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POEZIA LUI ION CARAION 

(Pseudonim literar al lui Stelian Diaconescu)

 

Rezumat: Starea de revoltă defineşte întreaga poezie a lui Caraion, urmând modulaţii estetice, coborâri şi urcări de ton, procese de interiorizare sau dimpotrivă de

exteriorizare, până la forma unui ţipăt de disperare neputând să-și găsească nicicând un răspuns, o soluție, iar din acest motiv un om care poartă în sine seminţele

suferinţei şi ale crizei nu poate scrie decât o poezie a stării de criză, poezie aflată într-o continuă actualitate datorită temei centrale abordate: omul și condiția sa. 

  

Cuvinte-cheie: experiență, neliniște, univers poetic, Ion Caraion 

  

 „Eu vin în numele poeziei pecare n-a scris-o nimeni” declară Ion Caraion, poet care „face parte dintr-o generație pierdută împreună cu D. Stelaru, Geo Dumitrescu, C.

Tonegaru, Ben Corlaciu, Al. Lungu etc.” pentru care cel de-al doilea război mondial a însemnat prin atmosfera, ororile și iradierile lui o experiență adeseori hotărâtoare,

debutând practic o dată cu sumbra vestire a acestui eveniment apocaliptic. În orice caz, pentru Caraion, poet al „momentului spiritual”, anii marelui măcel au marcat

începutul unei perioade întunecare, de tortură și pustiire sufletească. Mai mult ca oricare din confrații lui, el, spune Victor Pelea, și-a asumat cu luciditate conduita de om,

dar și de poet al timpului său, versurile sale nefiind altceva decât expresia unei sumbre experiențe, cea a războiului. Am putea chiar spune că s-a născut din spuma neagră a

acestui timp, ca un pescăruș întunecat menit să cânte vaerul unei lumi dezolate. 

            Pentru acest poet pentru care istoria poartă o însemnătate aparte, mai ales în ceea ce privește versurile sale, poezia devine sau cel puțin deschide calea unei confesiuni

animată de limbajul străzii astfel încât, „tinerii contestatari de după al doilea război mondial refuză să facă o poezie a poeticului și caută cu precădere temele antipoetice,

cuvântul impur, incitant.”  De aceea, în numeroase rânduri, versurile sale par a dezvălui  amintiri ce transcend barierele timpului și conturează răni cicatrizate sau care încă

supurează, ce pun în lumină imaginea unui timp trecut marcant ce conturează într-un final tema centrală a poeziei sale, punct de pornire în manipularea unui lanț al

simbolurilor rememoratorii. 

            Primul volum Panopticum din 1943, apărut la doi ani după Aritmetica lui Felix Anadan (Geo Dumitrescu) și cu doi ani înaintea Plantațiilor lui Constant Tonegaru,

afirma în mare măsură temele predominante ale generației „momentului-spiritual 45-46”: contestarea valorilor constituite, negația poeticului, coșmardescul, terifianul vieții

comune etc. Astfel, originalitatea lui Ion Caraion stă în concretizarea violentă a limbajului, trăsătura a lirismului modern ce nu mai acceptă ideea unui univers poetic natural

și supune unei operații de demitizare obiectele artistice tradiționale. În acest sens luna, lacul, floarea vor întâmpina ironii dintre cele mai crude. De asemenea, ca formă de

depoetizare a cosmosului se poate aminti supunerea elementelor pure, aeriene unui proces violent de concretizare astfel încât cosmosul revine la o materialitate  confuză,

lipsită de astrele luminoase, elemente întâlnite atât în volumul de debut cât și în Omul profilat pe cer din 1945 sau Cântece negre din 1947: 

            Se poate vedea pe măsură ce înaintăm în universul poetic original lui Caraion că tocmai acea tragere, sau mai bine zis retragere pe care o anunță versurile poetului va

constitui dominanta poeziei lui Caraion, reacția lui intimă în fața unui univers compact, de o grea materialitate. Până și unele noțiuni imateriale precum timpul, singurătatea

sau disperarea primesc atributele concretului întrucât vom vedea, timpul se va scămoși, solitudinea se va scoroji, în timp ce aerul va deveni tot mai vâscos transformându-l

într-unul din mesagerii unui univers dezolant, solitar, desacralizat și impur. Cum era de așteptat poetul va deveni captivul propriei materii, a propriului univers, a cavoului-

lume în termeni bacovieni: „Mă cunosc toate lucrurile,/ Nu mai sunt liber...”. Iar daca Bacovia reacționa împotriva universului de plumb resimțind angoasa, nevroza, Ion

Caraion se lasă copleșit în fața deznădejdei: „Pe timpul războiului,/ în noi cartierele au ars ca pălăriile calabreze de sport.” sau  „Într-o zi de octombrie, serioasă,/ au să răsară

scaieți negri-n plămân.” (...) „tristețea se preschimbase în gândaci.” 

            În juru-i, totul se va degrada și transforma într-un spectacol lamentabil, chiar teribilist: „Pe câmpul de flăcări sub care mă-nec/ trec fluvii de morți în picioarele goale/

și-un cer devastat – numai răni, numai răni - / ne curge prin oase cu pietre, cu țoale/ când din ganguri pitite sub tâmple, ies plante/ cu viermi și cu păr pe frunze înalte. // Nu-i

nici o întrebare atâta de tânără/ nu-i nici o piatră atîta de albă/ ca drumurile tulburătoare din luna noiembrie/ când sângele fetei plină de panică/ a umplut pădurile de

dezastre.” „Pe retina delicată, spune Henri Zalis, se vor asocia brusc crâmpeie de un cromatism sintetic, suprapunere de suspine și strigăte amare: Vă invit la masa de unde

n-o să puteți mînca nimic,/ pentru că toate cadavrele au intrat în putrefacție; unde translatorii nu mai au ce căuta: iar ultima/ noastră reacție/ rămâne netezirea acestui pântec

de proprietărit/ parțial de buric.” 

În fața lamentabilității atașată universului conceput, singura soluție pertinentă a poetului e de a se sinucide (volumul Omul profilat pe cer), promițând în același timp că va

distruge mitologiile. Totodată, privind chipul femeii iubite, Ion Caraion vede în ochii ei "cadavrele unei epoci epuizate". Mai mult decât atât, până și femeia apare drept

pitică și cenușie, însă gravitatea situației reiese din atributul stearpă care neagă orice condiție a existenței ființei sau a unui viitor existențial. În paralel cu aceste trăsături

umane, lumea poetului se contaminează cu o senzație copleșitoare de degradare, de putreziciune sau de-materializare, drept pentru care, orașele apar atinse de cangrenă. În
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fața contaminării nimic nu poate rezista. Ba mai mult, deși in lirica lui Caraion putem întrezări încercări de eliberare, de emancipare de sub semnul apocalipticului, totul se

întoarce împotriva-i, căci materia nu se lasă controlată. De aceea "poetului nu-i mai rămâne atunci decat violența disperării, accentuată printr-un limbaj voit antipoetic". 

 Ca prim rezultat, versurile lui Caraion se hrănesc dintr-o neliniște continuă, amplificată chiar de senzația de frică existențială și neputință: "Hei! cine-nșeală crângurile?

Cine/ s-a strecurat pe urma mea-n odaie?/ Mă uit la lună, luna se despoaie.../ Întreb tăcerea, râde-un mărăcine.../ Guzganii jerpeliți de-alergătură,/ cu nările cascate-n bătălie,/

pândesc din colț o pradă ce-ntârzie/ de prea mult timp și timpul tot n-o fură. / Și totuși e-un străin intrat de-aseară. / Mi s-a părut că-l văd întâi la ușă,/ pe urmă-nzorzonat ca

o papușă / s-a tot zbătut, dar nu putea să moară." Pășind în aceeași direcție, întreg ciclul "Târzia din țara vânturilor", de un lirism substantial, afirmă Eugen Simion, stă sub

semnul spaimei și al însingurării, poetul retrăgându-se mereu în lumea tenebrelor, neputincios de a traversa acea barieră a spasmului existențial: "Lebedele nu-mi știu zarea.

/ Cerul nu mă mai conține. / Când și când, doar disperarea/ Intră-n lespedea din mine..." (...) "E-n noi o spaimă care nu mai pleacă/ Și-o poartă peste care n-om mai trece...".

Până și pe Lazăr, reînviat, Ion Caraion îl vede altfel: pierdut, străin, damnat la o eternă singurătate la care poetul meditează în "Cele patru cercuri ale singurătății": "Am

trecut pe langa tine, Doamne, ca pe lângă un zid părăsit"; " Vâslesc în mine, vâslesc în singuratate." 

Deși unitară, întreaga masă lirică nu sfârșește prin a face abuz de teme. Pretutindeni vom întâlni în poemele sale imagini de o fulguranță izbitoare, schimbări de tonalitate,

intensitate și alte trăsături care nu fac altceva decât să constituie un puzzle care o dată refăcut repune totul în mișcare. Vorbim astfel de un univers poetic aflat într-un

continuu dinamism, determinându-l pe poet să redebuteze de fiecare dată, vorba lui Eugen Simion, părând a relua într-un nou poem tema pe care a părăsit-o în cel anterior

fără a epuiza însă subiectul. În totalitatea lor, versurile poetului constituie o confesiune tulbure, uneori care prezintă similarități cu lirica simbolistă: „Tu n-ai să mai visezi

târzii seraiuri,/ Eu n-am să mai cobor din tavernale;/ pe sânii puri ca două catedrale/ vor putrezi liturgice alaiuri...”. După cum se poate observa, „fondul moral pe care este

scrisă poezia lui Caraion rămâne unul răvășit”, sentimentul captivității, singurătatea, spaima, apăsarea și neliniștea funcționând ca mărci dominante într-un oraș în care după

propriile-i viziuni „putrezește tinerețea pe străzi”. Cumplit oraș ce recuperează în esență lumea-cavou bacoviană, o lume a propriei interiorități: „Oraș cu heleșteie, cu

sanatorii, cu depărtare/ orașul – protestare... / Nici luna, nici câmpul, nici râul/ nu-și tremură grîul/ prin tine/ oraș-pământ, oraș plictiseală, oraș mărăcine/ cu liniștea ruptă, cu

disperare, cu câini/ împotmolit de cicatrice pe mâini.” 

Toate acestea fiind spuse s-ar părea că poetul adoptă o viziune particulară asupra vieții și a condiției umane, lirica sa confesivă trădând percepția asupra lumii ca spațiu al

cruzimii și al alienării, un univers dominat de absurd și moarte fiind în fond un spațiu al neantului pe care poetul, în treacăt, încearcă să-l descrie. Dar îl descrie în așa fel

încât nihilismul lui merge până la capăt, iar căutarea unei salvări din ghearele infernului nu-și mai are rostul. Din această lume, până și divinul pare că s-a ascuns, și-a întors

fața de la propria creație pe care o lasă să hoinărească în absență, căzând până la urmă pradă morții. 

Referitor la punctele comune poeziei bacoviene și caraioniene, putem afirma cu certitudine că există unele zone de consubstanțialitate, influența simbolistului putând fi

identificată într-o serie de teme si motive valorificate precum: orașul ca spațiu al neantului, ca topos al captivității și extincției, sentimentul inutilității, al eșecului, al

derizoriului, alienarea omului, criza ontologică, disoluția ființei, agonia, ploaia, fumul, frigul ca trăsături ale universului conturat și altele. 

În plus, între poezia lui Caraion şi poetica avangardei există afinităţi profunde. Textele lui propagandistice sunt calificate de un suflu de revoltă şi indignare faţă de literatura

canonică şi tradiţională, faţă de esteticile academice şi sterile, rupte de lumea concretă, profund livreşti, false în raport cu viaţa, anacronice faţă de imperativele şi nevoile

existenţei contemporane. Opţiunea estetică a tânărului autor se referă la întoarcerea poeziei către cotidian, prozaic, cenuşiu, sordid, spre banal, trivial, marginal, spre lumea

periferică şi vernaculară, în ideea de a o lega de viaţă, de pulsul şi palpitaţiile acesteia. Caraion asimilează creator experienţa avangardistă, aşa cum va proceda şi cu cea

suprarealistă, o aplică, o distilează, o stilizează şi metamorfozează în transcrierea viziunilor sale poetice. Ea va intra, ca parte fundamentală a acesteia, în formula estetică a

poeziei lui, coagulată din mai multe influenţe, modele şi elemente poetice. Opera poetică a lui Ion Caraion este străbătută de la un cap la altul de o puternică vână

avangardistă, profundă şi consubstanţială universului liric al poetului şi concepţiei acestuia despre poezie, care se manifestă cu mai mare sau mică forţă de-a lungul

volumelor lui de versuri. Avangardismul este o coordonată estetică esenţială a poeticii lui Ion Caraion ce-i permite eliberarea din limitele canonului literar. Prin tehnicile

experimentate de generaţiile anterioare, recuperate într-o nouă experienţă şi o nouă estetică, poeziei i se deschid noi orizonturi, practic nelimitate, în capacitatea ei de

cuprindere şi expresie, prin transgresarea frontierelor dintre cuvinte, sensuri, obiecte, fiinţe, lumi, universuri. Poetica avangardistă oferă lui Caraion cadrul pentru

deschiderea poemului spre o libertate nelimitată în largile domenii ale poeziei, chiar ale celor nepoetice, investigate cu instrumentele furnizate de estetica urâtului, sfidarea

graniţelor între ariile de semnificaţii, capacitatea şi plăcerea de a asocia, inova, inventa, depoetiza, desacraliza, deconstrui, sfida, persifla, ironiza, explora, fără ordine, fără

logică şi fără canon, în toate dimensiunile existenţei, lumii şi ale universului, de a scotoci în toate sectoarele limbii şi ale limbajului, de a coborî poemul din aura lui de

solemnitate în plin banal, cotidian şi sordid (proces început chiar de la începutul aventurii lui poetice), de a silui poezia, a o scoate în stradă şi a o umili, silind-o să privească

în faţă realitatea dincolo de deghizări, răul lumii ascuns în fiinţe, în lucruri şi destine, universul dominat de tenebre, de spaime şi de terori ascunse, bântuit de ameninţările

morţii şi ale neantului.  

Marile teme şi toposuri ale operei lui Caraion se regăsesc, aproape în totalitate, între cele cultivate de poezia expresionistă: condiţia omului, criza existenţială, oraşul ca

spaţiu al pierzaniei, războiul, declinul umanităţii, hazardul existenţei, absurdul, cinismul destinului, viziunile groteşti, vedeniile escatologice, presimţirea sfârşitului,

coşmarul, apocalipsul, moartea, neantul. Poezia lui Caraion are în centru omul sfâşiat de suferinţă, victimă a istoriei, a cruzimii şi a tenebrelor, omul zdrobit de un destin

impenetrabil, care trăieşte o iluminare negativă, revelaţia absurdului şi a morţii, ca dimensiune fundamentală a existenţei umane. Stilistic, poemele sunt dezvoltate pe

coordonate sumbre, pline de tensiune, în discursuri poetice definite de violenţă, agresivitate, care comunică o viziune întunecată, plină de resentimente, de frustrare şi de ură. 
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METODA DIDACTICĂ INTERACTIVĂ – BAZA UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE 

 

 

Rezumat: Un învățământ de calitate se bazează pe o metodică predispusă adaptării cerințelor și nevoilor educaționale ale elevilor. Elevii școlii contemporane au nevoie de

provocări în toate registrele dezvoltării, metodele interactive având drept scop eficientizarea procesului educațional. 

  

Cuvinte-cheie: metodă interactivă, învățământ, reformă, brainstorm, cubul, pălării gânditoare 

  

I. METODA DIDACTICĂ ȘI PROBLEMATICA LUMII CONTEMPORANE 

Se cuvine menționat faptul că prin metodă, cuvânt provenit din grecescul methodos (metha – către, spre și respectiv odos – cale, drum), și aplicat în cadrul procesului

instructiv-educativ, termenul ar avea sensul de cale de urmat în vederea atingerii obiectivelor educaționale, cât și drum parcurs de cadrul didactic cu scopul de a ușura

elevilor dezvoltarea unor capacități cognitive, afective, psihomotorii, dar și motivaționale, întrucât acolo unde există motivație, totul dobândește un nou sens. 

            Referitor la metodele folosite în învățământul de masă, George Văideanu enunță unele trăsături ale metodelor, dintre care putem aminti:

Este selecționată de cadrul didactic și aplicată în lecții și activități extrașcolare;

Se folosește sub forma de variante sau procedee în funcție de nivelul, interesele sau trebuințele elevilor, având ca scop asimilarea temeinică a cunoștințelor;

Aduce o mai bună cooperare cu elevii.

Privitor la problematica desfășurării demersului educativ într-un mod care să satisfacă posibilitățile elevilor, s-a conturat în ultimul timp în cadrul sistemului de învățământ

românesc o nouă reformă care tinde să aducă un nou suflu vital în ceea ce privește pregătirea viitorului cetățean, astfel încât activitățile de predare-învățare au devenit

centrate pe activități care permit transferul de cunoștințe între discipline, abandonând în bună parte caracteristicile monodisciplinarității, dar nu în totalitate, punându-se

astfel accent pe ceea ce se numește în termeni actuali predare integrată. Reforma învățământului din România a adus astfel în prim-plan organizarea procesului instructiv-

educativ în concordanță cu noi metode de predare-învățare-evaluare, ce poartă numele actual de „Metode interactive”, care permit o mai buna adaptare a elevilor la cerințele

școlii actuale, reprezentând un real avantaj și pentru opțiunile profesorului în acțiunile de a-i sprijini pe elevi să descopere farmecul învățării și menirea educației,

permițându-le a se folosi de roadele cunoașterii, formându-și astfel caracterul și transformându-și totodată personalitatea. 

  

II. SPECIFICUL METODELOR INTERACTIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

Conform studiilor de specialitate, odată cu aplicarea în activitățile desfășurate la clasă a metodelor interactive s-a înregistrat o evidentă accesibilizare a conținuturilor

învățării în rândul elevilor, dar și un nivel de pregătire mai ridicat, atracția înspre noțiunile teoretice fiind mult mai bine înregistrată. Sub raport formativ, utilizarea

metodelor interactive în activitățile de predare-învățare contribuie la îmbunătățirea permanentă a calității procesului instructiv-educativ, dobândind un caracter activ-

participativ, cadrul didactic transformându-și fostul statut de simplu transmițător de informații într-unul care îi permite o interrelaționare productivă cu elevii, devenindu-le

astfel un partener, un co-participant la activitățile desfășurate la clasă. 

Desigur, ca orice schimbare ce se produce la un moment dat, specificul implementării metodelor interactive în învățământul românesc înregistrează sub raportul calității

utilizării lor o serie de avantaje, dar și dezavantaje, cu precizarea că numărul avantajelor depășește cu mult numărul dezavantajelor, dintre care putem aminti următoarele:

Oferă posibilități optime pentru abordări interdisciplinare ale anumitor teme abordate;

Unele metode facilitează munca în grup, sau cercetările efectuate din propria dorința;

Sporesc motivația pentru învățare, dezvoltându-se motivația intrinsecă;

Stimulează autonomia elevilor, cât și creativitatea acestora în soluționarea situațiilor

problematice apărute;

Se dezvoltă mai bune relații de cooperare între cadrul didactic și elevi, cât și între elevii

aceleiași clase. 

Vs.

Unele metode pun la încercare tactul pedagogic de care cadrul didactic trebuie să

dea dovadă, întrucât aplicarea metodelor se poate face în mod eronat;

Aplicarea metodelor interactive în mod greșit poate conduce la eșec;

Uneori se produce discrepanță între ceea ce așteptăm și ceea ce primim (feed-back);

Cadrul didactic poate pretinde prea multe de la elevi, astfel este necesară o cât mai

bună cunoaștere a potențialului fiecărui elev;

Metodele pot fi folosite în mod abuziv, ceea ce ar produce confuzie în rândul elevilor;

Se pot produce multiple deviații de la subiectul tratat.

  

III. DEFINIREA PRINCIPALELOR METODE INTERACTIVE CU APLICABILITATE PE CLASA PREGĂTITOARE – (ERA OARE CESESARĂ

ÎNTRODUCEREA CLASEI PREGĂTITOARE?) 

mailto:mihay.stefan@yahoo.com
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            Începând cu anul școlar 2012-2013 s-a introdus în cadrul etapelor de școlarizare o nouă clasă, având statut obligatoriu, și care, până în anul curent se constituise drept

ca grupă pregătitoare, făcând parte din structura învățământului preșcolar. 

            Era oare necesară introducerea în învățământul obligatoriu acestei clase? Răspunsurile sunt, cum era de așteptat, împărțite între părerile părinților, părerile cadrelor

didactice, părerile psihologilor care reușeau să contureze un fel de polemică la adresa acestei clase pregătitoare. Cu timpul însă, după scurgerea primelor luni de școală

asemeni unui vis deosebit de scurt, a primului semestru, au putut fi observate anumite schimbări în atitudinile înainte reticente ale părinților, care, văzând buna acomodare,

veselia și bucuria care se citeau de pe chipurile micilor elevi de doar șase ani la intrarea pe porțile școlii, au devenit mult mai deschiși la ideea implementării clasei

pregătitoare în structura învățământului obligatoriu, meritul fiind bineînțeles și al cadrelor didactice care, dând dovadă de măiestrie și tact pedagogic, au reușit să le insufle

micilor elevi motivația și totodată atracția necesară adaptării la schimbările survenite la nivelul programului școlar. 

