EDIȚIA

NOIEMBRIE

a IX-a

2017

NUM ĂRUL 9
NOIEMBRIE 2017
Râmnicu Vâlcea
Editura Silviana
ISBN : 978-606-92336-7-2

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9

PUBLICAȚIA “CALCULATORUL ÎN SECOLUL XXI”
NUMĂRUL 9

COLECTIVUL DE REDACȚIE:

PROFESOR GRECEA VIOLETA MARILENA
PROFESOR COJOCARU NICOLETA
PROFESOR ASPRU OCTAVIAN
PROFESOR AMĂRĂZEANU DANA
INGINER DE SISTEM BADEA ALIN
INFORMATICIAN VASILE COSTIN

NOIEMBRIE 2017

Râmnicu Vâlcea
Editura Silviana
ISBN: 978-606-92336-7-2

2

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
CUPRINS

ROLUL ACTIVITÃŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITÃŢII
ELEVILOR .......................................................................................................................................................9
Prof. DOROBANŢU SIMONA CRISTINA .......................................................................................................... 9
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR
..........................................................................................................................................................................11
prof. înv. primar, CĂTĂNOIU ALINA............................................................................................................. 11
STRATEGII DE ÎNVĂȚARE ACTIVĂ ÎN DEMERSUL DIDACTIC ....................................................15
Prof. ALINA MIHĂILESCU ............................................................................................................................. 15
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR ............................17
Prof. ANDREI SIMONA ................................................................................................................................. 17
ARC PESTE TIMP – SCENARIU SERBARE ȘCOLARĂ/TEMATICĂ – .............................................21
PROF.ÎNV.PR. DÎRLECI GINA-EUGENIA ........................................................................................................ 21
Când voi fi mare, voi fi ASTRONAUT.........................................................................................................27
CALCULATORUL – MIJLOC DE INSTRUIRE DIDACTICĂ ..............................................................28
Prof. BADEA ALIN........................................................................................................................................ 28
CLĂDIND VIITORUL STRAT CU STRAT ...............................................................................................31
Prof. RĂDULESCU ALESSANDRA-MARIA ...................................................................................................... 31
Profesor coordonator: UNGUREANU LAURA .............................................................................................. 31
DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI PRIN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE .37
PROF. JOC GENIA ......................................................................................................................................... 37
INFORMATICA DINCOLO DE ORELE DE CURS ................................................................................39
PROF. VLAD ELENA ...................................................................................................................................... 39
INFORMATICA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC ............................................................................45
PROF. VIȘAN MIRELA VALENTINA ............................................................................................................... 45
INTEGRAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (TIC) ÎN
CURRICULUMUL NAȚIONAL ..................................................................................................................48
PROF.ÎNV.PRIMAR IONESCU LAVINIA MIHAELA.......................................................................................... 48
INTEGRAREA TEHNOLOGIEI MODERNE LA FIZICĂ ÎN PROCESUL DE PREDARE –
ÎNVĂŢARE – EVALUARE ..........................................................................................................................52
PROF. FOMETESCU OLIVIA ......................................................................................................................... 52
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR ...............55
PROF. IOAN MARIA ...................................................................................................................................... 55
LEADERSHIP ŞI MANAGEMENT ÎN EDUCAȚIE................................................................................56
PROF. UȚĂ MIRELA ...................................................................................................................................... 56

3

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
CERCUL DE INFORMATICĂ ....................................................................................................................59
PROF. CILTAN ALINA-FLORENTINA .............................................................................................................. 59
UTILIZAREA COMPETENȚELOR TIC – FACTOR DE PROGRES ÎN PROCESUL INSTRUCTIVEDUCATIV.....................................................................................................................................................62
PROF. MOȘTEANU GABRIELA GEORGETA .................................................................................................. 62
UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ..........................................67
PROF. MOŞTEANU GABRIELA GEORGETA .................................................................................................. 67
PROF. FLOREA ALINA SIMONA .................................................................................................................... 67
ÎNVĂȚAREA ISTORIEI PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ........................................................73
PROF. BUDULECI DANIELA........................................................................................................................... 73
Competențe specifice: ................................................................................................................................. 75
Obiective operaționale ................................................................................................................................. 75
ABORDĂRI METODOLOGICE MODERNE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚAREEVALUARE ...................................................................................................................................................77
PROF. CRISTIANA DANIELA CIOCHINĂ ......................................................................................................... 77
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR ...............82
PROF. NIȚĂ RALUCA-ELENA ......................................................................................................................... 82
MODALITĂȚI DE UTILIZARE A NOILOR TEHNOLOGII ÎN EDUCAŢIE .....................................84
PROF. ALEXANDRU-GRUIA FLORIANA ......................................................................................................... 84
NONFORMAL ÎN FIECARE ZI ..................................................................................................................87
PROF. MOLDOVEANU .................................................................................................................................. 87
LOCUL ȘI ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR ..................90
PROF. ÎNV. PRIMAR, POPESCU NATALIA ..................................................................................................... 90
PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL –ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ CU BENEFICII
MULTIPLE.....................................................................................................................................................94
PROF. DIACONU ADRIANA DANIELA ........................................................................................................... 94
METODA ÎNVĂŢĂRII PRIN PROIECTE DE SERVICIU ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII .............105
PROF.COCOS GABRIELA ............................................................................................................................. 105
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR ..........................107
PROF. PETRESCU CARMEN ....................................................................................................................... 107
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ..111
PROF. ING. RADU ALINA SIMONA ............................................................................................................. 111
PROF. ING. HERESANU FELICIA GEORGETA ............................................................................................... 111
INFLUENȚA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE IN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT .............116
PROF. DR . NICA ELENA LOREDANA........................................................................................................... 116

4

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ..........................................119
PROF. ÎNV. PRIMAR ŞERBAN DIANA-CRISTINA .......................................................................................... 119
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR ..........................121
PROF. ÎNV. PRIMAR NECHIFOR ELENA...................................................................................................... 121
RELAŢIA PROFESOR – ELEV ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 124
PROF. NICA ELENA MĂDĂLINA .................................................................................................................. 124
DEZVOLTAREA ELEVILOR PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ......127
PROFESOR: DOBRA CARMEN MĂDĂLINA.................................................................................................. 127
ROLUL ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII
ELEVILOR ...................................................................................................................................................130
PROFESOR MATEI ALINA MIHAELA ........................................................................................................... 130
LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR ......134
PROF. ÎNV. PRIMAR DOGARU NICUȚA AURA ............................................................................................ 134
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR ..........................139
PROF.ÎNV. PRIMAR STÎRCEA DENISA ......................................................................................................... 139
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR ..........................142
Prof. CONSTANTIN LUMINIȚA SIMONA ..................................................................................................... 142
ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ..........................................146
PROF. PREDA ELENA GABRIELA ................................................................................................................. 146
ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ROLUL ACESTORA ÎN EDUCAŢIA COPIILOR .................150
PROF. STANCA MARIANA LELIA ................................................................................................................. 150
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRA-CURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII
ELEVULUI ...................................................................................................................................................152
PROF. INV. PRIMAR DEMETRESCU IULIANA ELENA................................................................................... 152
THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN STUDENTS’DEVELOPMENT ..............159
PROF. SARDARESCU CARMEN ................................................................................................................... 159
UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ŞCOALA CONTEMPORANĂ ............................................161
PROF. PETRONELA BADEA ........................................................................................................................ 161
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE UN MOD DE ÎNVĂȚARE ȘI DE RELAXARE .......................164
PROF. AVRAM ALEXANDRU ....................................................................................................................... 164
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE MIJLOC DE EDUCARE, FORMARE ȘI RELAXARE .........167
PROF. AVRAM ADELINA, ............................................................................................................................ 167
CALCULATORUL - ÎNTRE DA ȘI NU ....................................................................................................169
PROF. ÎNV. PRIMAR RĂDUCIOIU EMILIA................................................................................................... 169
CELE 8 TIPURI DE INTELIGENȚE ȘI T.I.C. ........................................................................................172

