără obiect, sau
legată de propunerea posibilităţii unui pericol iminent sau
insucces – este însoţită de reacţii vegetative multiple [3].
În dicționarul praxiologic de pedagogie „anxietatea (în
general) este o stare afectivă difuză, de insecuritate, de neliniște,
de anticipare a unor evenimente negative, de așteptare încordată,
de teamă nedeterminată și nejustificată” [1].
Anxietatea, în viziunea lui Popescu-Neveanu, este o
tulburare a afectivitaţii manifestată prin stări de nelinişte, teamă
şi îngrijorare nemotivată, în absenţa unor cauze care să le
provoace. Acceptată tradiţional ca o „teamă fără obiect”, după P.
Janet, anxietatea se opune fricii care răspunde unei temeri
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motivate de un obiect sau o situaţie externă, resimţită ca
periculoasă [2].
Dacă e să generalizăm cele menţionate în literatura de
specialitate, se ajunge la concluzia că anxietatea este o experienţă
emoţională negativă asociată cu frica, cu teama.
Termenul de anxietate este asociat cu frica, dar sunt diferiţi
după sensul pe care îl poartă. Frica este o emoţie a cărei cauză e un
obiect bine determinat, iar anxietatea este o frică fără obiect definit.
Anxietatea este o anticipare a fricii ce prezintă un disconfort
emoţional. Frica este o reacţie la o situaţie concretă ce prezintă un
pericol vital pentru individ, iar anxietatea este o reacţie la un
pericol social, personal. Frica şi anxietatea într-o doză mică au un
rol de regulator al comportamentului copilului. Lipsa de atenţie din
partea părinţilor pentru că aceştia trebuie să muncească, cerinţele
exagerate a părinţilor faţă de copii şi performanţa acestora, duc la
formarea fricilor şi anxietăţii la copil [2].
Anxietatea este dezvoltată de mintea umană cu scop
adaptativ important, protejându-ne de un potențial pericol. În
multe situații succesul se datorează efortului suplimentar care se
investește datorită anxietății resimțite în fața incertitudinii.
Devine însă o problemă atunci când acest ,,program” se
,,defectează” [5, 6, 9].
Conform literaturii de specialitate frica şi anxietatea au o
influenţă negativă asupra procesului de comunicare la copiii cu
vârsta de 6-7 ani. Anxietatea este generată de factori necunoscuţi
de copil care îi provoacă nelinişte, tensiune musculară, oboseală
etc [3, 5, 7, 8].
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Unii autori accentuează rolul factorilor endogeni în apariţia
anxietăţii, alţi autori sunt adepţii influenţei condiţiilor externe.
Având în vedere complexitatea fenomenului anxietăţii, se pot
preciza cauzele acesteia datorate factorilor externi (şcolari şi
socio-familiali) şi a întrepătrunderii acestora cu factorii interni
(biologici şi psihologici), constituiți în factori socio-familiali,
factori şcolari, factori psihologici, factori cognitive [3, 4, 5, 7, 8].
Factori socio-familiali. Condiţiile antecedente ale educării,
asociate cu anxietatea din timpul adolescenţei, au fost identificate
şi includ factori de mediu (familie destrămată, conflicte familiale),
precum şi atitudini specifice practicii de educare. Astfel,
turbulenţele din relaţiile mamelor cu partenerii acestora au arătat
asociaţii semnificative, cu prezentarea de tulburări de anxietate la
elevi. Adversităţile trăite în copilărie anticipează semnificativ
tulburări de anxietate manifestate mai târziu, astfel încât elevii, care
trec printr-un număr mare de condiţii adverse, prezintă un risc mai
mare de a dezvolta tulburări de anxietate [7, 8].
Factori şcolari. Experienţele şcolare au ocupat un loc
important în studiile de specialitate, ca surse potenţiale de
anxietate. Multe studii iau în considerare cauzele acesteia şi
efectele pe care ea le are în performanţa şcolară. Anxietatea poate
fi privită ca un complex de experienţe ce includ felul în care
părinţii reacţionează la realizările şcolare timpurii, abilitatea
copiilor de a-şi interpreta propriile performanţe şi de a le compara
cu ale altora, ca şi reacţiile lor la practicile de evaluare aplicate în
şcoală [7, 8].
Factori psihologici. Mecanismele psihice ocupă un loc
important în generarea şi menţinerea anxietăţii. Cele mai recente
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abordări psihologice prezintă modele complexe, care postulează
diferite tipuri de interacţiune între procesele psihice, fenomenele
şi mecanismele implicate în etiologia anxietăţii [7, 8].
Factori cognitivi. În unele studii se afirmă că anxietatea
apare ca urmare a evaluării unui stimul ca fiind ameninţător
pentru starea de bine a elevului, pentru scopurile sale (dominarea,
eliminarea sau evitarea pericolului). Gânduri negative de tipul
„nu pot face faţă situaţiei”, „mă voi sufoca” etc. apar automat în
momentul trăirii anxietăţii şi constituie o verigă importantă în
cercul vicios al menţinerii stării de anxietate. Astfel, anxietatea îşi
are originea într-o interacţiune complexă a factorilor endogeni şi
a celor exogeni [7, 8].
Factori generatori de anxietate fac parte din categoria
factorilor motivaţionali, de personalitate și biologici [6.
Factori motivaţionali. Alături de factorii cognitivi, cei
motivaţionali sunt şi ei generatori de anxietate. Anxietatea poate
fi un rezultat al confruntării dintre trebuinţe, motive şi datele reale
prezumtive ale unui cadru obiectiv la un moment dat. Astfel,
situaţiile care împiedică satisfacerea trebuinţelor, mai ales a celor
de autorealizare, de autocunoaştere şi autoevaluare, menţinând
astfel elevul claselor primare într-o stare de incertitudine cu
privire la capacităţile şi valoarea personală, sunt anticipate ca
fiind periculoase şi trăite cu anxietate [6].
Factorii de personalitate. Anxietatea poate fi contingentă şi
cu unele particularităţi structurale ale personalităţii.
Neuroticismul reprezintă un „teren” predispozant pentru trăirea
anxietăţii [6].
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Factorii biologici. Referitor la influenţele genetice asupra
tulburărilor de anxietate, studiile familiilor sugerează că
predispoziţia la dezordini de anxietate este, într-o anumită
măsură, ereditară [6].
În cazul instalării anxietății, apar o serie de modificări la
nivel cognitiv, biologic, afectiv și comportamental. Anxietatea, o
dată instalată poate reprezenta o piedică reală pentru un nivel
optim al succesului școlar. Conceptul de reuşită şcolară face
referire la obţinerea unor rezultate înalte la activităţile de învăţare
definite prin performanţe ridicate ale elevului în ceea ce priveşte
procesul instructiv-educativ, care se raportează la exigenţele
programei şcolare. Experienţele negative pot influenţa
nefavorabil atât stima de sine, încrederea în sine, cât şi reuşita
şcolară. Acest tip de anxietate dezvoltată în cadrul școlii poate de
asemenea să inhibeze și dorinţa de exprimare a cunoştinţelor
asimilate. Totodată însăși modalitatea în care este organizat
sistemul școlar, prin exigenţele programelor, calitatea
profesionalismului cadrelor didactice sau modalitatea de realizare
a obiectivelor formativ-educaţionale, în funcţie de modalitatea de
aplicare a acestora poate determina apariția anxietății [2, 3, 5].
Anxietatea şcolară ţine de procesul instructiv-educativ şi
reprezintă o manifestare a stării emoţionale nefavorabile a
copiilor care se exprimă printr-un sentiment nedeﬁnit de
nesiguranţă. Se manifestă prin nelinişte şi agitaţie sporită în
activitățile şcolare, prin aşteptarea aprecierii negative din partea
învățătorilor şi colegilor, prin neîncrederea în sine, în
corectitudinea comportamentului şi a deciziilor proprii, prin
așteptarea dezaprobării şi prin sentimentul inferiorității [2, 3, 5].
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Anxietatea trebuie diferențiată în raport cu o serie de alte
stări/fenomene psiho fiziologice. Astfel, anxietatea este diferită
de angoasa care reprezintă o senzaţie de indispoziţie profundă,
caracterizată prin nelinişte dusă la extremă, o frica iraţională,
însoţită, de cele mai multe ori, de modificări neurovegetative,
comparabile cu acelea pe care se observă în şocurile emoţionale
[3, 5].
Experienţele şcolare au ocupat un loc important în studiile
de specialitate, ca surse potenţiale de anxietate. Multe studii iau
în considerare cauzele acesteia şi efectele pe care le are în
performanţa şcolară. Anxietatea poate fi privită ca un complex de
experienţe care includ felul în care părinţii reacţionează la
realizările şcolare timpurii, abilitatea copiilor de a-şi interpreta
propriile performanţe şi de a le compara cu ale altora, ca şi
reacţiile lor la practicile de evaluare aplicate în şcoală [3, 4, 5].
Copiii anxioşi, din cauza stărilor de anxietate și nelinişte,
stagnează în dezvoltare, evită anumite evenimente importante,
devin instabili, iritaţi, iar mai târziu nevrotici. Pe lângă aceasta
însă toate tulburările au un impact negativ îndeosebi asupra
personalităţii şi asupra comportamentului copilului, încetinește
capacitatea de a se adapta la medii educaționale. Teama,
neliniştea şi nesiguranţa sunt elemente ale anxietăţii care
afectează dezvoltarea elevului din clasele primare O deosebită
atenție se acordă anxietății ce ţine de situaţii legate de şcoală şi de
comunicarea cu învăţătorul [3, 4, 5].
Nivelul ridicat de anxietate poate avea ca efecte:
diminuarea capacităţii de coordonare musculară, epuizarea şi
apariţia oboselii, perturbarea capacității de concentrare și
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ducerea la limitarea comportamentului adaptativ. Elevul devine
incapabil de a realiza sarcinile propuse, are stări emoționale
negative, cerinţele exagerate faţă de sine și subapreciere.
Intervenţiile psihologice, special organizate, pot să influenţeze
pozitiv asupra dezvoltării afectivităţii elevului, favorizând
dezvoltarea abilităţilor de autoreglare emoţională şi personală,
dezvoltarea elementelor cheie ale conștiinței de sine, încrederii în
sine, eliminarea inhibiţiilor, blocajelor în comunicare,
îmbunătățirea relațiilor interpersonale și de grup [3, 4, 5].
Programul psihologic de intervenţie se bazează pe obiective
şi principii concrete şi cuprinde multiple metode, procedee şi
tehnici în favoarea integrării eficiente a elevilor anxioși în
procesul instructiv-educativ [3, 5].
Tehnicile creative oferă o libertate mai mare pentru
armonizarea psihică și dezvoltarea armonioasă a personalității.
Tehnicile aplicate au adus rezultate frumoase la elevii de vârstă
școlară mică. Aceștia și-au dezvoltat capacitatea de exprimare
verbală și nonverbală a dorințelor, sentimentelor și trăirilor; se
integrează mai ușor în grupuri; obțin abilități de dezvoltare a
încrederii în sine, de rezolvare a problemelor și conflictelor,
spargerea blocajelor emoționale. S-a constatat de asemenea ca
subiecții cu tendințe anxioase mai pronunțate, dacă au
posibilitatea să aleagă, preferă sarcinile cu dificultate mai scăzută
față de persoanele neanxioase [3, 4, 5].
În ceea ce privește relația dintre anxietate si performanță
diferite cercetări pe această temă au dus la concluzia că un nivel
optim de anxietate favorizează performanța.
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SECŢIA V. EDUCAȚIE TIMPURIE
EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE
Elena Gabriela BARBU,
Grădinița cu program prelungit
,, Cei Șapte Pitici” Buzău
De-a lungul timpului au existat diverse studii a unor
renumiți pedagogi și psihologi cu privire la specificul copiilor cu
cerințe educative speciale. Sistemul de învățământ românesc a
suferit în diferite perioade de timp mai multe intervenții de
implementare a unor reforme privind integrarea copiilor cu
cerințe educative speciale.
În acest context, eforturile învățământului românesc de
angajare

într-un proces de restructurări profunde, menit să

schimbe grila de valori a educației în acord cu procesul de
democratizare a întregii societăți românești, precum și studiul
particularităților de dezvoltare a persoanelor cu dizabilități, în
special a copiilor cu cerințe educative speciale, în scopul
identificării de noi strategii educaționale mai bine adaptate
trebuințelor lor, și deci mai eficiente, au devenit una dintre
dominantele

și

provocările

investigației

și

cercetărilor

psihopedagogiei speciale din țara noastră. O provocare este
necesitatea schimbării mentalităților și atitudinilor referitoare la
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persoanele cu dizabilități și încercarea de a le oferi o viață
normală prin schimbarea reprezentărilor sociale asupra acestui
segment de populație și prin renunțarea la etichetări și
stigmatizare, prin oferirea de șanse egale în vederea integrării lor
socioprofesionale.
Din Declarația Drepturilor Copilului, Proclamată prin
rezoluția 1386 ( XIV) a Adunării Generale din 20 noiembrie 1959
reiese că fundamentarea drepturilor copilului s-a realizat pe baza
următoarelor principii : nondiscriminarea, interesul superior al
copilului, asigurarea supraviețuirii și dezvoltării, exprimarea
opiniei copilului (participarea la deciziile care privesc viitorul
acestuia).Așadar, toți copiii au aceleași drepturi indiferent de rasă,
sex, religie, a limbii vorbite sau a opiniei de oricare natură, origine
națională sau a situației materiale.
Prin urmare și copiii cu cerințe educative speciale au
aceleași drepturi. În plus statul trebuie să le asigure tratament ,
educație și îngrijiri speciale , necesare ca urmare a situației sale
deosebite.
,,Ideea educației integrate a apărut ca o reacție firească a
societății la obligația acesteia de a asigura cadrul necesar și
condițiile impuse de specificul educației persoanelor cu cerințe
educative speciale.[Alois Ghergut, 2000].
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Din experienţa personală putem afirma că profesorul
poate folosi în procesul de predare-învăţare- evaluare diverse
strategii şi intervenţii utile: în primul rând trebuie să ţină cont
de crearea unui climat afectiv-pozitiv. Stimularea încrederii în
sine şi a motivaţiei pentru învăţare,încurajarea sprijinului şi
cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive
a colegilor, încurajarea independenţei şi creşterea autonomiei
personale sunt aspecte semnificative de care cadrul didactic
trebuie să ţină cont în vederea facilitării integrării şcolare a
acestor copii. Este foarte important ca noi, cadrele didactice, să
le încurajăm eforturile, să îi sprijinim, să îi apreciem pozitiv în
realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă. De
asemenea folosirea frecventă a sistemului de recompense,
laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat
şi evidenţiat cel mai mic progres, centrarea învăţarii pe
activitatea practică nu sunt de neglijat când vorbim despre copii
cu CES.
De cele mai multe ori, când lucrăm cu preșcolari cu cerinţe
educative speciale, ne gândim la sarcini împărţite în etape mai
mici, realizabile, la folosirea învăţării afective, la adaptarea
metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare, dar si la
sprijinirea preșcolarului să devină membru al unui grup. Este
bine să organizăm activităţi de grup care să stimuleze
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comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii,
activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă), să îi
sprijinim emoţional, să folosim un limbaj simplu, accesibil
copilului şi nivelului lui de înţelegere.
Aşezarea în cât mai aproape de cadrul didactic a
preșcolarului cu deficienţe de vedere, îmbunătăţirea calităţii
iluminării, adecvarea materialelor didactice sunt aspecte pe
care profesorul nu le omite când lucrează cu astfel de copii.
Poziţia profesorului trebuie să fie astfel încât fiecare preșcolar
să-l poată vedea, iar în dialogul cadru didactic- copil, acesta să
vorbească stând numai cu faţa spre preșcolari.
O altă perspectivă ce nu poate fi omisă de către cadrul
didactic este aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de
atenţie în cât mai aproape de acesta , astfel încât să nu distragă
atenţia restul colectivului şi să fie aşezaţi în apropierea
preșcolarilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive.
Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de
natura ei este importantă.
Profesorul trebuie să fie ferm, consecvent, să folosească
înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a manifestării
agresive a preșcolarului , să fie comentată acţiunea acestuia şi
nu personalitatea lui. Este indicat ca profesorul să aprecieze
limita de suportabilitate a preșcolarului (să nu-l jignească sau
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umilească), să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine
deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu încrunte privirea).
Într-o abordare incluzivă, toţi copiii trebuie consideraţi la fel de
importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, pornind de
la premisa că fiecare copil este capabil să realizeze ceva bun.
Consider că nu există "reţete" pentru integrarea copiilor cu CES
în învăţământul de masă. Cei care manifestă deschidere pentru
integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil
are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând
împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să
se ajute la nevoie.
În cadrul procesului de integrare nu faptul că un individ
poate exercita o îndeletnicire pe baza unei aptitudini devine
important, ci din contră, esențial este faptul structurii axiologice
și al gradului de operaționalitate axiologică a conștiinței umane,
pentru că realizarea integrării umane pe plan social este o decizie
simultană a societății și a personalității, deciziile neputând fi
luate, decât pe baza unor sisteme ierarhizate de valori. Ca să
existe o decizie integratoare, conștiința umană trebuie să posede
în substanța sa aceste valori.
Putem distinge, în cadrul strategiilor integrării, în baza acestui
principiu, trei categorii de strategii : strategii individuale, strategii
colective și strategii totale.
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Cornel Havârneanu spune că ,, Practica pedagogică
demonstrează că în domeniul instrucției și educației, strategiile
didactice identice generează rezultate diferite, în funcție de
caracteristicile individuale și de vârstă ale educaților, nivelul
intelectual, structura aptitudinală, atitudinile și convingerile
proprii, determinând o receptare și prelucrare diferențiată a
mesajelor transmise’’ [Cornel Havârneanu, 2008].
După spusele autorului, activitatea cadrului didactic
trebuie să se bazeze pe cunoașterea capacităților, intereselor și
atitudinilor

copiilor,

pe

cunoașterea

reprezentărilor

și

sentimentelor acestora la vârste diferite, folosind mijloace
eficiente de influență și formare. Cadrul didactic în colaborare cu
personalul specializat în lucrul cu copiii cu deficiențe trebuie să
abordeze diferite metode de cunoaștere a copiilor cu CES .
Pornind de la aceste metode de cunoaștere și identificare a
potențialului fiecărui copil

cu CES se poate aplica un plan

individualizat de recuperare și integrare socială.
Evoluția atât pe plan teoretic, cât și practic a problematicii
integrării în țara noastră a condus la necesitatea apariției unor
centre de resurse pentru educația integrată, la început prin
constituirea ca entități noi în marile centre universitare unde se
formează viitorii specialiști și cadre pentru învățământul
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preuniversitar, urmând ca mai apoi la nivelul fiecărui județ pilot
să se înființeze astfel de centre.
Alois Gherguț aduce în atenția noastră o serie de argumente în
care sprijină activitatea acestor centre ,,necesitatea de a avea un
centru de documentare- informare cu rol metodologic în
elaborarea strategiilor de organizare a activităților didactice în
condițiile

învățământului

integrat

și

clarificarea

responsabilitaților, raporturilor și modalităților de utilizare a
resurselor

umane,

materiale

și

logistice

în

educația

integrată’’[Alois Gherguț, 2008].
Consider că, în cadrul învățământului integrat, profesorul
trebuie să ,, penduleze’’ în permanență între cele două tipuri de
metode : pedagogice și specifice.
Metodele pedagogice generale urmăresc optimizarea
procesului

de

învățare

iar

metodele

specifice

numai

învățământului integrat și organizatorice, pregătesc realizarea
activității elevilor deficienți, integrați, asigurând un cadru adecvat
în care se pot folosi sau nu, după caz, metodele directe de
învățare.
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PROVOCĂRI ȘI TENDINȚE CONTEMPORANE
ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE

Carmen-Vasilica BRUJA, prof. drd.
Școala Gimnazială Frumoasa, Bacău, România
Rezumat. Focalizarea pe educaţia timpurie şi anii
preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este perioada
când copiii se dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este
neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil şi mai costisitor să
compensezi aceste pierderi mai târziu.
Este bine cunoscut şi evident faptul că alegerile făcute acum
şi acţiunile întreprinse de părinţi şi de societate în copilăria
timpurie au o puternică şi mai de durată influenţă asupra
progresului individual al copilului şi asupra progresului
naţiunilor în sens larg. Calitatea îngrijirii şi a protecţiei în
această perioadă sunt cheile care înlătură moartea, boala,
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întârziereaîn creştere, trauma, proasta alimentaţie, întârzierile
de dezvoltare atâta timp cât ele asigură ocreştere sănătoasă,
stima de sine şi abilitatea de a învăţa, lucruri care, în schimb,
sunt cruciale pentru pregătirea pentru şcoală, învăţarea
continuă, eficacitatea programelor şcolare şi abilitatea viitoare
a copiilor de a ca părinţi, actori economici şi cetăţeni. Astfel,
investiţia în copii cât mai de timpuriu ne conduce, pe termen lung,
la dezvoltare socială şi la realizarea susţinută a drepturilor
copilului. e când dezvoltarea copilului este legată de educaţia
timpurie, de sănătate, nutriţie şi dezvoltare psihosocială, o serie
de intervenţii trebuie să aibă loc în sănătate, nutriţie şi educaţie
timpurie. De aceea, conceptul holistic de dezvoltare timpurie
combină elemente din zonele de stimulare a copilului, sănătate,
nutriţie, educaţie timpurie, precum şi comunitate şi aceste
aspecte trebuie înțelese și țintite înspre aceasta.
Cuvinte cheie: educație timpurie, dezvoltare socioemoțională, incluziune socială, curriculum, studiu tematic,
proiect tematic.
In early childhood the brain forms at an unparalleled rate
compared to another period. If nature's schedule is not respected
or is undermined by chronic neglect or abuse, then physiological
processes can be destroyed, the paths established between
neurons can be altered and developmental results can be different.
[1, p.46]. The development of the brain takes place, in the first
three years of life, in the first three years of life. Gardner's theory
draws attention to the unique talents of each child. Children who
fail in one area need to be encouraged to develop in others, where
they succeed more easily. The merit of this approach is that it
helps parents to recognize the strengths of the child and those
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skills that can be developed later than others, taking into account
the fact that development in different areas / areas occurs at
different times. [9, p. 78]. Starting from the idea that any uniform
way of teaching is obviously unsatisfactory, since each child is
different, Gardner considered that the educational process
planned and carried out from the perspective of multiple
intelligences:
- conditions the focus on the child and individualization,
- facilitates interaction with the world,
- ensures and supports success in self-expression,
- strengthens self-image and sense of competence.
The didactic practice of teachers during childhood must
have as main objective the full development of the child starting
from its uniqueness. Focusing the educational process on the
child, a fully accepted principle of contemporary education,
essentially involves the permanent concern of teachers for
knowing the child as an individual and adapting education
programs to the individual profile of the subject subject to
education. From this perspective, considering the child as a
whole, as a structured set of defining features, needs, inclinations,
potentialities in a close determination and mutual relationship is
an essential condition for the formation, through specific means
of education, of an integral and harmonious personality. This
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involves, first of all, the recognition of the child as an
individuality, a personality in formation, whose areas of
manifestation - physical, spiritual, emotional, cognitive, social influence each other and develop simultaneously, each of them
being equally important and should be the subject of early
education. [11, p.59]. Consequently, educational programs
offered during education from 1 to 7 years should identify and use
curriculum sequences that address not only the cognitive area of
the personality , but also the emotional, social and motor, so that
development in a certain side to support and to stimulate the
evolution of the other sides and the personality as a whole. This
presupposes on the part of the teachers a permanent
preoccupation of exploitation from multiple perspectives of the
created learning situations. Thus, for example, activities that
mainly pursue objectives of cognitive nature hide numerous
opportunities for affective stimulation or moral development,
their identification related to flexibility and teacher creativity.
The unique character of the child's personality is given by the
specifics of the individual needs of knowledge and training of the
child which are increasingly considered in contemporary
pedagogy the starting point of educational intervention.
Contrary to the traditional preschool pedagogical concept,
the needs of the basic ones, physiological or regarding the
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protection and care, but go through the whole register of the
fundamental needs of the human being: affective needs (of love,
the feeling of belonging and personal value), of knowledge,
action and affirmation of individuality. Each of these needs takes
particular forms, different from child to child and from one period
of development to another and must be known, interpreted,
understood and met as a set of needs, some determining and
influencing others. The relationship of these particular
requirements of the child with certain configurations or
personality traits should not be ignored either. For example, the
child's knowledge needs are directly influenced by the level of
cognitive development, but also by the affective-emotional
stability and temperament traits of the child. The results of R.
Feuerstein's research [7, p.83] which emphasizes the role of the
adult (parent, educator) as a mediator of learning and organizer of
children's learning experiences, showing that learning is more
effective as the amount of mediation increases and the
development of the individual as a result of direct exposure to
educational stimuli it is present especially for subjects who have
benefited from numerous mediated learning experiences.
Design of thematic units / thematic study.The thematic
units are designed starting from the selection from the curriculum
of some reference objectives from several curricular areas. Thus,
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by creating a thematic unit, the integrated approach of the
curriculum is ensured and the contents are closely linked. The
thematic units are identified by surveying children's interests, but
also suggested to children by exposing them to new learning
experiences. The thematic unit aims to achieve the various
reference objectives in several curricular areas by activating the
activity centers, in which the educational process that falls within
the thematic unit takes place. The duration of a thematic unit
varies depending on the age of the children, their interest in the
topic. of the temporal (season) and cultural context (specific
events). [6, p.93] .Based on an assault of ideas.The planning
group may include parents, children, teachers and other people
who come up with interesting suggestions. Any idea, it is noted.
To avoid conflicts, children select the topics by vote, and the
educators justify the chosen topic. If a topic initiated by the
teacher is not appropriate, the children's interest is lost. Through
questions initiated by both the child and the educator, ideas can
emerge that will then be extended to a multitude of learning
experiences.Survey the interests of the children in the group, by
completing in time the panels "I WANT TO KNOW", "I WANT
TO DO", or "I WANT TO BE ABLE", the table "CCC" - what I
know, what I want to know, how I can find out. Another "CCC"
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option - what can I do, who will I collaborate with, when we will
work.
Depending on the age and level of development of the
children, the panels can be completed individually by each child,
as he decides what his field of interests or needs are. If the
children cannot write, they are helped by the educator or the
parent. It also varies through a workshop. When each child is
challenged to draw or write their interest on a piece of paper, then
hang it on the common board. Completed, the panels remain
visible to parents and children, who have time to study them and
become aware of the horizon of interests and needs.( 1-3 years:
My family, Me, Colors, Toys, Vegetables, Flowers, Radish
(plant, story), Sun, Story (a story for a week, the characters come
one by one, getting acquainted with some living characters - the
bunny, the chick, the rooster ...), My kindergarten, Grandparents,
The kitchen, My doll, etc.),(3-7 years: Bread, Growth Cycles
(human, plant and animal), Local transport, Waters, Fountains,
Rocks, Bridges, Neighbors, Friends, etc.).
Components of the thematic unit. The stages of carrying out a
thematic study:
1. The subject and its origin. Shared experiences working in
pairs.The children share in turn, working in pairs, what they know
about the topic, it doesn't matter if they agree or not with the other
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person's information. What really matters is to listen carefully and
discover as many different ideas as possible. The children share
an idea from the partner with the whole group. When children
develop the curriculum together with the educators, they develop
communication skills and language in all its aspects, they form
social skills at the highest level.
2. Discussions, reflections. Content idea development. The
activity starts with the following questions: What do you already
know about ... What would you like to know about ... How we
will get information .From the perspective of the topic, the teacher
sets the goals and plans how he can work with the objectives and
centers of activity, the related activities that will be carried out
and the concepts that will be explored.Families are invited to take
part in the thematic study. Parents are notified of the topic. They
are asked to participate in the selection of materials. Families
come up with ideas about: where they can get involved, what
materials they can contribute, what trips they can organize,
discuss the field in which they feel like experts, how they can help
with projects.It is good to plan ahead how and where the talents
and experience of all parents will be used.
3. The necessary materials. The collection of themed materials
begins with the start of planning. The teacher thinks about how
parents, children, experts in the field can be involved, who could
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be invited to the group. He himself, having enough time, gathers
images, books, things and objects suitable for studying the topic,
materials kept at home, ideas for art, music, texts, etc.
4. The actual activities
5. Assessment. What did the children learn? What priorities have
emerged for the improvement, extension of the thematic unit?
(ideas for individualization; new aspects for exploration; how
activities can be modified to make learning and development
more efficient; things that can be excluded or introduced)
•