            Dar oare, se puteau produce toate aceste transformări doar în urma dorinței elevilor de a deveni școlari mari? Categoric răspunsul este NU! Ceea ce ne conduce mai

departe la întrebarea: Era oare de ajunsă măiestria cadrului didactic de a-și realiza activitățile zilnice la clasă chiar și în lipsa unui material didactic optim? Și la această

întrebare răspunsul  este tot Nu! Și totuși, clasele pregătitoare se vădesc a fi un real ajutor în modelarea viitorului cetățean al societății, un sprijin oferit și primit pentru o cât

mai bună adaptabilitate la cerințele învățământului primar. 

            În acest sens, trebuie să recunoaștem meritul elaborării și implementării metodelor interactive de muncă la clasă, oferindu-le cadrelor didactice căi demne de urmat în

atingerea obiectivelor prestabilite pentru fiecare activitate desfășurată pe parcursului programului școlar. Astfel, înțelegem acum prin metodele dezvoltate nu doar simple căi

de urmat, noțiunea de metodă dobândind calitatea de partener atât al profesorilor, cât și al educaților, de sprijin în încercările de atragere a elevilor înspre descoperirea

adevăratului farmec al educației, cât și în conștientizarea de către subiecții supuși acțiunilor educative a necesității deținerii unui bagaj cât mai larg de cunoștințe în vederea

atingerii succesului devenirii profesionale a fiecăruia. 

            Dintre metodele interactive folosite cu preponderență în cadrul activităților desfășurate zilnic cu elevii clasei pregătitoare, se pot aminti, într-o formă succintă, dar

fără a le nega necesitatea implementării lor în demersul educativ următoarele: 

 

Brainstorming – ul / Asalt de idei / Furtună în creier

 reprezintă o metodă activ-participativă, prin care accentul se mută pe acțiunea elevului în tratarea

anumitor probleme/teme abordate, optimizându-se totodată dezvoltarea relațiilor de tip inter-personal,

provocându le elevilor gândirea și având implicații adânci în dezvoltarea capacităților de analiză și

sinteză, de elaborare a unui răspuns în concordanță cu tema abordată, cât și de hotărâre asupra

răspunsurilor cât mai adecvate.

Pălăriile gânditoare

reprezintă o altă metodă activ-participatică prin intermediul căreia elevii vor avea posibilitatea de a îndeplini

anumite roluri înscrise și în concordanță cu fiecare culoare a pălăriilor. Prin această metodă se valorifică

libertatea elevilor de a-și expune propriile păreri, stimulându-li-se totodată creativitatea în tratarea rolurilor

asumate.

  

 

 

Metoda cubului este folosită în abordarea unei teme din mai multe perspective, la fel precum metoda pălăriilor

gânditoare, oferindu-le elevilor posibilitatea de dezvoltare a capacităților de cercetare complexă și integratoare

a unei teme, specificul și eficiența metodei constând în permiterea tratării diferențiate a temei avută în vedere.

În aces sens, elevii (grupul) vor (va) avea sarcina de a Descrie – Compara – Analiza – Asocia – Aplica -

Argumenta.

 

Metoda R. A. I. – (Răspunde – Aruncă - Investighează)

Această metodă interactivă presupune organizarea activității asemeni unui joc didactic, prin intermediul căruia se urmărește progresiv consolidarea cunoștințelor însușite în

timpul unei activități, având ca specific implicarea elevilor în activități de comunicare (dezvoltarea capacității de comunicare) a răspunsurilor, cât și plasarea unor noi

întrebări adresate participantului/ei care a primit obiectul aruncat, solicitându-i astfel răspunsul. 

 

Știu – Vreau să știu – Am învățat

După cum o „trădează” și numele, metoda presupune trei etape în implementarea și utilizarea ei la clasă. În acest fel, elevilor le vor fi solicitate conoștințele anterioare

dobândite în raport cu tema dezbătută, astfel încât prin această primă etapă se vor enunța aspectele deja știute de către elevi, notate în cadranul specific etapei, urmând ca tot

pe baza acestor cunoștințe să fie afirmate informațiile care se doresc a fi achiziționate, pentru ca în finalul activității, prin completarea ultimei părți să se inventarieze

aspectele nou-învățate. Trebuie însă subliniat faptul că prin această metodă se urmărește atât inventarierea nivelului de cunoștințe deținut de elevi până în acel moment, cât

și dezvoltarea gândirii lor critice. 

  

IV. CONCLUZII 

  

            Privitor astăzi la existența noilor metode activ-participative în cadrul procesului instructiv-educativ, ne vedem obligați să recunoaștem și noi, la rândul nostru,

utilitatea și eficiența integrării lor în activitățile desfășurate la clasă, devenindu-ne nouă, cadrelor didactice, un real ajutor și partener în încercarea continuă de a atinge

obiectivele avute în vedere pentru fiecare obiect de studiu, pentru fiecare unitate de conținut, pentru fiecare lecție întreprinsă. Așadar, predarea interactivă, cu accent pe

activitatea elevilor, nu face altceva decât să contureze un traseu optim de urmat în scopul accederii elevilor la o înțelegere de profunzime, oferindu-le totodată șansa de a-și

împărtăși cu ceilalți experiențele înregistrate, implicându-se direct în activitățile creionate la clasă. Iar pentru ca activizarea predării-învățării-evaluării să fie realizată, să nu

mai constituie un simplu fapt dezirabil, noi, cadrele didactice, responsabile pentru transformarea personalității și totodată formarea noului cetățean în contextul societății
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contemporane, deveniți direct răspunzători pentru succesul sau insuccesul celor educați, ne vedem însărcinați să producem această „reformă” în toate domeniile existenței,

doar cu ajutorul elevilor, prin dezvoltarea motivației unei participări active, stimularea creativității, dezvoltarea gândirii, dezvoltarea interesului pentru învățare, întrucât

frâiele viitorului vor fi preluate în curând de ei, de școlarii din ziua de astăzi... 
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IMPLEMENTAREA METODEI INTERACTIVE “ȘTIU – VREAU SĂ ȘTIU – AM ÎNVĂȚAT” ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

(Cu aplicabilitate la nivelul clasei pregătitoare)

 

Rezumat: Practica pedagogică pledează pentru necesitatea introducerii metodelor interactive în desfășurarea activității educative, dintre care una dintre cele mai utilizate

rămâne cea intitulată „Știu-Vreau să știu-Am învățat”. 

  

Cuvinte-cheie: metodă, interacțiune, învățământ primar, progres, reforma învățământului 

I. METODELE INTERACTIVE – CAUZĂ A REFORMEI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

  

Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă înregistrată în orice domeniu al existenței, astfel încât asistăm astăzi,  la o adevărată avalanșă

de informații, iar educația, ca singurul factor capabil de a ne pregăti corespunzător pentru provocările lumii contemporane, trebuie să pregătească omul și să-i ofere „armele”

necesare depășirii tuturor obstacolelor întâlnite în derularea zilnică a vieții. 

Odată însă cu definirea problematicii lumii contemporane, caracterizată prin globalitate, universalitate, complexitate, sistemele educaţionale şi-au construit modalităţi proprii

de răspuns, conturându-se astfel necesitatea unei noi reforme a învățământului actual. Soluţia acestei „crize” o constituie astfel reforma învăţământului, care să producă

transformări adânci în toate domeniile existențiale, întrucât doar educația are un rol definitoriu în dezvoltarea și evoluțiile produse în orice domeniu, fie politic, economic

etc. 

            Mai mult decât atât, se vădește astfel, în raport cu evoluția rapidă a lumii în care trăim, necesitatea de conturare a unor noi metode și mijloace de învățământ, care să

permită eficientizarea traseelor formale, informale sau nonformale în antrenarea educaților în cele mai pertinente activități de învățare, punându-se astfel accent pe latura

progresivă a educației. Iar în comun acord cu dezvoltarea acestei laturi, la fel cum afirma și marele pedagog Jean Piaget, cerința primordială a unei educații corespunzătoare

este de a asigura o metodologie diversificată  bazată  pe  îmbinarea  activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup  şi  de

muncă interdependentă. 

            Ca o consecință a acestei continue tendințe de perfecționare a procesului instructiv-educativ, s-a vădit necesară conceperea unor noi metode de predare-învățare-

evaluare care să constituie un real ajutor în proiectarea, implementarea și monitorizarea activităților desfășurate la clasă a cadrului didactic, ce poartă numele de „Metode

interactive”, o astfel de metodă constituindu-se sub denumirea „Știu – Vreau să știu – Am învățat”. 

            După cum o „trădează” și numele, metoda presupune trei etape în implementarea și utilizarea ei la clasă, specificul ei asigurând un nivel maxim de receptare a

informațiilor, valorificându-se totodată cunoștințele anterioare ale elevilor, după cum vom vedea detaliat în rândurile ce urmează. 

  

II. APLICAREA METODEI INTERACTIVE „ȘTIU – VREAU SĂ ȘTIU – AM ÎNVĂȚAT” ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE LA CLASA

PREGĂTITOARE 

  

Începând cu anul școlar 2012-2013 s-a introdus în cadrul etapelor de școlarizare o nouă clasă, având statut obligatoriu, și care, până în anul curent se constituise drept ca

grupă pregătitoare, făcând parte din structura învățământului preșcolar. Clasa pregătitoare, bazată pe predarea integrată, necesita implementarea unor metode noi care să

satisfacă nivelul de curiozitate al micilor școlari, una dintre metodele de bază aplicate, cu succes, la nivelul ei fiind metoda „Știu – Vreau să știu – Am învățat”. Astfel, s-a

născut visul măreț al clasei noastre de a pune pune bazele unui proiect interdisciplinar, concentrat pe aspectele legate de problematica mediului înconjurător, așadar axat

prioritar în zona educației ecologice, în speranța ca această criză ecologică să-și găsească rezolvare prin fiecare inițiativă a elevilor, ce avea mai apoi să primească numele

„În mâinile noastre stă întreaga viață.” 

  

Ideea acestui proiect, s-a născut odată cu realizarea unor diferite vizite în apropierea școlii unde învăț mereu lucruri noi, ca dascăl, la fel precum copiii pe care îi învăț.

Așadar, dintr-o simplă vizită la piața din cartier, parcurgând unitatea tematică „Toamnă mândră și bogată” s-au născut și au ajuns la urechea mea diferite întrebări ale

copiilor care nu înțelegeau de ce erau aruncate pe jos atâtea gunoaie, pahare de lapte goale, pungi de plastic, cât și de unde vine mirosul acesta urât?? Întrebările au rămas

fără răspuns,  întrucât problematica gunoaielor aruncate „hai-hui” nu avea să-și găseasă interes pe buzele elevilor mai mari. 

Ca proiect interdisciplinar, „În mâinile noastre stă întreaga viață”, a presupus abordarea temelor din multiple perspective, înglobând discipline precum Comunicare în

mailto:mihay.stefan@yahoo.com
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limba română, Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare, Dezvoltare personală, Educație pentru societate și respectiv Arte vizuale și lucru manual, proiect ce a

avut o durată de cinci săptămâni, în fiecare săptămână desfășurându-se câte o activitate, pentru ca în cadrul ultimei întâlniri să realizăm expoziția ce a purtat același nume ca

al proiectului. 

Încă de la prima întâlnire s-a implementat prima etapă a metodei (Știu), verificându-li-se elevilor nivelul de cunoștințe achiziționate anterior referitoare la problemele

mediului înconjurător, prin organizarea unor discuții colective, elevii primind totodată explicațiile necesare înțelegerii conceptelor pe care se bazează desfășurarea întregului

proiect. Pentru a le stimula memoria, împreună cu elevii am vizionat „Trista poveste a pungilor de plastic” pe baza căreia răspunsurile detaliate de micuții școlari au fost

notate în jurnalul proiectului, în secțiunea Știu!. În timp ce răspunsurile au fost notate, elevii au avut, de asemenea, sarcina de a-și reprezenta fiecare gând printr-un simbol

sau o imagine atașată apoi fiecărui răspuns al fiecărui elev, activitate realizată în prima parte a întâlnirii. 

Pentru cea de-a doua etapă, am considerat necesară organizarea unei scurte vizite în apropierea instituției școlare de care aparținem, pentru a observa în mod direct situațiile

neplăcute cu care planeta noastră se confruntă prin vizitarea unor zone neigienizate ceea ce ne-a condus înspre conturarea unor opinii de tipul „Vreau să știu de ce sunt

atâtea mizerii în acest loc?; Vreau să știu cum putem avea grijă de mediul care ne înconjoară?; Vreau să știu ce putem face noi pentru înlăturarea mizeriei de peste tot?”,

constituindu-se totodată elementele necesare secvenței secunde a metodei implementate. Iar pentru a face un prim pas înspre conștientizarea de către elevi că totul chiar stă

în mâinile noastre, că noi suntem singurii responsabili pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru, odată întorși în clasă, în timp ce întrebările erau notate în jurnal, școlăreii și

școlărițele, pe versurile „Imnului ecologic” au transformat unele materiale achiziționate din zonele vizitate în mici obiecte decorative, înțelegând astfel că omul poate

refolosi materialele utilizate. 

Începând cu cea de-a doua săptămână, activitățile au fost concentrate în jurul organizării unui „Club de protecție a mediului” și importanța acestuia pentru comunitatea din

care facem parte cu toții, descoperind în urma discuțiilor importanța coșurilor de gunoi. În acest sens, împreună am plecat în investigarea fiecărei clase a școlii pentru a

vedea dacă acestea dispun de cel puțin un coș de gunoi, pentru ca odată întorși în clasă să începem să realizăm propriile coșuri pe care le-am amplasat în fiecare colț al

instituției școlare. Ideea acestor coșuri a fost primită cu mare entuziasm de către copii, pictându-le sau aplicându-le diferite simboluri confecționate de ei înșiri

corespunzătoare tipurilor de deșeuri, încurajându-se totodată participarea tuturor elevilor în mod direct în procesul de reciclare. Tot în cadrul acestei întâlniri fiecare elev a

contribuit la realizarea „Logo-ului ecologic al școlii” prin pictarea în culorile planetei (verde și albastru) a propriilor palme și aplicarea lor pe suportul deținut, activitatea

încheindu-se, la fel, prin ascultarea imnului ecologic. 

Pentru cea de-a treia întâlnire, voluntarii clubului de protecție a mediului au început în mare grabă și cu gânduri mărețe realizarea unei „Hărți verzi a comunității” pentru a

putea fi, ulterior amplasată lângă intrarea în școală, fiind la îndemâna fiecărui trecător, hartă prin care aceștia puteau afla de locurile verzi regăsite în apropierea unității

școlare. Odată realizată această hartă, elevii au trecut, sub îndrumarea cadrului didactic, la realizarea unor mici pliante prin care să redea unele probleme de mediu decupate

de prin reviste sau ziare și personalizate după bunul plac, pentru a putea fi multiplicate și împărțile trecătorilor. 

Deși ziua dedicată mediului pe plan internațional este sărbătorită abia pe data de 5 iunie a fiecărui an, în cadrul proiectului desfășurat la clasa „Bobocilor isteți”, activitatea

cu numărul patru a fost declarată „Zi a mediului”, desfășurându-se activități în aer liber, activități cu porțile deschise tuturor care și-au manifestat dorința de a participa la

această „sărbătoare”. În acest sens se pot organiza diferite concursuri între copii și părinți, se poate lectura „Povestea unui gunoi”, urmând ca întâlnirea să se încheie sub

forma întreprinderii unei acțiuni colective de ecologizare a unui parc din apropiere, realizându-se diferite fotografii ce vor fi valorificate în activitatea de evaluare. 

Ultima întâlnire din cadrul proiectului, în săptămâna V, poartă însemnele evaluării, realizată pe mai multe căi, fiind inițial parcursă prin diferite probe orale ce privesc

modalitatea de desfășurare a proiectului, reușita și implicațiile implementării sale în sistemul activităților obișnuite derulate la clasă, cât și nivelul achizițiilor informaționale

înregistrat în legătură cu tema abordată, ce va constitui totodată și ultima etapă în ceea ce privește utilizarea metodei „Știu – Vreau să știu – Am învățat” la clasa pregătitoare

a „Bobocilor isteți”, răspunsurile la ghicitori, la întrebările adresate în această parte finală fiind înscrise în jurnal. 

Mai mult decât atât, pentru ca rezultatele obținute în urma adaptării acestei metode activ-participative la nivelul clasei sa fie accesibile și la îndemâna tuturor, grupul

„micilor ecologiști” au fost cooptați în organizarea expoziției ce poartă numele proiectului, expoziția fiind una bogată, constând în diferite pliante, simboluri, materiale

reciclate și reutilizabile, harta verde a comunității, logo-ul ecologic al școlii, coșuri de gunoi și multe altele. 

Privitor astăzi la existența noilor metode activ-participative se poate observa cu ușurință,  în urma demersului prezentat, simplicitatea și totodată eficacitatea utilizării

metodei interactive Știu – Vreau să știu – Am învățat la clasa pregătitoare, conturând și o perspectivă interdisciplinară, elevii fiind vizibil mai atrași înspre tematica abordată,

accentuându-se implicarea cât mai rapidă și activă a acestor școlărei în procesul instructiv-educativ, 

În această direcție și nouă, cadrelor didactice, metodele interactive ni se prezintă azi asemeni un real ajutor și partener în încercarea continuă de a atinge obiectivele avute în

vedere pentru fiecare obiect de studiu, pentru fiecare unitate de conținut, pentru fiecare lecție întreprinsă. Așadar, predarea interactivă, cu accentul îndreptat înspre activitatea

elevilor, nu face altceva decât să contureze un traseu optim de urmat în scopul accederii elevilor la o înțelegere de profunzime, oferindu-le totodată șansa de a-și împărtăși cu

ceilalți experiențele înregistrate, implicându-se direct în activitățile creionate la clasă. Iar pentru ca activizarea predării-învățării-evaluării să fie realizată, să nu mai

constituie un simplu fapt dezirabil, noi, cadrele didactice, responsabile pentru transformarea personalității și totodată formarea noului cetățean în contextul societății

contemporane, deveniți direct răspunzători pentru succesul sau insuccesul celor educați, ne vedem însărcinați să producem această „reformă” permanentă în toate domeniile

existenței, prin dezvoltarea motivației unei participări active, stimularea creativității, dezvoltarea gândirii, dezvoltarea interesului pentru învățare, întrucât frâiele viitorului

vor fi preluate în curând de ei, de școlarii din ziua de astăzi... 
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Grădiniţa cu P.P. nr.5, Bârlad

 

Presiuni exercitate de zgomot - poluarea fonică 

 

Rezumat: Există o complexitate de factori poluanţi, de cauze şi efecte, pe domenii ale vieţii sau sfere de activitate economică. Se poate vorbi de poluare provenită din

dezvoltarea industriei sau din modelul agroalimentar practicat, din consumul de resurse energetice fosile sau din tăierea masivă a pădurilor, din deversarea în apele

potabile a dejecţiilor din zootehnie, din supraexploatarea unor resurse sau din neexploatrea lor din lipsă de fonduri. Zgomotul a reprezentat dintotdeauna un factor

perturbator al organismului uman. 

  

Cuvinte cheie: Poluare, consecinţe, poluare fonică 

  

Poluarea înseamnă un rău produs mediului. Pentru a-i determina gravitatea trebuie să ştim ce se pierde prin poluare. Cu alte cuvinte, este bine să ştim care este oferta pe care

mediul o face vieţii. Deşi redus la ambient, funcţiile şi autopuţurile sale se referă la:

Peisaj minunat şi mediul de agrement;

Aer curat şi apă potabilă;

Furnizor de materii prime, energie;

Capacitatea de absorbţie şi reciclare a deşeurilor;

Protector al vieţii prin păduri şi bazine hidrografice;

Sursă de oxigen şi ozon.

            Există o complexitate de factori poluanţi, de cauze şi efecte, pe domenii ale vieţii sau sfere de activitate economică. Se poate vorbi de poluare provenită din

dezvoltarea industriei sau din modelul agroalimentar practicat, din consumul de resurse energetice fosile sau din tăierea masivă a pădurilor, din deversarea în apele potabile

a dejecţiilor din zootehnie, din supraexploatarea unor resurse sau din neexploatrea lor din lipsă de fonduri. 

            Zgomotul a reprezentat dintotdeauna un factor perturbator al organismului uman. Sub aspect fizic, zgomotul are două caracteristici esenţiale:

frecvenţa sau numărul de oscilaţii pe unitate de timp.

intensitatea sonoră.