5

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
PROF. CĂTĂNESCU GABRIELA.................................................................................................................... 172
CLUBUL DE ROBOTICĂ ..........................................................................................................................181
PROF. LAURA UNGUREANU ...................................................................................................................... 181
EDUCAŢIA – ESENŢA MODELĂRII FIINŢEI UMANE .....................................................................183
PROF. FAITĂR COSMIN .............................................................................................................................. 183
ROLUL EDUCAŢIEI NONFORMALE ....................................................................................................186
EC. VLANGĂR CRISTINA ............................................................................................................................. 186
CHEIA EFICIENŢEI PROCESULUI EDUCATIV .................................................................................188
PROF. ÎNV. PRIMAR MIHAI DANIELA ........................................................................................................ 188
EDUCAȚIA ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII ..............................................191
DROAȘCĂ FLORIANA – IULIANA ................................................................................................................ 191
EDUCAȚIA PRIN INTERMEDIUL CALCULATORULUI...................................................................196
PROF.ÎNV. PRIMAR STANCA CRISTINA...................................................................................................... 196
EDUCAȚIA PENTRU MEDIU – IMPERATIV AL NOILOR EDUCAȚII...........................................197
PROF. DANA AMĂRĂZEANU ...................................................................................................................... 197
ROLUL SOFTULUI EDUCAȚIONAL ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ......................................200
PROF. CODRUȚA ȚENEA............................................................................................................................. 200
ROLUL DASCĂLULUI ÎN MANAGERIEREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ........203
NĂLBITORU- MĂRĂCINE MARIA-MIHAELA ............................................................................................... 203
PERSONALITĂȚI ALE INFORMATICII ROMÂNEȘTI .....................................................................206
PROF. VIOLETA GRECEA............................................................................................................................. 206
ESTE IMPORTANTĂ EDUCAȚIA DINCOLO DE UȘA CLASEI? .....................................................207
PROF. ÎNV. PRIMAR POPESCU MIRELA ...................................................................................................... 207
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII
ELEVULUI ...................................................................................................................................................209
PROFESOR: POPESCU ANCA-MANUELA .................................................................................................... 209
PROFESOR ÎN ERA DIGITALĂ ..............................................................................................................211
PROF. PETRE CLAUDIA ............................................................................................................................... 211
UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL ............................................214
PROF. ÎNV. PRIMAR DINCĂ ELENA-MARILENA .......................................................................................... 214
EXEMPLE DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ......................................................................................217
PROFESOR DOINA MIHAELA ZAMFIR ........................................................................................................ 217
PROFESOR DR. RICĂ ZAMFIR ..................................................................................................................... 217
CALCULATORUL, NEVĂZĂTORII ŞI LIMBA ENGLEZĂ ................................................................220
PROF. ÎMPĂRATU LĂCRĂMIOARA ............................................................................................................. 220

6

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR ..........................222
ÎNV. PREDA SIMONA.................................................................................................................................. 222
SOFTWARE EDUCAŢIONALE ...............................................................................................................224
AUTOR: VINȚ CORINA ELENA .................................................................................................................... 224
TEHNOLOGIA CA MOD DE PREDARE INTERACTIV .....................................................................229
PROF. ÎNV. PRIMAR OLESCU ILEANA ........................................................................................................ 229
Tutorul-preia una din funcțiile profesorului și poate fi proiectat astfel: ................................................230
TIC în ajutorul profesorilor ........................................................................................................................231
PROF. POPA MONICA ................................................................................................................................ 231
UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN EDUCAȚIE ........................................235
PROFESOR DABELEA OANA-DACIANA ....................................................................................................... 235
VÎLCEANU DANIELA-ILEANA ...................................................................................................................... 235
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL LOR ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ......238
VARGA IOANA............................................................................................................................................ 238
VARGA CRISTINA ALEXANDRA ................................................................................................................... 238
TEHNOLOGII INFORMATICE ÎN EDUCAŢIE .................................................................................240
PROF. COJOCARU NICOLETA ..................................................................................................................... 240
Computerul, instrument de lucru ...............................................................................................................241
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ......244
PROF VARGA VICTOR ................................................................................................................................. 244
PROF CRIȘAN CRINA .................................................................................................................................. 244
SOFTUL EDUCATIONAL IN ACTIVITATEA DIDACTICA ..............................................................246
ING. COJOCARU CĂTĂLIN .......................................................................................................................... 246
CALCULATORUL ÎN SECOLUL XXI ....................................................................................................247
PROF. ÎNV. PRIMAR DIANA DUINEA .......................................................................................................... 247
CLUBUL ȘCOLAR KIDS IN TECH ........................................................................................................250
PROF. MANEA CERASELA........................................................................................................................... 250
PREDAREA LIMBII FRANCEZE CU AJUTORUL MIJLOACELOR INFORMATICE E-learning
........................................................................................................................................................................254
PROFESOR POPA NATALIA NARCISA ......................................................................................................... 254
ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI INFORMATIC DIN ROMÂNIA .......................................................259
PROF. CARALICEA VALERIA ........................................................................................................................ 259
ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI INFORMATIC DIN ROMÂNIA .......................................................261
PROFESOR GR. I OCTAVIAN ASPRU .......................................................................................................... 261

7

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
INFORMATICA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR ÎN SECOLUL XXI
........................................................................................................................................................................263
PROFESOR CIOCHINĂ LUISA ...................................................................................................................... 263
INTERNET ÎN TIMPUL ZBORULUI ......................................................................................................267
PROFESOR NICOLETA VOICA ..................................................................................................................... 267
PROFESOR ADRIAN VOICA ......................................................................................................................... 267
TIPURI DE ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ........................................................................268
PROF. ȘANDRU VALERIA ............................................................................................................................ 268
32 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE INFORMATICĂ LA COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU
LAHOVARI” RÂMNICU VÂLCEA TRADIŢIE PRIN EXCELENŢĂ ................................................270
PROF. SIMONA IANC.................................................................................................................................. 270

8

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
ROLUL ACTIVITÃŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
PERSONALITÃŢII ELEVILOR

Prof. DOROBANŢU SIMONA CRISTINA
C.N.I.,,MATEI BASARAB’’, RM. VÂLCEA

Educaţia extracurrriculară (realizată în afara procesului de învăţământ) îşi are rolul şi
locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Educaţia prin intermediul acestor
activitati urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente,
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în
diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de
cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de a se
juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să îmbinăm şcoala cu viaţa.
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.
În cadrul acestor activităţi, elevii se deprind să folosească surse informaţionale
diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se
autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai
frumos obiectivul principal al scolii – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei,
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Acestea se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
În plus, oamenii de ştiinţă au explicat că participarea la astfel de activităţi reduce riscul
apariţiei depresiei şi a consumului de alcool şi droguri. De asemenea, copiii vor fi mai
motivaţi să reuşească în tot ceea ce şi-au propus şi vor reusi să obţină note mari la şcoală,
deoarece îşi vor dezvolta capacităţile de învăţare, cultură generală, memorie, simţ critic, etc
Activităţile sportive sunt preferatele celor mai mulţi părinţi, pentru ca acestea îi
ajută pe copii să aibă o viaţă ordonată, să aibă un program stabilit, pe care îl respectă zilnic,
un regim alimentar şi un stil de viaţă sănătos.
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În ceea ce mă priveşte, desfăşor activităţi extraşcolare cu elevii, atât în săptămâna
Şcoala altfel ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!’’, cât şi în timpul anului şcolar.
În ultimii trei ani, am participat cu elevi de liceu la ,,Atelierul adolescentului’’ şi cu cei de
gimnaziu la ,,Atelierul preadolescentului’’ în cadrul unor parteneriate la Biblioteca Judeţeana.
Aici, elevi din mai multe şcoli s-au întâlnit o dată pe lună, au discutat şi au desfăşurat diverse
activităţi de interes comun, legate de o temă anume. Prin intermediul activităţilor de tip joc
elevii s-au cunoscut mai bine, au facut schimb de informaţii între ei, au lucrat în echipă şi au
devenit mai curajoşi, exersând vorbitul în public. S-au dezbătut teme de genul: Sărbatorile
lunii ianuarie, Dragobete-prinţul iubirii, Conflictul dintre generaţii, O zi fără tehnologie,
Meserii de viitor, Fii solidar, nu solitar!, Planeta albastră.

Tot în cadrul aceloraşi proiecte,

în luna decembrie,elevii au desfăşurat activităţi de voluntariat: au confecţionat felicitări, au
decorat globuleţe, pe care apoi le-au expus în holul Bibliotecii şi le-au vândut. Cu banii
obţinuţi au cumpărat cadouri pentru copiii de la orfelinat.

O altă activitate extraşcolară, îndragită de copii, este excursia. Pe langă faptul ca
se pot vizita obiective de interes naţional, copiii comunică între ei, schimbă impresii, se
cunosc mai bine, ceea ce duce la o mai bună colaborare în cadrul colectivului de elevi.

O activitate interesantă pe care o desfăşurăm în fiecare an cu succes este Ziua
Francofoniei, pe 20.03. cand organizăm un spectacol artistic în limba franceză, învăţând
această limbă străină altfel: prin cântec, joc, teatru şi…voie bună.
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În concluzie, putem spune că activităţile extraşcolare sunt foarte importante
pentru dezvoltarea personalităţii copiilor noştri.

BIBLIOGRAFIE:
1. https://www.portalinvatamant.ro/articole/sfatul-specialistului-85/rolul-activitatilorextrascolare-in-viata-copilului-tau-1831.html
2. https://iteach.ro/experientedidactice/rolul-activitatilor-extrascolare-in-formarea-personalitatii
3. Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru.