What did the teacher learn from the child's point of view?
What did he learn from the educator's point of view, and what
techniques were effective in optimizing learning?

•

The children also have an evaluation discussion: What did
they do very well? What else would make the future project
better?

6. Suggestions for improving and extending the project .
Individualization methods:
Exploring related topics;
•

Ways to improve the activity;

•

Things to finish or add.

7. Final activities The end-of-theme activities are planned
carefully. It is very important for the children to decide which
would be the way to define the activity:
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An exhibition of what is relevant to the work done by children
during the study of the topic;
•

The class book;

•

A breakfast with parents;

•

A trip;

•

Dramatization based on a script created or rewritten by
children;

•

A press conference organized with parents or colleagues from
other groups;

•

A celebration of… (trees, flowers);
It is important that, regardless of the form and content of the

final activity, the children demonstrate the acquisitions on the
topic and, necessarily, that the parents are involved.The duration
of the work on the thematic unit can be: one day, one week, one
month, several months. Depending on:
- age of children;
- the level of interest shown;
- objectives achieved (knowledge, skills, attitudes, values).
Example of conducting a thematic study: "I AM UNIQUE"
The day can start with the "Hold your friend's hand" game
(This game is organized when the children already know each
other). The children hold hands and each one tells his colleague
on his left what he knows his friend can do: "I hold the hand of
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my friend Andrieş, a strong hand that helps me build", "I hold the
hand of my friend Ionela, hand hardworking, who knows how to
sew buttons, to shape popcorn ”.The children and adults in the
group put their handprint with the paint on the sheet, the adult
helps them to sign the fingerprint. Observing the painting, the
children give their opinion about the painting, through what is
beautiful, what emotions they live looking at it, they detect the
similarities, the differences.Children can listen to a poem / text
(eg "Fingertips" by Elena Farago).
Materials:
• Strips of paper or fabric to make a graph of children's
height;
• Sheet A3 for each child to leave their handprint;
• Starch paint, pencils or crayons, thread, mirrors .
The thematic unit creates conditions for development, the
realization of a personal project of each child that can be realized
in the family: the elaboration of the book “This is me” or “This is
me” or “I and my friends”. [2p.124].A mini-teaching activity can
be organized: describing, creating (drawing, painting) the portrait
of a person.The game "Changing the place". The children sit in
two rows facing each other. The animator (an adult, then the
children) announces: "The place of the children with blue eyes is
changing, (... those with brown, blond hair, those who are clumsy,
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right-handed, girls, boys ...)". The children who have blue eyes
change places, the animator, if he has blue eyes, arranges himself
in a row, so a child will be left without a place. He becomes an
animator.Pair activity: the children list the similarities and
differences, then present the group's findings.The kids:
− will draw / paint the self-portrait;
− they will measure their height, they will cut a strip as
long as their own height and they will stick it on a large
sheet (in the graph);
− they will weigh their body mass.
Knowledge Game: What would you have wanted to be if you
hadn't been born a child? (Through which children's imagination
and creativity are stimulated, through which the teacher knows
the child).
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PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII GÂNDIRII
OPERAȚIONALE LA PREȘCOLARI ÎN CADRUL
ACTIVITĂȚILOR DE MATEMATICĂ
Veronica DECENCO,
educatoare, masterandă UST
Abstract: The development of operational thinking in
preschoolers in mathematics activities occupies an important
place in the instructive-educational process. Mathematical
training of preschoolers is mainly carried out in the framework
of compulsory activities, which actively influence the formation
of intellectual actions so necessary for the perception of the world
around and the solution of various practical problems.
Keywords: preschool, operational thinking, mathematical
activities
Desfășurarea optimă a activităților matematice se bazează
pe cunoașterea psihologiei copilului preșcolar, a particularităților
individuale, specificului formării elementelor matematice la
această vârstă [6, p. 25].
În grădiniţă, importanţa matematicii îmbracă dimensiuni
noi, determinate de faptul că această activitate urmăreşte în mod
deosebit dezvoltarea intelectuală a copilului, stimulându-i
inteligenţa şi creativitatea, contribuie la trecerea treptată de la
gândirea concret-intuitivă la gândirea simbolică, abstractă,
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pregătind

treptat

copiii

pentru

înţelegerea

şi

însuşirea

matematicii.
În procesul educativ activitățile matematice ocupă un loc
important aducându-se în vedere atât sarcinile pe care le
urmărește grădinița în pregătirea copilului pentru școală, cât și
influiența pe care o execită această formă de activitate asupra
dezvoltării generale a copilului.
Pe parcursul celor patru ani de grădiniță, dezvoltarea
gândirii matematice se îmbogățesc foarte mult, datorită lărgirii
sferei de contact a copiilor cu noi și variate obiecte ale mediului
natural și ca urmare a activității din ce în ce mai diferențiate.
Activităţile matematice cu copii preșcolari, conduc la
formarea unor deprinderi intelectuale cum ar fi: ascultarea cu
atenţie, acţionarea directă în baza unor cerinţe, răspunsurile la
întrebări, urmărea acţiunilor celorlalţi, formularea de întrebări.
Exersarea gândirii operaționale şi familiarizarea cu numere
naturale au o importanţă deosebită în dezvoltarea intelectuală a
copiilor, constituind sarcină de bază în pregătirea preşcolarilor
pentru învăţarea în şcoală.
Activitățile matematice dezvoltă la copii gândirea și în mod
special operațiile ei: analiza, sinteza, comparația, clasificarea,
astfel ca copii preșcolari prin intermediul lor să poată să acționeze
corect, să poată să separe obiectele, să compare între ele grupurile
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de obiecte și să constate egalitatea sau inegalitatea cantității lor.
Totodată activitățile matematice stimuliază imaginația și
memoria copilului preșcolar, deoarece în rezolvarea unei
probleme orale, copiii trebuie să-și reprezinte situațile relatate și
relațiile cuprinse în enunțuri. [3, p. 61]
Astfel, la vârsta preşcolară, informaţia cu caracter
matematic este permanent subordonată dezvoltării copilului.
Aceasta ar însemna că copilului nu i se predau cunoştinţe, ci i se
facilitează acomodarea cu diferitele domenii ale vieţii. Numerele,
operaţiile simple cu acestea constituie pentru preşcolari
instrumentul pentru rezolvarea unor situaţii zilnice concrete,
legate de propria persoană.
În această viziune, activităţile matematice nu trebuie privite
ca o disciplină de studiu aparte, aşa cum este de exemplu
matematica în învăţământul primar, ci corelate, îmbinate şi
integrate cu activităţi din alte domenii. Scopul principal al acestor
activităţi este dezvoltarea gândirii logice a copilului, înzestrarea
lui cu instrumente practice pentru rezolvarea unor probleme
concrete, pregătirea pentru studiul matematicii în şcoală.
Prin activităţile matematice copiii sunt pregătiţi în vederea
însuşirii limbajului matematic. Acţiunea directă a copiilor cu
obiectele asigură abilitate în mânuirea materialului distributiv şi
vorbirea cu expresii specifice acestor activităţi, contribuie în mod
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evident la dezvoltarea vocabularului. Prin grupare, ordonare,
comparare şi numărare, copilul dobândeşte o experienţă
personală despre mulţimile de obiecte şi relaţiile dintre ele, ceea
ce favorizează înţelegerea cunoştinţelor de matematică.
La vârsta preșcolară, copului ar trebui să fie capabil să
demonstreze cunoașterea numerelor și a numerotației. [5, p. 95].
Astfel că:
 Copiii de 3-5 ani trebuie să: numească unele numere;
să înțeleagă că numerele desemnează cantitatea (pune două mingi
în cutie cu numărul 2); să recunoască unele cantități ale unor
obiecte (două cărți, trei cutii etc.); să recunoască numere și să
scrie cifre; să numere cu ușurință din memorie până la 10; să poată
face estimări ale cantității utilizând numerele; să cunoscă ordinea
numerilor în șirul 1-10 (5 este după 4, 7 este înainte de 9).
 Copiii de 5-7 ani trebuie să: numere cu ușurință până la
20 din memorie; să numere 10 obiecte prin corespondență 1 la 1;
să utilizeze jocuri manipulative matematice, obiecte cu cifre și
monezi în activitățile zilnice; să utilizeze numere și operații
simple (am două bomboane și una i-o dau Anei); să cunoască
ordinea numerilor până la 20.
Copiii preșcolari ar trebui să fie capabil să demonstreze
cunoștințe și abilități de orientare cu mărimi, forme, greutăți,
înălțimi, lungimi, volume. Asta ar însemna că:
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 Copiii de la 3-5 ani trebuie să: utilizeze cuvinte ce fac
referință la mărime înălțime, lungime și greutate ; să utilizeze
instrumente de măsurare în jocuri, în centrul de construcții, în
centrul de nisip și apă; să estimeze mărimi, lungimi, greutăți (este
la fel de înaltă ca și …)
 Copiii de la 5-7 ani trebuie să: măsoare apa și nisipul utilizând
diferite recipiente ; să facă estimări precise ale diversilor obiecte
(formă, greutate, lungime, înălțime) pentru a realiza un anumit
proiect de construcție (un garaj, un pod, o căsuță etc.) [5, p. 99]
Prin activitățile cu conținut adecvat particularităților de
vârstă și individuale ale copiilor preșcolari, lărgim sfera
percepțiilor și a reprezentărilor dezvoltării limbajului și activizăm
operațiile gândirii concrete–intuitive. Activitățile bine organizate
și desfășurate cu copiii se soldază și cu apariția unor forme ale
trăirilor emoționale mai complexe, cunoașterea de noi tendințe,
dorințe, atracții și interese.
Dezvoltarea

particularităților

dezvoltării

gândirii

operaționale copii preșcolari în cadrul activităților de matematică
se definește în termenii abilității copilului de a înțelege relațiile
dintre obiecte, fenomene, evenimente și persoane, dincolo de
caracteristicile lor fizice. Concomitent include abilități de gândire
logică și rezolvare de probleme, cunoștințe elementare
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matematice ale copiilor și cele referitoare la lume și mediul
înconjurător. [6, p. 33]
Dezvoltarea

particularităților

dezvoltării

gândirii

operaționale copii preșcolari în cadrul activităților de matematică
este esențială pentru dezvoltarea copilului preșcolar. Ea le oferă
copiilor capacitatea de a gândi, de a simila și de a utiliza
informația pe care o receptează. Totodată, este oportun ca, prin
activitățile în care sunt implicați, copiii preșcolari să fie solicitați:
1. Să analizeze relațiile între obiecte, evenimente, personae
(asemănări, deosebiri, asocieri), pentru a descoperi cauzalitatea,
pentru a-și dezvolta gândirea critică și capacitățile de rezolvare a
problemelor;
2. Să utilizeze numerele și numerația, operațiile aritmetice,
operarea cu mulțimi, orientarea în timp și spațiu, formele
geometrice, unitățile de măsură;
3. Să înțeleagă lumea natural și să poată face predicții;
4. Să se familiarizeze cu mediul înconjurător prin utilizarea
metodelor și instrumentelor de investigare;
5. Să se familiarizeze cu mediul înconjurător prin utilizarea
metodelor și instrumentelor de investigare;
6. Să înțeleagă modul de interacțiune a oamenilor (femei și
bărbați) cu mediul înconjurător, condițiile necesare vieții.
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Toate

aceste

activități

contribuie

fundamental

la

dezvoltarea particularităților gândirii operaționale a copiilor
preșcolari în cadrul activităților de matematică
Toate jocurile didactice cu conținut matematic, materiale
din natură, obiecte în cadrul activităților didactice și
extracurriculare sporesc esențial nivelul dezvoltării gândirii
operaționale la preșcolari.
Performanțele preșcolarilor vor fi și mai bune, în cazul când
educatorul, în mod sistematic va respecta principiile didactice de
organizare a activităților matematice și va avea o atitudine
creatoare față de întreg proces educațional.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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EDUCAȚIA AXIOLOGICĂ LA PREȘCOLARI.
PROVOCĂRI CONTEMPORANE
Ionela MEIROȘU, doctorandă,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația axiologică este definită în literatura de specialitate
ca educație prin și pentru valori.
Axiologia reprezintă teoria valorilor, mai exact, o morală
care stabilește o ierarhie între valori, aranjând pe primul loc
respectul a ceea ce este bun, apoi respectul a ceea ce este nobil,
apoi a ceea ce este frumos (V.Scheler).
Conform Larisei Cuznețov, sensul restrâns al axiologiei
educației se află în cercetarea

valorilor și dimensiunilor

educației: teoria și conținutul educației morale, teoria și
conținutul educației intelectuale, teoria și conținutul educației
tehnologice, teoria și conținutul educației estetice, teoria și
conținutul educației psihofizice [5,p.10].
Cu referire la axiologia educației, Constantin Cucoș afirmă
că acesta este unul dintre domeniile de cercetare ale filozofiei
educației, care este orientat spre identificarea valorilor vehiculate
sau decantate în educație, discutarea modului de structurare al
acestora, punerea problemei dreptului de a le emite, depistarea
conflictelor valorice și a unor căi de rezolvare ale acestora,
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relevarea dimensiunilor axiologice ale componentelor proceselor
educative: finalități, conținuturi, metodologie didactică, forme de
organizare și realizare ale educației, etc.[4,p.117].
Sorin Cristea consideră că axiologia educației reprezintă o
disciplină integrată în domeniul științelor pedagogice cu obiect
specific de cercetare: valorile pedagogice fundamentale (binele
moral, adevărul științei, știința aplicată, frumosul, sănătatea)
stabile din punct de vedere psihosocial, care stau la baza activității
de formare/dezvoltare permanentă a personalității umane [3,
p.27].
Educația preșcolară este socotită în deplin acord de către
experți, una dintre perioadele de intensă dezvoltare psihică și
valorică, deoarece prin forța exercitată de structurile sociale,
culturale, absorția copilului în instituțiile preșcolare, solicită toate
posibilitățile lui de adaptare, diferențele de cerințe din grădiniță
și din familie cer o mai mare varietate de conduite.
Educația timpurie este un tip de educație care este cerută de
societatea actuală pentru că această perioadă, de la naștere la 6/7
ani, se consideră a fi o perioadă în care copilul se dezvoltă pe
toate planurile psihice și valorice.
Precizând conceptul de bază și analizând caracteristicile
educației axiologice, putem afirma că în realizarea acesteia la
preșcolari, este importantă cunoașterea valorilor, delimitarea lor
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de nonvalori sau pseudovalori, valorizarea și transmiterea
realizându-se prin intermediul modelului adulților.
Copilăria timpurie este considerată a fi o etapă importantă
în viața unui copil deoarece, începând cu etapa corespunzătoare,
acesta este pregătit pentru viitor (școală și viață).
Educația timpurie este acea educație care începe de la
naștere și se realizează în familie, urmată de educație din creșe și
grădinițe.
În ultimii 30 de ani, în urma cercetărilor făcute s-au
descoperit legături importante între mediul de viață socială și
dezvoltarea intelectuală a copilului, între învățarea timpurie și
învățarea permanentă, care se desfășoară pe etape, de-a lungul
vieții. În acest fel, copiii care se dezvoltă într-un mediu familial
adecvat, au un ritm al dezvoltării intelectuale mult mai rapid decât
cei crescuți într-un mediu familial inadecvat.
Încă de la naștere, copilul este o persoană care deține
afectivitate și receptivitate la diferiți stimuli, acesta dezvoltânduse odată cu tipul de informație primită din afară și care depinde
de calitatea și modul în care a fost transmisă. Dacă această
perioadă de dezvoltare este lăsată în derivă, mai târziu, încercarea
de a o compensa este aproape nulă.
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În acest fel educația preșcolară are ca obiectiv dezvoltarea
psihică, emoțională și socială a copiilor, iar pe termen lung, de a
promova supraviețuirea acestora.
Educația timpurie va influența atât dezvoltarea intelectuală
proprie, cât și dezvoltarea în societate a copiilor. Ceea ce
întreprinde acum părintele reprezintă un avantaj pentru copil și va
fi hotărâtor pentru viitorul acestuia. Promovarea noilor educații la
preșcolari, necesită o nouă abordare a temelor de studiu, cât și
modalități noi de realizare a obiectivelor.
Noul curriculum pentru învățământul preșcolar presupune
câteva mutații semnificative, printre care: trecerea de la învățarea
centrată pe acumulare de informații, la formarea de capacități și
competențe, de la a spune la a face. Reforma prin noul curriculum
înseamnă creativitate, ceea ce presupune schimbarea ta ca dascăl,
găsirea noului pentru fiecare activitate [6,p.17].
Într-o perioadă a exploziei informaționale, a provocărilor
tot mai complexe din societate, învățarea a devenit și ea tot mai
complexă. O mare parte a procesului învățării se realizează acum
în afara școlii, iar procesul de predare-învățare nu se limitează la
transmiterea cunoștințelor de la profesori către elevi. Astăzi, se
pune accent pe curriculum integrat.
Curriculumul integrat este descris ca unul care leagă diferite
domenii de studiu prin ștergerea granițelor dintre discipline și
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care

subliniază

conceptele

unificatoare.

Integrarea

se

concentrează pe realizarea de conexiuni pentru educați,
permițând acestora să se angajeze în activități relevante și
semnificative, care îi conectează la viața reală.
Prin urmare, un curriculum integrat este, o modalitate
viabilă care permite învățării să fie semnificativă și să devină o
realitate. Curriculum integrat susține că adevărul universal nu este
posibil, dar există diferite posibilități și moduri de a ajunge la un
rezultat dorit.
Studiile de specialitate evidențiază că preșcolarii prezintă, o
rată mai mare de reținere, prin aplicarea unui curriculum integrat.
Acest lucru se datorează faptului că sunt realizate cu succes
conexiuni la conținuturi, prin abordările integrate. Prin aplicarea
unui curriculum integrat, este nevoie ca profesorii să creeze
sarcini provocatoare, distractive, semnificative, care ajută copiii
să se conecteze la informații. Integrarea ajută la realizarea
retenției și produce asimilarea conținutului informațional.
Prezentul curriculum se remarcă prin:
 extensie – implică preșcolarii, prin experiențe de învățare,
în cât mai multe domenii experiențiale: domeniul lingvistic și
literar, domeniul științelor, domeniul socio-uman, domeniul
psiho-motric, domeniul estetic și creativ;
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 relevanță – este adecvat atât nevoilor prezente, cât și celor
de perspectivă ale copiilor preșcolari, contribuind la optimizarea
înțelegerii de către aceștia a lumii în care trăiesc și a propriei
persoane, cât și la asimilarea conceptelor, cunoștințelor,
atitudinilor și abilităților necesare în viață;
 diferențiere – permite dezvoltarea şi manifestarea unor
caracteristici individuale, progresie și continuitate –permite
trecerea optimă de la un nivel de studiu la altul și de la un ciclu
de învățământ la altul sau de la o instituție de învățământ la alta
[7, p. 4].
Modernizarea procesului de învățământ din grădiniță
implică toate componentele activității: de la proiectarea didactică,
la tehnicile de cunoaștere a copiilor, la evaluare, dotări materiale,
parteneriate, activități extracurriculare, metodologie didactică
activă. Finalitatea demersului de modernizare a curriculumului
preșcolar, se constituie în desfășurarea unui proces de învățământ
care să se adreseze individualizat fiecărui copil în grădiniță. Acest
curriculum își propune patru tendințe de schimbare și nume:
diversificarea strategiilor de predare-învățare-evaluare, mediul
educațional, rolul familiei și conceptul de dezvoltare globală a
copilului.
Desfășurarea activităților din grădiniță în manieră integrată,
este văzută ca un model de strategie modernă prin care
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educatoarea