     Cu timpul, pe măsură ce înaintează în vârsta, urechea nu mai surprinde oscilaţiile mai înalte, pragul auditiv superior scăzând. Sensibilitatea urechii este maximă la o

frecvenţă de 1.000 - 4.000 de Hertzi; cu cât frecvenţa este mai înaltă cu atât şi nocivitatea zgomotului este mai mare.  Sursele de producere a poluării sonore sunt multe, de

la zgomotul industrial produs de diferitele unităţi industriale, zgomotul comercial produs de diferite activităţi de comerţ, zgomote date de mijloacele de transport, la surse

din locuinţe: liftul, instalaţiile de apă sau canalizare, utilizarea diverselor aparate casnice. Acţiunea asupra organismului, a zgomotului urban poate avea următoarele efecte:

leziuni la nivelul timpanului (perforaţii), a urechii medii şi chiar la urechea internă.

oboseala auditivă care constă în ridicarea pragului de audibilitate ceea ce face ca zgomotul sau sunetele mai joase să nu mai fie auzite.

hipoacuzia - din ce în ce mai frecventă tocmai datorită zgomotului din mediul de viaţă care a devenit din ce în ce mai puternic.

perturbări asupra curenţilor bioelectrici din creier cu modificări importante ale electroencefalogramei, modificări asemănătoare cu cele din anumite boli psihice.

pot apare tulburări ale aparatului circulator cu creşterea frecvenţei pulsului şi a tensiunii arteriale, asupra aparatului digestiv cu modificări ale motilităţii şi secreţiei

digestive, asupra unor glande endocrine, mai ales tiroidei şi pancreasului, şi chiar asupra sistemului nervos însăşi cu creşterea excitaţiei nervoase cu hiperreflectivitate, stări

de iritaţie, nervozitate, insomnie, scăderea puterii de muncă mai ales a celei intelectuale.                                                                                                                     În vederea

combaterii zgomotelor se pot lua  o serie de măsuri:

amplasarea industrială în afara zonei de locuit,

dotarea unităţilor industriale cu posibilităţi de amortizare a zgomotelor,

construirea de străzi largi şi clădiri restrânse faţă de arterele de circulaţie,

utilizarea de agregate silenţioase în industrie,

pavarea străzilor,

etanşeizarea instalaţiilor interioare,

devierea circulaţiei grele în afara oraşelor,

utilizarea factorilor de mediu, vegetaţie arborescentă, pentru atenuarea zgomotelor, folosirea de mijloace de protecţie individuală: dopuri de vată, antifoane, căşti audio

protectoare.         
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CLASIC ŞI MODERN ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

  

            Rezumat: Mijloacele moderne contribuie la punerea în aplicare a metodelor şi procedeelor tradiţionale: explicaţia, observaţia, exerciţiul, conversaţia, descrierea

etc. Avem astfel, la îndemână metoda instruirii asistate de calculator şi avem ocazia, chiar şi la grădiniţă, să-i captăm pe micii noştri discipoli....metoda trebuie utilizată cu

....măsură. 

  

Cuvinte cheie: Metoda instruirii asistate de calculator, metode activ-participative, soft educativ 

  

             Noile generaţii de copii, tineri sau chiar preşcolari, sunt greu de prins în mrejele cunoaşterii, atunci când cel care decide tematica e cadrul didactic şi nu numai.

Avem însă, la îndemână metoda instruirii asistate de calculator, astfel că avem ocazia, chiar şi la grădiniţă, să-i captăm pe micii noştri discipoli....metoda trebuie utilizată

cu ....măsură. 

În acest fel, mijloacele moderne contribuie la punerea în aplicare a metodelor şi procedeelor tradiţionale: explicaţia, observaţia, exerciţiul, conversaţia, descrierea etc. 

            Am realizat, în acest sens, diverse mini soft-uri educative pentru că cele achiziţionate de la diverse edituri nu sunt întotdeauna pe tematica proiectelor alese de noi

sau se ajunge după ceva timp la informaţiile dorite. 

           Vom reda, în cele ce urmează, o serie de întrebări din paginile soft-ului Animalele-evaluare: 

 

Care este mama viţelului? Care este adăpostul găinii 

 

Alege animalul marin Cu ce se hrăneşte câinele? 

 

Care este puiul caprei? Alege animalul care trăieşte 

 

copiii având posibilitatea poziţionării cursorului pe imaginea care reprezintă răspunsul corect. 

De asemenea, pentru softul educaţional Sunt copil model, am folosit mai multe tipuri de întrebări, preşcolarii având posibilitatea alegerii imaginii ce reprezintă o faptă bună

sau a bulinii corespunzătoare comportamentului redat (procedeul trierea aserţiunilor). 

  

Fă clic pe bulina galbenă dacă imaginea reprezintă o faptă bună sau pe cea neagră dacă e o faptă rea 

Selectează imaginea care reprezintă fapta bună   

         

            Bineînţeles, materialul nu se poate finaliza fără a reda vizual ceea ce le oferă preşcolarilor feedback la fiecare răspuns. În soft, aceste imagini sunt însoţite de sunete

corespunzătoare:  

     

               Imagine faţă veselă  - pentru răspuns correct; imagine faţă tristă - pentru răspuns greşit.

Gabriela Cercel, 
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ÎNVĂŢAREA COLABORATIVĂ LA PREŞCOLARI 

exemple de bune practici

  

 

Rezumat: Pentru a avea succes în învăţare, e nevoie să găsim soluţii. Metodele activ-participative sunt cele mai bune strategii de exersare a învăţării prin colaborare. În

cadrul lor, echipele îşi realizează sarcina de lucru, după care prezintă rezultatele. La final, are loc interevaluarea. 

  

Cuvinte cheie: Metode inovative, explozia stelară, tehnica blazonului, învăţare colaborativă, succes 

  

            Metodele activ-participative sunt cele mai bune strategii de exersare a învăţării prin colaborare. În cadrul lor, echipele îşi realizează sarcina de lucru, după care

prezintă rezultatele. La final, are loc interevaluarea. 

Prezentăm, în cele ce urmează, câteva exemple de activităţi în care am utilizat o serie de metode moderne, în care grupa a fost organizată pe echipe de lucru.

1. “Sărbătorile de iarnă la români” – lectură după imagini (EXPLOZIA STELARĂ)

Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a copiilor;

Se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri;

Se poate folosi cu succes în etapa de fixare a temei.
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Obiectivul se referă la formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de copii în grup prin interacţiune şi individual pentru rezolvarea unei

probleme. 

Material - o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, tablouri, ilustrații jetoane, siluete, tabloul “Explozia stelară”. 

Copiii, așezați în semicerc, propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau se desenează ideea centrală. 

Pe cele 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul: CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, CÂND?, iar cinci copii din grupă extrag câte o întrebare. Fiecare copil din cei cinci îşi

alege câte trei-patru colegi, organizându-se astfel în cinci grupuri. Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor. 

La expirarea timpului, copiii revin în semicerc în jurul steluţei mari şi comunică întrebările elaborate, fie un reprezentant al grupului, fie individual, în funcţie de potenţialul

grupei/grupului. Celelalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări. Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a elabora întrebari corecte,

legate de temă, precum şi modul de cooperare şi interacţiune.

2. “În ţara prieteniei” - joc didactic (TEHNICA BLAZONULUI)

Metoda propune completarea compartimentelor unei scheme cu desene, jetoane, cuvinte sau propoziţii care prezintă sinteza unui aspect real; 

Etape:

Comunicarea sarcinii de lucru şi realizarea echipelor (fiecare echipă va realiza câte un blazon)

Realizarea blazonului în grup

Expunerea şi evaluarea frontală a blazonului (fiecare grup îşi prezintă blazonul; se face o miniexpoziţie cu blazoanele fiecărei echipe; copiii fac comentarii).
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Redefining success. Ernest Hemingway’s The old man and the sea 

Studiu de specialitate

  

 

Rezumat: Hemingway's ideal of manhood is nearly inseparable from the ideal of heroism discussed above. To be a man is to behave with honor and dignity: to not succumb

to suffering, to accept one's duty without complaint and, most importantly, to display a maximum of self-control. The representation of femininity, the sea, is characterized

expressly by its caprice and lack of self-control; "if she did wild or wicked things it was because she could not help them" (30). The representation of masculinity, the marlin,

is described as "great," "beautiful," "calm," and "noble," and Santiago steels himself against his pain by telling himself to "suffer like a man. Or a fish," referring to the

marlin. 

  

Cuvinte-cheie: hemingway, heroic, novella, success, manhood. 

  

  

The Old Man and the Sea was published 1952 after the bleakest ten years in Hemingway's literary career. His last major work, Across the River and into the Trees, was

condemned as unintentional self-parody, and people began to think that Hemingway had exhausted his store of ideas. 

Short words, straightforward sentence structures, vivid descriptions, and factual details combine to create an almost transparent medium for his engaging and realistic

stories. Yet without calling attention to itself, the language also resonates with complex emotions and larger and larger meanings — displaying the writer's skill in his use of

such subtle techniques as sophisticated patterns; repeated images, allusions, and themes; repeated sounds, rhythms, words, and sentence structures; indirect revelation of

historical fact; and blended narrative modes. 

In The Old Man and the Sea, nearly every word and phrase points to Hemingway's Santiago-like dedication to craft and devotion to precision. Hemingway himself claimed

that he wrote on the "principle of the iceberg," meaning that "seven-eighths" of the story lay below the surface parts that show. While the writing in The Old Man and the

Sea reflects Hemingway's efforts to pare down language and convey as much as possible in as few words as possible, the novella's meanings resonate on a larger and larger

scale. 

Hemingway spends a good deal of time drawing connections between Santiago and his natural environment: the fish, birds, and stars are all his brothers or friends, he has

the heart of a turtle, eats turtle eggs for strength, drinks shark liver oil for health, etc. Also, apparently contradictory elements are repeatedly shown as aspects of one unified

whole: the sea is both kind and cruel, feminine and masculine; the Portuguese man of war is beautiful but deadly; the mako shark is noble but cruel. The novella's premise of

unity helps succor Santiago in the midst of his great tragedy. For Santiago, success and failure are two equal facets of the same existence. They are transitory forms which

capriciously arrive and depart without affecting the underlying unity between himself and nature. As long as he focuses on this unity and sees himself as part of nature rather

than as an external antagonist competing with it, he cannot be defeated by whatever misfortunes befall him. 

Triumph over crushing adversity is the heart of heroism, and in order for Santiago the fisherman to be a heroic emblem for humankind, his tribulations must be monumental.

Triumph, though, is never final, as Santiago's successful slaying of the marlin shows, else there would be no reason to include the final 30 pages of the book. Hemingway

vision of heroism is Sisyphean, requiring continuous labor for essentially ephemeral ends. What the hero does is to face adversity with dignity and grace, hence

Hemingway's Neo-Stoic emphasis on self-control and the other facets of his idea of manhood. What we achieve or fail at externally is not as significant to heroism as

comporting ourselves with inner nobility. As Santiago says, "[M]an is not made for defeat....A man can be destroyed but not defeated" (103). 

Hemingway's ideal of manhood is nearly inseparable from the ideal of heroism discussed above. To be a man is to behave with honor and dignity: to not succumb to

https://www.gradesaver.com/the-old-man-and-the-sea
https://www.gradesaver.com/the-old-man-and-the-sea/study-guide/character-list#santiago
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suffering, to accept one's duty without complaint and, most importantly, to display a maximum of self-control. The representation of femininity, the sea, is characterized

expressly by its caprice and lack of self-control; "if she did wild or wicked things it was because she could not help them" (30). The representation of masculinity, the

marlin, is described as "great," "beautiful," "calm," and "noble," and Santiago steels himself against his pain by telling himself to "suffer like a man. Or a fish," referring to

the marlin (92). In Hemingway's ethical universe, Santiago shows us not only how to live life heroically but in a way befitting a man. 

While important, Hemingway's treatment of pride in the novella is ambivalent. A heroic man like Santiago should have pride in his actions, and as Santiago shows us,

"humility was not disgraceful and it carried no loss of true pride" (14). At the same, though, it is apparently Santiago's pride which presses him to travel dangerously far out

into the sea, "beyond all people in the world," to catch the marlin (50). While he loved the marlin and called him brother, Santiago admits to killing it for pride, his blood

stirred by battle with such a noble and worthy antagonist. Some have interpreted the loss of the marlin as the price Santiago had to pay for his pride in traveling out so far in

search of such a catch. Contrarily, one could argue that this pride was beneficial as it allowed Santiago an edifying challenge worthy of his heroism. In the end, Hemingway

suggests that pride in a job well done, even if pride drew one unnecessarily into the situation, is a positive trait. 

Hemingway draws a distinction between two different types of success: outer, material success and inner, spiritual success. While Santiago clearly lacks the former, the

import of this lack is eclipsed by his possession of the latter. One way to describe Santiago's story is as a triumph of indefatigable spirit over exhaustible material resources.

As noted above, the characteristics of such a spirit are those of heroism and manhood. That Santiago can end the novella undefeated after steadily losing his hard-earned,

most valuable possession is a testament to the privileging of inner success over outer success. 

Just as Christ resisted the temptation of the devil, Santiago resists the temptation of giving in to his exhaustion as he battles the marlin. "It was a great temptation to rest in

the bow and let the fish make one circle by himself without recovering any line." But he is committed to beating the fish, to proving his strength is more steadfast, thinking,

"He'll be up soon and I can last. You have to last. Don't even speak of it." 
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Society and the Individual in Aldous Huxley’s  Brave New World 

Studiu de specialitate

  

 

Rezumat: Huxley's dystopia depicts the stressful negative effects of conflicts that the society cannot prevent. Pain and stress — grief, humiliation, disappointment —

representing uniquely individual reactions to conflict still occur sometimes in the brave new world. The people of the brave new world "solve" their conflict problems by

swallowing a few tablets or taking an extended soma-holiday, which removes or sufficiently masks the negative feelings and emotions that other, more creative, problem-

solving techniques might have and which cuts off the possibility of action that might have socially disruptive or revolutionary results. 

  

Cuvinte cheie: dystopia, orwell, society, individual 

  

  

"Everyone belongs to everyone else," whispers the voice in the dreams of the young in Huxley's future world — the hypnopaedic suggestion discouraging exclusivity in

friendship and love. In a sense in this world, every one is every one else as well. All the fetal conditioning, hypnopaedic training, and the power of convention molds each

individual into an interchangeable part in the society, valuable only for the purpose of making the whole run smoothly. In such a world, uniqueness is uselessness and

uniformity is bliss, because social stability is everything. 

In the first chapter, the D.H.C. proudly explains the biochemical technology that makes possible the production of virtually identical human beings and, in doing so,

introduces Huxley's theme of individuality under assault. Bokanovsky's Process, which arrests normal human development while promoting the production of dozens of

identical eggs, deliberately deprives human beings of their unique, individual natures and so makes overt processes for controlling them unnecessary. 

The uniformity of the Gammas, Deltas, and Epsilons is accomplished by careful poisoning with alcohol and produces — in Huxley's word — "sub-human" people, capable

of work but not of independent thought. For these lower-caste men and women, individuality is literally impossible. As a result, built on a large foundation of identical,

easily manipulated people, the society thrives. Stability lives, but individuality — the desire and/or ability to be different — is dead. 

"When the individual feels, society reels," Lenina piously reminds Bernard, who strives without success for a genuine human emotion beyond his customary peevishness.

This inability is a kind of tragic flaw in Bernard. Even love — acknowledging and cherishing another's unique identity — represents a threat to stability founded on

uniformity. The dystopia's alternative — recreational sex — is deliberately designed to blur the distinctions among lovers and between emotions and urges, finding its social

and ritual expression in "Orgy-Porgy." 
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This organized release of sexual urges undercuts passion, the intense feeling of one person for another, as the individuals subordinate even their own sexual pleasure to the

supposed joy of their society's unity. At the Solidarity Service, Bernard finds the exercise degrading, just as anyone clinging to any idealism about sex would be revolted.

John's sensitive feelings about love suffer even from the representation of such an orgy at the feelies. Significantly, it is the morning after his own experience of "orgy-

porgy" that John commits suicide. His most private, cherished sense of love and of self, he feels, has been violated. 

In Huxley's dystopia, the drug soma also serves to keep individuals from experiencing the stressful negative effects of conflicts that the society cannot prevent. Pain and

stress — grief, humiliation, disappointment — representing uniquely individual reactions to conflict still occur sometimes in the brave new world. The people of the brave

new world "solve" their conflict problems by swallowing a few tablets or taking an extended soma-holiday, which removes or sufficiently masks the negative feelings and

emotions that other, more creative, problem-solving techniques might have and which cuts off the possibility of action that might have socially disruptive or revolutionary

results. 

The society, therefore, encourages everyone to take soma as a means of social control by eliminating the affects of conflict. John's plea to the Deltas to throw away

their soma, then, constitutes a cry for rebellion that goes unheeded. Soma-tized people do not know their own degradation. They are not even fully conscious that they are

individuals. 

Both Bernard and John struggle against the society's constant efforts to undermine their individuality, but one character reveals a deeper understanding of the stakes than the

other. Bernard rails loudly about the inhumanity of the system. His outrage stems from the injustices he suffers personally, but he apparently is unwilling or unable to fathom

a debate or course of action against the malady because he is an Alpha Plus upon whom the process has been at least partially successful. Once Bernard receives the sexual

and social attention he believes is his due, his complaints continue merely as a show of daring and bravado. He sees no reason and feels no moral or social compunction to

fight for the rights of others oppressed by the social system. 

John, on the other hand, truly challenges the brave new world with a view of freedom that includes everyone, even the Deltas who reject his call for rebellion. Although

John, like Bernard, suffers from the oppression of the World State, John is able to frame his objections philosophically and debate the issue face to face with World

Controller Mustapha Mond because, although John is genetically an Alpha Plus, he has not undergone the conditioning necessary to conform. His objection is not only his

own lack of comfort, but the degradation of slavery imposed by the society. John's acceptance of a free human life with all its danger and pain represents an idealistic stand

beyond Bernard's comprehension or courage. Flawed, misguided, John nevertheless dares to claim his right to be an individual. 

By the end of the novel, all the efforts to free the individual from the grip of the World State have failed, destroyed by the power of convention induced by hypnopaedia and

mob psychology. Only Helmholtz and Bernard, bound for banishment in the Falkland Islands, represent the possibility of a slight hope — a limited freedom within the

confines of a restrictive society. 

The battle for individuality and freedom ends with defeat in Brave New World — a decision Huxley later came to regret. In Brave New World Revisited, a series of essays on

topics suggested by the novel, Huxley emphasizes the necessity of resisting the power of tyranny by keeping one's mind active and free. The individual freedoms may be

limited in the modern world, Huxley admits, but they must be exercised constantly or be lost. 
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Învăţarea prin cooperare

  

 

          Rezumat: Materialul prezintă caracteristicile învăţării prin cooperare (principii, etape, consecinţe favorabile ale utilizării acesteia, precum şi competenţele necesare

cadrului didactic care coordonează activitatea.  

            

Cuvinte-cheie: cooperare, competenţe, a relaţiona, capacităţi. 

  

  

Una dintre cerinţele necesare şi obligatorii ale societăţii de azi este ca elevii să fie educaţi unul pentru altul, nicidecum unul împotriva altuia, să reuşească să găsească soluţii

într-un mod constructiv şi nu într-unul distructiv. 

            Elementele prin care se defineşte învăţarea prin cooperare, fie ea pe grupuri mici sau pe perechi de elevi sunt: interacţiunea faţă în faţă dintre elevi, faptul că

obiectivele, sarcinile, resursele şi recompensele sunt interdependente într-un mod pozitiv, responsabilitatea pe care fiecare individ o are faţă de celălalt, abilitatea de a

relaţiona cu alţii, acordarea de timp analizei şi evaluării gradului de eficienţă a activităţii grupului. 

            Un proces de cooperare, indiferent de natura lui, este caracterizat prin:
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comunicare eficientă şi deschisă a informaţiilor cu grad de relevanţă între toţi participanţii;

accentuarea evidenţierii similitudinilor şi minimizarea deosebirilor dintre membrii acelui grup;

afişarea unei atitudini pozitive faţă de ceilalţi;

concentrarea atenţiei asupra sarcinii.

A pune în practică învăţarea prin cooperare presupune modificarea clasei de elevi, aceasta fiind transformată într-o comunitate în care domneşte colaborarea, nu

confruntarea, iar cadrul didactic trebuie să posede abilităţi şi competenţe specifice pentru a fi capabil să-şi îndeplinească rolul de facilitator al cooperării şi al colaborării

elevilor, în vederea realizării unei învăţări durabile şi eficiente. 

De asemenea, foarte important este şi felul în care se pot concepe cunoştinţele: ca fiind pur şi simplu date subiectului, sau ca fiind construcţii personale ale sale. În prima

situaţie, învăţarea presupune doar asimilarea, apoi reproducerea lor, evaluarea fiind predominant cantitativă, în cea de-a doua – implicare personală în construirea acestora,

implicând o evaluare semnificativ calitativă. 

Învăţarea prin cooperare nu este altceva decât o simplă strategie de instruire ce presupune ca grupe mici să lucreze împreună pentru a îndeplini un scop comun. Se pleacă de

la premisa că participanţii sunt apţi de a sintetiza cunoştinţele în complexe şi variate moduri, învăţarea făcându-se totodată mai temeinic decât dacă se lucrează individual.