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA
PERSONALITĂȚII ELEVILOR

prof. înv. primar, CĂTĂNOIU ALINA
CNI ,,MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA

Zilnic fiecare dintre noi suntem bombardați cu foarte multă informație, fapt care , în
pedagogie, este reflectat cu ajutorul conceptului de forme generale ale educației, concept care
reprezintă o modalitate de realizare a activității de formare-dezvoltare a personalității prin
intermediul unor acțiuni și/sau influențe pedagogice desfășurate în cadrul sistemului de educație/
învățământ în condițiile exercitării funcțiilor generale ale educației (funcția formare-dezvoltare a
personalității, funcția economică, funcția civică, funcția culturală) ( G. Cristea 2002, ap. Oprea)
Într-o societate determinată istoric, sistemul de educaţie se materializează printr-o educaţie
de tip formal, nonformal sau informal, incluzând toate dimensiunile (intelectuale, morale, estetice,
tehnologice, fizice) implicate în cadrul acţiunilor educaţionale organizate, structurate şi planificate
sau în contextul influenţelor incidentale de tip pedagogic provenite din câmpul psihosocial.
În funcţie de gradul de organizare şi de oficializare al formelor educaţiei, putem delimita
trei mari categorii:
- educaţia formală (oficială);
- educaţia non-formală (extraşcolară);
- educaţia informală (spontană);
1. EDUCAȚIA FORMALĂ
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Coombs în 1973 a definit-o că: sistemul educațional structurat ierarhic și gradat
cronologic, pornind de la școală primară și până la universitate, care include pe lângă studiile
academice și o varietate de programe de specializare și instituții de pregătire profesională și
tehnică cu activitate full-time.
Această formă de educație cuprinde totalitatea activităților și a acțiunilor pedagogice
desfășurate și proiectate instituțional ( în grădinițe, școli, licee, universități, centre de perfecționare
etc.), în cadrul sistemului de învățământ în mod planificat și organizat. Se realizează în cadrul unui
proces de instruire realizat cu rigurozitate în timp și spațiu : planuri, programe, manuale,
cursuri…etc ( S Cristea 2002 ap. Oprea)
2. EDUCATIA NONFORMALA
Aceasta formă de educație a fost definită că : „ orice activitate educațională, intenționată
și sistematică, desfășurată de obicei în afară școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat
nevoi individului și situațiilor speciale, în scopul maximizării învățării și cunoașterii și
minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal ( stresul notării în
catalog, disciplină impusă, efectuarea temelor ...etc.) (Kleis 1973)
Educația nonformală cuprinde ansamblul activităților și acțiunilor care se realizează într-un
cadru instituționalizat , constituindu-se că „ o punte între cunoștințele asimilate în timpul lecțiilor
și informațiile acumulate nonformal” ( Văideanu 1998 ap Oprea)
Obiectivele educației nonformale sunt:
- lărgirea și completarea orizontului de cultură îmbogățind cunoștințele din anumite
domenii
- crearea condițiilor pentru desăvârșirea profesionala
- alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate
- să contribuie la recreerea și destinderea participanților precum și la petrecerea organizată
a timpului liber
- asigurarea cadrului de exersare și cultivare a diferitelor înclinații, aptitudini, capacități.
Relaţia dintre educaţia formală şi educaţia nonformală este de complementaritale sub raportul
conţinutului, al formelor de organizare şi de realizare.
3. EDUCATIA INFORMALĂ
Este formă educației care se referă la experimentele zilnice care nu sunt planificate sau
organizate și care conduc către o învățare informală. Este procesul care se întinde pe toată durata
vieții, prin care individul dobândește informații își formează priceperi și deprinderi, își structurează
convingerile și atitudinile se dezvoltă prin intermediul experiențelor cotidiene.
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Acest tip de educație nu își propune realizarea unor obiective pedagogice, însă prin
influențele sale exercitate continuu poate avea efecte educative deosebire, atât pozitive cât și
negative.
Pedagogia studiază problema formării şi perfecţionării personalităţii umane prin activitatea
educativă, acţionând asupra individualităţii umane pentru a o modifică că personalitate (H. Albli,
1987; A. Barbă, 1991; P. Ancuţa, 1997). Formarea personalităţii elevilor trebuie să constituie o
preocupare principală a factorilor educaţionali , prin modelarea întregii activităţi psihice a elevilor
şi a conduitei acestora după relaţiile sociale şi după cerinţele vieţii sociale (G. Chiriţă, 1977).
Lumea în care trăim este importantă nu numai în ideea că este spaţiul în care vieţuim, ea
trebuie să exprime dorinţa de a progresa şi de a urcă pe scară umanităţii. Cei ce vor asigura mai
departe continuitatea efortului şi a gândirii umane sunt adolescenţii de azi, oamenii de mâine ( A.
Tabachiu, I. Moraru,1997; C. Bîrzea, 1995; A. Marga, 1999; ).
Adolescenţa este perioada de vârstă cea mai complexă, precedând tinereţea, care reprezintă
împlinirea personalităţii umane.
Personalitatea adolescentului se va formă sub influenţa complexă a şcolii, familiei şi
societăţii, ponderea acesteia crescând şi datorită faptului că el este antrenat simultan în mai multe
activităţi sociale (asociaţii sportive, cercuri ştiinţifice,literare, tehnice, etc.).
Ceea ce subliniază tabloul dezvoltării psihice a adolescentului este structura personalităţi,
sintetizarea şi gruparea tuturor caracteristicilor psihice în această unitate a existenţei individuale,
dezvoltarea intelectuală, cea afectivă, motivaţia şi interesele se întrepătrund în originalitatea
personalităţii adolescentului (U. Şchiopu, E. Verza,2003).
Pe plan intelectual adolescentul a atins un bun nivel al cunoaşterii realităţii, funcţiile de
recepţie şi prelucrare a informaţiei fiind bine dezvoltate, bazate pe o bună capacitate de mobilizare a
atenţiei, pe o satisfăcătoare rezistenţă la efortul intelectual şi mai ales, pe prezenţa unor variate
interese cognitive. Gândirea, care a dobândit nivelul abstractizării şi logicului este critică, îndreptată
spre problematizare. (C.Atanasiu, 1988).
Conştiinţa de sine constituie una din dimensiunile fundamentale ale personalităţii.
Formarea ei este un proces îndelung, care începe cu schiţarea schemei corporale din prima copilărie
şi se încheie în adolescenţă, când cuprinde atât raportarea individului la sine însuşi cât şi la ceilalţi,
nu numai într-un anumit moment, într-o ipostază izolată, ci în dinamică activităţii sociale (şcolară,
sportivă, etc.).
Pe planul afectivităţii, viaţa psihică a adolescentului este foarte bogată. Sentimentele
adolescentului sunt puternice, în mare măsură interiorizate şi exclusive. Ele sunt ceva mai
conştientizate, deşi stau încă sub influenţa imaginaţiei . Sentimentul prieteniei este foarte dezvoltat,
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în cele mai multe cazuri dezinteresat, dar nu lipsit de posibilitatea înclinării spre acţiuni incorecte.
La adolescent se manifestă sentimentul onoarei personale, al prestigiului grupului,sentimentul
patriotic şi altele. El este capabil de abnegaţie şi sacrificii.
Setea de cunoaştere, curiozitatea pentru nou şi înclinaţia pentru ceea ce este deosebit sau
spectaculos, că şi dinamismul afectiv şi comportamental fac din adolescent un receptor foarte
reactiv. Dorinţei lui de afirmare, autoperfecţionare şi integrare socială-profesională trebuie să i se
adauge un climat educaţional-cultural corespunzător şi o bună organizare a activităţii practice şi de
învăţământ. La vârsta adolescenţei se realizează unitatea dintre idealuri, aspiraţii şi activitatea
concretă pusă în slujba lor, că şi legătura dintre aptitudini şi interesele sociale majore (P. Popescu
Neveanu, 1978, G. Chiriţ ă, 1983;)
Manifestările integrale ale personalităţii adolescentului sunt determinate de începuturile
integrării lui sociale, de descoperirea lumii valorilor şi a posibilităţilor de a participa efectiv şi cu
folos la ea. Autorul J. Piaget (1965) consideră că adolescenţa se caracterizează tocmai prin inserţia
individului în societatea adulţilor. Dacă conţinutul şi formele activităţilor formativ-educative nu ar
lua în considerare realitatea psihologică a copilului, ar pune în primejdie realizarea scopului propus,
afirmarea fiecărui copil că individualitate. Fiecare copil are un potenţial educativ înnăscut care
trebuie doar descoperit şi activizat. Această este misiunea sfântă a şcolii , a educatorilor .
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STRATEGII DE ÎNVĂȚARE ACTIVĂ ÎN DEMERSUL DIDACTIC