își

organizează

și

își

desfășoară

predarea

conținuturilor. A preda integrat, reprezintă o modalitate prin care
se îmbină diverse domenii de studiu pentru favorizarea formării
deprinderilor și abilităților la preșcolari.
Grădinița, este un mediu creativ și interesant. Ea reprezintă
baza educației copilului și îl ajută să își formeze primele aptitudini
necesare pentru școală. Oferă, oportunitatea de a descoperi lucruri
noi, ajută în dezvoltarea abilităților esențiale pentru viața de zi cu
zi, pe care stând acasă, copilul nu le poate dobândi. Iată de ce
este important să duci copilul la grădiniță și să înţelegi, care sunt
principalele beneficii ale acesteia asupra dezvoltării lui.
Grădinița nu este doar o măsură practică la care apelezi
pentru a duce copilul, timp de câteva ore, cât ești la serviciu, sau
o instituție în care cel mic se joacă, doarme, mănâncă și atât. Nu
trebuie privită, nici ca un mediu agresiv și nociv în care copilul
mai mult se îmbolnăvește, se lovește și se bate cu alți prichindei.
Acestea sunt temeri frecvente ale părinților și unul dintre motivele
pentru care înscriu copilul cât mai târziu sau deloc, la grădiniță.
În cadru grădiniței, socializarea copilului are loc la nivel
complex. Pe lângă, relațiile dezvoltate cu părinții și cei apropiați,
apar cele cu copiii de aceeași vârstă, dar și cu persoane din afara
familiei – personalul grădiniței. Acest aspect contribuie la o
dezvoltare emoțională armonioasă a personalității copilului, în
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același timp ajutându-l să-si formeze independența. Prin
intermediul stărilor pe care copilul le experimentează socializând,
începe să înțeleagă ce înseamnă prietenia, sprijinul, generozitatea
și îi sunt inoculate principii sănătoase de viață de la o vârstă
fragedă.
Viața fiecărui om, se bazează pe respectarea unor legi și
reguli ale societății, menite să asigure calitatea vieții: bunăstarea,
sănătatea, liniștea, statutul și rolul fiecărui individ din punct de
vedere social și profesional, în condiții cât mai bune.
Prin intermediul grădiniței, copilul învață de mic cum să
diferențieze binele de rău, conștientizează frumosul și adevărul,
află într-un mod plăcut cum trebuie să se comporte într-un mediu
nou: grădiniță, muzeu, medic, zoo.
Putem considera că, lumea poveștilor, a miraculosului este
câmpul libertății imaginației nelimitate, care permite structurarea
unei atitudini morale caracteristice: dorința de a încerca, de a
îndrăzni, de a cuteza, care va pregăti veritabila creație de mai
târziu. [2,p.171]
Prin intermediul poveștilor, copilul este orientat spre lumea
valorică, diferențiază binele de rău, alegând să făptuiască binele
deoarece se identifică cu eroul din poveste. În programul
grădiniței au loc vizite periodice și jocuri de rol, prin intermediul
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lor copilul se confruntă cu situații inedite cărora învață să le facă
față.
Societatea de astăzi trebuie să pună accent pe promovarea
valorilor și transmiterea lor către individ, realizând astfel educația
axiologică a copiilor.
La grădiniță copilul începe să asimileze primele cunoștințe
generale, își formează un bagaj informațional de bază din toate
domeniile: geografie, istorie, limbi străine, fizică, matematică,
etc. Iată de ce grădinița, alături de familie, are un rol atât de
important în viața copilului. Grădinița pregătește preșcolarul cel
mai bine pentru o viață ordonată și echilibrată, îl stimulează
intelectual, moral și social. Acum, se pune accentul pe trecerea de
la un învățământ predominant reproductiv la învățământul

în

esență creativ [1,p.170].
In concluzie, putem spune că educația preșcolarilor nu
poate fi separată de latura axiologică a educației. Educația este
orientată către un scop, urmărește anumite obiective în formarea
unor competențe. La nivelul învățământului preșcolar binele,
frumosul și adevărul sunt întâlnite în cadrul tuturor activităților,
având ca formă principală de organizare, jocul. Acesta îl ajută pe
copil să asimileze mai ușor noul, utilizând cunoștințele, învățate
în trecut și îi formează o conduită morală.
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CONTEXTE RELEVANTE DEZVOLTĂRII CREATIVITĂȚII
COPIILOR DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ
Valentina MÎSLIȚCHI, dr., conf. univ.,
Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conceptul psihologic de creativitate defineşte
„capacitatea de a produce opere noi, de a utiliza comportamente
noi, de a găsi soluţii noi la o problemă”. Realitatea psihologică
reflectată, la diferite niveluri de dezvoltare, aprofundare,
interiorizare,

impune

abordarea

creativității

din

diferite

perspective, distincte, dar şi complementare: a) extinsă, cantitativ
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- ca trăsătură general-umană „utilă în rezolvarea problemelor
întâmpinate de un individ în viaţa sa profesională sau cotidiană”
- creativitate individuală; b) restrânsă, calitativ - ca trăsătură
specială „care poate genera descoperiri ştiinţifice, noi curente
artistice, invenţii şi programe sociale inovatoare” - creativitate
socială (confirmată social); c) economică - „evidenţiata prin
faptul că noile produse ori servicii înseamnă noi locuri de
muncă”, invenţii şi inovaţii care contribuie la creşterea eficienţei
activităţii în contextul societăţii postindustriale, informaţionale,
bazată pe cunoaştere; d) managerială - relevantă atunci când
„organizaţiile şi societatea sunt nevoite să-şi adapteze resursele la
cerinţele activităţilor în perpetuă schimbare”, intervenind
decizional, în sens strategic şi inovator; e) mistică/tradiţională care recunoaşte, respectă, cultivă, valorifică, dezvoltă, în diferite
contexte generale şi particulare şi situaţii concrete, mitul
inspiraţiei înnăscute; f)pragmatică - invocată la nivelul acţiunilor
eficiente bazate pe un demers teoretic adaptabil în condiţii de
schimbare,

evaluabile

managerial

şi

„sub

semnul

comercializării”; g) psihodinamică - evidentă în condiţiile în care
„creativitatea este rezultatul tensiunii dintre realitatea conştientă
şi pulsiunile inconştiente”; h) psihometrică - evidenţiată prin
diferite probe evaluabile în situaţii generale şi particulare, în mod
special prin teste „de gândire divergentă”; i) cognitivistă - care
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marchează evoluţia specială a creativităţii pe parcursul a două
etape: generativă - individul construieşte reprezentări mentale ale
căror

funcţii

duc

la

apariţia

descoperirilor

creative”;

„exploratoare - funcţiile respective generează idei creative”; j)
socială - care pune accent pe „importanţa influenţei mediului
social asupra creativității, stimulată în funcție de specificul
fiecărui domeniu social: cultură, medicină, politică, religie,
comunitate umană/internaţională, naţională, teritorială, locală
etc.; k) psihosocială - evidentă la nivelul trăsăturilor
personalităţii

creatoare/creative,

semnificative

pentru

înţelegerea creativităţii: „gândirea independentă, încrederea în
sine, fascinația complexităţii, orientarea estetică şi asumarea
riscurilor”; 1)interacționistă - susţinută/exprimată prin: „teorii
implicite care se fundamentează pe conjugarea unei serii de
factori cognitivi şi de personalitate", conținând diferite „legături
între idei”; teorii explicite care afirmă că fenomenul creativităţii
se situează la confluența dintre motivaţia intrinsecă, abilităţi şi
cunoştinţe relevante într-un domeniu şi aptitudini creative
semnificative” [2, pp. 672-673].
Procesul creativităţii/creativ presupune parcurgerea
următoarelor patru etape:
a) pregătirea - acţiune complexă bazată pe operații de:
identificare a problemei (natură, specific, timp etc); analiză a
148

datelor problemei (premise, principii, resurse); acumulare şi
selecţionare

a

informaţiei

pentru

rezolvarea

problemei;

prelucrare şi sistematizare a informaţiei stocate; elaborare a
strategiei de rezolvare a problemei la nivel de plan strategic şi
operativ;
b) incubația - acţiune complexă şi extensiva realizabilă în timp
prin operaţii de organizare şi reorganizare a informației cu
prelucrări şi procesări calitative care valorifică experienţa
individuală şi socială în cadrul conştiinţei, până la nivelul
verigilor profunde, dependente de zona subconștientului şi a
inconștientului;
c) iluminarea /descoperirea - acţiune complexă de asociere şi de
combinare a informației declanșată intensiv în momentul
inspirației, respectiv al descoperirii soluţiei optime de rezolvare
a problemei;
d) verificarea - acţiune complexă de evaluare finală a soluţiei
adoptate, realizabilă prin operații de apreciere, validare, aplicare
etc, în condiţii de amendare, finisare, ajustare, reorganizare,
perfecționare permanentă - pe criterii valorice de ordin social [2,
p. 675].
A. Cosmovici prezintă conceptul de creativitate prin
comparație cu imaginaţia. În acest sens, psihologul român
defineşte imaginaţia ca fiind procesul psihic al cărui rezultat îl
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constituie obţinerea unor reacţii, fenomene psihice noi pe plan
cognitiv, afectiv sau motor. Creativitatea este o capacitate mai
complexă, care face posibilă crearea de produse reale ori pur
mintale, constituind un progres în planul social. Componenta
principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de
valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza
ceva nou, deosebit, implică voinţa, perseverenţa în a face
numeroase încercări şi verificări [1, p.154].
J.P. Guilford distinge următoarele caracteristici ale
personalităţii creatoare: fluiditate, flexibilitate, originalitate,
elaborare, sensibilitate faţă de probleme, capacitate de redefinire.
M. Lowenfeld stabileşte, de asemenea, următoarele
trăsături: sensibilitatea faţă de probleme, sensibilitatea faţă de
fenomenele din mediu, identificarea cu problemele altor persoane
şi societăţi, variabilitatea ideilor, capacitatea rapidă de adaptare la
orice situaţie, originalitatea.
C. Taylor enumera: toleranţa faţă de situaţiile ambigui,
încrederea în propriile capacităţi creatoare, lipsa de îngâmfare.
M. Zlate consideră că o persoană înalt creativă este
inventivă, independentă, neinhibată, versatilă, entuziastă [apud 6,
p.8].
M. Lowenfeld afirmă că nu este niciodată prea devreme
pentru a începe educarea creativităţii copiilor, cu alte cuvinte,
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activitatea creativă a copilului nu ar trebui să fie îngrădită de nici
un fel de interdicţii, limitări sau critici. Aptitudinile şi factorii
necesari creativităţii pot fi dezvoltaţi şi transferaţi, de la
sensibilitatea faţă de probleme, până la originalitate. Primii paşi
spre creativitate sunt făcuţi atunci când îndemnăm un copilul să
miroase o floare, să observe un pom în toate amănuntele sale, să
mângâie blana unei pisici. Copilul trebuie să fie îndrumat să-şi
folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi;
urechile, nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie;
mâinile nu numai pentru a apuca obiectele, ci şi pentru a le pipăi
şi a simţi. Educarea creativităţii artistice asigură drept urmare
educarea creativităţii în general [9, p.78].
Vârsta preşcolară reprezintă o etapă favorabilă de
dezvoltare eficientă a creativităţii. În planul achiziţiilor copilului,
la vârsta preşcolară, se pun bazele reprezentărilor fantastice, ca
punct de plecare pentru construcţia planului posibilului, nu doar
al realului concret, cotidian, şi având ca mecanisme fundamentale
fluidizarea şi substanţializarea vieţii interioare. Preşcolarul se
angajează în jocuri mai substanţiale şi mai complexe, îşi lărgeşte
gama de roluri, oferă idei creative, neobişnuite, în rezolvarea unor
sarcini. În grădiniţă are loc stimularea şi dezvoltarea optimă a
potenţialului creativ al copilului. Un obiectiv didactic major îl
constituie educarea creativităţii copiilor prin promovarea
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manifestărilor libere şi încurajarea unor modalităţi originale de
expresie. Contradicţiile dintre solicitările externe şi posibilităţile
interne determină o dezvoltare explozivă a conduitelor şi o
diversificare a experienţelor. Dând dovadă de independenţă,
curiozitate, spirit de observaţie şi spirit inovator, copilul devine
un adevărat creator în găsirea unor modalităţi personale, originale
de exprimare de sine: în plan motric, grafic, verbal etc. [3, p. 113].
Pregnantă

la

vârsta

preşcolară

este

manifestarea

potenţialului creativ în desen şi pictură, activităţi care au funcţii
importante în viaţa preşcolarului. Prin intermediul lor, copilul
ajunge întâmplător la artă, îşi însuşeşte instrumente de morfologie
şi sintaxă a artei pe care apoi le va utiliza deliberat. Acestea
exprimă şi stimulează potenţialul creativ al preşcolarului. Prin
desen şi apoi prin pictură, copilul reflectă, selectiv şi într-o formă
specifică, realitatea. Selectivitatea şi specificitatea se datorează,
pe de o parte, insuficientei elaborări a instrumentelor artei, iar pe
de altă parte, motivelor afective (elementele preferate sunt
disproporţionate, exagerate) sau motivelor topologice („nu mi-a
mai rămas loc în pagină). Prin desen şi pictură preşcolarul
asimilează realitatea la propriul eu, echilibrează şi armonizează
raporturile cu natura, cu ceilalţi, cu el însuşi. Prin limbajul liniilor,
al culorilor, al semnelor grafice, desenul şi pictura exprimă plastic
percepţiile, reprezentările, emoţiile, cunoştinţele receptate din
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diferite surse. Utilizând acest limbaj, copilul recreează un univers
care l-a impresionat (o poveste, un obiect, un personaj sau un
animal) şi se contopeşte cu acest univers. Desenul şi pictura
reprezintă rezonanţa lumii în copilul preşcolar şi vibraţia acesteia
în lumea lui [8, p.37].
Într-un studiu major asupra produselor artistice ale
copiilor, R. Kellogg a examinat peste un milion de desene
realizate de copii, jumătate din ei având vârsta sub 6 ani.
Cercetătoarea a descoperit câteva aspecte importante: la 2 ani,
copiii mâzgălesc, nu aleatoriu, ci cu anumite tipare, cum ar fi
liniile verticale şi în zigzag; la 3 ani, copiii desenează forme cercuri, pătrate, dreptunghiuri, triunghiuri, cruci şi X-uri, iar apoi
încep să combine aceste forme în modele mai complexe; 4-5 ani
- începe stadiul compoziţiilor - trecerea de la forme şi modele la
înfăţişarea unor obiecte reale, fapt ce reflectă achiziția cognitivă
a capacităţii de reprezentare.
Factorii care conduc la această secvenţă în dezvoltare
sunt, în opinia lui R. Kellogg, procesele interne ale copiilor. Cu
cât adulţii se implică mai puţin, cu atât mai bine, întrucât ei ar
încuraja un plus de corectitudine a compoziţiilor, dar ar înăbuşi
energia şi libertatea manifestată de copii în primele lor încercări
[apud 7, p. 185].

153

Un loc deosebit între modalităţile de manifestare a
potenţialului creativ îl au lectura după imagini; tablourile
reprezintă adevărate texte iconice, pe care copilul învaţă să le
„citească”‖ în mod creativ. Descifrarea conţinutului lor nu se
limitează numai la descrierea imaginilor (realizată printr-un
„dialog‖ între imagini şi copil), ci devine chiar o autentică creaţie
verbală. De cele mai multe ori, copiii îşi pun întrebări sau se
completează unul pe celălalt. Toate aceste manifestări ale
potenţialului creativ sunt originale în raport cu experienţa
individuală, nu şi cu cea socială, dar constituie premisă pentru
viitoarele produse, veritabil creative [8, p.38].
Locul şi rolul central în dezvoltarea creativităţii
preşcolarilor îl ocupă imaginaţia. La preşcolari are loc o adevărată
explozie a imaginaţiei, ceea ce i-a determinat pe unii autori să
afirme că la această vârstă imaginaţia ar atinge apogeul
dezvoltării sale. Acest lucru se datorează faptului că preşcolarul
imaginează şi creează multe lucruri tocmai pentru că nu cunoaşte
suficient relaţiile dintre obiecte şi fenomene, ignorându-le, el
poate ajunge la construcţii neobişnuite, dar acestea reprezintă de
cele mai multe ori nonsensuri. Cert este că alături de imaginaţia
reproductivă se dezvoltă şi imaginaţia creatoare. În activitatea
creatoare a copilului participă nu doar imaginaţia, dar şi
importante elemente de ideaţie, capacităţi de redare, deprinderi şi
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priceperi, aspecte ce sunt evidenţiate în mod deosebit în desenele
copiilor [5, p.97].
Imaginaţia la preşcolar apare, prin contrast cu stadiul
anterior, într-un avânt deosebit. Premisele ei cele mai importante
sunt: dezvoltarea memoriei, care conservă experienţa personală şi
cunoştinţele, oferind material spre combinare, creşterea rolului
limbajului în activitatea mentală în ansamblul ei. Imaginaţia
reproductivă este antrenată în ascultarea poveştilor şi legendelor
şi însușirea unor cunoştinţe (Creţu, 2009, p.159).
Imaginaţia creatoare se manifesta la copilul preşcolar în
desen, modelaj, construcţii, colaje. Plăcerea pentru aceste
activităţi stimulează combinaţiile imaginative. Construieşte cu
pasiune întrecându-se cu cel de alături. Desenele sunt pline de
spontaneitate, culorile sunt folosite cu sinceritate şi fără
prejudecăţi şi totodată cu un interesant simţ al culorii (Creţu,
2009. p. 160).
Cercetările realizate asupra produselor imaginative
creatoare ale preşcolarului au dus la următoarea concluzie (Creţu,
2009): „Fantezia îngăduită şi cultivată la preşcolaritate, va genera
forţele creatoare de mai târziu” [apud 7, p.185].
J. Singer a identificat factorii fundamentali în dezvoltarea
imaginaţiei copilului: dezvoltarea limbajului, situaţia familială a
copilului, expunerea la situaţii stresante; oportunitatea de a juca
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jocuri de rol şi jocuri dramatice; dezvoltarea aptitudinilor
cognitive; dezvoltarea aptitudinilor sociale, emoţionale şi morale,
caracteristicile mediului în care copilul se joacă; oportunitățile
diferitelor tipuri de joc şi experienţe de joc; influenţa factorului
uman, adică a adulților [apud 7, p. 186].
G. Popescu consideră, că folosind mijloacele adecvate, la
orice fiinţă umană normală (Q.I.= 90) se poate dezvolta măcar un
minim de creativitate. De aici rezultă faptul că orice copil trebuie
să beneficieze de mijloace generale şi speciale de stimulare a
creativităţii [6, p.99].
În contextul cercetării problemei dezvoltării creativităţii la
copiii de vârstă preşcolară în procesul educaţional, A. Ţăpurin a
evidențiat valoarea unor principii relevante în proiectarea și
implementarea unui program de intervenţie psihologică axat pe
dezvoltarea creativității preșcolarilor:
1.Principiul clarității. Gândirea creativă a preșcolarului se
dezvoltă în context vizual, prin urmare, este necesar să se utilizeze
o mare varietate de obiecte concrete, cu care copilul este
familiarizat: jucării, desene, picturi.
2.Principiul colaborării creative. Eficiența activităților de
dezvoltare a abilităților creative va fi atinsă dacă educatorul se va
apropia de copil cu atenţie şi afectivitate. Este necesar ca
preșcolarul să se implice în activitate cu plăcere, fără
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constrângere. Prin urmare, un rol important joacă personalitatea
educatorului, capacitatea lui de autodezvoltare creativă. În ideea
dezvoltării creativităţii şi a abordării ei, unii autori (Torrance,
Miel ş.a.), pledează pentru o reconsiderare a rolului educatorului:
el trebuie să fie o sursă directă de cunoştinţe, devenind mediator
între copil şi lumea înconjurătoare, să ofere un flux permanent de
informaţie.
3.Interesul copilului în aplicarea sarcinilor creative.
Preşcolarul nu-şi poate menține atenția concentrată mult timp
asupra unui subiect, eveniment, fenomen. Pentru realizarea
acestui deziderat, atenția lui trebuie să fie captată și menținută
prin mijloace diverse. E importantă alternarea concentrării
atenției cu activități de relaxare și destindere. Stimulând interesul
copilului, acesta va îndeplini cu succes sarcina creativă.
4.Principul

cunoașterii

și

respectării

particularităților

individuale ale copilului. Fiecare copil are caracteristici
individuale, fizice și psihice, este o identitate, este unic. Este
necesară cunoașterea particularităților de vârstă și individuale ale
fiecărui copil. Principiul respectării acestor particularități ar putea
fi asemănat cu principiul accesibilității. El exprimă cerința ca
activitățile de tip școlar, conținutul lor, noțiunile, sentimentele,
atitudinile, capacitățile intelectuale, morale, estetice și fizice pe
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care le dorim să le formăm să corespundă vârstei și individualității
celor antrenați în învățare.
5.Motivarea copilului să realizeze sarcina creativă. Copilului
i se explică faptul va efectua sarcina independent, fără sugestii. El
singur trebuie să decidă cum va trebui să răspundă mai bine la
întrebările adresate . Copilul este complet liber să aleagă modul
de a realiza sarcina.
6.Climatul în care se desfășoară educația. Numeroși autori
(W. Löwenfeld, R.C. Rogers ș.a.) menționează rolul important al
climatului educativ în evoluția copiilor pe o traiectorie creatoare.
După

J.