Se petrece şi un fenomen de autoconştientizare în cadrul echipelor mici, conducând în final către dezvoltarea personală, fiind impusă toleranţa faţă de moduri de a gândi şi

de a simţi diferite, punând în valoare necesitatea elevilor de a lucra unii cu alţii, într-un ambient prietenos, bazat pe susţinere reciprocă. 

  

Principii ale învăţării prin cooperare 

            

Învăţarea prin cooperare funcţionează folosind  principiile următoare:

 Interdependenţa pozitivă

Acest principiu scoate în evidenţă faptul că succesul întregului grup depinde de contribuţia de efort pe care fiecare membru o aduce în realizarea sarcinii.

Responsabilitatea individuală

In cadrul grupului, fiecare membru în parte îşi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte sarcina pe care trebuie să o rezolve.

Formarea şi dezvoltarea capacităţilor sociale

Cu alte cuvinte, prin cooperare se dezvoltă inteligenţa interpersonală, adică o anume capacitate de a comunica cu ceilalţi, de a cere şi de a oferi ajutor, de a manageria

situaţiile de conflict.

Interacţiunea faţă în faţă

Cooperarea permite un contact direct cu ceilalţi membri ai grupului, prin aşezarea meselor şi a scaunelor din clasă în aşa fel încât să poată fi create grupuri de interacţiune, în

care elevii se pot ajuta şi încuraja unii pe alţii.

Împărţirea sarcinilor în grup

Aceasta presupune distribuirea uniformă a sarcinilor de lucru, precum şi analiza felului în care acestea sunt rezolvate de fiecare membru, dar şi de către grup. 

  

Etapele învăţării prin cooperare 

            

Una din principalele caracteristici ale învăţării prin cooperare este reprezentată de dinamica şi activismul realizate continuu prin eforturile celor ce participă. Dacă vorbim de

etapele unei strategii de muncă în echipă, trebuie să luăm în considerare factorii favorizanţi, precum şi cei nefavorizanţi ai rezolvării de probleme în grup.

1. Prima etapă presupune alcătuirea grupului de lucru. Calităţile de care membrii grupului trebuie neapărat să dispună pentru o mai uşoară găsire a soluţiei problemei sunt:

toleranţa faţă de opiniile celorlalţi membri ai grupului, uşurinţa de a comunica ceea ce vor să fie transmis, altruismul, acordarea şi acceptarea de ajutor, ori de câte ori este

nevoie.         

2.  Etapa a II-a are loc atunci când membrii grupului au de rezolvat anumite probleme şi sunt puşi în situaţia de a lucra împreună pentru a ajunge la o soluţie. Acum

membrii se familiarizează şi cu elementele problemei, le analizează şi stabilesc responsabilităţi şi priorităţi.

 

3. Etapa a III-a presupune tatonări, incubaţii, reflecţii. Participanţii relizează munca de documentare şi de cercetare, de aceea, această fază poate consuma mai mult sau mai

puţin timp.

4. Etapa a IV-a este etapa în care au loc dezbateri colective, când se analizează greşelile şi punctele tari, când se confruntă ideile.

5. Etapa a V-a este rezervată obţinerii concluziilor şi a soluţiilor pentru problemele date. Se restructurează achiziţiile existente prin prisma celor nou dobândite, astfel

realizându-se integrarea achiziţiilor noi în sistemul celor deja existente.   

         

Consecinţele favorabile ale învăţării prin cooperare 

            

Învăţarea prin cooperare constituie pentru elevi o oportunitate de a munci împreună, beneficiind de sprijin şi ajutor reciproc. De asemenea, prin această strategie, se pot

revizui opinii, se dezvoltă inteligenţa interpersonală şi se pot testa ideile.  Învăţarea prin cooperare reprezintă o completare a învăţării individulizate, punând accent pe latura

socială, prin procesele interpersonale.           

Astfel, colaborarea reprezintă o relaţie deschisă între membrii aceluiaşi grup, una bazată pe încredere, una care favorizează construirea unei atitudini pozitive faţă de şcoală

şi faţă de procesul învăţării. Prezenţa partenerilor de interacţiune stimulează intelectual şi declanşează schimbul de informaţii şi de puncte de vedere, în acest fel, cooperarea

având efecte şi asupra personalităţii copiilor. Munca în echipă permite ajustarea şi ameliorarea soluţiilor găsite, analiza critică ducând la o mai bună capacitate de

autoevaluare a membrilor. Datorită marii productivităţi în raport cu timpul scurt de desfăşurare, climatului de lucru motivant, precum şi calităţii superioare a răspunsurilor,
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învăţarea prin cooperare reprezintă o alternativă viabilă în rândul strategiilor utilizate în  procesul de învăţământ. 

            

Competenţele profesorului necesare susţinerii învăţării prin cooperare 

În învăţarea prin cooperare într-o dimensiune incluzivă, atât cadrul didactic ce coordonează activitatea, cât şi elevii implicaţi depun efort intelectual şi practic. Învăţătorul

trebuie să dispună de:

caracteristica ludică;

caracteristica interrelaţională;

caracteristica energizantă;

caracteristica organizatorică;

caracteristica empatică;

caracteristica pedagogică;

caracteristica ştiinţifică;

caracteristica psihosocială;

caracteristica managerială.

 Nu în ultimul rând, educaţia conduce la provocări ale cooperării (la nivelul clasei), ale predării în echipă şi la nevoia de cooperare cât mai bună între cadre didactice, la

nivelul şcolii, precum şi cu profesioniştii din alte servicii de sprijin. 
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Valenţe formative ale metodelor interactive de grup

  

 

Rezumat: Prezentul material subliniază importanţa utilizării metodelor interactive de grup în procesul de predare-învăţare-evaluare, care contribuie la dezvoltarea

multilaterală a educatului. 

  

Cuvinte-cheie: interactiv, avantaj, performanţă, obiective. 

  

  

Metodele interactive sunt recomandate ca fiind potrivite atât pentru învăţare, cât şi pentru evaluare. Avantajele formativ-educative ale acestora sunt:

contribuie la stimularea implicării active în sarcină a participanţilor, ei fiind conştientizaţi de responsabilitatea asumată;

pun în practică mult mai bine cunoştinţele asimilate, exersează priceperile şi capacităţile în diferite situaţii şi contexte;

capacitatea de analiză şi de luare a deciziilor este exersată, prin stimularea iniţiativei tuturor participanţilor;

din punct de vedere conceptual, cunoştinţele sunt mai bine clarificate şi mai uşor integrate în sistemul noţional, în acest mod devenind operaţionale;

anumite metode, cum ar fi portofoliul, depăşesc limitele metodelor de evaluare tradiţionale, prin faptul că oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului pe o

perioadă de timp mai lungă;

valorifică şi stimulează potenţialul creativ al elevilor, transformând actul de predare-învăţare-evaluare într-unul interactiv, adaptat cerinţelor de individualizare a

sarcinilor pentru fiecare elev în parte;

reprezintă o piedică în încercările elevilor de a specula sau de a învăţa doar pentru notă.

A aplica aceste metode noi în procesul instructiv-educativ înseamnă a realiza o activitate modernă, cooperantă, flexibilă, plăcută, accesibilă. 

            Prin folosirea acestor metode, ne sunt garantate entuziasmul şi bucuria copiilor, manifestate prin exclamaţii precum: „Ce frumos!”, „Minunat!”, „Când ne mai jucăm

aşa?”, „Ce activitate grozavă!”. 

            Nu e deloc dificil să ajungem aici. Doar e nevoie de propunerea unui obiectiv ce vizează schimbarea. Este imperios necesar să modificăm radical modul de abordare

a activitilor educative în funcţie de nevoile elevilor.       
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            Metodele interactive implică nou, implică necunoscut, căutare de idei, ceea ce face ca activitatea să capete o aură de mister, de aventură. Elevul se confruntă cu

situaţii noi, cu probleme dificile pentru capacitatea sa de rezolvare, dar, în cadrul grupului, folosind dezbaterea şi analiza, el rezolvă cerintele, duce la îndeplinire sarcinile,

iar la finalul lecţiei are un sentiment de responsabilitate şi de mulţumire. Este bine ştiut că se poate învăţa dintr-o multitudine de surse, elevii primesc o avalanşă de

informaţii pe care nu le pot stoca ori selecta. Prin practicarea metodelor interactive de grup, ei îşi dezvoltă capacitatea de a combina, de a alege, asimilează cunoştinţe

necesare în perioada şcolarităţii şi dupa aceea. 

            Copiii fac efort intelectual, exersează procesele psihice şi de cunoaştere, abordează demersuri interdisciplinare, altele decât cele tradiţionale, elaborează soluţii şi le

verifică, îşi asumă responsabilitatea. Dacă principiul flexilbilităţii este respectat, atunci ideile capătă originalitate şi încărcătură afectivă. 

            Majoritatea metodelor de grup (mai ales 6/6, brainstorming, 6/3/5, etc.) au o contribuţie importantă la stimularea creativităţii, a comunicării,  dezvoltă spiritul critic,

duc la independenţa din gândire şi din acţiune, îi determină pe elevi să găsească idei creative, curajoase. 

            Activităţile didactice în care sunt incluse metode interactive de grup duc la dezvoltarea gândirii democratice a elevilor, tocmai prin exersarea gândirii critice, şi astfel

ei realizează că, în analiza unui personaj, a unui comportament, a unei idei, a unui eveniment, ei critică fapta, şi nicidecum personajul, care poate fi prin analogie copilul sau

adultul. Aceste metode arată copiilor că scopul criticii unui comportament întâlnit în jurul nostru este de a-l corecta sau de a-l evita. Participanţii argumentează, analizează,

oferă soluţii sau sfaturi utile pentru toţi. 

            Performanţele obţinute după aplicarea fiecărei metode sunt percepute de elevi şi îi responsabilizează în rezolvarea sarcinilor viitoare. Ei îşi dau seama că gradul de

implicare este diferit de la unul la altul, dar, cu încurajare din partea cadrului didactic, vor dori să se implice cât mai mult în rezolvarea sarcinilor de grup. Întreaga echipă nu

îşi marginalizează niciun membru, are răbdare cu fiecare dintre ei, îşi exersează toleranţa reciproc. Cadrele didactice trebuie să aibă mult tact care să le permită să-şi

adapteze stilul în funcţie de fiecare copil: agresiv sau timid, pesimist sau optimist, acaparator sau răbdător, găsind pentru oricare dintre ei gestul, mimica, interjecţia, sfatul,

lauda care se potriveşte cu fiecare situaţie. 

            Metodele interactive de grup pot fi combinate între ele ori cu metode tradiţionale, iar cele tradiţionale sunt modernizate, combinate, modificate, îmbunătăţite şi

adaptate constant, nefiind eliminate. 

            Principalele obiective ale metodelor interactive sunt:

însuşirea sau evidenţierea unor calităţi europene, care pornesc de la atitudini democratice, dezvoltarea relaţiilor interculturale prin intermediul comunicării;

acumularea unor însuşiri, abilităţi practice utilizate în învăţarea eficientă prin cooperare;

însuşirea primelor segmente de muncă intelectuală, pentru cunoaşterea realităţii şi a viitoarei activităţi de învăţare şcolară;

dezvoltarea gândirii productive, a celei divergente, a libertăţii de exprimare;

pregătirea elevilor pentru a fi capabili să găsească singuri informaţia, să lucreze în echipă, să fie conştienţi de stilurile de învăţare preferate;

formarea deprinderilor copiilor de a culege informaţii despre o anumită temă, de a face conexiuni între ele, de a identifica probleme diferite, atingerea obiectivelor

interdisciplinare;

promovarea autonomiei şi a învăţării prin cooperare;

încurajarea diversităţii ideilor;

dezvoltarea gândirii critice;

comunicarea folosind tehnologia informaţională modernă, interactivă.

Aplicând aceste metode, copiii învaţă să capete încredere în ei înşişi, să-şi destăinuie unul altuia ideile, se responsabilizează:

se obişnuiesc să privească în mod critic mediul lor social şi să se descurce în situaţii deosebite;

capătă competenţe de autoevaluare, de luare a deciziilor, de criticare, de reflectare;

îşi dezvoltă toleranţa, sensibilitatea, corectitudinea faţă de cei din jur;

învaţă să găsească soluţii cooperând cu alţii;

se obişnuiesc să caute alternative, să-şi exprime în mod spontan gândurile, să pună întrebări chiar neobişnuite.

Fiecare cadru didactic ar trebui să devină formator pentru elevii lui, să simtă bucuria de a pregăti activitatea în mod creativ, diferit, atractiv. 
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Cooperare vs competiţie
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Rezumat: Articolul de faţă îşi propune o paralelă între competiţie şi cooperare în sfera educaţională, precum şi măsura în care acestea pot fi folosite
la clasă, astfel încât ele să devină instrumente ale cadrului didactic pentru optimizarea procesului de învăţământ. 
  

Cuvinte-cheie: cooperare, întrecere, competiţie, învingători. 
  

  

Cooperarea şi competiţia se regăsesc în procesul de învăţământ cu ponderi diferite, sub diverse forme, având intensităţi şi frecvenţe ce se diferenţiază
de la una la alta, cu diferite efecte asupra rezultatelor şcolare, a conexiunilor interpersonale din cadrul grupului şcolar şi, de asemenea, în ceea ce
priveşte formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor, beneficiarii sistemului de educaţie. Punctul de pornire în abordarea comparativă a celor două
tipuri de activităţi, având în vedere aspectele structural-funcţionale, relaţional-atitudinale, şi pe cele productive, rămâne întrebarea dacă este mai
eficientă cooperarea decât competiţia sau invers. 
            Această preocupare a ajuns de multe ori să constituie o formulare de multe ori în termeni dihotomici, ducând la adoptarea unor poziţii opuse,
neîntemeiate, între metodele educative care sprijină cooperarea şi cele care sprijină competiţia. Acestea nu trebuie considerate ca fiind opuse una alteia,
ele ar trebui îmbinate, adică ar trebui folosită  cooperarea folosind competiţia. Atunci când vorbim despre avantajele uneia dintre cele două tipuri de
conduită interacţională, acestea nu pot beneficia de o evaluare doar teoretică, ci trebuie luate în considerare şi tipurile de sarcini de rezolvat, situaţiile
de învăţare, scopurile pe care le urmărim, motivaţia participanţilor, etc., toate acestea fiind criterii în alegerea unuia sau a altui tip de interacţiune. Mai
mult, unele forme ale competiţiei au efecte pozitive atât în ceea ce priveşte dezvoltarea personalităţii educaţilor, cât şi în crearea unui ambient pozitiv
din punct de vedere socio-emoţional, cu condiţia ca acestea să fie folosite moderat. Astfel, se urmăreşte, pe de o parte, combinarea cooperării cu
competiţia, iar pe de altă parte, soluţii alternative care pot fi aplicate în educaţie, ca, de exemplu, dezvoltarea, în rândul elevilor, a dorinţei de
autodepăşire, prin folosirea unor strategii şi a unor metode de învăţământ cu rolul de a înlocui, într-o anumită măsură, competiţia între indivizi prin cea
cu sine însuşi. În acest fel, competiţia nu este eliminată şi respinsă, ci este subordonată cooperării. 
Un alt deziderat este înlocuirea convingerii generale conform căreia competiţia este cea care generează un plus de motivaţie pentru performanţă şi la
obţinerea de rezultate mai bune, cu principiul utilizării în activităţile didactice, în diferite proporţii, a abordărilor de tip cooperativ-competitiv, în
interdependenţă, în defavoarea folosirii unui tip sau a altuia. 
            Avantajele utilizării competiţiei în domeniul educaţional sunt: stimularea efortului şi a productivităţii elevilor, promovarea normelor şi a
aspiraţiilor mai înalte, micşorarea distanţei dintre capacitate şi realizare. Dezavantajele înregistrate sunt: transformarea competiţiei în factor generator
de conflicte şi de comportamente agresive, slaba interacţiune între participanţi, împiedicarea colegilor de a înregistra rezultate superioare, absenţa
încrederii în ceilalţi parteneri şi a comunicării, naşterea de sentimente negative (rivalitate, egoism, invidie), apariţia fricii de eşec şi a anxietăţii. 
            La celălalt pol, cooperarea înregistrează avantaje precum: aprecierea pozitivă a elevilor, care ajung să obţină bune rezultate, în condiţiile în care
toţi ceilalţi parteneri obţin acelaşi tip de rezultate, larga varietate a formelor de interacţiune, ducând la sentimente de simpatie şi de acceptare,
dezvoltarea stimei de sine, diminuarea anxietăţii, instaurarea unui climat în care domină armonia, înţelegerea, eforturile în vederea facilitării succesului
celorlalţi. Dar, pe de altă parte, în anumite cazuri, cooperarea poate duce la reducerea motivaţiei, mai ales din pricina fenomenului numit „lene
socială”, atunci când individul are impresia că nu se poate determina exact contribuţia fiecăruia în cadrul grupului.   
Printre avantajele învăţării prin cooperare se remarcă faptul că aceasta reprezintă o alternativă a competiţiei. Din propria experienţă am învăţat că nu
este de dorit ca elevii să fie puşi unul împotriva altuia. Dacă se pun în balanţă beneficiile competiţiei în raport cu daunele pe care aceasta le provoacă,
ajungem într-un punct de mare dificultate. Am avut ocazia de a găsi aceste neajunsuri în una din cărţile lui Alfie Kohn, ( No Contest: The Case Against
Competition-1992) şi le voi expune pe scurt în rândurile ce urmează :
1. Competiţia reprezintă pentru stima de sine ceea ce reprezintă fumatul pentru plămân. Ne dorim să-i facem pe copii să fie mândri de realizările lor,
dar mai ales să-şi păstreze acest sentiment chiar şi în caz de eşec. Pentru aceasta, trebuie să-i punem în situaţia de a lucra pentru atingerea scopurilor
contrare altora. Competiţia condiţionează stima de sine de numărul concurenţilor pe care individul a reuşit să-i învingă. Succesul aduce un sentiment
plăcut pentru o perioadă de timp, dar el nu reprezintă îndeplinirea nevoilor de siguranţă ale subiectului. Pe deasupra, cu cât elevul concurează mai
mult, cu atât pe viitor va avea nevoie de şi mai multă concurenţă. Victorii din ce în ce mai însemnate şi mai importante se impun. Este acelaşi
mecanism prin care un organism se obişnuieşte cu administrarea unui anume medicament. Cercetarea realizată de David şi de Roger Johnson în 1989
cu privire la această temă arată că, din cele 82  de studii comparative între structurile competitive şi cele cooperative, doar unul sesizează beneficii
pentru competiţie, iar celelalte 81 susţineau cooperarea.
2. Orice competiţie transmite mesajul că ceilalţi participanţi reprezintă posibile piedici în atingerea propriului succes. Competiţia este generatoare de
suspiciune, ostilitate fată de toţi ceilalţi concurenţi, sentimente de profund dispreţ faţă de cei înfrânţi, invidie faţă de învingători. Ajutorarea nu are loc,
deoarece este ilogic ca cineva să-şi ajute concurentul care poate avea succes doar dacă ceilalţi eşuează. În plus, concurenţa între echipe arată elevilor că
singura raţiune de a lucra în colaborare cu alţi elevi este înfrângerea unei alte echipe în care se lucrează prin cooperare. Astfel, scopul urmărit este
victoria, în timp ce cooperarea reprezintă doar mijlocul prin care aceasta poate fi atinsă.
3. Nu doar că excelenţa nu are nevoie de competiţie, dar, în mod natural, ea pretinde lipsa acesteia. Multe experimente şi studii au demonstrat că
învăţarea prin cooperare este mai eficientă decât orice alte structuri ale clasei, dar şi că chiar competiţia limitează succesul. Acest lucru are loc
deoarece competiţia împiedică o eventuală colaborare, care ar fi putut avea efecte benefice asupra învăţării. De asemenea, ea dă naştere la anxietate, îi
face pe elevi să justifice eşecul, sau chiar victoria, prin existenţa unor factori incontrolabili, cum ar fi ghinionul sau abilităţile înnăscute, micşorând
şansele ca ei să se străduiască mai mult pe viitor.
  