Prof. ALINA MIHĂILESCU
Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Rm.Vâlcea

Procedeul didactic reprezintă o secvenţă a metodei, un detaliu, o tehnică mai limitată de
acţiune. Metodele apar astfel ca ansambluri de procedee, folosite în funcţie de oportunitatea lor întro situaţie concretă de instruire. Calitatea şi gradul de adecvare a corelaţiilor dintre procedee la
situaţia concretă de învăţare sunt cele care evidențiază calitatea şi eficienţa unei metode.
Nu trebuie pierdut din vedere faptul că relaţia dintre metodă şi procedeu este dinamică, de
multe ori delimitarea categorică între metodă, procedeu şi tehnică de cercetare fiind greu de realizat.
Caracterul dinamic reiese din posibilitatea ca o metodă să devină procedeu în cadrul altei metode,
iar un procedeu să îndeplinească uneori funcţia unei metode, prin raportare la celelalte procedee.
Profesorul deţine informaţia. Fluxul comunicării este unilateral; de la profesor către elev, nu
şi invers. Transmite direct (de obicei verbal) şi dirijează, fixează atribuţiile elevului, impunând
propriul model. Elevul este condus progresiv spre îndeplinirea scopului (achiziţionarea de
cunoştinţe printr-o indicare în detaliu a traseului pe care trebuie să-1 străbată). El este spectator:
receptează, ascultă, reproduce.
Tipurile, sarcinile de învăţare şi formele de organizare sunt răspunsuri închise, sarcini
algoritmice, activităţi frontale.Evaluarea este axată pe cantitatea de cunoştinţe (savoir); ierarhizează,
foloseşte teste.
Nevoia de ordonare şi ierarhizare, specifică fiinţei umane, a determinat încercarea de a
cuprinde în sisteme unitare marea diversitate a metodelor. De-a lungul timpului, clasificările au
variat, în funcţie de criteriile folosite. Unul dintre cele mai rezistente criterii este cel istoric. Într-o
abordare schematică, intrată în uz, vorbim despre metode în termeni binari, opuşi, referindu-ne la
metode vechi (tradiţionale) şi metode noi (moderne). Activitatea practică a demonstrat că nu
vechimea unei metode este importantă, ci eficienţa ei.
Eficienţa oricărui act, deci şi a celui educaţional, reprezintă o necesitate şi constă în raportul
dintre efortul depus şi ceea ce s-a obţinut. La o eficienţă maximă se ajunge prin corelarea,
conjugarea metodei cu obiectivul, conţinutul procesului educaţional şi forma de organizare a
învăţământului (implicând raportul profesor-elev, elev-elev), care este un element al tehnologiei
educaţionale.
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Eficienţa în actul instructiv. Ce înseamnă o metodă eficientă?
Sintetizând mai multe definiţii avansate de pedagogi, G. Văideanu arată că metoda didactică
este calea sau modalitatea de lucru care are următoarele caracteristici:
■ este selecţionată de cadrul didactic şi pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extra-şcolare, în
beneficiul elevilor;
■ presupune cooperarea dintre profesori şi elevi, participarea acestora la găsirea soluţiilor;
■ se foloseşte sub forma unor procedee şi variante selecţionate şi combinate în funcţie de
nivelul şi trebuinţele elevilor;
■ vizează asimilarea cunoştinţelor, trăirea valorilor, stimularea spiritului creativ etc.;
■ permite profesorului să organizeze procesul de predare-învăţare şi să îndeplinească rolurile
de animator, ghid, evaluator etc.
Din caracteristicile enumerate, reies o serie de factori cu rol determinant în conturarea
eficienţei unei metode, cum ar fi:
• implicarea profundă a elevilor în actul instruirii, autoinstruirii;
• formarea/stimularea deprinderilor, a capacităţilor şi a unui sistem coerent de valori;
• adaptarea la specificul fiecărui ciclu, fiecărui domeniu de cunoaştere; flexibilitate şi
deschidere faţă de exigenţele noi ale învăţământului, ale lumii în care trăim;
Reforma curriculară include şi modificări la nivelul metodologiei folosite, în favoarea
creativităţii, ca o consecinţă firească a mutaţiilor produse în zilele noastre, care influenţează
societatea: creşterea exponenţială a informaţiilor, sporirea rolului ştiinţei şi ritmul accelerat al
schimbărilor.
Un elev este activ în măsura în care încetează a fi un simplu receptor, un destinatar al
informaţiei gata prelucrate de către profesor şi încearcă să ajungă la noile cunoştinţe prin eforturi
proprii (psihice şi fizice), reorganizându-şi cunoştinţele dobândite, folosind în acest scop operaţiii
superioare ale gândirii: analiză, comparaţie, sinteză, generalizare abstractizare şi concretizare.
Pentru aceasta, metoda trebuie să devină, dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor, o
cale de învăţare realizata efectiv de elevi, cu ajutorul căreia aceştia să-şi poată construi o
personalitate autonomă, capabilă de o gândire critică şi creativă, ceea ce nu se poate realiza exclusiv
cu anumite metode, neexistând o metodă universal valabilă.
Astfel, nicio metodă nu este responsabilă de eşecul sau succesul didactic, ea fiind doar o
virtualitate care devine eficientă, vie, doar prin priceperea profesorului şi doar în măsura în care
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contribuie la atingerea scopurilor propuse şi în măsura în care reuşeşte să facă lecţia interesantă
pentru elev, trezindu-i curiozitatea şi formându-i deprinderi de învăţare care să-i confere un grad cât
mai mare de autonomie.
Alegerea metodelor este una dintre etapele importante ale proiectării didactice, de aceea
opţiunea trebuie să se facă în cunoştinţă de cauză, fară a urmări cu orice preţ folosirea unor metode
la modă, ţinând cont de faptul că importantă este eficienţa, nu caracterul de noutate sau de
spectaculozitate al metodei. Nu se poate vorbi despre un proces eficient de instruire, de o proiectare
eficientă fară existenţa unei corelaţii între metode, procedee, mijloace, obiective.

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
ELEVILOR
Prof. ANDREI SIMONA
Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab’’ Râmnicu Vâlcea

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)
„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi
cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” (Pestalozzi)
Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar
dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la
dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina,
conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. Creativitatea
este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează produse noi şi
valoroase pentru societate. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui
copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii
care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze
încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice,
a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient
dorinţei de cunoastere şi de creaţie – însuşiri caracteristice copiilor. Modernizarea şi perfecţionarea
procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au
numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităților şcolare şi extraşcolare permite şi
manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest cadru şi educatorul îşi poate afirma
spiritul inovator, creativitatea didactică.
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Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată în
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei,
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate. Multitudinea activităţilor
extraşcolare desfăşurate cu copiii conduce la dezvoltarea creativităţii acestora prin contactul pe care
îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din societatea din care face parte. Ştim cu toţii că
elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că aducem întotdeauna
ceva nou în viaţa cotidiană.
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare
i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o
deplină stăpânire a cunoştinţelor” Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin
procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra
dezvoltării elevilor.
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu
obiectele şi fenomenele din natură.
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm
şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie
prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi
întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse
informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se
autodisciplinează.
Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii,
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal
al școlii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
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Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul
lecţiilor.
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin
excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat
opere de artă. De la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită
influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere.
În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu
realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind
axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul
de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor
în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul
activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile
practice, în jocurile de creaţie.
La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu
mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens . Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural
ştiinţific.
Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a
noi cunoştinţe. Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa
ţării şi a copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii
sentimental apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească
emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor.
19

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.
Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca
profesorul însăşi să fie creativ.
Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea
valorilor, etc. Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de
filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei,
declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au
activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul
realizat de acesta.
Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back
pozitiv.
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ARC PESTE TIMP – SCENARIU SERBARE ȘCOLARĂ/TEMATICĂ –

PROF.ÎNV.PR. DÎRLECI GINA-EUGENIA
C.N.I. MATEI BASARAB RM. VÂLCEA

Prezentatori - Miraculos Buburuza și Motan Noir

Miraculos:

Buburuza:

Dragi părinți, ați auzit

Anul 3001??? Mai frate, voi glumiți și nu se

Cei din clasa noastră ce-au pățit?

cade!

Ieri, când se duceau la școală
Cu naveta spațială,

Copil 2:

Un buton s-a-nțepenit

Dar voi cine sunteți? Unde ne aflăm?

Și ei s-au mișcat în timp!
Motan:
Motan:

În Epoca de Aur

Au crezut că-i glumă proastă

De-nfăptuiri mărețe

Erau tot în școala noastră

În care munca-nseamnă

Dar, în jur, totul schimbat.