Arnold,

climatul

„deschis,

nonconformist,

îi

descătușează, înlăturând blocajele de natură emotivă, culturală
sau perceptuală”. Promovarea ideii pentru un climat deschis nu
trebuie să ne conducă în derizoriu, la ideea greșită că s-ar milita
pentru activități anarhice, lipsite de disciplină, în care este permis
orice, ci la un mediu ambiant organizat cu abilitate, care
generează receptivitate și dorință de activitate.
7.Participarea nemijlocită a copiilor la activitatea creativă.
Literatura de referință evidențiază că principiul primordial în
abordarea și educarea creativității îl constituie antrenarea efectivă
a copiilor în activități care angajează intens abilitățile lor creative.
Dezvoltarea intensă a acestora se realizează cu precădere în
situațiile – problemă, în procesul activității independente de
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rezolvare a unor probleme care conțin parametri inediți, pentru a
căror descifrare este necesar efort personal de prelucrare și
restructurare a experienței. Formarea potențialului creator se
poate realiza numai în situațiile care reclamă efectuarea
nemijlocită a unor activități cu caracter creator. „Nici un procedeu
didactic – spune Lerner – nu poate înlocui actele creatoare
propriu-zise”. De aceea, printr-o abordare modernă a învățării,
copiii trebuie să parcurgă singuri etapele propriilor descoperiri:
elaborarea ipotezelor, reorganizarea datelor, transformarea
sistemelor până la obținerea unui răspuns adecvat, verificarea
soluțiilor. Potențialul creativ poate fi, așadar, influențat prin
instrucție și educație. În procesul de învățământ s-a conturat ideea
că ea poate fi dirijată direct (prin algoritmi care descriu
procedeele rezolvărilor creative) și indirect (prin asigurarea
condițiilor care o favorizează).
8.Strategia didactică (interpretată ca mod de abordare a
activităţii instructiv-educative, ca mod de combinare şi
organizare optimă a metodelor şi mijloacelor didactice, a
formelor de grupare în vederea realizării obiectivelor propuse),
este responsabilă de stimularea potenţialului creativ. Fiind o
componentă importantă a procesului instructiv-educativ, ea se
subordonează obiectivelor propuse. Stimularea potenţialului
creativ al preşcolarului impune utilizarea unor strategii care pun
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accentul pe antrenarea autentică şi plenară a copilului. Formative,
din acest punct de vedere, sunt strategiile euristice care îl implică
pe subiect în activitatea de descoperire, de rezolvare de probleme,
de investigare a realităţii. La fel de importante sunt şi strategiile
creative care pun accent pe spontaneitate, originalitate, gândire
laterală, divergentă, analogică. Ambele categorii de strategii au
efecte deosebite în planul capacităţii de reflecţie, a capacităţii
anticipative și evaluative şi în planul structurilor motivaţionale
complexe. Prin utilizarea lor consecventă, aceste structuri vor fi
interiorizate în timp şi vor genera strategii individuale de
cunoaştere, proprii cercetării şi creaţiei [apud 8, pp.102-103].
În concluzie, precizăm că vârsta preşcolară este o perioadă
propice dezvoltării creativității copiilor. Valorificarea variilor
contexte formale, informale, nonformale, respectarea condițiilor
psiho-socio-pedagogice descrise anterior favorizează dezvoltarea
cu succes a potențialului creativ al personalității în devenire.
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ÎNVĂȚĂRII
EXPERIENȚIALE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ
Dorina NEMȚANU,
Director, Grădinița Little Princess, România
doctorandă, Universitatea Pedagogică „I. Creangă” din Chișinău
Rezumat. Învățarea experiențială este învățarea care are loc
în urma reflecției asupra a ceea ce se face și este o învățare prin
acțiune, prin cooperare, prin descoperire. Experiențele sunt
structurate pentru a solicita copilului să ia inițiativa, să ia decizii
și să fie responsabil pentru rezultate. Copilul explorează și își
construiesc propriile valori, astfel încât rezultatele procesului de
învățare sunt personale prin implicare activă în a formula
întrebări, în a investiga, în a experimenta, în a fi curios, în a
rezolva probleme, în a-și asuma responsabilitatea, în a fi creativ
și în a construi înțelesul sarcinii efectuate.
Cuvinte-cheie: învățare experiențială, , modalități de
învățare experiențială, koc de rol, metoda decelușii, experimentul.
Învățarea experiențială este procesul de învățare prin acțiune.
Prin implicarea copiilor în experiențe și reflecții practice, aceștia
sunt mai capabili să conecteze teoriile și cunoștințele învățate la
situațiile din lumea reală. Această experiență poate include
evenimente din viața copilului anterioare experienței de învățare,
experiențe din viața curentă sau cele care rezultă din participarea
la activitățile organizate de educatori și alți facilitatori ai
procesului de învățare.
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Astfel învățarea experiențială se bazează pe un set clar de
principii:
• Experiența reprezintă fundamentul și un stimul de și pentru
învățare;
• Copiii participă activ în construirea propriilor experiențe;
• Învățarea este un proces holistic;
• Învățarea este construită pe elemente sociale și culturale;
• Învățarea este influențată de contextul socio-emoțional în
care este construită [3].
Experiențele sunt structurate pentru a solicita copilului să ia
inițiativa, să ia decizii și să fie responsabil pentru rezultate. De-a
lungul procesului de învățare experiențială, copilul se implică
activ în a formula întrebări, în a investiga, în a experimenta, în a
fi curios, în a rezolva probleme, în a-și asuma responsabilitatea,
în a fi creativ și în a construi înțelesul lucrului efectuat. Această
implicare produce percepția că sarcina de învățare este autentică,
iar oportunitățile spontane de învățare sunt încurajate. Copiii
explorează și își construiesc propriile valori, astfel încât
rezultatele procesului de învățare sunt personale.
O metodă caracteristică vârstei preșcolare este „5 De ce?”,
numită metoda decelușii, care a apărut din multitudinea
întrebărilor pe care le formulează copiii „De unde vine ploaia?”,
„ De ce cad frunzele din copaci?”, „De ce e cald vara?”, „Cum se
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face un curcubeu?”. Nu întotdeauna cunoaștem răspunsurile la
toate întrebările, dar este corect să spunem: „Nu ştiu, dar hai să
aflăm!” Chiar dacă ştim răspunsul, este bine să nu-l oferim prea
repede, ci să lăsăm copiii să încerce să descopere singuri soluţia.
Îi putem ajuta pe copii să analizeze lucrurile şi să găsească
răspunsurile, ghidându-i prin întrebări de tot felul: „Cum arată?”,
„Cum se simte la pipăit?”, „Produce zgomot?”, „Cum miroase?”
şi multe altele. Mai putem să-i întrebăm astfel: „Aţi observat
vreodată că…, „De ce credeţi că…?” sau „Putem să aflăm….?”
În timpul observării unui fenomen, copiii trebuie încurajaţi să
vorbească despre acesta şi să-l descrie. Dar, dacă vrem ca ei să
înveţe, lucrurile trebuie astfel expuse în felul în care ei pot
înţelege. În plus, cei mici au nevoie să-şi utilizeze toate simţurile
pentru a învăţa şi, de asemenea, ei au nevoie să achiziționeze, să
participe în mod activ la experimente, să manipuleze materiale,
să încerce să producă un eveniment şi să vorbească despre ceea
ce se întâmplă, pe măsură ce faptele se desfășoară.
Altă metodă interactivă asemănătoare metodei decelușii
este chestionarul „5 Întrebări”, care cuprinde următoarele
întrebări [3]:
• Ai observat...?
• De ce s-a întâmplat aceasta?
• Se întâmpla aceasta în viață?
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• De ce se întâmplă asta?
• Cum poți folosi aceasta?
Aceste întrebări sunt formulate de educator după experiență
și, treptat, îndrumă copiii către gândirea reflexivă asupra
experienței lor și către o înțelegere a felului în care pot aplica ceea
ce au învățat în propria viață. Deși întrebările sunt simple, ele
permit să aprofundeze învățarea în cadrul grupului.
Jocul de rol constă în dramatizarea spontană a unei
situaţii, a unor opere literare în care copilul poate juca rolul altei
persoane, încercând să înţeleagă ce simte aceasta în situaţia
respectivă, sau poate juca propriul său rol. Jocul de rol le oferă un
prilej special de a explora diferite roluri, adesea roluri de adulţi sau
de oameni care sunt importanţi în viaţa lor. Preşcolarii manifestă
dorinţa de a se transpune și în rolul personajelor din opera literară,
apare în plus dorinţa de a se transpune în rolul interpreților,
artiștilor, singurii în măsură să dea viaţă eroilor operei literare
respective. Aceasta stimulează proiecţia şi expresia, dar utilizarea
ei impune precauţii, mult tact şi sensibilitate, deoarece ea implică
subiectul cu trăirile, sentimentele, temerile, atitudinile şi valorile
sale, iar posibilele comentarii şi ironii ale celorlalţi pot avea efecte
negative.
În jocurile-dramatizări copilul este actor, singur creează
imaginea cu ajutorul mijloacelor expresive (intonaţia, mimica,
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pantomimica), reproduce propriile acţiuni, imitând personajul. În
joc conţinutul, rolurile şi acţiunile de joc sunt condiţionate de
conţinutul şi subiectul unei anumite opere literare, dar
reproducerea nu este strictă, ci este o temelie a jocului în limitele
căreia se manifestă improvizarea. Improvizarea nu ţine numai de
conţinutul textului, dar şi de acţiunile scenice ale copiilor.
Jocurile-dramatizări se pot desfăşura fără spectatori sau cu
spectatori dacă se desfăşoară în forma simplă a teatrului (scenă,
cortină, decor, costume ş.a.).
Experimentul ca metodă concretizează aspectul teoretic al
învăţării, iar ca modalitate complexă de explorare a realităţii
înconjurătoare, conturează încă de la vȃrsta preşcolarităţii
experienţe unice, cu impact de durată, capacităţi, deprinderi,
atitudini necesare atât școlarității, cât şi pe tot parcursul vieţii.
Preşcolarii sunt stimulaţi să participe la explorarea mediului
apropiat, a aspectelor pe care iniţial le conştientizează şi le percep
fără a formula întrebări [4, p.67].
•

Laleaua albastră – un experiment din categoria prin care

copiii descoperă efectele şi transformările care apar dacă
introducem o floare în apa în care am adăugat colorant albastru.
•

Cum creşte fasolea? sau De la seminţe la fruct! – o

activitate prin care copiii observă etapele de dezvoltare ale unei
166

plante, învaţă părţile componente ale acesteia, îşi asumă
responsabilităţi precum îngrjirea plantelor.
•

Secretele zăpezii – preşcolarii însuşesc cunoştinţe despre

fenomene naturale: efectul temperaturii asupra apei (îngheţ şi
dezgheţ) printr-un experiment simplu, desfăşurat în grupă şi care
presupune expunerea unui recipient cu zăpadă la o sursă de
căldură (calorifer) şi respectiv procedeul invers- un recipient cu
apă este lăsat la temperaturi scăzute.
•

Apa sărată este magică... – explicarea şi demonstrarea

faptului că obiectele plutesc, dacă apa este sărată şi dimpotrivă se
scufundă, daca nu conţine sare, se realizează utilizȃnd un obiect
greu (de ex. un ou) şi doua recipiente cu apă, unul cu apă în stare
pură, celălalt cu apă în care se dizolvă sare.
Astfel de experimente desfăşurate cu preşcolarii au un
impact asupra modului în care ei înţeleg şi învaţă să investigheze
lumea din jur, atȃt pe cont propriu, dar şi alături de adulţi. Prin
proiectele de cercetare în care sunt antrenaţi, copiii dezvoltă
comportamente şi competenţe noi: cooperarea în căutarea
soluţiilor, managementul propriilor acţiuni sau al grupului din
care fac parte în activităţile respective, curiozitate faţă de nou
etc.
Învățarea experiențială necesită ca trei factori să fie
funcționali în același timp: implicarea întregii persoane (intelect,
167

emoții, simțuri) la procesul de învățare. Spre exemplu, prin
învățarea prin joc de rol și alte jocuri, procesul de antrenare în
astfel de activități implică antrenarea intelectului, a câtorva sau
a tuturor simțurilor și o varietate de emoții [1].
Recunoașterea și folosirea activă de toate experiențele de
viață relevante ale celor antrenați în procesul de învățare. Acolo
unde învățarea nouă poate fi conectată de experiențe personale,
noua înțelegere rezultată are șanse mai mari de a fi integrată
eficient în sistemul de valori și cunoștințe ale copilului.
O reflecție continuă asupra experiențelor anterioare pentru
a adăuga la ele înțelesuri noi, mai stabile și profunde. Acest
proces este pe durata vieții copilului și accesează memoria.
Calitatea procesului de reflecție este importantă pentru
rezultatele învățării și natura experienței de învățare.
Intenția – oportunitățile de învățare care sunt intenționat
planificate și create de cadre didactice sunt deseori numite
„activități structurate” și includ simulări, jocul de rol, vizualizări,
discuții moderate, ipoteze.
Facilitarea este implicarea altor persoane (profesori, lideri,
mentori, terapeuți, consilieri). Când astfel de persoane sunt
implicate, rezultatele pot fi influențate de nivelul de expertiză al
celor care se implică. Învățarea experiențială presupune deseori
că există relații egale între facilitator și copil, că implică
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posibilitatea negocierii și că oferă copilului suficient control și
autonomie.
Evaluarea rezultatelor procesului de învățare este direct
dependentă de ce presupune această evaluare, de cine este făcută
și care este scopul ei. Învățarea experiențială este în egală măsură
preocupată atât de procesul de învățare, cât și de rezultatele lui.
Astfel, procedurile de evaluare ar trebui să ia în calcul acest
lucru. Modele de evaluare care se aliniază principiilor învățării
experiențiale includ proiecte individuale sau de grup, activități
de auto-evaluare și inter-evaluare între copii.
Când copii participă la oportunități de educație experiențială:
•

înțelege mai bine conținutul;

•

are o viziune mai largă asupra lumii și o apreciere a
comunității;

•

prezintă propriile abilități, interese, pasiuni și valori;

•

are oportunități de colaborare;

•

vede practici profesionale pozitive și seturi de
abilități;

Copiii învaţă conştient, experimentând activ și mai mult,
şi mai bine prin intermediul experimentării concrete, prin care
ei pot pipăi, examina şi manipula obiecte reale. Copiii trebuie
să se deplaseze, trebuie activizaţi şi implicaţi; trebuie să le
oferim oportunităţi pentru a-şi utiliza imaginaţia, să le dăm
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prilejul de a fi originali. În lumea de mâine, care va fi a lor, se
vor petrece evenimente pentru care soluţiile tradiţionale nu
vor mai fi eficiente.
În realizarea învăţării experiențiale, educatoarea trebuie să
ţină seamă de particularităţile de vârstă ale copiilor, să nu
utilizeze idei abstracte care nu pot fi înţelese de copii, să
dezvolte gândirea şi vorbirea copiilor. Implicându-ne în
activitatea copiilor, putem observa că prin contactul direct cu
lumea concretă, prin efectuarea unor mici experienţe, trezim
interesul copiilor şi le satisfacem curiozitatea. Copiii sunt puşi
în situaţia de a dialoga, de a se contrazice cu privire la opiniile
lor sau de a se ajuta între ei pentru efectuarea unor experienţe.
Când se joacă, copiii experimentează posibilitatea de a deveni
mai flexibili în gândirea lor şi în rezolvarea situaţiilor
problematice.
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EDUCAŢIA TIMPURIE – UN PAS SPRE SOCIALIZARE
ŞI FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE
Mariana PETCU, doctorandă,
UPS “ION CREANGĂ”
L’éducation prématernelle est différente dans le
mondeentier de point de vue de l’organisation, du financement et
de l’âge des petits enfants et suit comme objectifs la formation de
l’autonomie personnelle, maisaussi la construction des relations
entre lesenfants, leur sociabilité. L’enseignant, en tantque
facilitateur, a le rôle de «conduire» le petit enfant, comme dans
un conte de fées, vers la découverte du langage – verbal et non
verbal –, le faire faire respecter lesrègles, et le faire
interagiravec le monderéel, se développer harmonieusement.
Mots
clés:
éducation,
autonomie
personnelle,
sociabilisation, jeu, activité ludique.
Educația timpurie este și a fost un domeniu supus cercetării
continue și s-au identificat deosebiri însemnate între structuri.
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Unele sisteme pun accentul pe ”pregătirea școlară”, altele
promovează o ”pedagogie socială”.
Educația preșcolară diferă de la țară la țară, de la continent
la continent: în Europa aceasta este o formă de dezvoltare după
modelul școlii și este în subordinea Ministerului Educației, pe
când în America de Nord – educația copiilor mici este analizată
ca un mod de îngrijire și de aceea se poate afla sub îndrumarea
mai multor ministere (Ministerul Educației, Ministerul Sănătății,
Ministerul Familiei etc). Integrarea copiilor în educația timpurie
este variată: în Europa aceasta se face începând cu vârsta de 2-3
ani, pe când în America de Nord se începe cu vârsta de 4 ani.
Ce a determinat apariția primelor forme de educație pentru
copii mici? Răspunsul este industrializarea și necesitatea creării
unor centre organizate în care femeile să poată lăsa copiii în
siguranță și astfel ele să poată munci în fabrici. Ca prim exemplu:
în Franța, la început grădinițele au fost denumite ”camere de azil”
unde copiii făceau cunoștință cu primele informații referitoare la
regulile de igienă ce trebuie respectate, la disciplina într-un grup,
la instruire, în general. În anul 1881 aceste formațiuni educative
au fost integrate în școlile primare și au primit o nouă denumire
– grădiniță.
În Marea Britanie, aceste școli purtau numele de ”școli
sugari”, mai apoi s-au diferențiat în grădinițe care erau
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administrate de Ministerul Educației și ”creșele de zi” care se
aflau sub tutela departamentului de sănătate și servicii sociale.
Pe modelul francez, ”camerele de azil” din Belgia sunt
conduse, în mare parte, de asociații religioase sau de autoritățile
locale. După anul 1850 se dezvoltă grădinițe inspirate de
proiectul Froebel care demonstrează că instruirea unui copil
trebuie să se facă mult mai înainte de vârsta școlară.
Friedrich Wilhelm August Fröbel, în Germania, în 1837,
pune bazele educației moderne și creează noțiunea de ”grădiniță”
pentru copii până în 6 ani. [1]
Mihail Kogălniceanu a îmbrățișat ideea școlii froebiene
încă din anul 1850 înființând peste 160 de ”grădini de copii”. [2]
În Italia, datorită Mariei Montessori putem vorbi despre o
anticipare a noii educații prin înființarea unor ”Case pentru
copii”, prin lărgirea paradigmei educaționale și a constituirii unor
metodologii pedagogice în care principalul actor să fie copilul,
acesta să fie îndrumat să ”facă singur” respectându-se ritmul
particular de lucru. [3]
Tot în Italia, în regiunea Reggio Emilia, s-au pus bazele
unui sistem de formare progresiv în care copilul să aibă plăcerea
de a învăța pe tot parcursul vieții iar includerea lui în comunitate
se face prin implicarea părinților, prin acțiune civică. [4]
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Grădinițele din Luxemburg s-au inspirat din ideile
profesorilor Pestalozzi, Froebel și Montessori răspunzând
nevoilor copiilor de dezvoltare generală prin joc, fără predare
sistematică a unui obiect de studiu.
Din anii 1970, în Elveția, se vorbea despre o școală ”
cuprinzătoare și integrată” acordându-se un sprijin mai mare
copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani.
Putem afirma că apariția grădiniței este dată de faptul că sa conștientizat necesitatea descoperirii lumii de către copii printrun mod ghidat de joacă independentă din care să poată [2] învăța
să comunice, să relaționeze. Acest lucru ajută la facilitarea
relațiilor sociale viitoare, așa cum spunea Darwin: „Omul este o
fiinţă socială, sociabilitatea constituind o condiţie pentru
progresul social şi o sursă de forţă pozitivă morală. Omul nu
trăieşte singur, el trăieşte prin semenii săi şi pentru ei.” [1]
Această formare de competențe sociale începe odată cu
educația timpurie și

contribuie la dezvoltarea autonomiei

personale, a individualității, a cunoașterii realităților și relațiilor
dintr-o societate.
Piaget arată legătura dintre cadrul ludic al activităților
educative de la grădiniță și dezvoltarea intelectuală, socială,
motorie a copilului.
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Aurelia Marşieu consideră că jocul, cu caracteristicile sale
ludice, influențează socializarea învățându-i pe copii să respecte
unele reguli, să se exprime și să înțeleagă limbajul verbal și
nonverbal, să învețe să negocieze în diferitele interacțiuni.
Educatorul/ profesorul din învățământul preșcolar creează
situații de învățare care să-l determine pe copil să învețe, să
descopere. Contextul propice dezvoltării integrale, a autonomiei
este activitatea ludică, jocul.
Rolul ce-i revine cadrului didactic este acela de facilitator
între lumea copilului și lumea reală. El descrie copilului lumea și
mecanismele ei prin conceperea unor circumstanțe favorabile
pentru integrare, socializare, învățare.
Începând cu anul 1997, se observă un ”salt calitativ” în
formularea obiectivelor învățării pe mai multe planuri: cel al
dezvoltării generale și echilibrate în toate dimensiunile copilului
(spiritual, moral, psihic, lingvistic, intelectual etc) și cel al
continuării educației în familie prin încheierea de parteneriate
educaționale. Părinții sunt antrenați în diferite activități
organizate de unitatea de învățământ – serbări, excursii, vizionare
de filme/ teatru, concursuri, cercuri literare, competiții.
Educația timpurie se axează pe două tipuri de intervenții:
intervenția de susținere, de explicare, de iubire necondiționată și
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intervenția de activare a dezvoltării intelectuale și motorii a
copilului.
Profesorii/ educatorii trebuie să acorde o atenție deosebită
creării unui univers educativ de calitate la care copiii să se
adapteze treptat și care să țină cont de personalitatea acestora, de
ritmul lor individual. Trebuie propuse activități care să suscite
curiozitatea, interesul elevilor în funcție de abilitățile acestora și
pentru depășirea obstacolelor vor fi susținuți, încurajați.
Pedagogul I.Cerghit, consideră că jocul didactic este o
metodă practică, plăcută și eficientă utilizată cu succes în cadrul
activităților instructiv-educative. Jocul este un mijloc care face
posibilă

interpretarea

capacităților

psihologice,

motrice,

intelectuale dar și a trăsăturilor de personalitate care sunt un
indicator al sociabilității copilului, al imaginației, al autonomiei.
Piaget ia în considerație contribuția socializării ca un prim
pas al construcției inteligenței la copii, iar Watson și Skinner
evidențiază rolul factorilor externi în cadrul învățării.Potrivit lui
Vygotsky, acțiunea educațională și interacțiunea socială au loc în
zona proximală, adică ceea ce poate face copilul singur și ceea ce
poate realiza cu ajutorul, sprijinul ghidat al unui adult.
Érikson arată importanța jocului în controlarea mediului și
sincronizarea dorințelor proprii cu cerințele realității sociale.
Copilul se joacă ”de-a mama, de-a tata, de-a polițistul etc.”
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tocmai pentru că se simte adult. (Să ne amintim cum copiii
”încalecă” un băț și spun că sunt pe cal.). Este interesant de
urmărit jocul ”De-a mama/ de-a tata”. De ce? Pentru că analizând
comportamentul și limbajul pe care-l abordează în interacțiunea
jocului, ne putem da seama cum sunt relațiile în familiile din care
provin, știind că ei îi imită pe părinți. Într-un astfel de joc, un
copil mereu mergea la colț sau își lega un coleg la mâini.
Împreună

cu

doamna

psihopedagog

am

urmărit

acest

comportament care era repetitiv, iar doamna l-a luat la cabinet și
a aflat după mai multe ședințe că el se ascundea într-un colț
deoarece nu dorea să-l vadă tatăl lui – voia să se facă ”nevăzut”
– chiar dacă acesta nu l-a bătut niciodată, a agresat-o pe mamă.
Pentru ca să nu devină violent cum era tatăl, folosea în joc acel
ritual de legare. Treptat am reușit să-l facem să adopte un alt
comportament și chiar el spunea că vrea o casă fără colțuri.
Relația cu tatăl s-a schimbat, acesta venea mai des să-l ia de la
cursuri, să meargă cu el în parc și astfel a căpătat încredere în el.
Un alt joc care ar fi pentru studiu este acela de ”Eu sunt
...”în care aleg fiecare câte o meserie, argumentează de ce le-ar
plăcea să o practice. S-au întâmplat câteva cazuri în care copiii,
ajunși adolescenți, au ales să practice ceea ce doreau în clasă.
(polițist, profesor, mecanic).
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Socializarea îl ajută pe copil să se acomodeze la mediul
școlar și la obiectivele învățării, fiind cunoscut faptul că
interacțiunea cu mediul socio-educațional propice va determina
un schimb de replici - punerea de întrebări și darea de răspunsuri.
Aceste dialoguri dirijate ajută copilul să internalizeze cele mai
eficiente strategii transformându-le în competențe, în standarde
de conduită specifice grupului în care este integrat.
Activitățile ludice pot fi organizate pe centre specifice și,
astfel se pot dezvolta anumite decizii, inițiative care vor stimula
autonomia și vor da încredere în forțele proprii, în funcție de
nevoile și abilitățile individuale. Copilul este mai activ, comunică
liber și mai mult, devine responsabil. Pentru dezvoltarea
autonomiei trebuie să se țină cont de trei acțiuni:
1. claritatea sarcinii propuse – să asigure înțelegerea și
aplicarea sau respectarea unor reguli, unor îndatoriri. Dacă
copilul nu execută corect comanda, educatorul trebuie să
reformuleze instrucțiunile utilizând cuvinte pe care copilul să le
înțeleagă;
2. obiectivizarea să țină cont de cunoștințele, informațiile,
regulile scrise (manuale, tabele, dicționare) deoarece întreaga
activitate este pentru copil un proces de cercetare personală;
3. reclamă – afișarea lucrărilor, punctajului obținut, dar și
a regulilor clasei etc.
178

Rolul cadrului didactic este acela de a crea contexte
favorabile a contactului copilului cu realitatea și cu reprezentările
pe care acesta le realizează din ea.
Pe centrele de interes putem să le captăm interesul pentru
aceeași temă dar ținând cont de dorințele și abilitățile lor:
”Animale domestice” – bibliotecă – vom expune cât mai multe
imagini cu animale domestice, cărți ilustrate, cărți cu povești
despre animale ( ”Capra cu trei iezi ”, ”Cei trei purceluși”,
”Cântăreții din Bremen”, ”Puf alb, Puf gri” etc). Putem urmări
primi pași spre literația emergentă a copiilor. Cum țin cartea, cum
dau paginile, dacă pot ”vâna” literele cunoscute, dacă pot
identifica animalele, dacă înțeleg toate cuvintele, dacă pronunță
corect cuvintele, dacă încearcă în stilul propriu să povestească
celorlalți colegi.
Artă: elevii pot utiliza diferite materiale (plastilină, diferite
tipuri de hârtie, lipici, lână, ață, foarfece, creioane colorate,
acuarele, pensule, lut etc) pentru a realiza lucrări cu privire la
tema dată. De exemplu, pot desena căsuțe pentru purceluși, sau
pot face căsuțe pentru alte animale preferate.
Construcții din piese de lego, cuburi de lemn, puzzle,
jucării de construcții - ei pot face mașini, case, macarale, poduri,
avioane dar trebuie să spună ce legătură are cu tema discutată.
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Exemplu - O mașină cu care capra să meargă mai repede după
hrană ca să nu mai aibă timp lupul să-i mănânce iezișorii.
Jocul de rol – este cel care le place mult pentru că pot intra
în pielea personajului, mai ales atunci când trebuie să prindă sau
să fie prins, să își ascută vocea. Le place mult să interpreteze rolul
de învingător, să câștige mereu.
Științe – jocuri interactive în care să găsească puiul/ copilul
fiecărui animal, să descopere ce mănâncă, ce mâncăm noi de la
ele, experimente de colorare a blănii/ a penelor/plantelor, Așază
în ordine etapele creșterii unei plante, sau a unui animal (ex.
broasca, fluturele, albina) etc.
Jocul de masă- jocuri de încastrare, Jenga, Zola, x și zero,
Potrivește culoarea, Îmbracă/dezbracă ursul în funcție de
anotimp, Așază cartonașele pentru a forma o imagine, Găsește
umbra, Așează corpul geometric care lipsește, Pune pe fiecare
coloană imaginile care se potrivesc (hârtie, plastic, sticlă, metal),
Descoperă ce animal este (animalele au corpul format din două
părți diferite), Ferma animalelor

(joc cu piese de in plastic),

Joc de strategie (soldăței, căluți, tancuri, avioane).
Nisip și apă/ făină/ nisip kinestezic – pot învăța și
recunoaște mai ușor cifrele, literele, figurile geometrice, își
dezvoltă motricitatea fină și cea grosieră.
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Dacă este să vorbim despre condiții propice dezvoltării
autonomiei personale și a socializării, un joc important este ”La
cumpărături!”. La place foarte mult să fie vânzători, să
cântărească ”alimente” și să strângă bani. Pentru ca să-i motivez,
câștigă jocul și o recompensă (o față zâmbitoare, un fluture etc.)
copilul care a făcut cei mai mulți bani. Sunt utilizați banii de
hârtie de la ”Pepco” și copiii învață care ban este mai mare ca
valoare, cum trebuie să calculeze ca să dea restul la obiectul, la
cumpărăturile făcute. Sunt mândri că pot recunoaște cifrele scrise
pe bancnote.
În perioada aceasta în care activitățile au fost reinventate în
online, s-au dezvoltat mai multe programe care să facă învățarea
ușoară, chiar atractivă. Cu mențiunea că ajutorul copiilor, dar și
al nostru, de acasă sunt părinții, frații care îi dirijează pe aceste
platforme, programe până când ei înțeleg cum trebuie să acceseze
sau ce trebuie să facă. Exemple de programe pe care le-am
utilizat:

wordwall.net,

http://jeux.lespetitscitoyens.com/handicap/,
https://learningapps.org/,

https://

www.vinzetlou.