Totuşi, competiţia este în vreun fel adecvată? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să luăm în considerare toate studiile prin care se
demonstrează că este distructivă şi contraproductivă. Dacă ne gândim la felul în care copilul se simte în raport cu ceilalţi sau cu sine însuşi, la modul în
care elevii se poartă între ei, precum şi la felul în care învaţă, o concluzie viabilă este că aceste structuri competitive nu îşi au rostul în procesul de
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învăţământ.  Cu toate că este mai comod să afirmi că e bine să oferi competiţie cu moderaţie, avem datoria de a justifica toate structurile gen
câştigi/pierzi  şi dacă acest lucru nu e posibil, avem obligaţia de a face toate eforturile pentru eliminarea lor. 
Structurile competitive cuprind unele variante de  învăţare prin cooperare, de tipul turneelor în cadrul cărora echipe de elevi se străduiesc să se înfrângă
reciproc, fiind reale modalităţi de a nimici orice simţ al comunităţii în colectiv, ca întreg. Activităţile competitive ce nu includ învăţare prin cooperare
înglobează programe cuprinzând îndemnul direct de a-ţi înfrânge semenii. Ele pot fi concursuri de ortografie, festivităţile de premiere, expunerea unor
grafice de performanţă a tuturor elevilor, evenimente în care marea majoritate a elevilor sunt percepuţi ca învinşi. De asemenea, întrebări ca „Cine
poate spune… ? ”, puse întregii clase, au efecte nocive asupra elevilor, determinându-i să se întreacă în a răspunde primii. La fel se întâmplă şi cu
obişnuinţa unor învăţători de a transforma pe unii elevi în exemple demne de urmat, lăudându-i în faţa întregului colectiv. Toate acestea reprezintă
modalităţi subtile de promovare a competiţiei. 
În aceste cazuri suferă nu doar cei învinşi, ci şi învingătorii. Cei din urmă îşi formează  o percepţie mai mult sau mai puţin eronată despre ei înşişi, se
văd ca fiind foarte valoroşi, având în vedere victoriile obţinute, se obişnuiesc să-i privească pe ceilalţi ca potenţiali rivali.  
Şi atunci, după toate aceste studii şi experimente, luând în considerare şi propria lor experienţă la catedră, toate ducând la aceeaşi concluzie, de ce
cadrele didactice nu renunţă la activităţile competitive ?        
În primul rând, există această idee încetăţenită, conform căreia nimănui nu-i strică puţină întrecere. Apoi, competiţia este foarte îndrăgită de elevi.
Desigur, acest lucru este relativ, întrucât depinde de calitatea şi de numărul activităţilor de cooperare la care elevul a luat parte. E posibil ca cei care
susţin că le place competiţia să nu fi fost puşi niciodată în situaţia de a „gusta” cooperarea. Cadrele didactice care nu expun elevii la activităţi soldate
cu victorioşi şi înfrânţi sesizează mult mai mult entuziasm în rândul şcolarilor. 
Dacă există indivizi cărora realmente le place competiţia, este datoria cadrului didactic de a descoperi care aspecte sunt agreate, urmează apoi
încercările de a oferi respectivele caracteristici prin activităţi ce nu presupun competiţie. În cazul în care iubitorii de întrecere îşi susţin cauza (mai ales
cei care sunt frecvent învingători), cadrul didactic trebuie să pună în balanţă si consecinţele pe care jocurile competitive le au asupra restului de
participanţi, apoi să ia hotărârea de a le păstra sau nu. 
Mai există o categorie de cadre didactice, care realizează efectul distrugător al competiţiei, dar consideră că astfel elevii sunt „ajutaţi” să facă faţă
provocărilor vieţii, sunt pregătiţi în acest mod să managerieze situaţiile cu care se vor întâlni după absolvirea şcolii. Am putea spune că elevii zilelor
noastre cunosc competiţia mai bine decât ar fi necesar. Ei au parte de aceasta din plin în afara orelor de clasă. Ar fi de dorit ca educatorii să elaboreze
alternative ca elevii să fie îndrumaţi spre dezvoltarea unui anume simţ al perspectivei asupra întrecerii, ce se remarcă în cultura românească. 
Se poate afirma că o soluţie ar fi existenţa unei unităţi de învăţare în care să fie analizate efectele competiţiei în mod clar, dar nu este acelaşi lucru a
vorbi despre întrecere cu a participa la astfel de activităţi. Este la fel ca şi diferenţa dintre a preda disciplina religie şi îndoctrinarea cu scopul de a fi
religioşi. 
Convingerea că îi pregătim pe cei mici pentru neplăcerile vieţii, dându-le cât mai multe ocazii de a experimenta neplăcerea, este la fel de corectă ca şi
opinia că, întrucât aerul este plin de noxe, copiii ar trebui expuşi la acestea cât mai mult, de la vârste cât mai fragede. În realitate, avem de-a face cu o
supraestimare a efectelor benefice ale eşecurilor. 
Dincolo de intenţia noastră de a-i proteja pe elevi de rivalitatea la care ar putea fi expuşi după terminarea şcolii, ar trebui să-i pregătim să fie capabili a
evalua şi chiar a schimba sistemele responsabile de crearea experienţelor respective. Ar fi bine ca dascălii să nu fie condiţionaţi în alegerea pe care o
fac cu privire la structura clasei de gradul de potrivire cu instituţiile societăţii contemporane. O idee mai bună ar fi promovarea sau desfiinţarea
instituţiilor, după modul în care slujesc tipului de valori promovate de învăţarea prin cooperare. 
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Necesitatea comunicării şi a interrelaţionării
 

          Rezumat: Prezentul articol îşi propune să sublinieze importanţa comunicării şi a interrelaţionării în general, şi mai ales în ceea ce priveşte procesul instructiv-

educativ. Ca  principala componentă a educaţiei, comunicarea se învăţă, se perfectează, se educă. 

            

Cuvinte cheie: comunicare, interacţiune, interrelaţionare. 

  

  

Relaţia dintre sistemul de învăţământ şi cel social a existat întotdeauna, o legătură inseparabilă între forţa cea mai puternică, ce dă formă spiritualităţii unei societăţi, unei

comunităţi sau unei epoci - cultura, şi participantul cel mai activ şi cel mai important la îndeplinirea edificării spirituale – sistemul de învăţământ. Rolul culturii, în realizarea

ei a fost să găsească, să identifice valorile, adevărurile şi frumuseţile pe care le-a considerat şi le consideră valoroase, investind mari resurse în cultivarea în rândul noilor

generaţii a înţelegerii sensurilor conceptelor de adevăr, de frumos şi de bine. Principala misiune a instituţiilor de învăţământ a fost de a transmite cunoaşterea, adevărul,
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frumosul şi binele, acestea constituind componentele celei mai înalte categorii de bunuri pe care le are omul, valori supreme, definitorii pentru personalitatea umană. 

Învăţământul de astăzi se implică profund în misiunea de a transmite aceste valori, de a dezvolta la elevi necesitatea explorării lor în profunzime, de a-i sprijini în perfectarea

capacităţii de a discerne între fals şi adevărat, urât şi frumos, rău şi bine. 

Trebuie să recunoaştem că există tendinţa să fie scos în evidenţă mai pregnant faptul că a şti primează, împreună cu orientările sale către a face, a fi şi, nu în ultimul rând, a

fi cu alţii. Cu alte cuvinte, ne aflăm în faţa unei transformări mai cuprinzătoare a triadei frumos-bine-adevăr, ce simbolizează continuarea vechii tradiţii de formare în spiritul

cunoaşterii adevărului şi de implicare mai puternică a ştiinţei (a cunoaşterii) în procesul educativ (Andrei Marga). E o încercare continuă de a pune în valoare mai bine

valenţele umaniste ale ştiinţei, faptul că aceasta „e orientată spre om” (Volkov, 1969). E, de fapt, o accentuare a laturii formative a învăţâmântului  pornind de la ideea e

adevăr, de căutare a lui şi, prin extrapolare, către dezvoltarea aptitudinilor de a deosebi răul de bine, urâtul de frumos, stimularea unei atitudini care înglobează emoţie,

motivaţie, contribuţie la promovarea valorilor sociale şi morale în viaţa şi în activitatea socială. 

Ne referim, deci, la o educaţie construită în urma unei vaste experienţe, cu numeroase trimiteri către cultura armonioasă. În contextul acesta, „prioritatea acordată cunoaşterii

şi acţiunii, adică celei a lui a şti şi a lui a face, ceea ce constituie esenţa instruirii, face corp comun cu priorităţile lui a fi şi a lui a trăi în comunitate, ceea ce reprezintă

esenţa educaţiei” (Ioan Cerghit, ,,Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii”, Polirom, Iaşi, 2008). 

Obiectivul principal al învăţământului este acela de a-l pregăti pe elev pentru viaţă, pentru necesităţile sale de dincolo de etapa şcolară. Azi, interacţiunea şi comunicarea, în

diversitatea lor de feluri, se regăsesc în experienţa de zi cu zi a fiecărei persoane. Tocmai de aceea, promovarea spiritului de cooperare, susţinută de aceste metode, constituie

un factor favorizant în adaptarea socială a individului. 

Conform cercetărilor lui M. McLaughling (1992) referitoare la competenţele pe care angajatorii le caută la solicitanţii unui loc de muncă, toate companiile doresc oameni

care să poată comunica, să gândească şi să-si continue învăţarea pe întregul parcurs al vieţii, oameni cu atitudini şi comportamente pozitive, responsabili şi adaptabili,

oameni capabili să lucreze cu alţi oameni. Toate acestea pot fi dezvoltate prin folosirea metodelor bazate pe interacţiune. 

Comunicarea reprezintă principala componentă a educaţiei, indispensabilă învăţământului. Sensibilă la progresele înregistrate în domeniul comunicării umane, şcoala a

încercat dintotdeauna să adopte diferite forme şi mijloace atât verbale, cât şi nonverbale. Azi, când comunicarea s-a impus în toate domeniile vieţii sociale, când omenirea

beneficiază de diferite mijloace tehnice de informare şi de comunicare, învăţământul a devenit mai receptiv la aceste cerinţe. 

În ultimele decenii, învăţământul a fost evident orientat către construirea unui nou sistem de comunicaţie, unul realizat pe baze ştiinţifice, departe de limitele şi de

neajunsurile celui tradiţional, bazat pe transferul de cunoştinţe, devenind din ce în ce mai evident că transmiterea nu înseamnă comunicare. Acest nou sistem are tendinţa de

a extinde cât mai mult interactivitatea în activitatea şcolară. Se pun bazele unei comunicări multidirecţionale şi polifuncţionale, înlocuind simpla transmitere de informaţii,

adică o comunicare unidirecţională şi unifuncţională. Astfel, procesul de învăţare se constituie ca un lanţ de situaţii de comunicare de un alt tip, care vor duce la îmbinarea

reprezentărilor elevilor cu ale profesorilor, ale elevilor cu ale celorlalţi elevi, sau ale elevilor cu cele oferite de alte surse de comunicare moderne. 

Şcoala este un teren pe care se comunică intens. Comunicarea este prezentă la toate nivelurile învăţământului. Ea este cea care le oferă elevilor variate posibilităţi de a

stăpâni realul, indiferent de domeniul pe care-l studiază sau de vârstă, întrucât ea constituie un factor stimulant şi promovant al interactivităţii, susţinător al dezvoltării

schimbului, al coordonării cu semenii. De asemenea, comunicarea reprezintă un instrument folosit la organizarea învăţării şi a condiţiilor sale, precum şi un element de

valorificare a informaţiei în mod educativ, factor important în modelarea personalităţii umane, întrucât schimburile comunicative sunt încărcate de influenţe, jonglează cu

diferite stări afective. Nu în ultimul rând, comunicarea este punctul de pornire al relaţiilor sociale din clasa de elevi, fiind un factor care contribuie la crearea ambientului

socioafectiv, la întărirea coeziunii grupului de copii, ceea ce duce la eficientizarea predării şi a învăţării. 

Putem afirma, aşadar, că o comunicare eficientă are un important rol socializant, ea aducându-şi pe deplin aportul la alcătuirea şi la consolidarea comunităţii şcolare, ca

ambient favorizant al învăţării şi al unei activităţi didactice de înaltă calitate. 

Trebuie specificat faptul că şcoala este locul în care comunicarea cu eficienţă la nivel uman şi social se deprinde, se învaţă, se perfectează, se educă. De aceea, ea devine un

scop în sine, obiectivul principal al învăţământului, pentru îndeplinirea căruia trebuie să lucreze toate disciplinele. 

O preocupare a culturii moderne este stabilirea unor conexiuni normale între om şi mediul lui de existenţă şi de activitate, între ştiinţă si viaţa sub aspect social, având ca

intermediar educaţia. Este evident că, în devenirea individului ca om, factorul social are o covârşitoare atribuţie. Se subliniază, de asemenea, faptul că valorile democraţiei,

valorile sociale sunt recunoscute şi promovate ca fiind strâns legate de spiritul şi de munca în echipă, văzute ca obligatorii condiţii de progres. Aşadar, formarea omului la

nivel social, integrat, devine un obiectiv major. 

Membrul colectivităţii şcolare, elevul, rezultatul influenţelor sau al contactelor sociale din cadrul acestei colectivităţi, este plasat în mijlocul procesului de învăţământ. Dar,

în acelaşi timp, el reprezintă şi un subiect al interacţiunilor sociale, al interrelaţiilor adiacente procesului de învăţare, el fiind un activ participant la viaţa socială a grupului

şcolar din care face parte. Acesta este motivul pentru care se impune crearea unor situaţii de învăţare care pot facilita perfecţionarea cunoaşterii individuale în rândul

elevilor, ajungând, mai apoi, la cunoaşterea personalităţii lor. 

Astfel, se înregistrează o trecere de la dezvoltarea cunoaşterii bazată pe acţiunea subiectului către dezvoltarea cunoaşterii pe baza muncii în comun, a interacţiunii cu ceilalţi.

Accentul se deplasează de pe învăţarea activă pe cea interactivă, de pe învăţarea individuală pe cea prin cooperare, de pe cea independentă pe cea interdependentă, având în

vedere toate acele consecinţe procedurale şi metodice care decurg de aici. Această perspectivă solicită realizarea unui cumul de interrelaţii şi interacţiuni sociale în cadrul

grupului de elevi care să ducă la obţinerea unui context favorizant învăţării. A învăţa într-un grup sau într-o echipă conduce către dinamizarea şi îmbogăţirea interacţiunilor

şi către dezvoltarea climatului şcolar participativ. 
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Inovare și reformă ȋn ȋnvățământul românesc 

 

 Rezumat: Materialul de faţă îşi propune să stabilească modalități prin care ȋnvățământul românesc poate fi transformat ȋn bine. Predarea transdisciplinară sau

interdisciplinară ar putea constitui soluții eficiente pentru inovarea sistemului educațional din România. 

 

Cuvinte cheie: inovare, ȋnvățământ, transdisciplinaritate

  

  

            S-a auzit tot mai frecvent ȋn ultima perioadă că ar fi o nevoie urgentă de schimbare a sistemului educațional din țara noastră. S-a discutat despre subfinanțarea

acestuia, despre necesitatea instruirii cadrelor didactice, dar a apărut și ideea de predare transdisciplinară și interdisciplinară ca și unică soluție de ȋmbunătățire a

ȋnvățământului românesc. 

            Ȋn primul rând, transdisciplinaritatea constituie o nouă abordare a ȋnvățării. Această abordare are obligația de a apropia procesul educațional de viața cotidiană a

elevilor și de nevoile comunității ȋn care aceștia trăiesc. Accentul se va pune pe conștientizare, cooperare, gândire critică și creativă, spre adaptabilitate și interpretare a lumii

mereu ȋn transformare. Ȋnvățământul tradițional nu poate să facă față unor astfel de cerințe, de aceea dacă vorbim de predare interdisciplinară sau transdisciplinară vorbim de

schimbări de curriculum, de schimbări ale modalităților de a preda. Transdisciplinaritatea poate fi soluția pentru depășirea actualei crize educaționale. Conceptul

,,transdisciplinaritate" este introdus de Jean Piaget ȋn 1970, dar metodologia transdisciplinară este configurată și studiată amănunțit de către Basarab Nicolescu, care

consideră că ea se referă la ceea ce este ȋn același timp și ȋntre discipline, și ȋnăuntrul diverselor discipline, dar și dincolo de orice disciplină. Finalitatea transdisciplinarității

este ȋnțelegerea lumii prezente, precum și unitatea cunoașterii. Cunoașterea aceasta nu va fi una pe bucăți, pe fragmente, pe discipline, ci va fi una omogenă, care va ȋncerca

să ȋnțeleagă procesele, fenomenele ȋn ansamblul lor. 

            Transdisciplinaritatea ȋnseamnă și o acceptare a complexității¸ȋntrucât unitatea deschisă a tuturor nivelurilor de Realitate presupune pluralitatea lor complexă. Există

o complexitate orizontală, a unui singur nivel de realitate, inerentă fiecărei discipline și o complexitate verticală, pusă ȋn lumină tocmai de către transdisciplinaritate, prin

traversarea mai multor niveluri de Realitate prin mijlocirea logicii terțului inclus. Logica terțului inclus recunoaște existența unui al treilea termen, T, care este ȋn același

timp A și non-A. Subiectul transdisciplinar face posibilă, prin zona sa de transparență absolută, comunicarea dintre fluxul de informație ce străbate lumea exterioară și fluxul

de conștiință ce traversează universul interior. 

            Problema este că fiecare disciplină ȋși revendică un singur nivel de Realitate, formulându-și propriile legi. Dar nu există un singur nivel de Realitate, ci mai multe, iar

ȋncercarea de a prezenta separat Realitatea este una haotică datorită numărului mult prea mare de discipline școlare. Ȋn acest fel cunoașterea este imposibilă, elevul nefiind,

ȋn mod justificat, capabil să ȋnțeleagă lumea ȋn care trăiește. 

            Nevoia de transdisciplinaritate este de fapt nevoia de cunoaștere, o cunoaștere reală care cuprinde toate nivelurile de Realitate. Memorarea nu ȋnseamnă cunoaștere –

tocmai de aceea ȋnvățământul tradițional bazat pe memorare, reproducere și-a pierdut eficiența. Poate de aceea avem de-a face azi cu problema șomajului, ȋntrucât mulți

elevi ajung la finalul claselor de liceu fără ȋnțelegerea a ceea ce trăiesc și fără o cunoaștere profundă a ceea ce ȋi ȋnconjoară. Transdisciplinaritatea ne propune să privim cu

alți ochi ceea ce trăim, ne propune să abordăm altfel prezentarea lucrurilor, ne propune o ȋnvățare continuă, o ȋnvățare ȋn afara și ȋn interiorul oricăror discipline școlare, dar

o ȋnvățare care vizează mereu și mereu același aspect: cunoașterea.

            

  

                                        

  

  

 

SARIVAN ANAMARIA NICOLETA 

e-mail: anamarianicoleta.sarivan@gmail.com 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău

  

 

Importanţa calităţii în educaţie 

 

Rezumat:Educaţia este un proces care se desfăşoară în clasă, dar şi în afara ei, un proces de lungă durată, cu efecte vizibile în timp şi la care participă mai mulţi actori:

elevi, părinţi, cadre didactice. 

O  educaţie de calitate se poate face numai într-o  şcoală modernă, cu o dotare bună, cu profesori de elită, o şcoală în care domneşte disciplina şi seriozitatea, în care

părinţii  sunt interesaţi şi implicaţi activ în serviciul de educaţie de calitate oferit de şcoală, un consiliu de administraţie profesional, o comunitate conştientă de calitatea

viitorilor cetăţeni ce ies pe porţile lăcaşului de educaţie şi care investesc resurse financiare şi umane pentru dezvoltarea ei. 
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Cuvinte cheie: educaţia, calitate,proces,învăţământ, cadre didactice 

 

Educaţia este un proces care se desfăşoară în clasă, dar şi în afara ei, un proces de lungă durată, cu efecte vizibile în timp şi la care participă mai mulţi actori: elevi, părinţi,

cadre didactice. Întrebările referitoare la tema calităţii sunt numeroase şi ele aşteaptă răspunsuri. Calitatea în educaţie după Serban Iosifescu înseamnă asigurarea pentru

fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai completă “utilizare –dezvoltare”. Calitatea educaţiei este opţiune fundamentală pentru nivelul de standard european, privit în

tot unitarul său, iar într-o societate bazată pe umanism, aceasta dobandeste noi valente prin calitatea educatiei. Asigurarea calităţii în educaţie este un demers dinamic ce

presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi gândire strategică şi control, pe de altă parte, transpus în practică prin descentralizare. În vederea asigurării

calităţii în educaţie este necasară existenţa unor cadre didactice având experienţă şi pregătire temeinică, care doresc să se implice în procesul de predare-învăţare, să fie buni

organizatori, conectaţi permanent la schimbările mediului în care îşi desfăşoară activitatea. Calitatea educaţiei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui

program de studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Beneficiarii şi clienţii educaţiei de calitate

(elevii, pǎrinţii, societatea) ar fi de dorit sǎ fie consultaţi permanent în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţǎ de serviciile educaţionale de care beneficiazǎ. Îmbunǎtǎţirea

calitǎţii educaţiei presupune evaluare, analizǎ şi acţiune corectivǎ continuǎ din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazatǎ pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite

proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţǎ. 

 

             La nivelul şcolii au fost identificate patru imperative ale calităţii: 

♦ Moral: şcoala oferă elevilor ceea ce este mai bun. 

♦ Social: societatea are pretenţii tot mai înalte faţă de şcoală. 

♦ Competitivitate: şcolile care nu vor reuşi să atraga suficienţi elevi se vor inchide. 

♦ Responsabilitate: şcoala dă seama pentru fondurile primite. 

  

           Calitatea unei instituţii poate fi definită în funcţie de gradul in care reuşeşte să realizeze obiectivele propuse. Atingera calităţii nu se poate realiza dacă instituţia sau

individul au obiective neclare. 