Un ideal înalt

Au decis să-nvingă teama
Au coborât pe pământ
Și…….au auzit un cânt

Copil 3:
În epoca de aur??

Notă: apar pe scenă cei 4 copii îmbrăcați

Și nu-i democrație?

modern (în blugi, cu bandane și tricouri

Ce muzică e asta?

inscripționate) și în acel moment începe

Ea cine vrea să fie? (arată către Buburuza)

muzica - The Animals...Just Dance....
Motan:
Motan:

Ea este Miraculos, Buburuza noastră,

Din ce an veniți, copii?

Azi noi avem serbare-n clasă!

Copil 1:

Copil 4:

Noi?? Din anul 3001!

Și noi aveam serbare
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Dar ne-am rătăcit și iată unde-am nimerit!

Defilați mai frumos ca noi!

Buburuza:

Copil A:

Serbare-aveați sau bal mascat?

Iubiţi părinţi şi dragă învățătoare,

Dar ce-ai pățit? Ai capul spart?

Spectatori şi spectatoare!

Ce haine-s astea de pe voi?

Vă urăm “ Bine-aţi venit!”

Trăiți tot pe pământ ca noi?

La un spectacol inedit!
La a noastră bucurie

Copil 2:

Toţi bineveniţi să fie!

Ha, ha, ha, ce glumă proastă!

Aici, la pregătitoare,

Măi, băiete-n clasa noastră,

Multe-am învăţat!

Suntem îmbrăcați de firmă!

Vă prezentăm multe acuma,

Stai să-l chem și pe Andrei2 …

Iar voi să aplaudaţi!

(se face că scoate un telefon mobil și-l sună
pe Andrei2)

Copil B:

Coborâți din spațială

Tot mă-ntreb cu nerăbdare

Că nu mai mergem la școală

Ce să fiu când voi fi mare?

Să le-arătăm, ca la teatru,

Ce voi fi? l-am întrebat pe tata,

Cum e în mileniul IV…

Care meserie să-mi aleg?
Tata a zâmbit, privindu-mi fața

Andrei2:

Și mi-a zâmbit, să-l înțeleg:

Hai, salut, ce e mai frate?

- Multe meserii sunt inventate,

Ce-s ciudații ăștia-n spate?

Însă lucrul cel mai minunat
E să-nveți a fi, întâi de toate,

Copil 1:

Ține minte, OM ADEVĂRAT!

Copiii aceștia au serbare

Vorba lui în gând mereu îmi sună

Și tot strigă-n gura mare

Și mă-ntorc spre sfatul său mereu,

Că le facem glume proaste!

Zilnic, am să fac o faptă bună,
Ca s-ajung un OM ca tatăl meu.

Copil 3:
Eu propun să ne unim

DANS...

Și serbarea să pornim

MIRACULOS ȘI MOTAN NOIR

Să vedem acum de voi
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Copil B:

Ce senin e cerul mare,

Aoleuuuu, ce-i asta frate?

De la aripi la picioare!

Ăsta-i dansul pe la voi?

Pasagerii-s curajoşi,

Ia priviți puțin la noi!

Merg cu mine bucuroşi,
Prin văzduh, sus, către stele
Doar… în visurile mele.

DANS...
4 copii – Angry Birds, Just Dance

Constructorul
Doctorița: Sunt micuță și drăguță

Eu din cuburi colorate

Mă vedeți? Sunt doctoriță -

Înalţ blocuri şi palate…

Am halatul alb, curat

Blocul turn să fie gata!

Și boneta albă pe cap

Va fi! Nu ai nici o teamă!

Meseria mi-o iubesc

Până când mă fac mai mare,

Pe bolnavi îi îngrijesc,

Mă va ajuta şi tata!

Le prescriu medicamente

Acum, iau cinci cuburi de carton

Și injecții, și rețete.

Vopsea-n apă am să torn

Stetoscopul port cu mine

și cu pensula măiastră

Inima să le-o ascult bine,

Desenez chiar casa noastră.

Pulsul controlez mereu,

N-are uşă, nici pereţi?

De viața lor răspund doar eu.

Venţi, fete şi băieţi!

Azi bolnavii-mi sunt păpuși

Şcoli, teatre, o primărie

Iepurași,căței și urși

Să ridicăm din mistrie!

Dar, de cresc, mă fac îndată,

- Treaba-i gata! Sus, pe coamă,

Doctoriță adevărată.

Cântă un cocoş de… tablă.

Aviator

Bucătarul *Master chef

AVIATOR aș vrea să fiu

-Tare-mi place tocăniţa!

Să zbor în zări albastre

Nu-mi tace deloc guriţa

Către seninele-nălțimi

Și-n bucătăria goală

La fel ca visurile noastre

Sunt ca polonicu-n oală.

Nu strig după ajutor

Nimeni nu-i mai priceput

Când ajung până la nor

Pe pâine să-ntindă unt

Cu planorul de hârtie -

Nici să fiarbă ouă-n coajă

Pasăre în stol de-o mie.

Pe nisipu-ncins, pe plajă.
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Of, ce fum, Doamne, ce scrum!

Ninge cu zahăr pisat

Pompierii-s toţi în drum

Pe păduri, pe râu, pe sat

Și în forfotă generală…

Curge mierea în valuri dese

Eu stau cu burtica goală.

Pe la noi, pe la ferestre.
Și cresc munţi de înghețată

Handbalista

Peste gura de covată…

Pe terenul cel lucios

Eu sunt vrăjitorul care

Rostogol zboară-un balon.

Hocus-pocus, gata, sare,

Ce mânuţe fermecate!

Și din tava unsă toată

Mi-aş dori, dacă se poate

Iepuri scot de ciocolată.

Să încerc şi să arunc
Mingea-n poartă!

Stomatolog

E perfect!!!

Am primit de ziua mea

Strigă toți cei din tribune

Periuţa cea mai rea.

Şi cu ei, întreaga lume.

Spală dinţii mei de lapte

Nu pot ei, în locul meu,

O oră şi jumătate.

Să alerge,

Nu mă plâng, că-i hărnicuţă

şi mi-e greu fiindcă,

Pisăloagă bunicuţă.

mingea cea năucă

Că, într-o zi, cândva, precis!

Îmi cam dă astăzi de furcă.

Împreună ne-am decis
Să fim cei mai buni dentişti,

Croitoreasa

Cei mai mari specialişti

Cu trei nasturi şi un ac

În bomboane, caramele -

Cos o haină în care-ncap.

Ce scot dinţi fără durere.

Muncesc lungă zi de vară
Și nu ştiu că-i seară iară.

Pictorița

Nu măsor, doar tai şi cos

Am prins pe pânză un nor

Ba pe faţă, ba pe dos.

Nu-i mai mare de-un ulcior

Doar din ţesături şi aţă

Și în grabă-i fac portretul

Va ieşi o haină întreagă.

Fără să-l măsor cu metru.

Nici prea largă, nici prea strâmtă;

Uite aşa, vopseaua toată

Numai bună de-o prințesică.

O să sară din găleată!
Plouă întruna, fără stare,
Curcubeul iar apare …

Cofetar
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Că vaporul n-are roţi.

Strâng culori din el, o mie,
Pe o pânză viorie.
-

Eşti artist sadea şi gata!

Apicutorul

Spune mama, ba şi tata…

Ce mai gămălii de miere

Doar din iarba de poveste

Strâng în stup să-mi dea putere

O furnică îmi şopteşte:

Și curg râuri de dulceaţă

- Mai munceşte, mai munceşte!

Ca o apă ce nu îngheaţă
Iar în ceară parfumată

Pilot de curse

Mierea toată-i adunată.

Mașinuța-i din dovleac

Ce mai dus-întors la stup,

Sunt gurmand și-i vin de hac.

E fruntaş întregul grup.

Strâns în vrej, să nu îl scap,

Uite, plouă, iar e ceaţă!

Nu-l las să-şi facă de cap.

Dar…odihna-i meritată

Prin grădină şi ogradă

Sunt stupar, nu e o glumă!

Pun seminţele grămadă.

Fac cu roiul casă bună.

Şoarecii îi prind la ham
Ca în basmul preferat.

Grădinăreasa

Dar…vai, mie, nu caleaşcă

Un hamac din flori de mac

Mi-am dorit aici să crească!

În grădină, vara, îmi fac

Am vrut mașină de curse, pe care

Și plivesc prin somn de-amiază

S-o conduc bine, când voi fi mare.

Ţelina şi alba varză.
Uite-aici un vierme gras

Căpitan naval (Marinar)

Umblă lela, de pripas!

Verde-i valul, scoica-i mică,

Să-l vânez şi să-l strivesc

Ploaia din senin tot pică

Rău în gând, tot plănuiesc.