net/fr/ressource/ton-nom-en-braille, https://www.jigsawplanet.
com,

https://www.logorici.ro/despartirea-cuvintelor-in-

silabe/?fbclid=IwAR1

HamvXxcT9ndu

Cu6EcuZz61zPXS9vK63zSoRjFBd5fsNKCiVVhDL9vwQY.
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Reforma învățământului trebuie să cuprindă practici de
joc cât mai diverse, iar contextele pedagogice active și ludice să
fie integrate atât în formarea inițială cât și în cea continuă. Iar
aceste activități să-i dea posibilitatea copilului să se dezvolte prin
cunoașterea de sine, prin înțelegerea mecanismelor mediului în
care crește, prin explorarea necunoscutului și transformarea în
orientare spre învățare. Scopul, obiectivele învățării trebuie să
pună bazele unei construcții trainice a abilităților de autonomie,
de socializare, de integrare școlară.
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FORMAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR
DIDACTICE IN CONTEXTUL INVAȚARII PE TOT
PARCURSUL VIEȚII
Cezara POPEL, drd.
Școala Doctorală Științe ale Educației
Actualele exigenţe, determinate de schimbările rapide ale
societăţii, impun ca necesară nu numai adaptarea sistemelor
educative la noile realități economice, sociale, culturale și
științifice, ci și formarea în cadrul acestor sisteme a capacității de
reglare continuă. Formarea reprezinta, în acest context, un
răspuns al căutărilor de soluţii viabile menite a asigura
performanţa şi progresul.
Eficientizarea procesului de formare a cadrelor didactice
este parte integrantă a hotărârii Consiliului Europei de la
Lisabona (martie 2000) de a considera cadrele didactice ca actoricheie ai strategiilor de stimulare a dezvoltării sociale şi
economice a oricărei ţări. Formarea cadrelor didactice constituie
o prioritate a sistemului educațional [11].
În literatura de specialitate, formarea profesională continua
este analizată în contextul mai multor concepte: educaţie
permanentă, educaţia adulţilor, învăţare pe tot parcursul vieţii.
Educația permanentă, în accepția E. Macavei, este
principiul, concepția și modul de realizare a acțiunilor educative
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pe parcursul întregii vieți, prin învățare continuă. Ea răspunde atât
necesității interioare de autodezvoltare și autoîntreținere, cât și
solicitărilor exterioare, pentru adaptarea la ritmul schimbărilor
[9]. În contextul evoluţiei şi dezvoltării societății, învăţarea
permanentă ar fi „principalul instrument care poate asigura
reuşita acestei tranziţii” Cercetătorul G. Văideanu consideră că
educaţia permanentă este modalitatea persoanei de a se adapta în
diferite contexte sociale, educaţionale etc. [12]
Cercetătorul D. H. Dave, prezintă diverse clarificări privind
delimitarea conceptelor pedagogice: educaţia adulţilor şi educaţia
permanentă. Educaţia adulţilor nu se confundă cu educaţia
permanentă, ci este o componentă a acesteia [7]. G. Văideanu
consideră că „educaţia adulţilor, ca activitate continuă care
urmează pe cea şcolară şi/sau universitară/formală, este astăzi
fundamentală prin calitatea şi extensia ei socială, pentru
transformarea educaţiei permanente într-o realitate sociopedagogică”

[7]. Cercetătorul A. Neculau menţionează că

educaţia adulţilor nu este o continuare a educaţiei şcolare
tradiționale, dar este, mai degrabă, o continuare ce vizează
achiziţionarea de noi informaţii şi orientări valorice, bazate pe
modele acţionale de care are nevoie omul contemporan [10].
Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un proces continuu de
oportunităţi flexibile de învăţare, corelând învăţarea şi
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competenţele dobândite în instituţiile formale cu dezvoltarea
competenţelor în contexte nonformale şi informale [11].
Formarea continuă a adulţilor, în contextul învățării pe tot
parcursul vieții, constituie totalitatea proceselor în dezvoltare ale
învăţării formale, nonformale și informale cu ajutorul cărora
adulţii îşi dezvoltă capacităţile, îşi îmbogăţesc cunoştinţele şi îşi
perfecţionează calificarea profesională şi tehnică sau le aplică în
alt mod pentru utilitate personală şi socială.
Conceptul

de

formare

profesională

şi

dezvoltare

profesională a cadrelor didactice în contextul învăţării pe tot
parcursul vieţii, este o componentă a educaţiei adulţilor şi,
respectiv, a educaţiei permanente [2].
S. Cristea defineşte conceptul de formare continuă ca un
ansamblu de activităţi teoretice şi practice, instituţionalizate la
nivel de sistem, care angajează participarea educatorilor în
vederea amplificării cunoştinţelor lor psihopedagogice, metodice
şi de specialitate necesare pentru dezvoltarea unor aptitudini şi a
atitudini socio-profesionale optime în raport cu cerinţele unui
învăţământ de calitate[6].
Autoarea T. Callo descrie formarea profesională continuă
nu doar ca proces de transmitere şi achiziţie, ci şi influenţare prin
interacţiune, prin intermediul normelor şi valorilor propuse de
contextul psihosocial [4]. Accentul în formarea profesională
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continua

se deplasează spre profesionalizare, spre nevoile

profesionale ale cadrului didactic.
Cercetătoarea V. Andrițchi susține că obiectivul major al
formării continue a cadrelor didactice reprezintă dezvoltarea
resurselor interne ale cadrului didactic ca personalitate creatoare
de cultură intelectuală și asigurarea cadrului motivațional
autentic pentru obținerea de performanțe, pentru realizare și
împlinire profesională [3].
Cadrul normativ existent în domeniul formării profesionale
continue se bazează pe Regulamentul cu privire la organizarea
formării profesionale continue (HG RM nr.1224 din 09.11.2004),
Normele metodologice privind formarea profesională continuă
(ord. METS al RM nr.549 din 16.11.2005), Clasificatorul
ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (ord.
MMPSF nr. 22 din 03.03.2014), Nomenclatorul domeniilor de
formare profesională și al meseriilor/profesiilor (HG RM nr.425
din 03.07.2015), Standardele de competenţă profesională ale
cadrelor didactice din învățământul general (ord. MECC nr. 623
din 28.06.2016; Regulamentul cu privire la formarea continuă a
adulților (HG RM nr. 193 din 24.03.2017), Regulamentul de
atestare a cadrelor didactice din învăţământul general,
profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență
psihopedagogică (ord.

MECC nr. 62 din
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23.01.2018),

Metodologia

de

elaborare

a

programelor

de

formare

profesională continuă a cadrelor didactice (ord. MECC
30.01.2019).
Formarea personalului didactic reprezintă un proces
continuu şi cumulativ de dobândire şi dezvoltare a competenţelor
personalului didactic, care se întemeiază pe conceptul educaţiei
permanente şi cuprinde două componente fundamentale:
formarea iniţială şi formarea continuă.
Formarea iniţială asigură dobândirea competenţelor şi a
certificărilor oficiale necesare accesului la exercitarea calificată a
profesiei didactice.
Prin formarea profesională continuă cadrele didactice
reactivează formarea inițială, angajează noi cunoștințe și achiziții
psihopedagogice, metodice, de specialitate, adecvate cerințelor
de facto, pertinente momentului dat.
Formarea iniţială şi formarea continuă sunt concepute ca
procese interdependente, între care se stabilesc interacţiuni şi
pârghii de autoreglare menite să adapteze permanent formarea
personalului

didactic

la

dinamica

evoluţiilor

proceselor/sistemelor de educaţie.
Studiul formarii continue a cadrelor didactice realizat in
Uniunea Europeana a ajuns la concluzia ca obiectivele formarii
continue se pot structura in jurul a trei poli:
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a) dezvoltarea personală şi profesională a educatorilor prin:
actualizarea competenţelor de bază (psihopedagogice şi de
specialitate) şi însuşirea unor noi competenţe (în special în
domeniul metodic/didacticii de specialitate);
b) ameliorarea calităţii procesului de învăţământ prin:
stimularea inter disciplinarităţii şi a inovaţiei pedagogice şi
angajarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei de elevi şi
în planul comportamentelor psihosociale;
c) cunoaşterea

mediului

social

si

ambiental

prin:

favorizarea relaţiilor cu comunitatea educativă locală (familie,
agenţi economici etc.), apropierea şcolii de mediul social
(economic, politic, cultural), adaptarea la schimbarea socială
(culturală, politică, economică) [8].
Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o
activitate cu conţinut pedagogic şi social proiectată, realizată şi
dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu funcţie
managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de
învăţământ, la toate nivelurile sale de referinţă (funcţionalstructural-operaţional).
- La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic
vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de
convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, scopuri ale
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educaţiei) în obiective angajate în cadrul procesului de
învăţământ, în mediul şcolar şi extraşcolar.
- La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic
vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de
valorificare

deplină

a

tuturor

resurselor

pedagogice

(informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente
la nivel de sistem şi de proces.
- La nivel operaţional, perfecţionarea personalului
didactic vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale
de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor
specifice procesului de învăţământ (lecţii, cursuri, seminarii,
lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi extraşcolare/cu:
elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai
comunităţii educative; activităţi: manageriale, metodice, de
asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare şcolară şi
profesională,

de

consiliere

etc),

în

condiţii

optime,

corespunzător contextului intern şi extern existent, pe termen
scurt, mediu şi lung [6].
Formarea profesională continuă are la bază nu doar scopul
şi anumite caracteristici, ci şi funcţii specifice formării
profesionale continue, cum ar fi [2]:
- Funcţia de profesionalizare, care vizează formarea unor
competenţe profesionale noi (didactice, metodologice, de
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comunicare şi relaţionare, de dezvoltare profesională şi personală,
competenţe digitale etc.), în acord cu politicile educaţionale şi cu
schimbările la nivel de sistem şi/sau de proces;
- Funcţia de adaptare profesională, cu referire la
dezvoltarea sau exersarea competenţelor deja dobândite şi la
diversificarea contextelor didactice în care pot fi utilizate, de
exemplu competenţa de a corela eficient metodele tradiţionale de
predare - învățare cu metodele interactive moderne;
- Funcţia de angajare profesională, care accentuează
necesitatea folosirii competenţelor într-un cadru profesional larg
(de exemplu, în activităţile extracurriculare, în managementul
organizațional etc.) ceea ce presupune implicit o abordare bazată
pe iniţiativă şi creativitate;
- Funcţia de organizare socioprofesională, cu rol în
autoconştientizarea statutului de inovator în demersul educaţional
şi identificarea, din proprie iniţiativă, în dependenţă de
circumstanţele care permit schimbarea.
Funcţiile prezentate anterior generează o serie de finalităţi
ale formării continue, care indică procesul de dezvoltare a carierei
didactice.
Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea
competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi
competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de
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educaţie şi al curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie de
exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic
la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.
Principiile de formare continuă [Apud, 1]:
- Formarea continuă - o necesitate. Modelele de formare
continuă furnizează personalului didactic atât mijloace de transfer
în practica lor şcolară, cât şi mari teorii pedagogice, care, de fapt,
fundamentează teoretic personalitatea cadrului didactic;
- Formarea continuă - o responsabilitate individuală.
Profesorii au responsabilitatea de a fi la curent cu toate noutăţile
în domeniul disciplinei şcolare şi în psihopedagogie, presupune
de fapt angajamentul într-un proces continuu de dezvoltare.
Dezvoltarea profesională este posibilă dacă fiecare individ este
actorul principal al formării sale continue;
- Formarea continuă - o responsabilitate colectivă. Fiecare
profesor are angajamentul de a realiza activităţi de formare
continuă şi aceasta din urmă este favorizată de mediul în care
activează cadrele didactice. Prezenţa mai multor parteneri implică
prezenţa mai multor proiecte de dezvoltare în echipă.
Formarea continuă reprezintă un cadru de devenire a
adultului în plan cognitiv, afectiv şi psihosocial, constituind un
prilej de dezvoltare personală care să-i permită să creeze noi
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cunoştinţe şi să adapteze cunoştinţele acumulate la contexte aflate
într-o continuă schimbare.
Formarea continuă permite astfel să se răspundă atât
nevoilor personale, cât şi celor profesionale şi organizaţionale; în
aceeaşi măsură, ea permite favorizarea dezvoltării autonomiei
educatorului. Considerată în acest fel, formarea continuă apare
aptă să „profesionalizeze educatorul”, să amelioreze calitatea şi
eficacitatea sistemelor educative, să faciliteze stăpânirea
evoluţiilor tehnice şi ştiinţifice, să anticipeze schimbările.
În concluzie, menţionăm că formarea profesională continuă
reprezintă un ansamblu de activităţi şi practici educaţionale, care
vizează planificarea, organizarea, realizarea unui sistem de
acţiuni necesare dezvoltării profesionale şi personale ale cadrului
didactic pentru amplificarea cunoştinţelor, a perfecţionării
competenţelor, a analizei şi dezvoltării atitudinilor profesionale,
vizând profesionalizarea carierei didactice.
1.
2.

3.
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EDUCAȚIA DIGITALĂ A COPIILOR DE 5-7 ANI:
CONFIGURĂRI PRAXIOLOGICE
Nina STERPU
Doctorandă, Școala Doctorală Științe ale Educației, UST
Adnotare: Articolul include o analiză a activității
cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de educație
timpurie pe dimensiunea Educație digitală a copiilor de 5-7 ani,
precum și condițiile eficacității acestora. Prezența resurselor
tehnologice în instituția preșcolară a devenit extrem de
importantă pentru procesul educațional, dar nu și suficientă
pentru asigurarea calității procesului didactic. În articol se
abordează problemele asigurării educației digitale în instituțiile
de educație timpurie, probleme derivate din condițiile de
infrastructură digitală, dar și din nivelul de competență a
cadrului didactic.
Cuvinte–cheie: educație, educație digitală, eșantion,
nevoile cadrelor didactice, dificultăți, resurse materiale,
tehnologii digitale, copii de vârsta preșcolară, resurse
informaționale digitale.
Acțiunea de restructurare și sincronizare a învățământului
din republică cu cel european este una de progres la etapa actuală.
În aria de preocupări a acestui proces se include şi formarea unor
structuri de bază ale personalității copilului, care determină
reușita sa ulterioară în școală și în viață. Acest fapt obligă științele
educației la o reconceptualizare a teoriei și practicii educaționale
existente, inclusiv, la elaborarea unor modele și metodologii
eficiente de educație digitală a copiilor din perspectiva formării și
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dezvoltării culturii informaționale. Relevanța problemei este
justificată de documentele de politici în educația timpurie,
adoptate de curând, care pentru prima dată include formarea
competențelor digitale la copiii de 5-7 ani [1,2,3].
Actualitatea acestei problematici este justificată și de
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18
decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe
tot parcursul vieții, care definește cunoștințele, aptitudinile și
atitudinile necesare pentru a dezvolta competențe digitale, acestea
fiind una dintre competențele esențiale de care au nevoie toate
persoanele pentru realizarea și dezvoltarea personală, cetățenia
activă, incluziunea socială, și care subliniază rolul esențial jucat
de educație și formare în garantarea faptului că toți tinerii au
posibilitatea de a dezvolta și ameliora aceste competențe [4].
În același timp, actanții educației, implicați în demersul
didactic al instituției preșcolare, trebuie să înțeleagă, că acest
proces nu reprezintă o totalitate de tehnologii digitale, mai curând
presupune o formă de învățământ dezvoltativ, orientată spre
abordarea individuală a personalității copilului. Astfel, în
procesul educației digitale a preșcolarului, trebuie să punem
accentul pe dezvoltarea socială a copilului, în cadrul căreia se
dezvoltă atitudinea pozitivă față de sine, față de cei din jur și față
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de mediu, dezvoltând competențele de comunicare , sociale,
interpersonale, interculturale, etc.
Prin urmare, pentru realizarea educației digitale sunt
necesare schimbări majore, sistemice: la nivel teoretic și
metodologic, la nivelul instituției preșcolare și a cadrului didactic.
Studiul pe care ni l-am propus are drept scop de a examina
nivelul competențelor cadrelor didactice din instituțiile preșcolare
și a managerilor cu referire la educația digitală a copiilor de 5-7
ani. Pentru realizarea scopului am preconizat următoarele
obiective:
 Examinarea atitudinii educatorilor din instituțiile preșcolare
față de problema educației digitale a copiilor de 5-7 ani;
 Identificarea gradului de competențe a educatorilor cu
privire la specificul educației digitale a copiilor;
 Identificarea

nevoilor

şi

a

obstacolelor

privind

implementarea educaţiei digitale în instituția preșcolară.
Întru realizarea obiectivelor a fost propus un chestionar pe
care l-am structurat în baza următoarelor dimensiuni:
 Aprecierea gradului de pregătire a cadrelor didactice pentru
realizarea procesului de educație digitală a copiilor;
 Gradul de pregătire (dotarea) a instituțiilor preșcolare
pentru realizarea procesului educației digitale a copiilor;
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 Atitudinea educatorilor fată de problemele educației
digitale a copiilor de 5-7 ani;
 Metodele și tehnicile utilizate de către cadrele didactice
pentru realizarea procesului educației digitale a copiilor;
 Nevoile cadrelor didactice cu referire la realizarea eficientă
a educației digitale.
Eșantionul a fost determinat, pornind de la necesitatea
implicării tuturor educatorilor și directorilor din 27 grădinițe de
copii ale raionului Nisporeni. Astfel au fost chestionați un număr
de 136 educatori și 27 conducători ai instituțiilor de educație
timpurie.
Chestionarul ne-a permis să obținem anumită informație
despre starea lucrurilor din instituțiile preșcolare, cu referire la
implementarea curriculumului pe dimensiunea educația digitală
a copiilor de 5-7 ani, precizând atitudinea cadrelor didactice și de
conducere față de specificul demersului didactic, identificând și
dificultățile acestui proces. În scopul acordării un caracter
comprehensiv chestionării realizate și a evita pe cât e posibil
descriptivismul, am centralizat datele obținute în tabelele 1, 2.
Datele sunt prezentate și procentual.
Tabelul 1. Rezultatele sintetice în rezultatul chestionării
educatorilor
Respondenți

Răspunsuri :
Da
Nu

Întrebări
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Partial

Educatori
(136)

1. Dispuneți de
mijloace tic și internet
în sala de grupă?
2. Dețineți abilități de
utilizare a
computerului și
internetului?
3.ați utilizat
mijloacele tic pentru
realizarea demersului
didactic pe
dimensiunea educație
digitală?

56
(41,2%)

80
(58,8%)

-

102
(75%)

34 (25%)

-

16
(11,8%)

53 (39%)

67
(49,3%)

4.indicați gradul de
dificultate în
realizarea procesului
educațional la
domeniul de activitate
a copilului științe și
tehnologii:
A)dimensiunea
formarea
reprezentărilor
elementare
matematice:
B) dimensiunea
educație pentru
mediu:
C) dimensiunea
educație digitală:

Grad
redus
De
dificultate

Grad
sporit
De
dificultate

Grad
mediu
De
dificultate

74
(54,4%)

11 (8,1%)

51
(37,5%)

67
(49,3%)

8 (5,9%)

61
(44,9%)

7 (5,1%)

104
(76,5%)

25
(18,4%)

Analiza răspunsurilor prezentate în Tabelul 1., ne permit

să sesizăm, că 80 de respondenți, 58,8%, nu dispun de mijloace
TIC și internet în sala de grupă, cu conectare la rețea fiind doar
un calculator, deținut de administrația instituției preșcolare, fapt
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ce creează anumite impedimente în implementarea obiectivelor
curriculare pe dimensiunea Educație digitală. Totodată 56
(41,2%) educatori dispun de infrastructura necesară, pe care o
utilizează în procesul educațional.
Este de menționat, că lipsa tehnologiei informaționale în
sala de grupă, nu presupune și lipsa abilităților de utilizare a
calculatorului și internetului, având în vedere, că 75%, sau102
respondenți afirmă, că dețin competențe digitale, din care doar 16
(11,8%) educatori au utilizat mijloacele TIC pentru realizarea
demersului didactic pe dimensiunea Educație digitală. De
asemenea, 67 de educatori (49,3%) au utilizat parțial
calculatorul în activitatea educațională. Constatăm și faptul, că
53 de educatori (39%) nu au utilizat niciodată resursele
tehnologice în proces didactic.
Prin intermediul chestionarului administrat, educatorii s-au
expus cu referire la gradul de dificultate în realizarea procesului
educațional pe cele trei dimensiuni ale domeniului de activitate
Științe și tehnologii. Analiza comparativă a rezultatelor denotă
dificultăți mari în realizarea demersului didactic la capitolul
Educație digitală:
 formarea reprezentărilor elementare matematice, doar 11
pedagogi (8,1%) dețin grad sporit de dificultate, iar pentru
realizarea
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 educației pentru mediu 8 educatori, sau 5,9% indică un grad
sporit de dificultate, organizarea procesului educațional pe
dimensiunea

educație digitală creează mari impedimente, fiind
considerată de educatori cu un grad sporit de dificultate, fapt
confirmat de 104 respondenți-cadre didactice (76,5%).