Calitatea se produce, se generează permanent, se măsoară şi se îmbunătăţeşte continuu, iar organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să asigure calitatea, să implementeze

propriul sistem de management şi de asigurare a calităţii, să se autoevalueze continuu şi să propună măsuri ameliorative. Şcoala este responsabilă de asigurarea internă a

calităţii, dar calitatea se asigură prin dialog şi pe bază de parteneriat cu toţi actorii implicaţi. Calitatea este dependentǎ de valorile sociale în care funcţioneazǎ sistemul

respectiv de educaţie. Calitatea se realizeazǎ pe un anume subiect, pentru un anume beneficiar, dupǎ anumite interese. 

O  educaţie de calitate se poate face numai într-o  şcoală modernă, cu o dotare bună, cu profesori de elită, o şcoală în care domneşte disciplina şi seriozitatea, în care părinţii 

sunt interesaţi şi implicaţi activ în serviciul de educaţie de calitate oferit de şcoală, un consiliu de administraţie profesional, o comunitate conştientă de calitatea viitorilor

cetăţeni ce ies pe porţile lăcaşului de educaţie şi care investesc resurse financiare şi umane pentru dezvoltarea ei. 

 

1. Ce este calitatea educaţiei ? 

Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările benefiaciarilor, precum şi

standardele de calitate. 

 

 

2. Care sunt procesele de asigurare a calităţii în educaţie ?  

Procesele de asigurare a calităţii în educaţie sunt: planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă a

rezultatelor şi evaluarea externă a rezultatelor. 

 

3. Cine asigură calitatea educaţiei ? 

Calitatea educaţiei este asigurată de către actorii educaţionali (cadre didactice, elevi, părinţi, conducerea şcolii etc.) cu rol în producerea şi generarea educaţiei de calitate-

care are rolul de evaluare internă a calităţii inspectoratelor şcolare judeţene- care au rolul de control al calităţii. 

  

4. Cum asigură calitatea educaţiei fiecare dintre actorii implicaţi ? 

- Cadrele didactice asigură calitatea educaţiei prin: pregătirea continuă, adecvare la nevoile elevilor şi ale comunităţii, activitate didactică în conformitate cu documentele

normative şi bazată pe o metodologie centrată pe elev, prin evaluare şi autoevaluare. 

- Elevii asigură calitatea educaţiei prin: pregătire continuă, implicare activă şi responsabilă în propria educaţie, participare la viaţa şcolii. 

- Conducerea şcolii asigură calitatea educaţiei prin: asigurarea resurselor, a bazei logistice şi a condiţiilor pentru o educaţie decalitate, asigurarea comunicării interne şi

externe a instituţiei şcolare, conducerea proceselor de dezvoltare instituţională. 

  

Unităţile de învăţământ au nevoie de calitate în educaţie pentru:  

• A face faţă concurenţei din mediul educaţional, în condiţiile finanţării per elev, impuse de procesul de descentralizare; 

• A se bucura de prestigiu în plan local, regional, naţional, european; 

• A obţine un scor favorabil la compararea cu alte unităţi de învăţământ din aceeasi categorie; 

• A revigora încrederea în scoală şi în educaţia din România, ca mijloc de promovare socială. 

Cadrele diactice trebuie să genereze educaţie de calitate pentru: 
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• A-şi consolida recunoasterea socială si statusul profesional; 

• A obţine un salariu mai bun; 

• A se bucura de încrederea elevilor şi părinţilor; 

• A revigora în România valoarea „respect”. 

Elevii au nevoie de calitate în educaţie pentru: 

• A juca, prin competenţele obţinute, un rol activ pe piaţa forţei de muncă; 

• A selecta instituţia de învăţământ potrivită si a candida cu succes pentru continuarea studiilor; 

• A se integra cu succes în societatea cunoasterii si a face faţă schimbării. 

Părinţii au nevoie de calitate în educaţie pentru: 

• A avea încredere că scoala aleasă determină progresul copiilor lor; 

• A fi siguri că educaţia oferită este relevantă pentru viitorul copiilor lor; 

• A nu fi nevoiţi să recurgă la meditaţii si la alte forme de pregătire suplimentară a copiilor lor.

DOMENII de asigurare a calităţii:

Politica de dezvoltare şcolară - politici şi strategii

Curriculum - proiectare, dezvoltare, parcurgere, evaluare - în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite.

Managementul resurselor financiare, materiale şi umane în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite.

Relaţiile comunitare şi sistemice umane în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite.

Ethos-ul, climatul şi cultura şcolară - care trebuie să susţină atingerea scopurilor educaţionale stabilite

COMPETENŢE - instituţionale, de grup şi individuale - necesare asigurării calităţii în educaţie:

Abilitatea de a identifica finalităţile majore ale dezvoltării unităţii şcolare în cadrul sistemului şcolar.

Crearea unei motivaţii puternice pentru atingerea acestor finalităţi.

Decizia în legătură cu identificarea rezultatelor sistemului şi ale şcolii care pot fi corelate cu aceste finalităţi.

Decizia în legătură cu atragerea şi folosirea resurselor sistemului şi ale şcolii.

Identificarea procedurilor care vor asigura în mod efectiv atingerea scopurilor propuse.

  

Calitatea în educaţie presupune asigurarea condiţiilor pentru cea mai buna, completă şi utilă dezvoltare corespunzătoare fiecărui elev. Rolul profesorului în procesul de

prdeare-învăţare este esenţial.Pentru a fi eficienţi, profesorii trebuie să se folosească de o rezervă impresionantă de talent şi abilităţi pedagogice, precum şi de calităţi specific

umane. Îmbunătăţirea calităţii şi a motivaţiei profesorilor trebuie să devină priorităţi ale tuturor statelor lumii. 

 

 

Printre valorile care fundamentează definirea calităţii în educaţie se pot enumera:

şcoala comunică/transmite cultura/civilizaţia;

şcoala urmăreşte satisfacerea nevoilor şi intereselor imediate ale educabililor;

şcoala răspunde nevoilor sociale/comunitare.

            Calitatea în educaţie este asiguratǎ prin urmǎtoarele procese:

planificarea şi realizarea efectivǎ a rezultatelor aşteptate ale învǎţǎrii;

monitorizarea rezultatelor;

evaluarea internǎ a rezultatelor;

evaluarea externǎ a rezultatelor;

îmbunǎtǎţirea continuǎ a rezultatelor în educaţie.

            Valorile calitǎţii în educaţie sunt:

democraţia;
umanismul;
echitatea;
autonomia intelectualǎ şi moralǎ;
calitatea relaţiilor interpersonale;
comunicarea;
îmbogǎţirea comunitǎţii;
inserţia optimǎ socialǎ şi profesionalǎ;
educarea individului ca membru critic şi responsabil al grupului.

            În functie de rezultatele elevilor şi ale profesorilor şcolile vor fi împărţite în performante şi mai puţin performante. Instituţiile de învăţământ preuniversitar vor fi

clasificate calitativ conform legii privind asigurarea calităţii în educaţie. Cunoscând aceste ierarhizări, elevii se vor orienta mai uşor în alegerea şcolii care li se potriveşte. 

            Evaluarea calităţii în educaţie va fi centrată pe rezultatele învăţării şi se va aplica în mod diferenţiat în funcţie de calificările acordate. Asigurarea şi controlul calităţii

în şcoli se vor face la două niveluri: instituţional, printr-o autoevaluare internă a rezultatelor, realizată de comisia fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, si

transinstituţional, printr-o evaluare externă realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.(ARACIP). 

            În concluzie, calitatea în educaţie, cea mai mare provocare a reformei reale, de fond, şi nu de formă a învăţământului românesc, continuă să determine incertitudini,

confuzii suspiciuni. 
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                                    C         Credinţă în ceea ce faci; 

                                    A         Atitudine empatică faţă de elevi; 

                        L          Libertatea de opinie a elevului  trebuie respectată! 

                        I           Iniţiativă, idei curajoase dezbrăcate de autosuficienţă; 

                        T          Tenacitate, da avem nevoie de ea când  greul ne încearcă! 

                        A         Atitudine  responsabilă faţă de misiunea pe care ne-am asumat-o! 

                        T          Toleranţă  şi acceptarea diversităţii; 

                              E          Egalitate de şanse pentru toţi elevii. 
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ÎNVĂȚAREA  INTERACTIVĂ  LA  ȘTIINȚE

  

 

                Rezumat: Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a  învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente

didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.     Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.  

  

            Cuvinte Cheie: Instruire programata,  curiozitate,învăţământul modern, jocurile  didactice, creativitate, 

 

 

Metodele  de  invatamant  reprezinta  modalitati  sistematice  de  lucru  de  care  se  pot      

servi  profesorii  in  activitatea  de  instruire  si  elevii  in  aceea  de  invatare,capabile  să  conducă  spre   realizarea  obiectivelor  pedagogice  În aria curriculară

Matematică şi Știinţe ale naturii, utilizarea şi aplicarea metodelor educaţionale bazate pe actiune precum: Metode de  actiune efectiva/ Metode de  actiune simulata/

Metode de instruire programata, profesorul consolidează, precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe, pune în valoare şi le

antrenează capacităţile creatoare ale  Pentru disciplinele fizică și chimie,metodele de instruire bazate pe acțiune,asigură participarea  activă a elevului la lecţii, sporind

interesul de cunoaştere faţă de conţinutul 

Metodele activ-participative pot contribui la creşterea performanţei şcolare, pot fi chiar îmbunătăţite ca aplicaţie directă la clasă în condiţiile unui mediu de lucru

atractiv,relaxant  şi pentru  elevii cu CES. Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează

situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor cu CES, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul

microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui 

Lucrul în echipă oferă elevilor cu CES posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile, interrelaţiile dintre membrii

grupului, sporesc interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând elevii pentru învăţare. 

Aceste metode stimulează potenţialul creativ al elevului cu CES, îi asigură independenţa de mişcare şi îi creează un aport de curaj şi încredere în a-şi folosi propriile forţe .

Elevii nu vor mai fi simpli spectatori la lecţii ci chiar actori cu rol activ participativ, gata să se implice emoţional şi motivaţional iar noutatea redescoperită de elevi , va fi

într-o manieră proprie. 

Chimia este o ştiinţă exactă, experimentală, care aplică procedee algoritmice, dar în acelaşi timp, oferă suficient spaţiu pentru manifestarea creativităţii. Drept urmare,

profesorul este dator să provoace elevul, să-l orienteze, astfel încât să participe cu interes şi plăcere la ore. Prin învăţarea creativă la chimie elevii sunt conduşi spre obţinerea

succesului la învăţătură în funcţie de potenţialul lor biologic şi psihic, pe de o parte şi depăşirea eşecului şcolar, pe de alta parte. Este de dorit ca elevii să îşi formeze o

atitudine activă, motivată de curiozitate, interes şi spirit explorator. 

  

1.Valențele formative și psihologice ale jocului didactic.

  Formativ învățarea interactivă  bazată pe  joc : dezvoltă curiozitatea; dezvoltă interesul în rezolvarea sarcinii; dezvoltă capacitățile operaționale

ale elevilor în găsirea unei soluții cât mai logice și cât mai exacte; stimulează dorința elevilor de a participa cât mai activ și de   a  rezolva cât mai

repede și corect problema pusă.

Valențele psihologice ale jocului didactic au drept efect: ameliorarea relației elev-elev, elev-profesor, deoarece jocul este o activitate colectivă;  crează condiții pentru

formarea motivației cognitive pozitive la studierea chimiei; schimbarea atmosferei emoționale; elimină oboseala;
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2. Metode de stimulare a creativității 

Modernizarea procesului de studiere a chimiei în şcoală presupune… înzestrarea elevilor cu un sistem de cunoştinţe şi deprinderi de tip „ancoră”, care să asigure dezvoltarea

capacităţilor superioare ale gândirii şi căreia i se alatură într-o măsură cât mai mare activitatea practică, experimentală. A orienta activitatea elevilor spre descoperirea prin

forţe proprii a adevărurilor ştiinţifice, presupune recurgerea la euristică (în greacă „heuristikein” înseamnă a descoperi, a afla sau a găsi), respectiv la sisteme metodologice

de tip euristic.(Naumescu, Pasca, 2010)    

Profilurile intelectuale ale elevilor sunt redate de capacităţi lingvistice, logico-matematice, spaţial-vizuale, muzicale, kinestezice, naturaliste, intrapersonale şi

interpersonale.   Un rol deosebit îl constituie implementarea teoriei inteligenţelor multiple, prezentată în premieră de profesorul Howard Gardner, de la universitatea

Harvard. Crearea condiţiilor favorabile pentru exprimarea creativă şi valorificarea inteligenţelor multiple, a generat o paletă diversă de  metode  logico-matematice,

metodele psihosociale. 

Metodele care valorifică aceste tipuri de inteligenţă, la lecţiile de chimie se disting jocul didactic, metoda castelului, metoda pălăriilor gânditoare, copacul compuşilor,

metoda cubului, exersarea cu diagrama Venn, metoda hărţilor conceptuale, jocul de rol sub forma dialogului pe temă ştiinţifică sau a interviului. 

 

3.Jocuri didactice 

Algoritmul de structurare al jocului didactic cuprinde: proiectarea jocului;regulile jocului;acțiunile;conținutul cognitiv al problemei didactice;mijloace;rezultatul; 

Am ales câteva jocuri  despre creativitate pe care le-am aplicat la clasă iar rezultatele au fost peste aşteptări. S-a dovedit astfel că posibilitatea de creativitate a copiilor este

practic inepuizabilă. 

 Există numeroase metode de învăţământ ,care au un pronunţat caracter activ-participativ, folosite în practica didactică  si la copiii cu CES pe diferite discipline.,astfel: 

 

Un tablou neterminat -este un exerciţiu care vizează imaginaţia, creativitatea, cât şi inteligenţa şi abilitatea de a desena. Se prezintă o lucrare neterminată (sunt trasate doar

câteva linii) şi se cere elevilor să o continue. 

Ceasul Chimic – este bine utilizată la tema „Alcătuirea formulelor Chimice”. 

Şarpele -şarpele a înghiţit o mulţime de cuvinte aranjeazăle să formeze un enunţ:bijuteriilor; care; aurul; foloseste; si; contine; argint; fabricarea; aliaj; platina; un; aur; este;

si; se; alb; pentru. Posibile aranjari:1.Aurul alb este un aliaj care contine aur, argint si platina si se foloseste pentru fabricarea bijuteriilor. 

Paleta fermecată – este utilizată bine la tema „Elementele chimice” şi „Substanţele chimice” 

 Aceste metode interactive au un rol deosebit de important deoarece  prefigurează traseul metodic  cel mai potrivit, cel mai logic şi mai eficient pentru abordarea unei situaţii

concrete de predare şi învăţare. 

 De-a lungul activităţii didactice, mi-am dat seamă că integrarea acestor metode didactice interactive , nu face altceva decât să-i atragă pe elevi spre obiectele de studiu, într-

o altă variantă decât au fost învăţaţi. Am constatat bucuria cu care se organizează elevii atunci când aceste metode  sunt folosite,dar şi concurenţa dintre ei în a răspunde cât

mai bine cerinţelor. 
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Monumentele Mihai Eminescu 

-recenzie-

  

 

La Botoşani a fost lansată, în cadrul „Zilelor Eminescu“, o carte specială: „Monumentele Mihai Eminescu“. Este vorba de un album realizat de doi autori reşiţeni: Gheorghe

Jurma şi Erwin Josef Ţigla. Cei doi au mai realizat împreună, în ultimul deceniu, o serie de albume sub titlul generic „Viziuni“, prin care au prezentat oraşele judeţului

Caraş-Severin în texte şi imagini reprezentative (Reşiţa, Bocşa, Anina, Oraviţa). Acum au pus laolaltă câţiva ani de documentări , realizând prima carte dedicată exclusiv

monumentelor Eminescu din ţară şi de peste hotare. 

Albumul îşi deschide paginile cu municipiul Botoşani – locul naşterii lui Mihai Eminescu şi locul unde există mai multe monumente şi instituţii care-l omagiază pe marele

poet, începând cu prima statuie, a lui Ion Georgescu, din 1890, acum amplasată în parcul „Mihai Eminescu“; apoi monumentul semnat de Ovidiu Maitec (anii 60 ai veacului

trecut) – în faţa Teatrului „Mihai Eminescu“; Oscar Han la biserica Uspenia (1989, lucrarea datând in 1964); Dumitru Pasima (lângă Casa Tineretului), R.P. Hette (la

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“), continuând, fireşte, cu Ipoteştiul unde există un bust realizat de Gheorghe Anghel – sculptorul care a împlinit statuia lui Eminescu din

faţa Ateneului Român din Capitală, considerată cea mai expresivă realizare a sculpturii româneşti în privinţa redării chipului geniului. 

http://www.educat1.ro/
http://www.didactic.ro/
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Rând pe rând, sunt prezentate, pe zone geografice, monumente din Moldova, Transilvania, Banat, Muntenia, dar şi de dincolo de fruntarii: Republica Moldova, Ucraina,

Ungaria, Serbia, Austria, Germania. Fotografiile au fost realizate pe parcursul câtorva ani de Erwin Josef Ţigla, străbătând peste 15.000 de kilometri spre a le vedea şi

imortaliza. Un inventar complet nu există încă, iar autorii au mărturisit acest lucru, propunând un inventar şi o cartografiere a monumentelor, ca valori ale patrimoniului

naţional, dar şi ca imagini esenţiale pentru cercetarea eminescologică. 

Trebuie menţionat că acest album a apărut în cadrul proiectului „România Centenar 1918-2018“, al Forumului Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin şi al

Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor din Reşiţa, iar în finalul cărţii sunt redate apariţiile editoriale – 88 la număr – pe care le-au reuşit aceste instituţii. Este

un dar de Centenar, un dar de Ziua Culturii Naţionale, un dar pentru Eminescu şi pentru noi toţi. 

Paginile albumului evidenţiază şi câteva semnificaţii dincolo de valoarea artistică a monumentelor. Titlul unui capitol – Cum se apără o graniţă – porneşte de la un discurs

al poetului Octavian Goga la inaugurarea monumentului Eminescu de la Sânnicolau Mare, la graniţa de vest a României: „O graniţă se apără cu un corp de armată sau cu

statuia unui mare poet.“ Dacă privim harta ţării, vedem clar că de jur împrejur ea e străjuită de monumentele lui Mihai Eminescu. Câtă vreme ele există, noi ne putem simţi

în siguranţă. 

Autorii au gândit cartea într-un mod complex, adăugând imaginilor şi unele texte eminesciene pe tema fundamentală a raportului viaţă-moarte. De aceea în cuvântul

introductiv,  au citat câteva gânduri formulate de poetul Nichita Stănescu, pe care le transcriem şi noi: „Eminescu se mira înminunat că ar fi putut să creadă că ar putea să

moară vreodată. Atâta vreme cât noi suntem, el este. Atâta vreme cât el este, noi nu ptem să credem că am putea să murim vreodată.“ Un tonic sentiment al eternităţii

străbate această carte, asigurându-ne că atunci când ne referim la Eminescu, ne referim la steaua polară care călăuzeşte destinul fără moarte al culturii române.

Drd. Horomnea Alexandra (căs. Burlacu) 

E-mail: horomnea.alexandra@yahoo.com 

Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava, 

 Facultatea de Istorie și Geografie, Domeniul Geografie 

 

Metode de cercetare utilizate în studiul geografiei urbane

 

 

Rezumat: Geografia fizică și cea umană reprezintă ramurile Geografiei, la care, unii autori adaugă, pe bună dreptate și  geografia regională. Aceste ramuri geografice au

obiecte de studiu diferite, cercetate prin utilizarea de metode și tehnici relativ, distincte. Folosirea termenului de metodologie în activitatea ştiinţifică de cercetare

geografică se referă la totalitatea metodelor, procedeelor şi mijloacelor utilizate pentru dobândirea cunoaşterii autentice despre fenomenele şi procesele geografice

investigate. În acest sens se supun atenției următoarele metode: metoda anchetei, metoda Q, metoda statistică, metoda cartografică și metoda chorematică. 

 

Cuvinte cheie: metode de cercetare, geografie urbană, analiza datelor 

 

Introducere 

Pe plan mondial, în cadrul Geografiei Umane, au existat mai multe etape de dezvoltare ale cunoașterii. Două dintre acestea se referă la adoptarea de către cercetătorii

umaniști a metodelor de cercetare cantitative și calitative. Metodologia de cercetare reprezintă „ modalități de adunare a dovezilor necesare pentru a obține definițiile

concurente a ceea ce este considerat drept abordare legitimă și demnă de a fi luată în seamă..” (Deacon, Murdock, Pickering, Golding, 1999).  Metodologia reflectează

asupra experienţelor trecute de cercetare, elaborează strategii de investigare, indică atât eventualele obstacole şi deficienţe, cât şi căile de validare a unor rezultate ştiinţifice

(Cocerhan, 2012). N. Clifford, S. French şi G. Valentine (2012) sunt de părere că există două condiţionări majore la se supune un cercetător geograf atunci când selectează

metodele de cercetare. Prima condiționare se referă la faptul că este necesară o adaptare a metodologiei de cercetare a temei pe care o studiază, iar a doua condiționare se

referă la posibilitatea abordării aceleeaşi ipoteze de cercetare din diverse perspective, având la bază teorii diferite, oricare dintre acestea conducând spre rezultate valide. 