Adun pânza pe catarg

Este, uite, atâtica!

Și de sfori mereu tot trag.

Subţirel cum e surcica

Sus, mai sus, în vântul iute

Și în rădăcini de hrean

Urcă velele cărunte

Şi-a mutat casa de-un an.

Și pe punte-s numai ei,
Eu, căpitan naval la chei...

Designer în lemn / Tâmplarul

Dar va fi o zi departe-n care

Cu ciocanul şi trei cuie

Voi porni în lumea mare

Lucrez mobilă ce…nu e!

Căpitan de mateloţi

Plânge păpuşa îmbufnată,
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Surioara-i supărată,

Pădurar

Că în tot atelierul meu

Pădurar de voi ajunge

Doar carii muncesc din greu.

Nu numai puieți plantez

Hârşş, hârşş, hârşş! roade firezul

Ci descarc și fân, ca mierea,

Lemnu-şi macină tot miezul;

Pentru iepuri, pentru iezi.

Uite un scaun şi un pat,

Pe drumuri lungi, pe drumuri scurte

Într-o zi am terminat.

Pe vreme de căldură sau de ger

Vă invit să le priviţi

Eu voi iubi natura toată

Doar dacă aţi fost cuminţi.

Să nu vedeți pădurea moartă.

Inginer agronom

Educatoare

Pe ogorul larg cât casa

Aș vrea să-nvăț și să mă joc

Intră plugul, intră coasa

Tot cu cei mici când voi fi mare

Că-n ţărâna ca făina

De-aceea, încă de acum

Am pus boabele cu mâna

Vreau să devin EDUCATOARE.

Și în vară, pe hotar

Mămica zice adesea

Strângem grâul, în saci, iar.

-

Când te vei face mare

Milioanele de spice

Poți fi și tu o bună

Gata sunt să se despice

Și mândră – EDUCATOARE.

Și furnica dă fuguța - Să-şi încarce iar căruţa.
Profesor
Micul cosmonaut

Dar uite școala!

În rachetă sunt sau navă

Catalogu-i și stilou-i,

Şi pornesc din zori spre slavă

I-auzi, clopoțelul sună!

Şi pornesc pe cale bună

Bine-mi pare

Către Soare, către Lună.

La școală mult îmi place, zău,

Zbor şi nu ştiu de răgaz

Să vin și când voi fi mare

Sunt COSMONAUT viteaz.

-

Știi, nici PROFESOR n-ar fi rău !

Spre luceferi şi spre stele
Zboară aripile mele.

Eu sunt CÂNTĂREAȚĂ mare

Şi-am să zbor, să zbor, să zbor,

știu muzică populară

Toată viaţa călător!

Îmi place să fiu vedetă
Și-s frumoasă și cochetă !
Tot eu sunt vedetă mare
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Când cânt și muzică ușoară

Fiindcă la şcoală am învăţat să fiu atentă,

Am și multe costumații,

Să nu trec pe lângă cel aflat în suferinţă,

Dau mereu reprezentații.

Să aduc alinare cu întreaga mea fiinţă.

Eu sunt TOP-MODEL vestit

Eu în unde herţiene

De toată lumea iubit

Vreau să fiu specialist.

Scena este viața mea

De aceea mă voi face

Frumoasă sunt ca și o stea

Radiotelegrafist.
Și când voi mare, n-am să uit nimic

Nu vreau supărări pe lume

Din ce am învăţat cât am fost mic.

Și nu-mi place să fiu tristă
De-aș avea talent aș scrie

Când voi fi mare îmi va fi uşor

Și m-aș face UMORISTĂ

Să spun aşa:
„Profesori şi părinţi,

Când voi fi mare, voi fi ASTRONAUT

sunt recunoscător!”

Fiindcă la şcoală am învăţat să lupt.

Oricare meserie

Am învăţat că pot să fac orice,

Are-un miros, copii,

Dacă în jurul meu e dragoste.

Dar numai trândăvia,
Nu are un miros!

Când voi fi mare voi fi ASISTENTĂ
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”

Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”

BIBLIOGRAFIE:
1. http://poeziisiversuri.blogspot.ro/2015/01/ce-miros-au-meseriile-gianni-rodari.html;
2. https://www.parinti.com/Mirosulmeseriilor-contentpid-6878.html;
3. https://carticicadecopii.wordpress.com/2011/11/05/melania-cucmeserii-meserii-spunece-ai-dori-sa-fii%E2%80%A6%E2%80%9D/;
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CALCULATORUL – MIJLOC DE INSTRUIRE DIDACTICĂ