Fig. 1. Prezentare grafică a rezultatelor sintetice, urmare
chestionării educatorilor
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Dificultățile enunțate de cadrele didactice pe dimensiunea
educație digitală sunt dictate de pregătirea insuficientă a acestora,
de lipsa suporturilor didactice cu referire la educația digitală, dar
și lipsa infrastructurii necesare pentru realizarea procesului
didactică. acest fapt am putea să-l explicăm prin supoziția,
precum că domeniul educație digitală la vârsta preșcolară nu se
află printre problemele prioritare. deci, fără a absolutiza, este
evident faptul că avem o bună bază pentru conceperea şi
valorificarea ulterioară a activităților formative, pe de o parte, cu
copiilor, pe de altă parte, cu educatorilor.
Tabelul 2. Rezultatele sintetice, urmare chestionării managerilor
din instituțiile preșcolare
Niveluri
Nesatisfăc Satisfăcător
ător
16
11 (40,7%)
(59,3%)

Subiecți

Întrebări

Directori
(27)

1.Dimensiunea
Educație digitală
deține suficientă
îndrumare
metodologică în
ghidurile metodice sau
alt suport didactic?
2. Activitățile de
20
dezvoltare
(74,1%)
profesională pentru
cadrele didactice
includ instruire
specifică dimensiunii
Educație digitală ?
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7 (25,9%)

Înalt
0

0

3. Pentru
implementarea
obiectivelor
curriculare pe
dimensiunea Educație
digitală grădinița este
dotată:
4. Educația digitală se
încadrează în
aplicarea metodelor
de comunicare orală
(povestire, descriere,
lectura, explicație,
etc)
5.Educația digitală se
încadrează în
aplicarea metodelor
intuitive (demonstrare,
prezentare de noi
cunoștințe, etc)
6. Educația digitală se
încadrează în
aplicarea metodelor
bazate pe acțiune
(exercițiul fizic, etc)
7. Educația digitală se
încadrează în
aplicarea metodelor
bazate pe joc

13
(48,1%)

12 (44,4%)

2
(7,4
%)

8 (29,6%)

18 (66,7%)

1
(3,7
%)

16
(59,3%)

10 (37%)

1
(3,7
%)

19
(70,4%)

8 (29,6%)

0

13
(48,1%)

12 (44,4%)

2
(7,4
%)

În tabelul 2 sunt reprezentate rezultatele sintetice obținute
prin chestionarea conducătorilor instituțiilor de educație
timpurie, pentru precizarea suportului metodologic oferit pe
domeniu, nevoile de dezvoltare profesională, dotarea solicitată de
instituțiile preșcolare cu tehnologie digitală, precum și despre
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integrarea educației digitale cu metodele de comunicare orală
(povestire, descriere, lectura, explicație, etc), metode intuitive
(demonstrare, prezentare de noi cunoștințe, etc), metode bazate
pe acțiune (exercițiul fizic, etc) și a metodelor bazate pe joc .
Din sinteza rezultatelor observăm, că directorii IET
solicită o informare mult mai detaliată pentru ghidarea cadrelor
didactice pe dimensiunea Educație digitală. Astfel, 16 (59,3%)
directori consideră nesatisfăcătoare îndrumarea metodologică
cu referire la implementarea obiectivelor curriculare și formarea
competenței specifice indicate pe dimensiunea Educație
digitală. În aceeași ordine de idei, 20 (74,1%) directori
consideră, că activitățile de dezvoltare profesională pentru
cadrele didactice includ insuficiente (nesatisfăcător) instruiri
specifice dimensiunii Educație digitală.
În contextul Standardelor minime de dotare a IET ,
aprobate prin Ordinul nr. 253 din 11.10.2017 al Ministrului
Educației, Culturii și Cercetării, doar 2 (7,4%) directori apreciază
la nivel înalt gradul

deținut de dotare cu TIC al instituției

preșcolare, 12(44,4%) manageri consideră satisfăcătoare dotarea
instituției, pe când 13 (48,1%) respondenți sunt nesatisfăcuți de
nivelul de dotare a procesului de educație digitale.
Având în vedere că competenta digitală face parte din
competențele – cheie/ transversale, care se formează prin
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intermediul tuturor activităților didactice, respondenții au
identificat

aplicabilitatea educației digitale în combinare cu

metode de comunicare orală (povestire, descriere, lectura,
explicație, etc), în combinare cu metode intuitive (demonstrare,
prezentare de noi cunoștințe, etc) , în combinare cu metode bazate
pe acțiune (exercițiul fizic, etc) și a metodelor bazate pe joc.
Astfel, 12 (44,4%) directori au enunțat, că educația digitală o
încadrează mai eficient prin integrarea cu metodelor bazate pe joc,
apreciind activitatea realizată ca satisfăcătoare, iar 2 (7,4%)
respondenți au indicat un nivel înalt de aplicabilitate a jocului în
formarea competenței specifice pe dimensiunea educație digitală.
Fig. 2. Prezentare grafică a rezultatelor chestionării
conducătorilor din instituțiile preșcolare
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În concluzie menționăm:
Dificultățile enunțate de cadrele didactice pe dimensiunea
educație digitală sunt dictate de pregătirea insuficientă a acestora,
de lipsa suporturilor didactice cu referire la educația digitală, dar
și lipsa infrastructurii necesare pentru realizarea procesului
didactică. acest fapt am putea să-l explicăm prin supoziția,
precum că domeniul educație digitală la vârsta preșcolară nu se
află printre problemele prioritare.
Pentru realizarea educației digitale sunt necesare schimbări
majore, sistemice: la nivel teoretic și metodologic, la nivelul
instituției preșcolare și a cadrului didactic.
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PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI COPIILOR ÎN
MEDIUL ONLINE
Silvia ȘPAC, dr. în pedagogie, lector univ.,
IȘE, Chișinău
Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai
mare speranță a ei pentru viitor.
John F. Kennedy
Abstract: This article addresses the pressing issue of
contemporary society: how our children think, feel and behave in
the online environment. In the article we explain the impact of the
virtual environment and suggest some ideas, recommendations to
protect our children from the harmful effects of this environment.
This article highlights the importance of parental control in
shaping children's coping and self-control skills in relation to the
evolving world of technology.
Trăim o perioadă unică a istoriei umanității, o perioadă
intensă de afluență, transformare și ruptură, care nu se va mai
repeta poate niciodată. Are loc o schimbare seismică a vieții și a
gândirii datorită introducerii penetrate și rapide a noilor
tehnologii în viața de zi cu zi, care au modificat modul în care
comunicăm, lucrăm, cumpărăm, socializăm , învățăm și ne
educăm copiii. Acest aspect nu este diferit de iluminism (16501800), când de asemenea s-au înregistrat transformări majore în
zonele de conștientizare, cunoaștere și tehnologie, însoțite de
mari schimbări sociale. Iluminismul generează noi libertăți. Iar
noile libertăți permise online sunt amețitoare, senzaționale și
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captivante pentru milioane de oameni. Conceptul libertății
absolute este esențial pentru ideologia internetului. Mai multă
libertate pentru individ înseamnă mai puțin control din partea
societății. Internetul este omniprezent, oferind întotdeauna un
conținut bogat, stimulator-toată ziua, toată noaptea, mereu.
Studiile recente au demonstrat că în perioada de timp cuprinsă,
între anii 2000 și 2015, numărul persoanelor cu acces la internet
a crescut de aproape șapte ori - de la 6,5% la 43% din populația
globală și acest număr este în continuă creștere. La Summitul de
la Davos din ianuarie 2016, s-a anunțat că peste 3,2 miliarde de
persoane sunt acum online. În mai puțin de zece ani, numărul
abonamentelor la telefonia celulară a crescut de la 2 miliarde în
anul 2005 la peste 7 miliarde în 2015.Numărul de ore pe care
oamenii le petrec în fața telefoanelor mobile sau vorbind la
telefon crește rapid în fiecare an, cu un salt mediu de 65% într-o
perioadă de doi ani. Pe măsură ce dispozitivele electronice și
gadgeturile se schimbă, și tehnologia se schimbă, iar mediul
online

se

schimbă

și

el

influențând

astfel

asupra

comportamentului uman, în special al copiilor. O modalitate
sigură de a face față fluxului constant de informații este să devii
mai bine informat despre felul în care mediul online ne afectează
pe noi toți, precum și despre cum să acționăm, să ținem piept
noilor provocări. Spațiul cibernetic nu este doar un mediu
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tranzacțional, pentru îndeletniciri cum ar fi vizionarea pasivă a
unei emisiuni TV sau efectuarea unui apel telefonic. Este un
mediu extrem de interactiv, extrem de antrenant și extrem de
fascinant, cum nu este altul și cu siguranță captivant pentru
oameni, poate chiar prea captivant. Acest spațiu este plin de nume
de locații-rețele sociale, forumuri, site-uri, iar odată intrați acolo,
ne alăturăm unui grup mult mai mare decât cel în care am fost
înainte, ceea ce face ca acest mediu să fie diferit. Cu o mulțime
atât de mare de noi prieteni și contacte în viața ta, este esențial să
afli mai multe despre comportamentul uman și să înțelegi cum se
schimbă acesta online. Avem nevoie de mai multe instrumente și
mai multe cunoștințe. Pentru că dacă petreci timp online, este
posibil să întâlnești o varietate mult mai mare de comportamente
umane decât ai cunoscut înainte, de la vulnerabil la infractor, de
la cel bine dispus și altruist la cel tenebros și criminal. Am putea
vorbi mult despre avantajele incredibile ale internetului confortul,
altruismul,

inter-conectivitatea,
oportunitățile

accesibilitatea,

educaționale

și

creativitatea,
comerciale,

antreprenoriatul și schimbul cultural. Sarcina noastră, a celora
care sunt implicați în domeniul educațional, constă în menținerea
stării de echilibru, și vizează capacitatea de judecare a lucrurilor
în scopul folosirii raționale a tehnologiei. Comportamentul uman,
îndeosebi, a celor aflați în creștere a fost întotdeauna influențat
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și modelat de tehnologie, dar nu a existat o influență mai mare,
decât cea determinată de apariția internetului. Nu trebuie să fii
mare expert în materie de comportament online pentru a observa
că există ceva legat de spațiul virtual, care provoacă atât adulții și
în mod special copiii, să fie mai tentați de aventură. Persistă
iluzia, că mediul online este mai sigur decât viața reală - și că
interconectarea cu alte persoane online presupune într-un fel mai
puține riscuri decât contactul față în față. Însă instinctul uman a
fost instruit și perfecționat pentru lumea reală și, în absența
indicilor din lumea reală și a altor informații de mare finețeexpresii faciale, limbaj corporal, spații fizice - nu suntem capabili
să luăm decizii în cunoștință de cauză. Și pentru că nu suntem față
în față când comunicăm și interacționăm cu alții online, putem fi
anonimi, ne simți eliberați și încurajați. Dezinhibarea este
facilitată de condițiile de mediu ale spațiului cibernetic - lipsa
autorității percepute, anonimatul, precum și simțul distanței sau
al deplasării fizice. Tehnologia oferă avantaje enorme în ceea ce
privește accesibilitatea și posibilitatea de a alege. Putem face
cumpărături online de alimente care să ne fie livrate convenabil
la ușa noastră. Putem cumpăra cadouri, care să fie apoi livrate la
ușa altcuiva. Putem achiziționa cu ușurință totul, de la
îmbrăcăminte la produse electronice. Problema apare atunci când
acest comportament se amplifică și scapă de sub control. În
209

stadiul în care se află astăzi, tehnologia oferă mediul optim pentru
ca acest lucru să se întâmple. Abstinența, una dintre metodele
dovedite pentru recuperare din dependență, nu este posibilă.
Renunțarea la tehnologie în situația pandemică în care ne aflăm
astăzi, nu poate fi posibilă, de aceea trebuie să regândim
abordarea conceptuală a comportamentelor de dependență față de
internet care nu poate să dispară nicăieri. Evoluăm spre o situație
față de care nu avem de ales decât să ne implicăm, să cercetăm și
să fim informați. Tehnologia a devenit la fel de naturală ca aerul
pe care îl respirăm, tot atât de necesară pentru supraviețuirea în
secolul XXI, ca apa care ne potolește setea. Aceasta a devenit
parte a mediului nostru. Astfel, mai puțin să vorbim despre
dependență ci să discutăm despre adaptare și autocontrol în
raport cu noile tehnologii. Cea mai bună modalitate de adaptare
eficientă a unui individ la un mediu nou este aceea de a fi
informat, și anume să cunoască bine noul mediu, să-l studieze și
să conștientizeze pericolele și capcanele acestui mediu. Internetul
ar putea fi cea mai seducătoare și tentantă creație a omenirii.
Pentru a putea realiza procesul de adaptare a copiilor la mediul
online e necesar să-i învățăm inteligent despre consecințele
nefaste ale explorării abuzive a acestui mediu asupra sănătății.
Desigur, nu orice tehnologie distruge copilăria sau afectează
negativ dezvoltarea acestuia. Trăim într-o lume cibernetică, iar
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copii trebuie să învețe să o exploreze, dar mai important decât atât
au nevoie de autocontrol și control parental. Apare fireasca
întrebare despre controlul parental: Care este cel mai funcțional
și eficient control parental?
În fiecare an , datorită vitezei schimbărilor tehnologice și
apariției unor noi site-uri ale rețelelor sociale devine tot mai greu
de monitorizat în mod adecvat conținutul pe care copiii îl
accesează online. În acest context, un grup de experți din Marea
Britanie a propus o abordare axată pe patru puncte care să vină în
ajutorul părinților pentru a proteja copiii în mediul online și
anume:
1.Folosirea medierii tehnice sub formă de software de
control parental a filtrelor de conținut, a parolelor PIN, sau a
căutării în siguranță, care ar restrânge căutarea numai la site-uri
adecvate vârstei.
2.Discuții regulate cu copiii despre gestionarea riscurilor
online.
3.Stabilirea de reguli sau de restricții privind accesul și
utilizarea online.
4.Supravegherea copiilor când sunt online.
Deja de câteva decenii, scopul unei bune educații
parentale în Europa este orientat spre formarea și dezvoltarea la
copii a rezilienței sau abilității de a face față unei situații dificile.
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Ideea este că dacă nu sunt extrem de protejați și de răsfățați, copiii
sunt în stare să-și găsească singuri starea de echilibru, puterea și
abilitățile de a înfrunta situațiile cu care se confruntă. Acest lucru
se întâmplă prin expunerea lor la realități dificile, greutăți, chiar
pericol. Abordarea s-a bucurat de mare succes și de mult sprijin
în ultimii ani. Așadar, reziliența este descrisă drept „ procesul de
adaptare în bune condiții în fața adversităților, a traumelor, a
tragediilor, a amenințărilor sau a surselor semnificative de stres,
cum ar fi problemele legate de familie și de relații, probleme
grave de sănătate sau factori de stres financiar și de la locul de
muncă”. În limbajul obișnuit, putem numi reziliență - abilitatea
de a-și reveni după experiențe dificile și de a merge mai departe,
având o viață plină de sens, productivă în ciuda eșecurilor și chiar
a tragediilor. Cercetările demonstrează că reziliența nu este o
trăsătură pe care oamenii o au sau nu o au. Deși există argumente
biologice că unele persoane se nasc mai reziliențe decât altele,
trăsătura este legată de comportamente, gânduri și acțiuni care pot
fi învățate și dezvoltate. Studiile de reziliență asupra copiilor arată
o diviziune de gen și o diviziune pe vârste. Băieții sunt deosebit
de vulnerabili (au mai puțină reziliență) de la nouă la zece ani.
Fetele sunt mai vulnerabile sau cu mai puțină reziliență când sunt
ceva mai mari - de la unsprezece la șaisprezece ani. Asociația
Americană de Psihologie (APA) recomandă părinților mai multe
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modalități despre cum „să învețe”, să dezvolte și să consolideze
reziliența la copii. Unele recomandări constau doar în aplicarea
bunului simț comun, să formeze o comunitate de prieteni și de
familie care oricând să poată oferi sprijinul necesar copilului. La
fel APA sugerează construirea încrederii și a imaginii de sine,
prin trasarea unor obiective realiste și efectuarea regulată a
acțiunilor și activităților care să conducă la realizarea acestora,
luând măsuri decisive și tratând corespunzător dificultățile. Drept
exemple de susținere a rezilienței online pot servi: discuțiile
privind credibilitatea și autenticitatea site-urilor web; ghidarea
pe rețelele sociale; comentarea între patru ochi (nu online) a
deciziilor proaste pe care ei sau alții le-au luat în rețelele sociale;
transformarea micilor greșeli comise online în momente în care
să îi putem învăța ceva pe copii, nu în pedepse; încurajarea
faptului de a recunoaște greșelile comise online și tendinței de a
le corecta; menținerea unei comunicări deschise, astfel încât
copiii să poată vorbi despre greșelile comise online și despre
preocupările lor, punerea sub semnul îndoielii a stereotipurilor
pe care le văd în lumea virtuală și la televizor, distingerea
fanteziei de realitate la televizor, pe internet, în rețelele sociale.
Sugestiile valoroase propuse în ajutorul profesorilor și părinților
atenționează faptul că putem crește niște copii care să-și
administreze în mod etic conturile pe Facebook sau You Tube,
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devenind niște utilizatori responsabili și experimentați, pregătiți
să se descurce în lumea virtuală fără a fi însoțiți de bonă. Dar
pentru aceasta e necesar să:
•

Evitați să vedeți eșecurile și crizele ca pe niște probleme

insurmontabile (care nu pot fi trecute/depășite, de neînvins);
•

Acceptați schimbarea ca parte a vieții;

•

Căutați modalități de a crește și de a învăța din dificultăți;

•

Promovați o viziune pozitivă asupra voastră;

•

Păstrați

lucrurile în perspectivă și

nu

exagerați

problemele;
•

Rămâneți plini de speranță și optimiști

•

Aveți grijă de copii practicând un mod sănătos de viață și

activități care relaxează.
În epoca tehnologiei omniprezente-telefoane mobile,
tablete și

Wi - Fi public este clar, că monitorizarea

comportamentului online al copiilor și tinerilor este aproape
imposibilă pentru părinți, bunici, profesori. Împovărarea
părinților

cu

întreaga

responsabilitate

asupra

respectării

regulamentelor online înseamnă a le cere să aibă grijă de familia
lor

într-o junglă lipsită de legi, nereglementată, o frontieră

cibernetică unde trebuie să devină timp de douăzeci și patru de
ore pe zi, șapte zile pe săptămână, propriul lor șerif sau ofițer de
poliție cu misiuni de punere în aplicare a deciziilor date de
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instanțe. Conținutul neadecvat pentru vârsta utilizatorilor este
prezent pretutindeni online și orice copil care pricepe la
tehnologia IT știe cum să-l acceseze. Care sunt soluțiile la acest
capitol, cum să ne protejăm copiii de hărțuiala cibernetică care ia
amploare? Hărțuirea cibernetică este o realitate dureroasă cu care
se confruntă tot mai mulți copii. Este un aspect pe care ar trebui
să-l cunoască fiecare părinte. De data aceasta copiii nu sunt răi
unii cu alții față în față ci folosesc telefoanele mobile, e-mailul și
internetul pentru a transmite mesajul. Indiferent de forma pe care
o ia, hărțuirea cibernetică poate crea mari probleme. În scopul
prevenirii acesteia e necesar de purtat discuții, conversații cu
copiii despre bunele maniere pe care oamenii le folosesc pentru a
relaționa pe internet (net eticheta). Neticheta ar trebui să mențină
activitatea pe internet organizată și civilizată. Trebuie să fim
conștienți de faptul că copilul poate nu va dori să mărturisească
dacă este agresat virtual. Cel mai probabil se simte rușinat, rănit,
speriat și poate nu știe ce să facă și-i este frică că vom fi
dezamăgiți de el. Există lucruri pe care părinții le pot face foarte
ușor, începând de astăzi. În primul rând amintiți-vă că sinele real
al copilului vostru își dorește și are nevoie să fie iubit, acceptat și
hrănit. Începeți de la conversație, dialog dirijat în procesul căruia
să:
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• Întrebați despre cum este ziua lor din lumea reală și nu
uitați să întrebați ce se mai întâmplă în viața lor virtuală.
• Spuneți despre riscurile din lumea reală, însoțite de
povești/povestiri reale, apoi spuneți-le despre evoluția riscurilor
online și cum să nu se arate vulnerabili.
• Povestiți despre formarea identității și ce înseamnă
aceasta, făcând distincție între sinele lumii reale și sinele virtual.
• Atenționați despre tulburările de alimentație, imaginea
corporală și stima de sine și cum utilizarea tehnologiei ar putea să
nu fie constructivă.
• Fiți la curent cu activitatea copilului de pe internet și
telefon, despre persoanele cu care vorbește la telefon, cui îi trimite
mesaje.
• Aflați care este „amprenta” pe care o lasă pe internet,
introducând numele lui pe un motor de căutare precum Google.
Dacă veți găsi informații personale sau date de contact, fotografii
pe care nu ați dori să le vadă și alții sau orice alt material
compromițător, contactați administratorul site-ului imediat și
asigurați-vă că sunt retrase. Pentru a obține progrese este foarte
important să dezvoltăm la copiii noștri autocontrolul și
autodisciplina în raport cu tehnologia actuală. Dezvoltarea
autocontrolului la copii trebuie abordată dintr-o perspectivă
diferită, întrucât aceștia nu-și vor propune să-și dezvolte conștient
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autocontrolul. La vârsta școlară, autocontrolul se reflectă cel mai
bine în organizarea programului de după școală. De exemplu,
timpul pentru ecrane și călătoriile online ar trebui să fie alocat
doar după terminarea sarcinilor școlare, de asemenea, în timpul
realizării temelor, telefonul trebuie să se afle în afara camerei
copilului, iar televizorul să fie oprit. Practicarea unui sport de
echipă sau individual, cântatul la un instrument muzical pot, de
asemenea, să sprijine dezvoltarea autocontrolului încă de la vârsta
preșcolară, iar mai apoi în cursul școlarității. Strâns legată de
autocontrol este autodisciplina. Este greu, dacă nu imposibil, să
dezvoltăm autodisciplina acolo unde nu există autocontrol. Cum
putem dezvolta autodisciplina? În primul rând, printr-un program
foarte bine organizat și respectat, prin rutine alimentare și de
odihnă, prin împărțirea inteligentă a timpului liber pentru sine,
tehnologie și prieteni. Pentru copii, disciplina începe cu modelul
parental. Un părinte disciplinat va impune un ritm disciplinat în
viața familiei și implicit a copilului. O preocupare a părintelui ar
trebui să fie însușirea regulilor și apoi respectarea lor de către
copil. Pentru aceasta însă e nevoie să fie cunoscute caracteristicile
ce asigură eficiența comportamentului, S. Wallieres (2011)
propunând în acest sens Legea celor 5C, care presupun:
• Regulile să fie clare, copilul să știe ce îi este permis și ce
nu îi este permis să facă;
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• Regulile să fie concrete, astfel încât să poată fi ușor de
înțeles și aplicat;
• Regulile să fie constante, să nu fie schimbate după bunul
plac al adultului sau al copilului;
• Regulile să fie coerente, să fie respectate și de părinți,care
să constituie modele pentru copiii lor;
• Regulile să fie consecvente, nerespectarea lor atrăgând
după sine anumite consecințe. Autodisciplina și autocontrolul,
dezvoltate pe baze solide încă din copilărie, vor asigura o
atitudine pozitivă față de învățarea școlară, lumea reală și virtuală
și va reduce considerabil nivelul stresului și al frustrării.
În concluzie nu ne rămâne decât să monitorizăm
cantitatea și calitatea activității online a copilului și să transmitem
prin propriul exemplu o raportare sănătoasă la tehnologie.
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ELEMENTE ALE CULTURII COMUNICĂRII LA
VÂRSTA PREȘCOLARĂ
Maria ȚIFRAC,
Școala Gimnazială Nr.5, Sighetu Marmației,
Maramureș, România
Summary: Qualitative communication is what makes the
speaker understood exactly as he wants. This desire to be
understood as we want - puts several conditions in front of the
communication. become norms, which in society are not
perceived as a necessity. For a qualitative communication you
must know the language, respect the interlocutor, formulate the
message correctly. Vocabulary is one of the norms used in
communication. Culture must be studied as a phenomenon of
communication and all aspects of a culture can be examined as
contents of communication.
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thinking, non-verbal means.
Comunicarea este o componenta esențiala a vieții,
componenta care trebuie sa fie înțeleasa cât mai corect pentru asi atinge scopurile. Pentru a stăpâni comunicarea trebuie sa o
înțelegem, sa înțelegem elementele ei de bază.
Comunicarea indiferent dacă este orală sau scrisă, constă
în transmiterea mesajului de la vorbitor (emițător) la ascultător
(receptor). Însă nu orice comunicare este calitativă, ci numai
aceea care face ca vorbitorul să fie înțeles exact așa cum dorește.
Pentru că limba este folosită ca instrumentul comunicării,
condiția unei comunicări calitative este cunoașterea limbii. Alte
condiții pentru o comunicare calitativă, care nu pot fi neglijate, ar
fi: ascultarea interlocutorului cu tot interesul, fără a-l întrerupe;
formularea cât mai clară, concisă și coerentă a mesajului,
respectând normele de etică, de logică și de limbă [6, p.290].
Este important în cadrul comunicării calitative să respecți
reguli, norme. Una dintre normele de limbă în comunicarea orală
este vocabularul folosit. Comunicarea orală este situativă, cerând
utilizarea cuvintelor adecvate situației. Comunicarea prezentată la
o dezbatere științifică necesită un vocabular terminologic, fără
regionalisme, frazeologisme și cuvinte cu sens figurat.
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Vocabularul comunicării orale conține foarte multe
locuțiuni, care sunt mai expresive decât cuvintele obișnuite și care
au aproape întotdeauna un caracter metaforic, cu mărci stilistice
implicite. Fiecare limbă are fondul propriu de locuțiuni,
reflectând în alcătuirea lor, istoria, gândirea și simțirea poporului
care o vorbește [6, p.47].
Resursele vocabularului sunt folosite în funcție de situație
și de nivelul de instruire al celor care comunică, este indicat să
folosim cuvinte literare în comunicarea orală, dar dacă folosim
cuvinte populare, regionalisme nu este problematic, deoarece
aceste cuvinte ajută la înfrumusețarea mesajului transmis, la
relaxare, la ideea exactă ce trebuie transmisă.
În comunicarea orală preșcolarii participă cu organele lor
senzoriale, iar intonația, mimica și gesturile sunt factori care
facilitează transmiterea

mesajului, substituind utilizarea

resurselor de limbă și contribuind prin aceasta la economisirea
timpului și a energiei.[6, p.49].
Cultura sonoră a comunicării copiilor ca element
constitutiv al vorbirii este, de asemenea, împărțită în două
elemente: abilitatea copilului de a percepe discursul altcuiva și
dezvoltarea unei abilități de vorbire, care se axează pe auzul
fonematic. Copilul deja în perioada preșcolară este conștient de
deficiențele lui, cât și de dificiențele în discursul altcuiva.
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Conștient de aspectul sonor al vorbirii, copiii ajung la realizarea
vorbirii în sensul complet al cuvântului. Ei încep să realizeze
fenomene lingvistice și vorbire în sine. Aceasta este o condiție
prealabilă pentru dezvoltarea unui discurs arbitrar.
Pentru a îndeplini această sarcină, este necesar să se atingă
următoarele obiective intermediare:
• formarea unei audieri verbale la copii, prin care copilul
percepe și poate distinge diferitele mijloace fonologice ale limbii;
• dezvoltarea pronunției corecte a sunetelor;
• dezvoltarea ortoepiei;
• asimilarea unor astfel de mijloace de exprimare ca tempou,
ton, intonație, putere și timbru;
Este important să acordăm o atenție suficientă culturii vorbirii
și să învățăm copiii cum să folosească expresiv mijloacele de
expresie, având în vedere condițiile și sarcinile pe care copilul le
stabilește pentru sine.
Dezvoltarea culturii gramaticale impune, de asemenea,
dezvoltarea culturii morfologice. Aceasta include, de asemenea,
utilizarea metodelor de sintaxă și de construire a cuvintelor. Dacă
nu cunoaștem gramatica, copilul nu este, în principiu, capabil să
susțină comunicarea verbală.
Copiii învață gramatica în mod inconștient: imită
discursul adulților și folosesc metoda de generalizare. Este
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important ca profesorul să acorde atenție fiecărei părți a
discursului, să-l ajute pe copil să învețe toate metodele de formare
a cuvintelor și, de asemenea, să înțeleagă toate construcțiile
sintactice posibile. Copiii ar trebui să-și construiască în mod liber
enunțuri simple și să poată produce un discurs coerent, corect din
punct de vedere gramatical în timpul comunicarii.
Pentru a forma cu succes cultura comunicării la prescolari,
este necesar să se dezvolte capacitatea unui discurs coerent, care
să se manifeste atât în timpul dialogurilor, cât și în timpul
monologurilor.
Pentru prescolari, principala modalitate de comunicare
este discursul dialogic. În primul rând, trebuie să se acorde atenție
formării abilităților lor de comunicare și de exprimare. Și acest
lucru nu se poate face fără intervenția intenționată a adulților.
Este important să predați preșcolarului modul în care să se
comporte corect în timpul comunicării dialogice. Copilul ar trebui
să poată asculta pe altul, să înțeleagă corect sensul cuvântului
altcuiva, să se alăture conversației în timp și să-și susțină părerea.
Cultură comunicării între copii include capacitatea de a
răspunde politicos la întrebări și de a putea formula întrebări în
mod independent. De asemenea, ei ar trebui să poată folosi
diferite mijloace de limbă, să explice ceva, să ia în considerare
situația în timpul comunicării.
223