  

Metode de colectare a datelor 

            În cadrul cercetării geografice ancheta este considerată „o metodă prin care se colectează informaţii despre caracteristicile, comportamentele şi/sau atitudinile unei

populaţii, prin administrarea unui set standardizat de întrebări sau a unui chestionar, unui eşantion de indivizi din cadrul unei populaţii” (McLafferty, 2012) obţinându-se

astfel informaţii cantitative şi calitative. Ca orice metodă de cercetare ancheta se desfășoară după câteva etape metodologice standardizate care au în vedere următoarele:

precizarea problemei și stabilirea obiectivelor – clarificarea temei de cercetare alese, analiza demersurilor investigative anterioare, selectarea eșantionului de subiecți,

construirea chestionarului, efectuarea unei anchete - pilot – pentru pretestarea instrumentului, pe un grup restrâns de subiecți, se recomandă, în literatura de specialitate un

număr de 10-30 de subiecți, efectuarea anchetei propriu-zise, prelucrarea, analiza și interpretarea datelor colectate, redactarea concluziilor. Avantajele anchetei constau în

volumul mare de subiecți, cantitatea mare de date colectate precum și comparabilitatea acestora obținute de la indivizi diferiți. Imposibilitatea de a surprinde  motivele

pentru care respondenții optează pentru o categorie sau alta de răspuns și problemele ce derivă din eșantionare (volum și reprezentativitate), constituie cele mai evidente

limite ale anchetei, însă, cu toate acestea, rămâne cea mai frecvent utilizată metodă de cercetare. 

Metoda Q conform cercetărilor realizate de Van Exel J. și De Graaf G. (2005) este o metodă de cercetare utilizată în psihologie și în științele sociale pentru a studia

„subiectivitatea" oamenilor - adică punctul lor de vedere. Q a fost dezvoltată de psihologul William Stephenson și este folosită în științele sociale, de sănătate și de mediu

pentru a înțelege diversitatea atitudinilor, a discursurilor sau a stilurilor de luare a deciziilorCa orice metodă de cercetare, metoda Q urmărește anumite etape: 

- Definirea problemei de studiat și colectarea mulțimii de afirmații despre aceasta 

- Construirea eșantionului Q – constă într-un set cu un număr mediu de 40-50 de afirmații, fotografii referitoare la problema propusă 

- Selecția subiecților 

- Aplicarea metodei – subiecții primesc un set de declarații de opinie numerotate aleatoriu; o foaie cu instrucțiuni de sortare numită condiții de instruire; și o foaie de răspuns

pentru a înregistra ordinea aleasă de declarații. Opinia personală a unei situații este operaționalizată ca date prin ordonarea individuală a afirmațiilor de opinie sub forma:
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sunt de acord/ nu sunt de acord, denumită sortare Q, utilizând un formular de răspuns (scară de sortare) pre-definit. După realizarea selecției, subiecții vor trebui să

argumenteze numai declarațiile/ elementele plasate în zonele total acord/total dezacord. 

- Analiză și interpretare 

Avantajele metodei Q constau în: explorarea unor sensuri subiective ale percepției populației. Este o metodă care poate fi realizată cu buget redus și poate fi aplicată cu

ușurință prin e-mail sau poștă.. Dezavantajele metodei sunt reprezentate de faptul că este o metodă bazată în special pe culegerea de emoții, opinii ,fiind considerată de unii

cercetători ca fiind o metodă cu un grad  prea ridicat de subiectivitate, care nu ar putea fi generalizată la o populație numeroasă. Aplicarea succesivă  a metodei pe

eșantioane distincte de subiecți poate conduce, de fiecare dată la obținerea unor rezultate diferite. 

 

Metode de analiză și prelucrare a datelor 

Metoda statistică este o metodă matematică introdusă în geografie în urma dezvoltării laturii cantitative. Statistica este o ştiinţă care, folosind calculul probabilităţilor,

studiază fenomenele şi procesele de tip colectiv (din societate, natură) din punct de vedere cantitativ, în scopul descrierii acestora şi a descoperirii legilor care guvernează

manifestarea lor și  se ocupă cu obţinerea de informaţii relevante din datele disponibile într-un volum suficient de mare. S.D. Șandor preia informația legată de analiza

datelor de la M.D. Miles și A.M. Huberman (1994) și distinge trei faze ale analizei datelor: 

- Reducerea datelor – selectarea, simplificarea, conceptualizarea și codarea datelor 

- Prezentarea datelor – informațiile sunt ansaamblate în forme mai accesibile (tabele, grafice) 

- Elaborarea și verificarea concluziilor – pot apărea din etapa colectării datelor. 

Cartografia este definită ca un ansamblul al studiilor şi operaţiunilor ştiinţifice, care pornesc de la observaţiile directe și au ca finalitate elaborarea şi întocmirea hărţilor,

planurilor şi a altor moduri de reprezentare precum şi utilizarea acestora (Năstase, Osaci-Costache, 2005). Cartografia, nu pune accentul doar pe partea vizuală a spaţiului,

proceselor, fenomenelor şi elementelor reprezentate ci îşi direcţionează atenţia şi asupra evaluării şi gestionării realităţii geografice, exploatarea unor facilităţi, ameliorarea

unor neajunsuri, intervenţia factorului decizional. C. Perkins (2010) sugerează patru procedee tehnologice de o mare importanţă pentru construirea hărţilor: 

- utilizarea platformelor de internet care pun la dispoziţie un minim suport cartografic 

- utilizarea soft-urilor GIS (ArcGis, MapInfo, Idrisi), deţin o gamă variată de instrumente şi opţiuni care oferă posibilitatea unei complexe gestionări a informaţiei având ca

rezultat hărţi tematice, diagrame, tabele, grafice etc; 

- utilizarea softului MapViewer, pune la dispoziţie un set de hărţi tematice şi posibilitatea creării fişierelor de date şi a legendei; 

- utilizarea programului CorelDraw este sugerată pentru prelucrarea calităţii vizuale 

Dintre acestea, GIS (Geographical Information System) reprezintă unul dintre cele mai utilizate metode de introducere, stocare, ordonare, prelucrare şi transpunere grafică şi

cartografică a datelor, interpretarea acestora pe baza unor funcţii şi instrumente foarte diverse şi complexe. Cocean P. (2002) afirmă despre tehnologia GIS că înainte de

orice altă metodă, permite suprapunerea simultană a n planuri, ceea ce în studiul regional este o cerinţă permanentă, dar şi o dificultate mare în calea aplicării metodelor

clasice. 

Choremele reprezintă structuri  elementare de organizare a spaţiului geografic, prin combinaţia cărora se poate exprima infinita diversitate a situaţiilor reale. În 1980,

francezul Roger Brunet a introdus termenul de choremă ca fiind semne/simboluri care ar permite „fondarea unei semiologii a organizării spaţiului, o lingvistică

geografică.” Choremele sunt exprimate de diverse forme care au rezultat prin combinarea a patru figuri geometrice de bază: punctul, linia, reţeaua şi suprafaţa. După Ianoş

(2000), chorema leagă două entităţi: pe de o parte desemnează aranjamente fundamentale ale obiectelor în spaţiu, iar pe de altă parte structurile elementare sunt forme

puternice ale acestor aranjamente spaţiale elementare. Acelaşi autor spune despre choreme că exprimă acţiuni, proiecte şi rezultate, reprezentând „semnătura” societăţii pe

spaţiul în care trăiesc. 

Tipuri de choreme: 

-Choremele de control teritorial – pun  în evidenţă diverse strategii de dominare a spaţiului geografic 

-Choreme ce ţin de anizotropia spaţiului– sunt de asemenea de mai multe tipuri tipuri: choremele dependente de gravitaţie, choremele de ruptură, choremele de agregare-

segregare, choremele de asimetrie 

-Choreme de dinamică spaţială – acest grup de choreme caută să exprime expansiunile sau restrângerile teritoriale, cuceririle sau eliberările, colonizările sau abandonurile. 

  

Concluzii 

Folosirea termenului de metodologie în activitatea ştiinţifică de cercetare geografică se referă la totalitatea metodelor, demersurilor, procedeelor şi mijloacelor utilizate

pentru dobândirea cunoaşterii veridice despre obiectele, fenomenele şi procesele geografice investigate. În urma parcurgerii tuturor etapelor și categoriilor de colectare și

interpretare a datelor, majoritatea geografilor recunosc, că metodele cantitative și cele calitative sunt abordări diferite ale cunoașterii și ale informațiilor, că răspund la

întrebări diferite, în moduri diferite însă, nu se opun, ci sunt complementare. 
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Matematica în context european

 

Rezumat: ,,Matematica este o disciplină fundamentală, importantă în formarea și dezvoltarea tinerilor. Tehnicile de predare și de evaluare trebuie să promoveze  diferite

idei și abordări în predarea și învățarea acestei discipline în școli. Scopurile și obiectivele învățării, obiectivele de referință și conținuturile curriculare la matematică sunt

înscrise în diferite tipuri de materiale oficiale care includ documentele curriculare, manualele, ghidurile metodologice pentru școli și pentru profesori, programele școlare

în vigoare, planurile de învățământ, toate acestea fiind considerate drept ,,coloana vertebrală a matematicii”. 

  

Cuvinte cheie: matematică, educație, spațiu european, obiective, curriculum. 

  

Educaţia reprezintă unul dintre fenomenele cele mai importante care a apărut în același timp cu societatea umană, cu evoluția acesteia, suferind pe parcursul dezvoltării sale,

modificări semnificative și prospective. Pornind de la acţiunea empirică de pregătire a tinerei generaţii pentru viaţa socială și culturală, dar și pentru viața morală, educaţia a

parcurs un drum foarte lung devenind o adevărată ştiinţă cu statut propriu, de sine stătător. 

Apartenența României la spațiul European implică armonizarea sistemului românesc de educație cu celelalte sisteme europene de învățământ. Dacă pentru învățământul

universitar programul Bologna a conturat diferite direcții de dezvoltare, este necesar ca și învățămâmtul preuniversitar să găsească repere esențiale în formarea tinerilor. 

Matematica este, după logicianul și filozoful englez Whitehead, cea mai originală creație a spiritului uman. Apariţia matematicii în cele mai diverse ştiinţe, de la astronomie,

chimie, la medicină, face ca orientarea copiilor către matematică să fie un proces obiectiv. Astăzi se afirmă cu tot mai multă convingere ca fundamentul culturii moderne îl

constituie matematica. Indiferent de domeniul în care activează, omul modern trebuie să posede o bună pregătire matematică, pentru a putea soluţiona multiplele și variatele

probleme ale vieţii socio-profesionale, dar și a vieții cotidiene. Această cerinţă necesită foarte multe exigenţe cu privire la formarea personalităţii copilului. Accentul cade, în

primul rând, pe gândire, deoarece gândirea a stat întodeauna la baza progresului, constituind impulsul dinamicii sociale. Și, prin urmare, matematica formează o gândire

critică şi novatoare, originală şi creatoare. Orice domeniu din viață revine la “a rezolva o problemă”, adică la a găsi o ieșire dintr-o dificultate anume, a găsi o cale de a

atinge un obiectiv care nu este direct accesibil. A găsi o soluție unei astfel de probleme este o trăsătură specifică inteligenței, iar inteligența este apogeul distinctiv al speciei

umane. 

Gândirea matematică se manifestă printr-o mare varietate de activităţi intelectuale legate de memorie şi de imaginaţie, printre care putem menționa: judecarea, raţionarea,

înţelegerea, explicarea, invenţia, deducţia, inducţia, analogia, abstractizarea, generalizarea, comparaţia, concretizarea, clasificarea, diviziunea, rezolvarea de situaţii-

problemă etc. Prin modernizare nu trebuie să se înţeleagă moda timpului respectiv şi nici renunţarea la trecut, ci îmbinarea a ceea ce s-a dovedit valoros de-a lungul

trecutului cu ceea ce se impune în condiţiile vieţii contemporane. 

Printr-o muncă de milenii, pornind de la adevărul simplu, a fost construită matematica modernă. Ea a cunoscut o evoluţie mai rapidă decât celelalte ştiinţe, datorită

specificului ei. Este ştiinţa probei formale şi a demonstraţiei logice care întruchipează într-un grad înalt idealul de rigoare şi de construcţie logică. În majoritatea ţărilor

europene și nu numai, s-au întreprins şi se întreprind experimente care tind să dezvolte copilului încă de la început caracteristicile generale ale matematicii moderne.

Raţionamentul matematic şi gândirea riguros ştiinţifică creează elevului posibilitatea de înţelegere a celorlalte discipline cât şi de pătrundere a problemelor privitoare la

natură, viaţă, societate. De asemenea, se contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii de a munci organizat şi ritmic, a perspicacităţii, a spiritului de investigaţie. 

Învăţământul matematic are ca rezultat formarea unor deprinderi şi capacităţi necesare în activitatea matematică şi care devin utile în activitatea practică a omului. În

gimnaziu de exemplu, elevii dobândesc cunostinţe elementare de calcul numeric precum şi noţiuni de geometrie sintetică, accentul principal se pune însă pe formarea

conştientă a deprinderilor de calcul oral şi scris corect şi rapid cu utilizarea procedeelor raţionale de calcul, dar și raționamente matematice, în cadrul problemelor de

demonstrat. Formarea deprinderilor de calcul dar și de raționament, este o sarcină fundamentală a învăţământului matematic din întreaga lume. Ele reprezintă „instrumente”

operaţionale utile pe întregul parcurs al învăţământului, stând la baza întregului sistem al deprinderilor matematice. Deprinderile de calcul (mintal şi scris) constituie

deprinderi de bază pentru rezolvarea problemelor. 

Matematica, dintre toate științele și disciplinele care se studiază în școală, este cea care-l învață cel mai mult pe copil cum să rezolve o problemă. Scopul esenţial pe care îl

urmăreşte învăţământul matematic nu se reduce la latura informativă, ci prin predarea acestei discipline se realizează mai ales dezvoltarea raţionamentului şi a spiritului de

receptivitate, a deprinderilor de gândire logică, de definire clară şi precisă a noţiunilor de adaptare creatoare la cerinţele actuale. 

În epoca actuală, ritmul alert al dezvoltării şi competiţiei în toate domeniile de activitate ne impune să gândim repede şi bine, iar afirmaţia că este nevoie mereu de

matematică este insuficientă. Se poate susţine că nu se poate trăi fără matematică. 

Matematica este ştiinţa conceptelor cele mai abstracte, de o extremă generalitate. Ca “abstracţiuni ale altor abstracţiuni”, ele se construiesc la diferite “etaje“, prin inducţie,

deducţie şi transducţie. Matematica este o excelentă şcoală de formare a gândirii în etape, care ordonează lucrurile conform complexităţii lor, care dezvoltă spiritul metodic

de abstragere a faptelor date din experienţă şi intuiţie, de cele ce decurg logic din ele. Formarea și dezvoltarea de competenţe în predarea matematicii asigură calitate, acces

şi deschidere către problematica vieţii contemporane. 

 Matematica modernă, prin caracterul său riguros, ştiinţific şi generativ al sistemului ei noţional şi operativ pe care îl cuprinde, este investită în bogate valenţe educativ –

formative, nu numai în direcţia formării intelectuale, ci şi în ceea ce priveşte contribuţia ei la dezvoltarea personalităţii umane pe plan raţional, afectiv, volitiv, având o
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importantă contribuţie la formarea omului ca personalitate. 

În ultimii câţiva ani, au apărut mai multe documente, care schiţează reforme necesare în programa şi pedagogia matematicii în şcoală. Elevii ar trebui să înveţe să caute

şabloane şi să alcătuiască probleme, „să exploreze, să presupună şi să raţioneze logic”, şi să se angajeze în argumentări matematice în cadrul unei comunităţi în care

standardele dovezii matematice formează baza pronunţării corectitudinii. Curriculumul învăţământului obligatoriu este şi trebuie astfel proiectat şi aplicat încât să contribuie

la o dezvoltare individuală concordantă cu cerinţele unei societăţi a cunoaşterii, ale unei societăţi bazate pe respectul pentru fiinţa umană. Prin reforma preconizată în

învăţământul românesc, sistemele şi metodele de educaţie se cer continuu perfecţionate, deoarece învăţământul trebuie să meargă alături de viaţă, cu manifestările ei zilnice,

cu tendinţele ei vitale, cu ceea ce se face concret. 

În învăţământul actual s-a produs o schimbare în modul de construire a programei școlare de matematică. Astfel, în cadrul procesului de învăţământ, obiectivele coroborate

cu celelalte componente ale sale sunt determinante pentru alegerea modalităţilor, a mijloacelor şi căilor de realizare a activităţii instructiv-educative. Metodele de predare și

de învățare folosite trebuie să aibă un caracter mobilizator, activizânt, care să mărească potenţialul creator al elevilor prin angajarea lor la un efort personal în actul învăţării. 

Calculul mintal, de exemplu, are o importantă contribuţie la dezvoltarea gândirii, obiectivul final al învăţării calculului este dezvoltarea gândirii logice a elevilor. Supusă la

un antrenament continuu prin efectuarea unor calcule exacte şi rapide, judicios gradate, gândirea elevului se dezvoltă şi se disciplinează. Dar elevul este pus în situaţia de a

alege procedeul de calcul cel mai potrivit cazului dat pentru a afla mai repede şi mai uşor rezultatul, de a aplica în unele cazuri particulare principiul de rezolvare. În felul

acesta se dezvoltă puterea de înţelegere, spiritul de iniţiativă, perspicacitatea copilului. 

Studiul matematicii în manieră modernă încă de la clasa I, reluat ulterior la clasa a V-a, urmăreşte să ofere elevilor, la nivelul lor de înţelegere, posibilitatea explicării

ştiinţifice a conceptului de număr natural, generalizări, dar şi a operaţiilor cu numere naturale si proprietatile acestora. 

În vederea dezvoltării gândirii logice a elevilor se va desfăşura un învăţământ modern formativ, ceea ce presupune: înţelegerea noţiunilor de matematică de către elevi pe cât

posibil prin efortul lor personal, căutând să-i deprindem pe elevi să gândească matematic, să antrenăm gândirea elevilor prin rezolvarea în mod permanent de probleme,

dezvoltarea spiritului de independenţă şi a încrederii în forţele proprii, prin stimularea iniţiativei de a încerca rezolvări cât mai variate şi cât mai ingenioase,  prin extinderea

muncii independente. Pentru a putea realiza aceste sarcini, profesorul trebuie să aibă mereu în vedere următoarele aspecte importante: predarea să fie în aşa fel realizată,

încât noţiunile însuşite să constituie suport pentru viitoarele cunoştinţe ale elevilor; utilizarea metodelor şi tehnicilor de lucru care să imprime actului învăţării un caracter

activ, care să facă din elev un participant conştient la dobândirea cunostinţelor, priceperilor şi deprinderilor; abordarea creativă a materiei de către profesor; să contribuie la

însuşirea matematicii de către elevi mai uşor pentru ca să le permită să-şi organizeze experienţele în formele economice şi sistematice, legătura matematicii cu viaţa, să-i

provocăm în permanenţă să gândească matematic punându-i în situaţia de a matematiza aspecte reale din viaţă. 

Un rol important în dezvoltarea gândirii logice a elevilor îl are măiestria didactică a profesorului. Realizarea prin metode de lucru cu elevii a unei permanenţe gimnastici a

minţii, introducerea în lecţiile de consolidare, recapitulare, sistematizare a unor elemente noi care să supună gândirea elevilor la un efort nou, rezolvarea exerciţiilor şi

problemelor prin muncă independentă sau să gândească matematic. 

Modernizarea învăţământului matematic înseamnă, pentru cei mai mulţi specialişti tocmai potenţarea valenţelor formative de care dispune matematica. Introducerea în

sistem a noilor planuri-cadru, aplicate începând cu anul 1998, a impus concepte educaţionale care au ridicat probleme de adaptare şi chiar de înţelegere la nivelul

activităţilor didactice la clasă. Utilizarea corectă a noilor concepte reprezintă o condiţie de calitate a învăţământului românesc şi de raliere a sa la educaţia europeană.

Consiliul European de la Lisabona din martie 2000 a identificat, ca principale provocări pentru statele membre ale Uniunii, adaptarea la procesul de globalizare şi tranziţia

către o economie bazată pe cunoaştere. Acest fapt a fost reconfirmat în anul 2005, după evaluarea rezultatelor privind atingerea ţintelor stabilite la Lisabona şi odată cu

revizuirea acestei strategii pentru concentrarea acţiunilor şi focalizarea pe creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. 

În acest context, în anul 2001, Consiliul European a adoptat trei obiective strategice pentru a fi atinse până în 2010, și anume: sistemele de educaţie şi formare ar trebui

organizate pentru a asigura calitate, acces şi deschidere către problematica vieţii contemporane. Se atrage atenţia asupra faptului că o abordare integrată pentru tot parcursul

vieţii a educaţiei şi formării joacă un rol esenţial, atât pentru creşterea competitivităţii economice, cât şi pentru îmbunătăţirea oportunităţilor de ocupare. 