Prof. BADEA ALIN
C.N.I. „MATEI BASARAB”, RM.VÂLCEA

Istoria umanităţii poate fi privită ca o permanentă tentativă a indivizilor umani de a-şi
amplifica potenţialităţile naturale. Permanent omul a urmărit potenţarea forţei sale fizice, cât şi a
puterii simţurilor sale şi a inteligenţei. În secolul al XX-lea s-au născut, tocmai din dorinţa omului
de a-şi supradimensiona calităţile gândirii, „amplificatoarele de inteligenţă” – ordinatoarele sau
computerele. Fireşte, computerul nu va putea îndeplini acele sarcini ale inteligenţei legate direct de
motivaţia umană. Atunci ar devein o fiinţă tehnologică. Deocamdată, calculatorul este un
instrument utilizat de om atât în procesul de cunoaştere şi dezvoltare, având capacitatea de a
amplifica inteligenţa în ceea ce priveşte capacitatea sa de operare, cât şi în comunicare, ceea ce
conduce la integrarea individului în societate (prin circulaţia informaţiei şi prin contribuţia adusă în
procesul de învăţământ). Dincolo de aceste limite, performanţele cu care calculatorul vine în viaţa
omului sunt incontestabile. Tocmai de aceea el şi-a găsit un loc bine meritat în procesul de
învăţământ.
Calculatorul a apărut în jurul anului 1950. De atunci calculatorul personal a schimbat
definitiv viaţa oamenilor în toate domeniile:, modul în care comunicăm cu prietenii, cum ne facem
cumpărăturile, cum ne câştigăm existenţa, cum ne petrecem timpul liber, în activitatea didactică.
El este utilizat în general în tehnica de calcul dar a început să intervină într-un mod sau altul
în ştiinţă, tehnica, economie, transporturi, arta, sau pur şi simplu în viata de zi cu zi. A dat naştere
unei noi discipline: informatica , dar a influenţat şi o serie de alte discipline.
Ne îndreptăm spre societatea complet informatizată prin introducerea tehnicii de calcul
precum şi a tuturor mijloacelor de comunicare de care este nevoie: telefonul, radioul, televiziunea,
informatica în general. Comunicaţiile globale prin satelit sunt de acum o realitate, ocolul
Pământului într-un satelit artificial se face în 90 de minute, iar mesajele de telecomunicaţii,
transmise prin echipamentele existente, fac acest ocol în câteva secunde indiferent că este vorba de
mesaje scrise, de imagini sau de alte forme de semnale reductibile la semnale electrice.
Aceasta revoluţie a telecomunicatiei este provocata de un complex de factori culturali,
sociali, economici, stiintifici, tehnologici, printre care ultimii se impun cu o forta covârsitoare.
Toate tehnologiile sunt implicate, dar una se impune si anume aceea legata de generarea, culegerea,
transmiterea, elaborarea si raspândirea informatiei. Pretutindeni unde este prezenta informatia, ea
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devine obiect de prelucrare prin mijloace tehnologice care se constituie în ramura numita
informatica.
Traim în era multimedia. Filmele, divertismentul, jocurile sunt elemente care fac parte din
viata noastra de zi cu zi. Cine îsi închipuia acum 20 de ani ca în câteva milisecunde vom putea
accesa orice informatie de pe glob? Cine îsi închipuia acum 5 ani ca nu vom mai avea nevoie de
combina audio pentru a asculta muzica? Au aparut alte noi aparate mai mici si mai performante:
CD-player, DVD, iPod-urile, telefoane cu optiune de radio si TV, cu camera foto sau video.
În zilele noastre, computerul este, în mod indiscutabil, un mijloc benefic de instruire
didactică. Putem afirma că este un mijloc instructiv revoluţionar, cu un impact asupra procesului de
învăţământ aşa cum nu a mai existat de la momentul apariţiei manualelor şcolare.
În mod paradoxal, cei care sunt încă circumspecţi în ceea ce priveşte rolul computerului în
procesul de învăţământ sunt înşişi profesorii. Ei răspund în mod diferit la introducerea noilor
tehnologii în şcoală
Se desprinde de aici necesitatea certă ca profesorii înşişi să stăpânească metodologia
utilizării computerului. Indiferent de specialitatea lor în cadrul procesului de învăţământ, de poziţia
lor, profesorii trebuie să înţeleagă că acest instrument va transforma tehnologiile didactice mai mult
chiar decât a făcut-o apariţia tiparului. Computerul aduce în şcoală calitatea sa de mijloc de
învăţământ interactiv, pe care nu o aveau celelalte mijloace didactice. De asemenea, computerul
poate modela orice fel de proces, în toată complexitatea desfăşurării sale.
Nu trebuie să ne temem că ordinatorul ne va lua locul la catedră. El nu poate înlocui fluxul
emoţional existent între profesor şi elevii săi. Dar poate înlocui fără îndoială manualele, caietele ori
planşele, aşa cum, la rândul lor, acestea au înlocuit tăbliţa, buretele şi condeiul.
Dacă pînă nu demult instruirea continuă era considerată o formă de autorealizare a
personalităţii, o modalitate de petrecere a timpului liber, astăzi ea este privită ca o condiţie necesară
menţinerii statusului profesional al specialistului. Nu întîmplător, la sfîrşîtul secolului al XX-lea
ONU a lansat lozinca: «Instruirea nu pentru toată viaţa, ci pe tot parcursul vieţii».
Strategiile de creştere a utilizabilităţii şi dezvoltarea de competenţe nu pot face abstracţie de
cultura si civilizaţia românească. Ca urmare construirea competenţei utilizatorilor trebuie să
dezvolte şi atitudini, mentalităţi pozitive, inclusiv eliminarea rezistentelor la schimbare care să
faciliteze transferul tehnologic şi dezvoltarea infrastructurii Sistemului Informatic. Un aspect
important pentru dezvoltarea Sistemului Informatic vizează schimbarea atitudinală a oamenilor faţă
de tehnologie în sine şi faţa de serviciile oferite prin intermediul acesteia. Este vorba în primul rând
de rezistenţa la noutate, în general, şi rezistenţa la noua tehnologie informaţională şi de comunicare,
în special. De exemplu, dacă altădată teama de utilizare a calculatorului provenea de la ideea că
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utilizatorul trebuie să cunoască mai întâi matematici superioare, acum obiectul acestei temeri îl
constituie în multe cazuri bariera lingvistică şi complexitatea interfeţei. De aceea, trebuie început
acest proces de pregătire a oamenilor şi modificare atitudinală, ţinând seama de beneficiile
menţionate, prin programe de pregătire sistematică în utilizarea tehnologiei informatice şi de
comunicare, programe care să cuprindă şi aspecte specifice de sprijin psihologic pentru depăşirea
rezistenţelor la schimbare.
Este recomandabilă crearea de "medii de utilizare" (de exemplu, centre comunitare de acces
la Internet) care să permită grupurilor de utilizatori să colaboreze şi să comunice pentru a
achiziţiona noi competenţe.
Programele de dezvoltare a competenţelor oamenilor trebuie să nu se rezume numai la
facilitarea accesului la tehnologia informaţiei, ci să includă şi strategii educaţionale care să
favorizeze achiziţionarea de cunoştinţe privind serviciile şi beneficiile integrării în sistemele
informatice. Aceasta înseamnă eliminarea unor rezistenţe atitudinale faţă de învăţarea şi utilizarea
serviciilor informaţionale. Printre alte mijloace, ar fi prezentarea avantajelor utilizării acestor
servicii (de exemplu, este mai simplu, rapid, comod, ieftin să transmiţi o scrisoare prin e-mail decât
prin poştă, sa plăteşti o factură, comunicarea prin microfon şi camere web în detrimentul unui apel
telefonic etc.).
Asistarea tehnologică schimbă natura activităţii umane. De exemplu, instrumentele de lucru
în echipă şi la distanţă permit mai multor oameni aflaţi în locuri diferite să lucreze la o temă sau să
acumuleze participările fiecăruia la momente diferite în timp şi în consecinţă să obţină performanţe
mult mai bune. In activitatea didactica utilizarea calculatorului are efecte pozitive, pe de o parte,
asupra transmiterii cunostiintelor, pe de alta parte, asupra modului de receptionare si intelegere a
informatiilor. In acest sens sunt de remarcat serviciile de consiliere on-line. Schimbările aduse de
interacţiunea între oameni şi tehnologie vor afecta cu siguranţă modul în care ne vedem pe noi
înşine - pozitiv, dacă ne putem bucura de puterea pe care ne-o oferă şi negativ dacă nu le putem
folosi.
Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări majore în
ceea ce priveşte strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile de predare şi de învăţare,
modificând radical rolul învăţătorului.
Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci
pentru a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa
didactică fundamentală.
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Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de
programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce
reprezintă o necesitate evidentă presupusă de această prioritate.

CLĂDIND VIITORUL STRAT CU STRAT
Prof. RĂDULESCU ALESSANDRA-MARIA
Profesor coordonator: UNGUREANU LAURA
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”

Fabricaţia Aditivă(FA) sau Imprimarea3D reprezintă, conform standardului ISO/ASTM
52921/2013,“procesul de alipire a materialelor pentru a obţine piese/obiecte pe baza datelor
modelului virtual 3D, de obicei strat peste strat, spre deosebire de fabricaţia prin eliminare de
material și de procedeele de fabricație prin redistribuire de material”.
Astfel, un obiect poate fi format prin suprapunerea de straturi de material (adică într-o
manieră aditivă), spre deosebire de procedeele de fabricație tradițională prindistribuire de material
(cum ar fi arturnare, injecție în matriță, deformareplastică etc.) sau prin eliminare de material (cum
ar fi găurire, frezare, strunjireetc.).

Adăugare dematerial

Redistribuire de material

Eliminare de material
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Nume alternative: Rapid Prototyping(numele inițial), Printare 3D, Fabricație strat cu strat,
Fabricație Directă, Fabricație Digitală Directă, Fabricație Stratificată etc.
Domeniul fabricației aditive are la bază reprezentarea digitală (model 3D sau model
virtual 3D) a obiectului, existând mai multe modalități: 3D Computer-aided Design, Reverse
Engineering, Computer Tomography.
Cel mai răspândit procedeu de FA,Fused Deposition Modeling (FDM ), funcționează prin
depunerea materialului, în stare lichidă, în straturi construite din filamente de material plastic,
depuse unul lângă celălalt în acel strat. Procedura pornește de la un fișier CAD în format STL,
secționând corpul în felii (straturi) care vor fi apoi construite de către mașină. Mașina poate depune
diferite materiale în straturi și de diferite culori. Materialul este topit de către un cap termic care îl
depune în forme definite de sistemul CAM (Computer Aided Manufacturing), iar corpul este
construit de jos in sus.

Avantajele FA:
-

Reducerea timpului și a costului de fabricare a pieselor, prototipurilor sau ansamblurilor;

-

Validarea rapidă a design-ului produselor noi;

-

Mai multă libertate în proiectare/design;

-

Fabricarea directă a prototipurilor funcționale;

-

Lanț mai scurt de aprovizionare;

-

Capacitatea de a construi obiecte cu forme geometrice complexe, cu cavități interioare,

obiecte cu structuri poroase deschise, piese complet conținute în interiorul altor piese, obiecte din
materiale multiple etc. – prea costisitor, dificil sau chiar imposibil de fabricat folosind procedeele
tradiționale;
-

Capacitatea de a construi direct ansambluri complete;
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- Capacitatea de a construi obiecte color (anumite procedee de FA)
-

Capacitatea de a construi direct obiecte multi-materiale (anumite procedee de FA)

Dezavantajele FA:
-

Gama de materiale de construcție este încă limitată - dependenţa de plastic (probleme de
mediu, reciclare etc.);

-

Proprietățile mecanice ale pieselor/obiectelor fabricate sunt, de obicei, inferioare celor
obținute prin procedee tradiționale;

-

Calitatea suprafeței și precizia dimensională sunt, de obicei, mai scăzute în comparație cu
cele obținute prin utilizarea metodelor tradiționale de fabricație;

-

Fiabilitate şi reproductibilitate scăzute faţă de tehnologiile tradiționale;

-

Producția de unicat și serie mică este mai rapidă decât în cazul fabricației tradiționale, dar
producția de serie mare este incomparabil mai puțin rapidă atunci când se utilizează
procedee de FA;

-

Riscul ca utilizatorii tehnologiei de FA să încalce drepturile de proprietate intelectuală;

-

Numărul mic de standarde în domeniu.