Realizând fenomene lingvistice, copilul trebuie să facă
față unei alte sarcini, să se familiarizeze cu unele texte literare.
Textele artistice exercită o mare influență nu numai asupra
dezvoltării discursului copiilor, ci și asupra formării lor morale.
Începând cu cunoașterea lumii ficțiunii, copilul își
completează în mod activ propriul vocabular, discursul său
figurativ se formează într-un anumit ritm. De asemenea, ficțiunea
permite copiilor să dezvolte abilități creative în activitatea de
vorbire, să dobândească concepte morale și etice acceptate în
societate.
Vorbirea trebuie să fie proiectată astfel, încât să
corespundă scopului comunicării, conținutului ei, trebuie să fie
gramatical adevărată și expresivă. Datorită ficțiunii, copilul
dobândește un gust pentru bogăția limbii sale materne, formează
abilitatea de a încorpora diferite mijloace de expresivitate în
propriile enunțuri.
Prezența preșcolarilor la desfășurarea dialogului impune
comunicării orale câteva trăsături, dintre care definitorii ar fi
spontaneitatea și afectivitatea. Mesajul comunicării orale este
generat în procesul comunicării, fără a fi programat și organizat
din timp în structuri logice și coerente. De aceea în comunicarea
orală pot apărea incoerențe, repetări care pot fi grave sau
neglijabile. Însă ele pot fi ușor reparate, deoarece în comunicarea
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orală preșcolarul are posibilitatea să revină cu întrebări, explicații
și detalii suplimentare asupra unor chestiuni care au fost expuse
evaziv sau insuficient.
O altă trăsătură a stilului comunicării orale, este
expresivitatea, care se obține prin selectarea acelui material de
limbă care prin haina lui sonoră, contribuie la exprimarea mai
accentuată și mai plastică a mesajului [6, p.50].
Limbajul articulat și-a creat un mod de comunicare ce îi
aparține în exclusivitate, însă nu l-a împiedicat pe preșcolari să
utilizeze, pe o scară destul de largă, mijloacele non-verbale. Prin
forța împrejurărilor, nu toate s-au putut bucura de o dezvoltare
egală, numai pentru motivul că organismul uman nu dispunea de
posibilități fizice comparabile cu cele ale unor animale, în ceea ce
privește comunicarea cromatică. Dar în toate aceste domenii
ingeniozitatea preșcolarilor a compensat natura, imaginând
sisteme și dispozitive artificiale [5, p.253].
Preșcolarii

utilizează

mijloacele

non-verbale.

Cu

ingeniozitatea, cu mimică, gesturi își imaginează lucruri, lucrări,
povești fantastice, artificiale care stârnesc bucurie, veselie în
grupul respectiv.
Științele naturii se dezvoltă către construirea unui obiect
al cunoașterii supus legilor. În cadrul acestei obiectivări a
fenomenelor, preșcolarul încearcă să se excludă din cadrul
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procesului cunoașterii. Faptele se explică pornind de la ipoteze
fondate

pe

legi,

ipoteze

care

sunt

supuse

verificării

experimentale. Preșcolarul este centrul de unde se propagă
fenomenele umane, iar psihologia apare ca știință care trebuie să
fondeze cunoașterea producțiilor culturale. Interconexiunea
experienței trăite

cu expresia ca produs al manifestărilor

exterioare simbolice este calea de acces către înțelegere.
Fenomenele culturii sunt trăite de preșcolar, dar semnificațiile lor
nu valorează decât într-un cadru istoric și social [2,p.70].
Din preșcolaritate începe să se dezvolte comunicarea,
atitudinile, aptitudinile, deprinderile, iar apoi trebuie să se
dezvolte și cultura, cu greu înțeleasă de preșcolarii mici, dar care
valorează mult în dezvoltarea acestuia.
Cultura orală este globalizantă și relevă principiul
participării. Lucrurile, semnele, ființele coexistă în același
univers, care este definit ca o totalitate a mediului în care cultura
dobândită prin experiență este utilizată pentru a crea sens.
Cultura scrisă este o cultură critică, dezvoltându-se pe
baza unei tradiții argumentative cumulative, facilitată cu ajutorul
scrisului. Raționalitatea culturii scrise face astfel să apară
independența cuvintelor, a ideilor, a realului.
Distincția dintre un mod de gândire sintetic și intuitiv,
propriu emisferei cerebrale drepte, specific culturilor orale și un
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mod de gândire analitic și rațional, propriu emisferei stângi,
dezvoltat în culturile scrise a dat naștere unui mod de clasare a
culturilor de organizație. Unele culturi au la bază cultura grupului,
insistă pe relațiile interpersonale, solidaritate și cooperare, iar
altele sunt fondate pe culturi individualiste, privilegiind analiza,
separarea și izolarea elementelor [2, p.74].
Tot ce învață preșcolarii prin experiența lor de zi cu zi este
cultura; însă aceasta poate fi individualistă: în care preșcolarii nu
vor să dezvăluie, să vorbească, să analizeze despre experiențele
lor și una de cooperare: în care aceștia dezvăluie, povestesc,
participă la cât mai multe activități.
Comunicarea culturală este mesajul transmis în interiorul
unei comunități prin orice tip de creație umană (mentalitățile,
evaluările referitoare la timp și spațiu, trăirile religioase,
ritualurile, cutumele, codificările juridice, relațiile interumane și
ierarhizările sociale, percepțiile estetice, deprinderile de activitate
economică, raportul dintre reflexivitate și dinamică atitudinalcomportamentală, etc.). Este vorba despre comunicarea prin
limbajele nonverbale prin forme, culori, sunete muzicale, prin
mișcare, prin ritualuri, prin simboluri, prin obiectele cu caracter
practic (vestimentație, locuință, gastronomie etc.) și prin
simbolistica asociată acestora. Mesajul transmis este între
comunități cu identități culturale diferite și cu tot ce înseamnă
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acest schimb: influențe reciproce, schimburi de valori, facilitarea
unor clișee, creația colectivă. Aceste forme de manifestare a
culturii cu valoare comunicativă include și versiunea verbalizată
prin sistemele limbii orale și scrise. Fenomenul de comunicare
culturală cuprinde ideea de universalii ale gândirii și universalii
ale limbii, care explică forme identice de exprimare verbal sau
nonverbal la comunități umane care nu s-au aflat vreodată în
situațiile cunoscute de contact istorico-geografic sau de contact
cultural [1, p.7].
Ceea ce transmitem preșcolarilor prin sunete, simboluri,
culori, sunete muzicale, prin mișcări, prin vestimentație, gesturi,
ritualuri, obiceiuri, tradiții constituie comunicarea culturală. Prin
ceea ce transmitem schimbăm reciproc date, informații,
cunoștințe, valori, o gândire nouă, limbaj diferit, facilităm
comunicarea calitativă și cultura.
Cultura trebuie studiată ca fenomen al comunicării și toate
aspectele unei culturi pot fi examinate ca și conținuturi ale
comunicării. Cultura nu este un dat instrumental cu ajutorul căruia
se obțin efecte, însă poate fi mai bine înțeleasă, dacă este studiată
din punct de vedere al comunicării sociale la realizarea căreia
contribuie. Anumite obiecte de uz capătă valori simbolice,
servind ca semne de distincție socială [2, p.80].
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Înțelegerea culturii poate fi cunoscută numai cu ajutorul
comunicării sociale care contribuie la realizarea ei. Dacă
comunici preșcolarului cu cuvintele, cu vocabularul înțeles de el,
acesta va înțelege și va participa la propria lui dezvoltare.
Mecanismul enunțării lasă să se întrevadă caracteristica
principală a fenomenului de expresie culturală: medierea între
preșcolari și lume. La nivelul discursului individual, emițătorul
realizează de fiecare dată un act nou, situându-se într-un timp și
în circumstanțe noi față de cele ale momentului discursului.
Enunțarea are trei caracteristici fundamentale în ceea ce privește
subiectul. Odată cu pronunțarea lui eu în interiorul unui enunț, se
instaurează și o experiență nouă. Limba virtuală este actualizată
în discurs prin folosirea sa de către subiect; procesul de
personalizare a limbii într-un discurs pragmatic introduce o
relație; enunțarea include întregul raport cu lumea, în timp ce
discursul este instrumentul care permite satisfacerea nevoii de
legătură cu exteriorul [2, p.83].
Când comunică preșcolarul redă ceva nou, sau se află întrun loc nou, sau observă persoane noi, acestea oferindu-i
experiențe noi. Prin comunicare acesta își creează propriul
discurs, propriul stil, un limbaj personalizat, permițându-i o
satisfacere proprie lui, cât și cu cei din jur.
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Este important să putem privi lumea ca un sistem
complex, indiferent dacă ne situăm în era modernă sau
postmodernă, tocmai pentru că aceste sisteme sunt atât de riguros
sistematizate, și, mai ales, interesant conectate, încât orice
schimbare într-un singur element al sistemului are efectele sale pe
măsură. Argumentul care stă la baza așa-presupusei „fragilități” a
sistemului social, de exemplu, este însuși nucleul acestuia: natura
umană. Invariabilitatea acesteia (individualitatea asociată cu
capacitatea de raționare) se schimbă în cadrul societății și
evoluează. Așadar, natura umană rămâne neschimbătoare – ea
este mereu acolo. Dar elementul care dă tonul complexității sunt
schimbările, metamorfozele culturale care se abat asupra sa – dea lungul secolelor [7, p.52].
Lumea se schimbă de la o zi la alta, evoluează și prezintă
efecte atât pozitive cât și negative, însă cultura și comunicarea vor
exista și se vor intersecta. Schimbările aduc noul, aduc cultură,
aduc tehnici și instrumente de comunicare calitativă.
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Résumé: Cet article traite des repères théoriques de
l'intelligence émotionnelle qui jouent un rôle important dans la
structure de la personnalité, car elle assure le succès dans la vie
personnelle et professionnelle, dans l'activité éducative, dans
l'accomplissement des jeunes, dans l'adaptation sociale et dans
la gestion réussie. La promotion du développement émotionnel
démontre que la capacité à réguler les émotions est un trait
positif, associé à des performances positives sur le lieu de travail.
Ainsi, les personnes qui possèdent un niveau accru d'intelligence
émotionnelle font preuve de qualités de leadership et ont de plus
grandes chances de succès dans divers domaines, formant, en
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même temps, des relations plus harmonieuses avec leurs pairs, en
utilisant non seulement des stratégies, des idées, mais et des
émotions.
Termes clés: intelligence émotionnelle, performance
professionnelle, leadership, émotions.
1. Introducere
Termenul „inteligenţă” provine de la cuvântul latin
„înteligere”, ceea ce înseamnă „a relaţiona”, „a organiza”, „a
stabili relaţii între relaţii”. Terminologia sugerează faptul că
inteligenţa depăşeşte gândirea, care se limitează la stabilirea
relaţiilor dintre însuşirile esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor
şi nu a relaţiilor între relaţii.
Complexitatea acestei laturi a personalităţii derivă din
modul ei de abordare în istoria filozofiei şi psihologiei. Inteligența
nu este doar o capacitate academică, o facultate strict ştiinţifică
sau un talent pentru teste. Ea reflectă o aptitudine de a înţelege
mediul, de a da un sens lucrurilor şi de a imagina soluţii practice.
Inteligenţa nu este redusă doar la capacităţi verbale şi
logico-matematice. Există inteligenţă raţională, care exprimă
funcţii mentale, reprezentată prin coeficientul intelectual I.Q. și
inteligenţă emoţională, care funcţionează pe baza sensibilităţii,
reprezentată prin coeficientul emoțional (E.Q.).
2. Inteligența Emoțională: definire, caracteristici
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Conceptul de inteligență emoțională (IE), denumit uneori
coeficient emoțional (EQ), a apărut în anii 60, însă a devenit
cunoscut trei decenii mai târziu, datorită lui Daniel Goleman.
Acesta a fost unul dintre promotorii conceptului de inteligență
emoțională și autorul a numeroase cărți pe această temă, una
dintre care fiind „Inteligenţa Emoţională” apărută în 1995 în care
afirmă că omul are două minţi: una raţională şi alta emoţională [6,
p.33].
Inteligenţă emoţională este acea abilitate de a recunoaşte
sentimentele noastre şi pe ale oamenilor din jur, dar şi de a le
controla. Astfel, datorită posibilităţii de a sesiza diferite emoţii şi
de a le numi avem oportunitatea de a acţiona şi gândi într-un
anume fel, ceea ce ne ajută să fim echilibrați pe mai multe planuri
(personale, profesionale, în relaţia de cuplu şi cea cu cei mici). O
parte importantă a inteligenței emoționale este capacitatea de a
descrie cu sinceritate propriile emoții, abilitatea de a rezista
panicii și de a respinge emoțiile rele\negative (furie, gelozie,
iritare, invidie, răutate).
De asemenea, mulți adepți ai acestui concept susțin că
inteligența emoțională joacă un rol semnificativ în activitatea
educațională, în realizarea tinerilor, în adaptarea socială, în
orientarea profesională, precum și în managementul de succes.
Astfel, persoanele care posedă un nivel sporit al inteligenţei
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emoţionale au rezultate mai bune la serviciu, o sănătate mentală
mai bună decât a celorlalţi oameni, dau dovadă de calităţi de lider
şi au şanse mai mari de reuşită în varii domenii, formând,
totodată, relații mai pline de armonie cu semenii lor. De exemplu,
autori R. Cooper, A. Sawaf consideră că coeficientul de
inteligență emoțională (EQ) are o pondere mai mare decât
valoarea IQ.
Salovey și Mayer [11, p.187] au definit inteligența
emoțională drept „o formă de inteligență socială care implică
capacitatea de a monitoriza emoțiile proprii și ale altora, de a face
deosebire între ele și de a folosi aceste informații pentru a gândi
și a acționa”. În același an, un studiu empiric a demonstrat că
„aspectele inteligenței emoționale par a fi abilități, în sensul
tradițional, care pot fi măsurate” [8, p.779].
Bar-On [1, p.12] a argumentat că inteligenţa emoțională și
socială sunt predictori mai buni ai succesului în viață. Autorul a
definit inteligența emoțională drept „o serie de capacități,
competențe

și

abilități

non-cognitive

care

influențează

capacitatea cuiva de a reuși să facă față cerințelor și presiunilor
de mediu”.
Modelul non-cognitiv al lui Bar-On [1, p.14] definește
inteligența emoțională ca fiind o serie de capacități, competențe
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și abilități non-cognitive care influențează capacitatea cuiva de a
reuși să facă față cerințelor și presiunilor de mediu”.
Bar-On distinge 15 componente conceptuale care se referă
la 5 dimensiuni specifice ale inteligenței emoționale și sociale.
Aceste dimensiuni sunt:
 inteligența emoțională intrapersonală - reprezentând
abilități, capacități, competențele și abilitățile legate de
sine însuși;
 inteligența intrapersonală - reprezentând abilitățile și
funcționarea interpersonală;
 inteligenta emoțională de adaptare - reprezintă abilități de
adaptare

la

cerințele

noi

alele

mediului

prin

dimensionarea eficientă a situațiilor problematice;
 inteligența emoțională de gestionare eficientă a stresului;
 inteligența emoțională a stării generale de spirit - care se
referă la capacitatea de a se bucura de viață.
D. Goleman evidențiază cinci abilități generale ale
inteligenţei emoţionale:
 Conştientizarea de sine reprezintă capacitatea de a
recunoaşte şi de a înţelege stările personale şi emoţiile noastre,
dar şi efectul lor asupra altor persoane. Particularităţile acestei
conștientizări sunt date de încrederea în sine, evaluări personale
realiste, precum şi un simţ al umorului autocritic.
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 Autoreglarea sau managementul emoțiilor personale
(self-management) este capacitatea de a ne controla sau
redirecţiona impulsurile şi acele stări care au un potenţial
distrugător la adresa noastră, dar şi tendinţa de a gândi înainte de
a acţiona, anulând judecată pripită.
 Motivaţia internă remarcă acea pasiunea instrinsecă ce ne
motivează mai mult decât recompensele externe când vrem să
ducem un lucru la bun sfârşit. Poate fi vorba despre o credinţă
interioară referitoare la lucrurile cu adevărat importante din viaţă,
dorinţa de a învăța, bucuria de a descoperi şi de a efectua ceva,
sentimente care apar atunci când persoana este implicată într-o
anumită acţiune.
 Empatia presupune abilitatea de a înţelege emoţiile altor
persoane şi să posede aptitudinea de a trata oamenii potrivit
reacţiilor emoţionale pe care le au. Ca semne distinctive ale sale
enumerăm capacitatea de a consolida calităţile şi de a le menţine,
dispoziţia de a interacţiona adecvat cu oamenii care intră în
contact cu tine şi care aşteaptă ceva de la tine.
 Abilitățile sociale vizează priceperea de a gestiona relaţii
şi de a crea conexiuni, dar şi abilitatea de a găsi un numitor comun
şi de a construi o relaţie de prietenie, în asta constau abilităţile
sociale. Eficienţa în a lua decizii, puterea de convingere şi
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priceperea în gestionarea conflictelor se numără printre
particularitățile acesteia [12].
3. Măsurarea inteligenței emoționale.
Instrumentul de măsurare a Inteligenţei Emoţionale
conform modelului aptitudinal este Testul de Inteligență
Emoțională Mayer-Salovey-Caruso [8, p. 7] (Mayer-SaloveyCaruso Emotional Intelligence Test, MSCEIT; Mayer, Salovey şi
Caruso, 2002). MSCEIT este compus dintr-un număr total de 141
de itemi, fiind foarte asemănător cu modele de teste cognitive.
Inteligenţa emoţională ca trăsătură se măsoară cu
Inventarul Coeficientului

Emoţional (Emotional Quotient

Inventory, EQ-i; Bar-On, 1997) [1, p.21], care este un chestionar
de

Inteligenţă

Emoţională

pe

modelul

inventarelor

de

personalitate. EQ-i cuprinde 133 de itemi scurţi, răspunsurile
fiind colectate pe o scală Likert cu valori între unu şi cinci (unde
1 = „neadevărat pentru mine” și 5 = „adevărat pentru mine”).
Un alt exemplu este Testul pentru inteligență emoțională
după R. Bar-on și D. Goleman.
Testul inteligenței emoționale a Universității Swinburne
(SUEIT) [10, p.6] oferă un scor total de inteligență emoțională,
precum și scoruri pe cinci factori:
 recunoașterea și exprimarea emoțională (în sine) capacitatea de a identifica sentimentele; proprii și stările
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emoționale, capacitatea de a exprima acele sentimente interioare
altora;
 emoțiile cogniției directe - măsura în care emoțiile și
cunoștințele emoționale sunt încorporate în luarea deciziilor și /
sau rezolvarea problemelor;
 înțelegerea emoțiilor externe - abilitatea de a identifica și
de a înțelege emoțiile celorlalți și cele care se manifestă în stimuli
externi;
 gestionarea emoțională - abilitatea de a gestiona emoțiile
pozitive și negative atât proprii , cât și a altor persoane;
 controlul emoțional - modul în care statele emoționale
trăite la locul de muncă, cum ar fi furia, stresul, anxietatea și
frustrarea, sunt controlate.
Evaluarea nivelului de dezvoltare a inteligenţei emoţionale
se asigură cu succes în cazul aplicării Bateriei de teste pentru
determinarea profilului inteligenţei emoţionale în funcţie de nivelul
de dezvoltare al celor cinci componente ale inteligenţei
emoţionale – BTPIE, autori R.Wood și H.Tolley [12].
BTPIE conţine un anumit număr de teste pentru fiecare
dintre cele cinci componente structurale ale inteligenţei emoţionale:
autoreglarea, conştiinţa de sine, motivaţia, empatia, abilităţile
sociale.
4. Valoarea inteligenței emoționale în context profesional
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Unii specialiști afirmă că EQ – coeficientul de inteligență
emoțională este chiar mai important decât IQ – coeficientul de
inteligență generală, mai ales în anumite situații specifice cu care
ne confruntăm în viață. Un exemplu ar putea fi interviul de
angajare. O persoană cu o inteligență emoțională mai mare își va
gestiona mai bine emoțiile, va fi mai automotivată, va accepta
feedback-ul negativ și se va înțelege mai bine cu colegii sau cu
clienții.
De asemenea, inteligența emoțională are implicații în
toate aspectele vieții, de la familie, pană la prieteni sau carieră.
Deși părerile specialiștilor sunt împărțite, putem spune că un
angajat care va da dovadă de inteligență emoțională va avea șanse
mai mari să aibă o performanță mai bună la locul de muncă.
Persoanele care au abilitatea de a accepta criticile constructive,
capacitatea de a se gândi la consecințele unei decizii înainte să
acționeze, pot gestiona situațiile stresante, pot rezolva problemele
complexe și pot coopera cu ceilalți, sunt acelea care se remarcă la
locul de muncă.
D. Goleman în cartea „Inteligența emoțională în
leadership” scoate în evidență următorul aspect: „Starea de spirit
pozitivă a angajaților are implicații directe asupra rezultatelor în
afaceri. Stările de spirit, a dezvăluit studiul efectuat la Yale,
influențează eficiența cu care lucrează oamenii; dispozițiile
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optimiste stimulează cooperarea, onestitatea și performanțele în
afaceri” [3, p.35]. Astfel, inteligența emoțională este o
componentă a succesului și pe plan profesional.
Inteligența emoțională se dovedește a fi crucială mai ales
pentru funcțiile înalte de la locul de muncă. Putem spune că un
lider are nevoie de un grad mare de inteligență emoțională, pentru
că în activitatea curentă este nevoit să gestioneze situații stresante
și să găsească soluții fără a-i învinovăți pe ceilalți de probleme ori
eșecuri. Astfel, liderii care au inteligență emoțională pot gestiona
un conflict în așa fel încât angajații să fie motivați și, de
asemenea, pot stimula crearea unui mediu care îi încurajează pe
ceilalți să aibă performanțe ridicate. Și performanța este uneori
legată de empatie, iar liderii cu inteligență emoțională au
capacitatea de a vedea ce îi face fericiți pe angajații lor.
Încurajarea unui mediu relaxant poate îmbunătăți semnificativ
productivitatea.
Mittal E.V şi coautorii [9, p.3] lansează ideea potrivit
căreia conducătorii eficienți se caracterizează prin următoarele
note definitorii: sunt conștienți de impactul lor asupra altora și
ştiu să-l folosească în avantajul lor; au empatie față de ceilalți;
totuși pot lua decizii dificile; sunt pasionați de ceea ce fac și
demonstrează aceasta; echilibrează sentimentul și logica în luarea
deciziilor; sunt comunicatori excelenți; creează legături personale
240

cu oamenii, conduc pentru rezultate cu sensibilitate față de
ceilalți.
Cei mai eficienți lideri care sunt cunoscuți au mari rezerve
de empatie, perspicacitate interpersonală, conștientizare a
propriilor sentimente și conștientizare a impactului lor asupra
celorlalți, dar, mai important, ei aplică aceste capacități în mod
judicios pentru a beneficia cât mai bine de situație. Cheia pentru
aceasta este autoreglementarea: având un anumit nivel minim al
acestor inteligențe emoționale, liderul va fi eficient, atâta timp cât
este emoţional canalizat în mod corespunzător. Însă trebuie să se
ia în considerare și rolul important al altor calități care conduc la
o conducere eficientă, cum ar fi capacitatea mentală, încrederea,
integritatea, energia de propulsie și înțelepciunea.
D. Fodor [5, p.42] menţionează 4 sisteme de conducere în
contextul inteligenţei emoţionale:
1.