În sistemul educațional românesc de învăţământ, curriculumul oficial promovează o viziune coerentă a domeniilor de studiu, în perspectiva oferirii elevilor a unor parcursuri

de învăţare coerente. Profilul de formare pentru învăţământul obligatoriu nu este încă suficient cunoscut şi luat în considerare în proiectarea didactică. Se observă, însă, că el

cuprinde, în felul său, competenţele-cheie europene. Deşi noul curriculum a oferit foarte mult profesorilor, a adus de asemenea serioase provocări. 

Pentru a folosi curriculum-ul așa cum trebuie, profesorul trebuie să-şi schimbe modul de gândire asupra matematicii, a învăţării şi predării matematicii. Recomandările

pentru reforma educaţiei matematice propun o nouă metodă de predare a matematicii. Ele presupun o practică de sprijin a dezvoltării înţelegerii matematice, una care

angajează elevii în explorări şi discuţii despre idei matematice, implică elevii în a construi proceduri bazate pe înţelegerea lor şi îi sprijină în a deveni mai buni în ceea ce

priveşte gândirea matematică. 

Învăţământul clasic, ai cărui formabili sunt actualii profesori, susţinut de dezvoltarea industriei tehnologice, s-a bazat pe acumulare de cunoştinţe, cultivare a punctualităţii şi

respectare strictă a unor algoritmi în rezolvarea unei probleme. Schimbarea contemporană impune un model al învăţării creative, bazat pe flexibilitate, anticipare a noului,

receptivitate la acest nou, formare continuă şi evoluţie permanentă. În acest context subiectul educaţiei este nu doar elevul, ci şi profesorul, iar ca urmare se conferă alte

dimensiuni problemei aptitudinilor specifice. 

Actualul profesor este impus să recunoască şi să susţină ideea că dezvoltarea aptitudinilor, în particular – a celor matematice, este una din priorităţile reformei. 

Actualul curriculum are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta competenţele într-un ritm individual, de a-şi transfera cunoştinţele

acumulate dintr-o zonă de studiu în alta. Cadrele didactice îşi pot alege metodele şi tehnicile de predare, îşi pot adapta practicile pedagogice în funcţie de ritmul de învăţare

şi de particularităţile elevilor. 

Prezentul curriculum îşi propune să formeze competenţe, valori şi atitudini prin demersuri didactice care să indice explicit apropierea conţinuturilor învăţării de practica

învăţării eficiente. Dezvoltarea competenţelor de rezolvare a problemelor de matematică, obiectiv al programelor şcolare, în majoritatea cazurilor, se păstrează la nivel

declarativ, sugestiile acţionale nefiind suficient de numeroase. 

În puţine situaţii, pot fi identificate corelări între obiective – conţinuturi - activităţi de învăţare/sugestii metodologice, care să determine realizarea efectivă a unor activităţi

care să susţină dezvoltarea acestor competenţe. Programul de formare MATEDIDACTICA din cadrul Proiectului strategic: „Oportunităţi pentru o carieră didactică de

calitate printr-un program naţional de formare continuă a profesorilor de matematică din învăţământul preuniversitar”, POSDRU/87/1.3/S/62882, oferă o serie de
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oportunităţi de formare în direcţia dezvoltării curriculum-ului centrat pe competenţe, utilizării unor noi strategii şi metode didactice care promovează un învăţământ centrat

pe elev, prin parcurgerea celor 7 Module existente pe Platforma colaborativă a proiectului. 
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Spațiul european al educației. 

Învățământul românesc și schimburile educaționale transfrontaliere

 

Rezumat: Cooperarea internațională în domeniul educației reprezintă un obiectiv de actualitate, ce vizează adaptarea sistemelor educaționale la cerințele unei societăți în

continuă schimbare, bazată pe cunoaștere. Articolul prezintă principalele avantaje ale încadrării sistemului educațional românesc în contextul european, prin inițiative

comune de promovare a cooperării (ex. mobilitatea tinerilor; consolidarea relațiilor; confruntarea ideilor, practicilor și metodelor). În ultima parte sunt discutate unele

aspecte privind implicarea sistemului educațional românesc în acțiunile de cooperare transfrontalieră, în vederea asigurării unui învățământ de calitate. 

  

Cuvinte cheie: educație, cooperare transfrontalieră, schimburi educaționale, diversitate 

  

            Introducere 

            

            Promovarea educației de calitate reprezintă un obiectiv de actualitate în spațiul european, susținut prin cooperarea statelor membre, adoptarea unor măsuri privind

investiția în om prin educație, promovarea competitivității, îmbunătățirea calității și a eficienței sistemelor de educație și formare profesională. Spațiul european al educației

reprezintă un amplu proiect de cooperare macro-regională, dedicat statelor europene și destinat dezvoltării sectorului educațional în vederea dezvoltării socioeconomice și a

integrării pe piața forței de muncă a unui personal înalt calificat. Proiectul a fost adoptat în cadrul Comisiei Europene la data de 14 noiembrie 2017 și vizează crearea unui

spațiu european al educației până în 2025, cuprinzând unsprezece domenii prioritare, ce răspund necesităților socioeconomice din spațiul european în contextul schimbărilor

rapide și profunde induse de tehnologie și globalizare (Comisia Europeană – Raport, 2017). Principalele obiective sunt strâns legate de promovarea egalității de șanse în

domeniul educației și a integrării profesionale pentru un spațiu caracterizat printr-o mare diversitate socioeconomică. Investiția în educație reprezintă un interes comun al

tuturor statelor membre, în vederea asigurării ocupării locurilor de muncă, creșterii economice, limitării disparităților socioeconomice și dezvoltării echilibrate a

comunităților locale (Passiatore et al., 2017). La nivel european, sunt identificate numeroase acorduri de parteneriat între diferite state membre, ce stabilesc obiective

educaționale comune și fac schimb de bune practici. 

            Analiza zonelor transfrontaliere cu participare românească evidențiază, atât fluxuri transversale cu variații bruște (în sud), cât și fluxuri cu variații lente, datorită unui

amestec progresiv de populație, în condițiile unui cadru natural favorabil, cu particularități economice și culturale specifice (Săgeată, coord., 2014), însă cu o tendință de

armonizare a dimensiunilor socioeconomice și o necesitate de promovare a cooperării dintre regiunile și comunitățile situate de o parte și de alta a frontierelor. Sub aspect

educațional, spațiul românesc se suprapune unei regiuni cu mari variații referitoare la cooperarea transfrontalieră, ce impune necesitatea unui efort comun de eliminare a

obstacolelor din calea mobilității educației, culturii, cercetării și dezvoltării. 

  

            Educația în spațiul european 

  

            În context european, educația și dezvoltarea profesională sunt strâns legate de cooperarea dintre țările europene în vederea îmbunătățirii programelor de studii,
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Programe/acțiuni Descriere 

 

Programul Erasmus+

- reprezintă un program al Uniunii Europene, ce vizează susținerea educației,

formării, tineretului și sportului în perioada 2014-2020, cu trei acțiuni cheie:

mobilitatea în scop educațional; cooperare și parteneriat; reformarea politicilor.

Principalele obiective sunt legate de îmbunătățirea posibilităților de cooperare și

de mobilitate cu țările participante și sprijinirea eforturilor acestora într-o

perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții, prin combaterea nivelului ridicat al

șomajului, sărăciei și excluziunii sociale, oferind tinerilor aptitudinile necesare pe

piața muncii și în economie. De asemenea, programul facilitează sprijinirea

cadrelor didactice prin orientări privind dezvoltarea lor profesională

Recunoașterea calificărilor

de învățământ școlar și

superior în toate țările UE

- transparența și recunoașterea competențelor și calificărilor reprezintă un

obiectiv al Uniunii Europene ce a permis instituirea unui cadru de referință

comun al calificărilor prin acțiuni de facilitare și promovare a recunoașterii

reciproce

Procesul Bologna
- a permis recunoașterea existenței unei arii europene a învățământului superior și

a încurajat mobilitatea studenților prin sprijinul acordat de Uniunea Europeană

Accesul la educație
- accesul populației la o educație de înaltă calitate, indiferent de nivelul

socioeconomic

Procesul Copenhaga - întărirea cooperării UE în domeniul educației și formării profesionale

Institutul European de

Inovare și Tehnologie

- organism independent al UE cu rol major în sprijinul educației și formării, în

interiorul și în afara Europei

Programul Marie 

Skłodowska-Curie

- sprijină formarea și dezvoltarea carierei din toate domeniile cercetării, prin

facilitarea unor perioade de studiu sau muncă în alte țări

Consolidarea cooperării
- consolidarea cooperării privind dezvoltarea programelor școlare, prin

transmiterea aptitudinilor și competențelor esențiale

Promovarea învățării

limbilor străine

- îmbunătățirea învățării limbilor străine prin mobilitatea tinerilor și stabilirea

unor etaloane

Integrarea competențelor

digitale în învățământ

- promovarea învățării informatizate în vederea dezvoltării profesionale și

integrării pe piața muncii

implementarea unor standarde uniforme de calitate, un interes special fiind acordat promovării egalității șanselor în domeniul educației (Mathews-Aydinli, 2016). Proiectul

referitor la asigurarea unui spațiu european al educației până în 2035 vizează adaptarea țărilor membre la o serie de particularități comune, reprezentând o oportunitate de

consolidare a cooperării privind dezvoltarea programelor școlare, recunoașterea reciprocă a diplomelor, promovarea învățării pe tot parcursul vieții, sprijinirea cadrelor

didactice, promovarea învățării limbilor străine, investiții în învățământ prin utilizarea fondurilor UE și a instrumentelor investiționale etc. În acest context, au fost

dezvoltate o serie de oportunități pentru tineri, cum sunt: programul Erasmus pentru educație, formare, tineret și sport, Erasmus+, cadrul european al calificărilor, programul

Bologna, spațiul european al învățământului superior, dezvoltarea Institutului European de Inovare și Tehnologie, programul Marie Skłodowska-Curie. Principalele

programe și acțiuni dezvoltate în cadrul Uniunii Europene, referitoare la educație și formare profesională, sunt detaliate în Tabelul nr. 1, în conformitate cu  informațiile

furnizate în Rapoartele Comisiei Europene din anii 2014 și 2017, referitoare la Consolidarea identității europene prin educație și cultură. 

  

Tabelul nr. 1. Principalele programe și acțiuni adoptate la nivelul Uniunii Europene 

în vederea promovării unei educații de calitate

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelucrare după: Rapoartele Comisiei Europene 2014 și 2017 

  

  

Sistemul educațional românesc în context european 

  

            Alinierea învățământului românesc la contextul european reprezintă un proces complex, ce a întâmpinat, de-a lungul timpului, o serie de obstacole, în primul rând ne

ordin socioeconomic. Importanța integrării României în contextul european aduce îmbunătățiri sistemului școlar și educației, în general, în condițiile în care un nivel înalt de

educație indică o bună capacitate de adaptare, asigurând potențialul de a utiliza cunoștințele și abilitățile pentru reacții optime de răspuns și adaptare. 

            România, ca stat membru al Uniunii Europene, a fost implicată în numeroase proiecte și programe de colaborare educațională, reușind să încurajeze stabilirea unor

parteneriate inter-școlare și inter-universitare. Principalele obiective au fost legate de mobilitatea tinerilor prin facilitarea accesului studenților străini la învățământul din

România și al tinerilor români la universități din străinătate și colaborarea acestora în diverse domenii. România este implicată în noul cadru strategic ”Educație și formare

2020” (ET 2020), referitor la cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale, cu obiective comune pentru statele membre și domenii prioritare pentru

fiecare ciclu de lucru. Acest cadru cuprinde patru obiective strategice, care răspund necesităților socioeconomice din spațiul european: realizarea învățării pe tot parcursul

vieții și mobilitatea tinerilor; promovarea echității și a coeziunii sociale; îmbunătățirea calității educației și formării profesionale; stimularea creativității la toate nivelurile de

educație și formare (Comisia Europeană – Raport, 2017). 
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            Atât în context european, cât și în context mondial, România trebuie să se alinieze tendințelor socioeconomice, fiind necesară facilitarea unor programe educaționale

și culturale care să permită o serie de schimburi educaționale dedicate tinerilor. Printre cele mai puternice schimburi educaționale și științifice se numără schimburile dintre

România și o serie de state membre, cum sunt: Italia, Spania, Olanda, Republica Cehă, Grecia ori Franța, cu contribuții semnificative, de ambele părți. Schimburile

educaționale dintre România și celelalte țări membre ale Uniunii Europene au sprijinit dezvoltarea, transferul și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a

cooperării și au permis românilor să consolideze rețelele, să disemineze rezultatele activităților întreprinse și să confrunte idei, practici și metode. 

            La nivel preuniversitar, România este implicată în numeroase proiecte de parteneriat internațional, ce au avut ca principale obiective: promovarea

multiculturalismului, cooperarea și mobilitatea în domeniul educațional, îmbunătățirea cunoașterii limbilor străine, cunoașterea realităților educaționale din alte state

membre, dar și identificarea și confruntarea unor metode pedagogice și tehnici informaționale. În România, educația europeană este realizată în strânsă legătură cu cele trei

cicluri de învățământ preuniversitar (primar, gimnazial și liceal), dar și cu învățământul superior, prin schimburile educaționale punându-se accentul pe formarea de

cunoștințe și comportamente adaptate vârstei în spiritul general european. Dacă la nivelul învățământului primar parteneriatele oferă sprijin referitor la cunoașterea Europei

prin cunoștințe adaptate vârstei, referitoare la aspecte culturale și mentale, la nivel gimnazial și liceal, un interes deosebit este acordat politicii disciplinei. Mai târziu, la

nivelul învățământului superior, acțiunile prioritare sunt concentrate pe mobilitatea tinerilor, legăturile dintre învățământ, cercetare și inovație, încurajarea tinerilor de a

studia și de a se forma prin activități de voluntariat ori câștigarea experienței profesionale, în strânsă legătură cu asigurarea încadrării pe piața forței de muncă a unor tineri

formați în spiritul european. 

            

  

            Învățământul românesc și schimburile educaționale transfrontaliere 

            

            Unul dintre obiectivele majore ale Uniunii Europene este crearea unui spațiu european care să asigure calitatea educației, în acest context regiunile transfrontaliere

reprezentând formele cele mai eficiente ale cooperării și omogenității. Deși cooperarea europeană, atât la nivelul învățământului preuniversitar, cât și la nivelul

învățământului superior, a devenit în ultimii ani naturală, schimburile educaționale transfrontaliere apar ca o necesitate și contribuie în mod semnificativ la sprijinirea

educației comunităților aflate de o parte și de alta a frontierei (Lundén, T., 2018). În anumite situații, cooperarea transfrontalieră devine o consecință naturală, chiar o

necesitate pentru centrele de învățământ din regiunea respectivă. În alte zone, însă, cu potențial educațional redus și facilități limitate, administrația situată de celalaltă parte

a frontierei trebuie să acorde sprijin puternic, prin combinarea eforturilor cu cele europene. 

            Regiunile transfrontaliere cu participare românească prezintă o serie de particularități specifice în ceea ce privește cooperarea, integrarea și nivelul de dezvoltare

socioeconomică. Zonele transfrontaliere din sud  (româno-bulgară și româno-sârbă) sunt caraterizate prin variații bruște ale fluxurilor de populație, datorită barierei naturale

impuse de Dunăre. 

            Parteneriatul româno-bulgar a fost susținut prin diverse proiecte privind dezvoltarea unei abordări comune asupra educației antreprenoriale în școli, având ca scop

creșterea capacității instituțiilor educaționale prin colaborare în cadrul ariei transfrontaliere. Principalele acțiuni de colaborare în domeniul educației sunt susținute de

Comisia Europeană  prin programul Erasmus+ ”BESTeachers, BESTudents”. 

            Cooperarea transfrontalieră româno-sârbă prezintă un sistem de învățământ ce trece prin schimbări structurale intensive, cu diferențe semnificative la nivelul

învățământului preșcolar, mai dezvoltat în România. Sunt identificate o serie de nevoi comune de îmbunătățire a eficienței și calității educației, ambele țări prezentând o

distribuție inegală a polilor de învățământ superior și cercetare, cu un număr mai mare de centre de cercetarea pe teritoriul românesc, însă cu universiăți situate la marginea

polilor urbani principali, accesibile pentru populația locală în Serbia. Programele de cooperare transfrontalieră România-Serbia susțin schimburile educaționale, dar și

integrarea culturală și socială a regiunilor de graniță. 

            Zona transfrontalieră româno-ungară este caracterizată printr-un grad mare de permeabilitate, cu un amestec progresiv de populație, prin prezența minorităților de o

parte și de alta a graniței. Schimburile educaționale și culturale reprezintă o prioritate a programelor de cooperare româno-ungare, prin încurajarea tinerilor la diverse forme

de colaborare pentru elaborarea unor programe comune în diverse domenii științifice. Prezența minorităților, ca rezultat al vechilor raporturi de interacțiune umană, asigură o

cooperare naturală și continuă între cele două state, reducând numărul elevilor ce participă la diverse programe de schimburi educaționale dedicate învățământului superior.

Cu toate acestea, în ultimii a fost înregistrată o creștere a numărului studenților care participă la schimburile educaționale între cele două țări. 

            Frontiera româno-ucraineană prezintă variații lente ale fluxurilor transfrontaliere datorită omogenității blocului etnic românesc (Săgeată, coord., 2014) în ambele

regiuni de frontieră. Regiunea de graniță dintre România și Republica Moldova prezintă particularități asemănătoare, prin prezența unor importante comunități românești de

o parte și de alta a frontierei. Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova (2007-2013) a fost primul program de cooperare transfrontalieră la

granițele externe ale Uniunii Europene. Programul a vizat sprijinirea unor proiecte importante ce a favorizat dezvoltarea socioeconomică a regiunilor cuprinse în program,

promovând schimburile educaționale, culturale și sportive. Ulterior, alte programe și acorduri de cooperare transfrontalieră au permis schimburile educaționale cu Ucraina și

Republica Moldova. Pentru perioada 2015-2018 a fost aprobat un acord de cooperare între România și Ucraina în domeniul educației, cu contribuții semnificative de ambele

părți, prin acordarea mai multor burse de studii, atât pentru studenți, cât și pentru cadre didactice, schimburi educaționale într-o gamă largă de domenii, dar și schimburi de

instrumente multimedia în domeniul educației. Pe de altă parte, beneficiile oferite de România, ca țară membră a Uniunii Europene, simplifică accesul studenților din

Republica Moldova și Ucraina la universitățile românești și, apoi, le facilitează accesul la învățământul postuniversitar în alte țări europene, dar și integrarea pe piața

europeană a forței de muncă. De asemenea, fiind înscriși la o universitate din România, studenții din Republica Moldova ori Ucraina se bucură de o serie de beneficii, cum

sunt: facilități la admitere prin locuri special dedicate cetățenilor străini din afara Uniunii Europene; facilități financiare (burse de studiu, reduceri de trasport, reduceri pentru

evenimentele culturale, lipsa taxei de școlarizare); acces la programele de schimburi educaționale (ex. Erasmus); acces pe piața forței de muncă din România sau alte state

europene. 

                   Cooperarea transfrontalieră sprijină atingerea unor obiective comune între statele învecinate României legate de dezvoltarea socioeconomică prin intermediul

asigurării unei educații de calitate, însă un rol major îl au o serie de aspecte, cum sunt: promovarea zonei transfrontaliere; stimularea cooperării între școli și universități;

asigurarea schimbului de informații cu privire la oportunitățile de angajare pe piața muncii. 
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            Discuții și concluzii 

  

            Susținerea cooperărilor internaționale în domeniul educației devine o problemă de actualitate și o necesitate pentru dezvoltarea sistemului românesc de învățământ.

Fie că este vorba despre cooperare la nivel european, fie că este vorba despre schimburi educaționale transfrontaliere, România trebuie să se alinieze direcției de dezvoltare

socioeconomică. Pe de altă parte, piața muncii încearcă să se adapteze unei economii orientate spre cunoaștere și bazate pe inovare, menținând standarde înalte de încadrare

a forței de muncă. 

            România a fost puternic influențată în ultimele decenii de o serie de schimbări fundamentale, cu influență semnificativă în dinamica dezvoltării socioeconomice. Într-

o societate în continuă schimbare, aspectele referitoare la dezvoltarea sistemului educațional reprezintă o preocupare majoră, cu accent pe înțelegerea tendințelor și dinamicii

provocărilor din învățământul românesc. 

            Numărul redus al unităților de învățământ din regiunile de graniță implică necesitatea cooperărilor europene la nivel educațional, însă primele măsuri ce se impun în

aceste situații sunt legate de schimburile educaționale transfrontaliere, reprezentând un efort comun și concret pentru asigurarea unui învățământ de calitate și reducerea

barierelor existente la nivel educațional dintre zonele de frontieră. 
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