Sistemul autoritar exploatator – puterea de decizie şi

controlul este concentrate la vârful ierarhiei, sistemul de
comunicare este slab structurat, nu există preocupări pentru
problemele oamenilor;
2.

Sistemul autoritar binevoitor - asemănător cu precedentul,

dar există preocupare formală faţă de problemele oamenilor;
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3.

Sistemul consultativ – deși se păstrează prerogativele

autorităţii sistemul este sensibil la problemele şi opiniile
oamenilor;
4.

Sistemul participativ – sistem democrat, luderul acordă

atenţie prioritară grupului, membrii grupului participă la luarea
deciziilor şi îşi asumă responsabilități.
Lowe și Kroeck [7, p.389] sugerează că un lider dat poate
fi atât transformator, cât și tranzacțional. Liderul transformator
este unul care sporește gradul de conștientizare și interes în grup
sau organizație, sporește încrederea indivizilor sau a grupurilor și
încearcă să orienteze preocupările subordonaților către realizare
și creștere, mai degrabă decât spre existență. Liderul tranzacțional
îndeplinește nevoile subalternilor în schimbul performanţelor
aşteptate de la aceştea.
5. Dezvoltarea inteligenței emoționale
Inteligența emoțională

poate fi și dobândită ori

îmbunătățită pe parcursul vieții prin antrenament, axat pe
următoarele aspecte:
 Îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți. Nu ne este ușor tuturor
să fim empatici, însă putem face un efort pentru a ne pune în locul
celorlalți. Astfel, îi vom putea înțelege mai ușor și vom ști cum să
reacționăm în anumite situații.
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 Controlarea și gestionarea emoțiilor. De fiecare dată când
sunteți supărat sau stresat, încercați să vă mențineți calmul și
căutați motivele (cauzele reale) din spatele emoțiilor negative pe
care le simțiți.
 Asumarea responsabilității. Asumați-vă responsabilitatea
pentru acțiunile și comportamentul Dumneavoastră și acceptați
critica constructivă, fără a da vina pe ceilalți sau a găsi scuze
pentru propriile fapte ori cuvinte.
 Conștientizarea modului în care emoțiile ne influențează
raționamentul. Odată ce știți exact ceea ce simțiți, vă puteți gândi
la modul cum vă influențează aceste emoții gândurile și
comportamentele.
 Transformarea emoțiilor negative în emoții pozitive. Odată
ce identificați ceea ce simțiți, veți decide în mod autentic dacă
emoția va fi considerată „amic” sau „dușman”. Furia poate ajuta
în anumite momente, când vreți să vă apărați un principiu, însă vă
poate influența negativ atunci când aveți o discuție cu un coleg la
locul de muncă.
 Observarea sentimentelor celorlalți. Înțelegerea modului în
care simt ceilalți oameni este unul dintre elementele cheie pentru
creșterea gradului de inteligență emoțională. Acordând atenție
emoțiilor pe care ceilalți le simt, putem înțelege mai bine cum
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percepția și comportamentul acestor persoane pot fi influențate
[13].
5.

Concluzii:
 Inteligența emoțională este o componentă din sfera

personalității care influențează toate aspectele vieții – de la
dimensiunea personală la cea profesională - și ne ajută să atingem
mai ușor obiectivele pe care ni le-am propus, să fim parteneri,
prieteni sau angajați mai buni. Așadar, inteligența emoțională
facilitează identificarea căilor şi aplicarea soluțiilor de succes în
activitățile realizate în diverse contexte sociale.
 Inteligența emoțională vizează cinci componente structurale:
autoreglarea, conştiinţa de sine, motivaţia, empatia, abilităţile
sociale.
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MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A JOCURILOR
DIDACTICE ÎN FORMAREA CONCEPTULUI DE
NUMĂR NATURAL LA VÂRSTA TIMPURIE
Maria PERETEATCU, doctor,
conferențiar universitar, Universitatea de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica
Moldova
Annotation: In this article are elucidated the opinions of
several authors on the didactic game, the structural elements of
the didactic game and the ways of capitalizing the didactic games
in the formation of the concept of natural number at an early age.
Special attention is paid to didactic games with mathematical
content that contribute to the formation of the concepts of
number, numbering and numbers in children of early age.
Keywords: game, didactic game, mathematical didactic
game, exercise game.
Jocul didactic – „acţiune ce valorifică la nivelul instrucţiei
finalităţile adaptative de tip recreativ propriu activităţii umane” [4].
Jocul didactic – „specie de joc care îmbină armonios
elementul instructiv-educativ cu cel distractiv” [7].
Jocul didactic – „un mijloc de facilitare a trecerii copilului de
la activitatea dominantă de joc la cea de învăţare” [3].
Jocul didactic – „un ansamblu de acţiuni şi activităţi care, pe
baza bunei dispoziţii şi a deconectării, realizează obiective ale
educaţiei intelectuale, morale, fizice, etc. [1].
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Termenul „didactic” asociat jocului accentuează componenta
instructivă a activităţii şi evidenţiază că acesta este organizat în
vederea obţinerii unor finalităţi de natură informativă

şi

formativă specifice procesului de învăţământ.
Jocul didactic prezintă ca notă definitorie îmbinarea
armonioasă a elementului instructiv cu elementul distractiv,
asigurând o unitate deplină între sarcina didactică şi acţiunea de
joc. Această îmbinare a elementului instructiv-educativ cu cel
distractiv face ca, pe parcursul desfăşurării sale, copiii să trăiască
stări afective complexe care declanşează, stimulează, intensifică
participarea la activitate, cresc eficienţa acesteia şi contribuie la
dezvoltarea diferitelor componente ale personalităţii celor
antrenaţi în joc.
Spre deosebire de alte tipuri de jocuri, jocul didactic are o
structură aparte. Elementele componente ale acestuia sunt:
 scopul jocului
 conţinutul jocului
 sarcina didactică
 regulile jocului
 elementele de joc.
Scopul jocului – reprezintă o finalitate generală spre care
tinde jocul respectiv şi se formulează pe baza obiectivelor de
referinţă

din

programa

activităţilor
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instructiv-educative.

Scopurile jocului didactic pot fi diverse: consolidarea unor
cunoştinţe teoretice sau deprinderi, dezvoltarea capacităţii de
exprimare, de orientare în spaţiu şi timp, de discriminare a
formelor, mărimilor, culorilor, de relaţionare cu cei din jur,
formarea unor trăsături morale, etc.
Conţinutul jocului – include totalitatea cunoştinţelor,
priceperilor şi deprinderilor cu care copiii operează în joc.
Acestea au fost însuşite în activităţile anterioare. Conţinutul poate
fi extrem de divers: cunoştinţe despre plante, animale,
anotimpuri, viaţa şi activitatea oamenilor, cunoştinţe matematice,
istorice, geografice, conţinutul unor basme, poveşti, ş.a.
Conţinutul jocului trebuie să fie bine dozat, în funcţie de
particularităţile de vârstă ale copiilor, să fie accesibil şi atractiv.
Sarcina didactică indică ce anume trebuie să realizeze
efectiv copiii pe parcursul jocului pentru a realiza scopul propus.
Se recomandă ca sarcina didactică să fie formulată sub forma unui
obiectiv operaţional, ajutându-l pe copil să conştientizeze ce
anume operaţii trebuie să efectueze. De asemenea se recomandă
ca sarcina didactică să nu solicite doar sau în primul rând, procese
numerice, ci să implice în rezolvarea sa şi gândirea (operaţiile
acesteia), imaginaţia, creativitatea copiilor. Sarcina didactică
trebuie să fie în concordanţă cu nivelul de dezvoltare al copilului,
accesibilă şi, în acelaşi timp, să fie atractivă.
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Regulile jocului concretizează sarcina didactică şi realizează
legătura dintre aceasta şi acţiunea jocului. Precizează care sunt
căile pe care trebuie să le urmeze copiii în desfăşurarea acţiunii
ludice pentru realizarea sarcinii didactice. Sunt prestabilite şi
obligatorii pentru toţi participanţii la joc şi reglementează
conduita şi acţiunile acestora în funcţie de structura particulară a
jocului didactic.
Regulile jocului prezintă o mare varietate:
 indică acţiunile de joc;
 precizează ordinea, succesiunea acestora;
 reglementează acţiunile dintre copii;
 stimulează

sau

inhibă

anumite

manifestări

comportamentale.
Cu cât regulile sunt mai precise şi mai bine însuşite, cu atât
sarcinile didactice uşor de realizat, iar jocul este mai interesant şi
mai distractiv.
Regulile trebuie să fie simple, uşor de reţinut prin formulare
şi posibil de respectat de către toţi copiii, accesibile.
Elementele de joc – includ căile, mijloacele folosite pentru
a da o coloratură plăcută, atractivă, distractivă activităţii
desfăşurate. Conceperea lor depinde în mare măsură de
ingeniozitatea cadrului didactic [8]. Literatura de specialitate
oferă o serie de sugestii în acest sens: folosirea unor elemente
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surpriză, de aşteptare, întrecere individuală sau pe echipe,
mişcarea, ghicirea, recompensarea rezultatelor bune, penalizarea
greşelilor comise, ş.a.
Sarcina cadrului didactic este de a găsi pentru fiecare joc,
elemente de joc cât mai variate, deosebite de cele folosite în
activităţile anterioare, în caz contrar existând riscul ca acestea să
nu mai prezinte atractivitate pentru copii, esenţa jocului fiind, în
acest caz, compromisă [8].
Folosit cu maiestrie, jocul didactic matematic creeaza un
cadru organizatoric care favorizeaza dezvoltarea curiozitatii si
interesului copiilor pentru tema studiata, a spirilului de
investigatie și formarea deprinderilor de folosire spontana a
cunostintelor dobândite, relatii de
colaborare, ajutor reciproc, integrarea copilului în colectiv.
Jocurile didactice matematice au un mare rol în consolidarea,
aprofundarea, sistematizarea si verificarea cunostintelor în
dezvoltarea multilaterala a prescolarilor si a scolarilor mici. Prin
intermediul jocului didactic aceștia îsi îmbogatesc experienta
cognitivă, învață să manifeste o atitudine pozitivă sau negativă
față de ceea ce întâlnesc, își educă voința și pe această bază
formativă își conturează profilul personalității. Jocul didactic este
necesar deoarece prin el copilul trece lent, recreativ, pe nesimțite
spre o activitate intelectuală serioasă.
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Jocul didactic realizează cu succes conexiunea inversă. Prin
joc, atât cadrul didactic cât și copilul primesc informații prompte
despre efectul acțiunii de predare-învățare, despre valoarea
veridică a cunoștințelor sau a răspunsurilor pe care copilul le dă
la sarcina didactică pusă în evidență. Prin această informație
inversă, imediat efectivă despre randamentul și calitatea
procesului

didactic

devine

posibilă

reactualizarea,

reconștientizarea și aprecierea procesului
învățării, dând posibilitatea institutorului să controleze și
autocontroleze cum au fost însușite, înțelese elementele
cunoașterii. Confirmarea imediată a răspunsului are un efect
psihologic dinamizant, mobilizator pentru copil, stimulându-i
activitatea ulterioară de învățare. Bucuria succeselor mărește
încrederea în forțele proprii, promovează progresul intelectual al
celui care învață.
Prin folosirea jocului didactic se poate instaura un climat
favorabil conlucrării fructuoase între copii în rezolvarea sarcinilor
jocului, se creează o tonalitate afectivă pozitivă de înțelegere, se
stimulează dorința copiilor de a-și aduce contribuția proprie. În
joc institutorul poate sugera copiilor să încerce să exploreze mai
multe alternative, se poate integra în grupul de copii în scopul
clarificării unor direcții de acțiune sau pentru selectarea celor mai
favorabile soluții.
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Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi
informații, se pot verifica și consolida anumite cunoștințe,
priceperi și deprinderi, se pot dezvolta capacități cognitive,
afective și volitive ale copiilor. Copiii pot fi activizați să rezolve
în joc sarcini didactice cu mari valențe formativ-educative cum
sunt: analiza și sinteza situației problemă, identificarea situației,
descrierea acesteia, identificarea personajelor și descrierea lor,
formularea de întrebări pentru clarificări, elaborarea de
răspunsuri la întrebări, aprecierea soluțiilor prin comparare,
explorarea consecințelor [8].
Prin mobilizarea specială a activității psihice jocul didactic
devine terenul unde se pot dezvolta cele mai complexe și mai
importante influențe formative:
 i se creează copilului posibilitatea de a-si exprima
gândurile si sentimentele; îi dă prilejul să-și afirme eu-l,
personalitatea;
 stimulează cinstea, răbdarea, spiritul critic și
autocritic, stăpânirea de sine;
 prin joc se încheagă colectivul clasei (grupei),
copilul este obligat să respecte inițiativa
colegilor și să le aprecieze munca, să le recunoască
rezultatele;
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 trezește și dezvoltă interesul copiilor față de
învățătură, față de școală, față de matematică;
 contribuie la dezvoltarea spiritului de ordine, la
cultivarea dragostei de muncă, îl
obișnuiește cu munca în colectiv;
 cultivă curiozitatea științifică, frământarea,
preocuparea pentru descifrarea necunoscutului;
 trezește emoții, bucurii, nemulțumiri [5].
Printre clasificările realizate de mai mulți autori ne-am oprit
asupra clasificării realizată de autorii Antohe V., Gherghinoiu C.,
Obeadă M. în lucrarea: „Metodica predării matematicii. Jocul
didactic matematic. Suport de curs”, Brăila 2002 [2].
Autorii clasifică jocul didactic matematic împărţindu-l în trei
categorii:
1.Jocuri didactice de formare de mulţimi care implică
exerciţii de: grupare, separare, exemplificare care vor duce la
dobândirea abilităţilor de identificare, seriere, selectare şi formare
de mulţimi.
2.Jocuri didactice de numeraţie care contribuie la
consolidarea, verificarea deprinderilor de aşezare în perechi,
comparare, numărare conştientă, de exersare a cardinalului şi
ordinalului, de familiarizare cu operaţiile matematice de formare
a raţionamentelor de tip ipotetico-deductiv.
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3.Jocuri logico-matematice care urmăresc familiarizarea
copiilor cu operaţiile cu mulţimi.
O altă clasificare pe care o găsim îm literatura de specialitate
este în funcție de aportul lor formativ (pot fi clasificate tinând
cont de acea operație a gândirii careia sarcina jocului i se
adresează în mai mare măsură)
a) Jocuri pentru dezvoltarea capacității de analiză
Exemplu:
• "Jocul negației" prin care se urmărește să se nască la copii
ideea negației logice și acest lucru se poate realiza numai printro analiză amănunțită a tuturor atributelor pe care nu le are o piesă
oarecare din trusa de figuri logice.
• "Completeaza șirul" în care copiii trebuie să deducă regula
după care se obține un șir, analizând anterior termenii șirului.
b) Jocuri pentru dezvoltarea capacității de sinteză
Exemplu:
• Jocurile matematice cu numere naturale
• Jocuri didactice în care se efectuează operații cu numere
Exercițiile de sinteză se introduc dupa efectuarea celor de
analiză.
c) Jocuri didactice pentru dezvoltarea capacității de a efectua
comparații
Exemplu:
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• Compararea cantitativă a două mulțimi
• Recunoașterea egalității/inegalitatii a două numere
•

Compararea numerelor și ordonarea într-un șir

crescător/descrescător
d) Jocuri didactice pentru dezvoltarea capacității de a efectua
abstractizări și generalizări
Exemplu:
• "Cine știe ,răspunde" cu sarcina de a compune numere, de
a compune exerciții de adunare și scădere cu rezultat dat.
e)

Jocuri didactice pentru dezvoltarea perspicacității care

cuprind sarcini cu un grad ridicat de dificultate și care presupun
un bagaj de cunoștințe temeinice și o gândire logică.
Exemplu: "Cine are același număr?" - corespondența între
numărul de obiecte și cifră, formarea șirului numeric 1-10,
utilizând și cifrele corespunzătoare [6].
Stăpânirea numeraţiei în limitele 0-10 şi operarea în acelaşi
concentru sprijină analiza relaţiilor dintre mulţimi, a echivalenţei
numerice, dar şi a fenomenului de „conservare a cantităţii” –
considerat decisiv pentru dobândirea noţiunii de număr şi în
generalizarea caracteristicilor cantitative ale mulţimilor. Se
iniţiază în acest sens exerciţii-joc pentru a descoperi unitatea, ca
element al mulţimii. Operaţia de punere în corespondenţă asigură
intuirea constanţei sau conservării cantităţii, iar numeraţia
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asigură sprijinul verbal în înţelegerea ideii că, oricare ar fi
aşezarea spaţială a elementelor, cantitatea de elemente ale unei
mulţimi rămâne aceeaşi. În procesul didactic, copiii trebuie
conduşi să perceapă proprietatea numerică a mulţimilor, astfel
încât să perceapă atât elementele izolate care alcătuiesc
mulţimea, cât şi mulţimea ca întreg; altfel spus, desprinderea lui
unu faţă de multe. În formarea noţiunii de număr, educatoarea
trebuie să aibă concomitent în atenţie aspectele cardinal şi
ordinal, să realizeze sinteza acestora. Serierea numerică,
considerată drept ordonare crescătoare după diferite dimensiuni
(mărime, lungime, grosime, lăţime), solicită o coordonare în
ordonare (păstrarea constantă a criteriului cantitativ), iar
exersarea practică a acţiunii de seriere realizează sinteza pe plan
mental a aspectelor cardinal şi ordinal ale numărului. Acţiunea
de numărare pe diferite grupări omogene trebuie organizată
astfel încât copilul să înţeleagă că fiecare număr reprezintă o
cantitate diferită de obiecte (elemente). În acest scop, se vor
concepe situaţii cu sarcini de numărare a elementelor unor
mulţimi care reprezintă numere consecutive, fixându-se locul
fiecărui număr în şirul numeric, prin efectuarea unor operaţii de
comparare a diferitelor numere, în direcţia exprimării
„raportului” dintre două numere (cum este 7 faţă de 6 şi faţă de
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8 ?). Compunerea şi descompunerea numărului cu o unitate vor
sprijini achiziţia abilităţii de adunare şi scădere cu o unitate [5].
Activităţile pe bază de joc didactic-matematic sunt forme
specifice ce permit realizarea cu eficienţă a instruirii, cu funcţii
diferite, pe nivele de vârstă. La copiii de 3-4 ani, prin joc didactic
se asigură efectuarea, în mod independent, a unor acţiuni
obiectuale, se stimulează descoperirea prin efort direct a unor
cunoştinţe care vor conduce treptat spre însuşirea unor noi
cunoştinţe matematice. La copiii de 6-7 ani, jocul didactic
dobândeşte o nouă funcţie, aceea de consolidare şi verificare a
cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor.
Jocurile didactice si jocurile - exercitiu sunt cele mai
atractive si dinamice mijloace de realizare a conținuturilor
activităților matematice în grădinița de copii. Copiii învață să
numere succesiv iar conținutul activităților crește atât din punct
de vedere cantitativ cât și calitativ, învață să așeze fiecare număr
în șirul numeric și să raporteze numărul la cantitate, să compună
și să descompună numerele concret, să efectueze operații de
adunare și scădere, să rezolve probleme și să folosească un limbaj
matematic adecvat vârstei preșcolare. În continuare vom prezenta
câteva exemple:
Formarea noţiunii de număr prin conţinutul său am realizato prin jocul: ,,Cine este atent?’’
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Scopul jocului: realizarea corespondenţei dintre număr şi
mulţimea corespunzătoare.
Sarcina didactică: să încercuiască cifra care corespunde
numărului de obiecte desenate în fiecare casetă.
Material didactic: fişe de muncă independentă.
Regula jocului: copiii privesc cu atenţie elementele fiecărei
mulţimi de elemente desenate pe fişa primită. Numără cu atenţie
elementele fiecărei mulţimi şi încercuiesc cu creionul cifra care
corespunde numărului de obiecte desenate. Câştigă primii trei
copii care încercuiesc cifrele corecte.
Recompensa: un balon.
Cu acelaşi scop am realizat jocurile următoare: ,,Scrie cifra
corespunzătoare mulţimii din diagrame!’’ şi ,,Desenează în
diagrame atâtea obiecte câte îţi indică cifra’’. Am solicitat
copiilor să spună titlurile poveştilor în care apar trei personaje:
,,Capra cu trei iezi’’ – iezii sunt 3, ,,Cei trei purceluşi’’. La
sfârşitul activității au primit imagini cu cei trei iezi pentru ai
colora.
În predarea numărului şi a cifrei 7 am pornit de la povestea
,,Albă-ca-Zăpada şi cei şapte

pitici’’. Folosind ca pretext

povestea am consolidat numeraţia de la 1 la 7. Am folosit jocul
,,Cine răspunde mai repede?’’ Introducerea în joc am realizato cu ajutorul piticului venit la noi în clasă ca să verifice cât de
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bine ştim să numărăm. În traista piticului am pus mai multe
sarcini pentru copii. Colectivul de copii a fost împărţit în două
echipe. Câte un membru al echipei a venit pe rând în faţa grupei,
a scos un bilet şi a rezolvat sarcina. Fiecare răspuns corect a adus
echipei câte un punct.
Echipa câştigătoare a fost recompensată de pitic cu un jeton
reprezentându-l chiar pe el. Sarcinile
scrise pe bileţele au fost simple şi uşor de rezolvat de către
copii: numără scăunelele din casa
piticilor, farfuriile, lingurile, furculiţele, cuţitele, şerveţelele,
pătuţurile, pernele, plăpumioarele.
Cu ajutorul meu copiii au memorat cu uşurinţă versurile
corespunzătoare cifrei 7.
7 parc-ar fi o coasă, Nu vă temeţi, nu-i tăioasă.
Are coadă lungă, Să-i ajungă.
Un alt joc care s-a bucurat de succes în rândul copiilor l-a
constituit cel de mai jos: ,,Cine știe cât e ceasul?’’
Scopul jocului: realizarea corespondenţei între cifrele de
tipar şi cele de mână.
Sarcina didactică: să deseneze limba mică a ceasului astfel
încât să arate ora indicată în caseta de deasupra.
Material didactic: fişe cu imaginea de mai jos.
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Regula jocului: copiii au primit fişe reprezentând ceasuri şi
au avut ca sarcină să deseneze limba mică a ceasului astfel încât
să arate ora indicată în caseta de deasupra.
Recompensa: cei care au rezolvat corect sarcina primită au
fost recompensaţi cu un ceas de carton. Pentru cunoaşterea
succesiunii numerelor naturale am aplicat jocul: ,,Cine ştie să
numere mai departe?’’
Scopul jocului: învăţarea numeraţiei.
Sarcina didactică: să numere în ordine crescătoare în
concentrul 0 – 10.
Regula jocului: Jocul se desfăşoară pe rânduri. Primul copil
începe număratul la semnal şi se opreşte la semnal. Copilul care
greşeşte este eliminat putând reintra în joc dacă sesizează o
greşeală şi o corectează. Câştigă rândul în care au rămas cei mai
mulţi copii în joc.
Recompensă: rândul câştigător va fi aplaudat de cei care au
pierdut.
Concluzii:
Aceste jocuri sunt atât o metodă de relaxare a
preşcolarilor, dar totodată sunt şi o resursă prin care copiii sunt
activizaţi şi îşi însuşesc mult mai uşor noțiunile, conceptele
matematice. Prin abordarea matematicii apelând la cântec și
mișcare, unele dintre activitățile preferate de preșcolari,
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educatoarea deschide noi orizonturi de abordare a acesteia, copiii
având oportunitatea
de a descoperi că matematica poate fi una dintre cele mai
distractive activități. Totodată, ei sesizează că arealul de acțiune
al matematicii este mult mai vast decât cel monodisciplinar, el
întinzându-se chiar și în spațiul altor categorii de actitități,
inclusiv al activităților de educație muzicală. Ele se pot desfăşura
şi în timpul activităţilor de dezvoltare personală ca şi tranziţii.
Formarea conceptelor număr, numerație și cifre la preşcolari
s-a realizat printr-o serie de jocuri didactice cu conținut
matematic în cadrul cărora s-a urmărit consolidarea şi evaluarea:
• conceptelor prematematice (culori, mărimi, poziţii
spaţiale) şi a operaţiilor cu aceste concepte (comparaţii
între

obiecte

prin

raportarea

la

aceste

noţiuni

prematematice, clasificări – de la cel mai mic număr la cel
mai mare și invers, etc., formări de mulţimi;
• numerelor

și

cifrelor

în

limitele

1-10

(recunoaşterea şi scrierea cifrelor în limitele 1-10);
• operaţiilor cu numere (adunări, scăderi în limitele
1-10 cu o unitate, descompuneri, compuneri);
• recunoașterea cifrelor și asocierea cantității la cifră
în limita 10;
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• capacitatea de a recunoaşte numerele
(numeralele) cardinale și ordinale în limitele 1-10 etc.
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