Exemple de obiecte obținute prin FA:

Imprimarea 3D are aplicații în mai multe domenii: inginerie, aviație, auto, medicină,
stomatologie, marketing, arhitectură și artă, industria divertismentului, arheologieetc., domenii în
care elevii unui liceu de matematică-informatică se pot specializa cu ușurință. De aceea, Colegiul
Național de Informatică „Tudor Vianu” dorește să facă accesibil și să dezvolte domeniul FAprintr33
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un curs gratuit. Astfel, elevii înscriși vor participa lunar la acest curs, unde vor învăța câteva noțiuni
introductive despre imprimarea 3D, tipuri de imprimante, cum să reprezinte grafic obiectele
(utilizând o aplicație de modelare 3D:Creo) sau să folosească modele 3D deja create, disponibile pe
site-uri precum: Thingiverse, Pinshape, MyMiniFactory etc., pe care le vor supune imprimării
ulterior.
Software-ul folosit pe parcursul cursului, Creo, reprezintă o aplicație de modelare 3D,care oferă un
set de instrumente 3D CAD care ajută la impunerea celor mai bune practici în proiectare.
Astfel, vă vom arăta pașii pentru crearea unei vaze artistice în acest program:

Se începe prin selectarea planului Top pe care se desenează un hexagon, selectat din
opțiunea Palette în modul Sketch. Dacă această opțiune nu există, se va desena un cerc, se vor folosi
2 axe (se folosește opțiunea Centerline), pentru care se definesc 2 norme de unghi de 400, apoi, cu
ajutorul acestora, se vor desena segmente ce au capetele în punctele de intersecție dintre axe și cerc.

Se va folosi opțiunea Blend în care se vor defini 3 secțiuni : secțiunea deja creată și alte 2
secțiuni la fel ca prima, dar în care se vor uni punctele de intersecție,astfel încât primul punct al
secțiunii curente să fie unit cu al doilea punct al secțiunii anterioare etc.
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Folosindu-se opțiunea Shell, după ce s-a selectat planul Top, se va găuri această vază.
Eventual se pot rotunji muchiile vazei folosind opțiunea Round.

Deși par operații simple și usor de folosit, modul de a le folosi și viziunea pe care trebuie să
o ai pentru a modela și crea obiecte 3D nu se obține decât după multă muncă. De asemenea,
modelarea unui astfel de obiect trebuie să fie corelată cu tipul de imprimantă folosit și cu materialul
pus la dispoziție.
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Pentru a modela un astfel de obiect, am folosit o imprimantă Genius 3d Powered by Nație
prin Educație.
Acest proces a durat 2 ore și 48 de minute.

BIBLIOGRAFIE:
•

“ECDL 3D Printing: competențe digitale în domeniul modelării 3D și al tehnologiilor de
imprimare 3D”/ Diana Popescu, CazacuAlexandru- București: ECDL România, 2017

•

https://www.ptc.com/en/products/cad/creo

•

http://www.cadventure.ro/produse/ptc-creo/proiectare-3d-cad/ptc-creo-parametric/

•

http://3dproto.ro/tehnologie/
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•

http://www.businessinsider.com/3d-printing-toys-2014-8

•

https://ro.pinterest.com/pin/512636370063893998/

•

http://www.prodways.com/en/industrial_segment/automotive/

•

https://www.3ders.org/articles/20160803-3d-printed-medical-phantom-models-areadvancing-training-for-clubfoot-treatments.html

•

https://lockheedmartin.com/m/us/news/features/2014/10-things-you-didnt-know-youcan-print.html

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI PRIN ACTIVITĂŢI
EXTRACURRICULARE
PROF. JOC GENIA
COLEGIUL NAȚIONAL "AL. I. CUZA", GALAȚI

Activităţile extraşcolare sunt acele activităţi extracurriculare realizate în afara mediului
şcolar, în afara instituţiei de învăţământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai
multor instituţii de învăţământ. Ele sunt foarte importante pentru copii. Studiile au arătat că elevii
care participă la astfel de activități, au performanțe academice mai ridicate, au formate abilități
practice diversificate, dar și metode mai bune de rezolvare de probleme. Pe lângă asta, activitățile
extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de implinire este mult mai ridicat.
Aceste activități vizează, de regulă, acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de
predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat, acestea pot fi excursii şi vizite la muzee,
cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de
interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi
echipe sportive, pot fi activităţi legate de protecţia mediului, etc.
Importanța activităților se datorează faptului că generează capital social şi uman, şi
constituie un mediu formator mai atractiv în afara contextului academic. Adolescenţii îşi formează
identitatea prin dezvoltarea de abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii.
Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă
pe ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste
activităţi.
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Politicile educaţionale au ca element prioritar aceste activități întrucât au un impact pozitiv
asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale
în general:
•

performanţă şi rezultate şcolare mai bune;

•

coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi;

•

o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai
puţine griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială;

•

un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri;

•

un grad mai scăzut de activitate sexuală în rândul fetelor;

•

un nivel scăzut de comportamente delincvente, incluzând arestări şi comportamente
antisocial

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală,
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.
BIBLIOGRAFIE:
1. D. Ionescu, R.Popescu „Activităţiextraşcolare în ruralul Românesc. Dezvoltarea de
competenţe cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012
2. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, “Şcoala la răscruce. Schimbare şi
continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact”, Editura
Polirom, Bucureşti, 2002
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INFORMATICA DINCOLO DE ORELE DE CURS

PROF. VLAD ELENA
COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL BOTTA” - ADJUD

Asigurarea climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă condiţia succesului
şcolar.În sprijinul acestui proces am realizat un studiu.În acest sens am aplicat un chestionar.La
prima întrebare,referitoare la activitatea extracurriculară cea mai îndrăgită, a reieşit că este excursia
sau drumeţia.Personal am reuşit să merg cu elevii în excursii şi vizite.Ele au contribuit la activizarea
şi dezvoltarea creativităţii elevilor.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului
liber al elevului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest
cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în
afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor
instituții de învățământ.
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate,
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor
clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii,
drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unuități de învățământ, vizionarea de
spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive,
legate de protecția mediului, etc. .
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul
bine stabilit în formarea personalităţii elevilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu
obiectele şi fenomenele din natură.
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Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii –
pregătirea elevului pentru viaţă.
Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:
-

înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de
artă/muzică pentru copii, etc.);

-

au rol complementar celui al școlii;

-

dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile
extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate;

-

oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al
copiilor.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie
un mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu
activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative.Desfăşurarea activităţilor şcolare şi
extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi
educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei,
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
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Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul
didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi
dragoste pentru copii.
Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului,
prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere
a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre
cadrele didactice şi elevi.
Termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi
recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest
sens, termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. Activităţile extracurriculare se desfăşoară
sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice
ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de dezvoltare a
personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator sau
telefon inteligent.
Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele se
pot realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor.
Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce
uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută elevii în cadrul activităţilor
organizate în şcoală. În acest sens, am coordonat elevii Colegiului Național “Emil Botta” care au
făcut parte din grupulțintăși am participat la activitățileproiectului POSDRU/160/2.1/S/132690 –
“Construiește-țicariera

pas

cu

pas!

-

Consiliereșiorientareprofesionalăpentruelevii

din

regiunileCentrușiSud-Est”, implementat de Asociația DONIT din Brașov, înparteneriat cu
Universitatea

de

MedicinășiFarmacieTârgu-Mureș,

Universitatea

”Ovidius”

Constanța,

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu șiUniversitatea ”Dunărea de Jos” Galați. În cadrul acestui
proiect au fost organizate excursii la centrele universitare din Brașov și Galați,
Activitatea în afara clasei şi extraşcolară oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea
imaginaţiei, creativităţii. În cercurile de elevi se desfăşoară o activitate liberă. Aici se pot exersa
diferite metode de stimulare a imaginaţiei, cum ar fi brainstorming-ul. Educatorul poate organiza
întâlniri cu oameni de ştiintă sau de artă care pot vorbi despre munca lor, despre dificultăţi şi
satisfacţii. Ei pot trezi vii interese pentru problemele ce-i preocupă.În Colegiul Național “Emil
Botta”, sub îndrumarea organizației ADFABER s-a inființat Clubul Kids in Tech. La activitățile
clubului s-au realizat proiecte folosind kit-ul de robotică, ARDUINO, primit de la organizația
ADFABER.Cu ajutorul acestui kit s-au realizat proiectele: simulator semafor, sistem automat de
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hrănire a animalului de companie, sistem automat de irigare, panou solar care urmărește soarele,
întrerupătorul cu o bătaie din palme.
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite
teme.Am organizat la nivel de şcoală concursurile:
- “Învata să programezi cu Alice”, “Programează în Greenfoot” organizate de ADFABER și
sponsorizat de către Oracle Academy. Obiectivele acestor concursuri sunt:demonstrarea faptului
căoricine poate învăța programare, prezentarea oportunității unui nou tip de educație în Romania, elearning și learning by doing (învățarea prin practică), atragerea atenției elevilor asupra importanței
domeniului IT prezentând tehnologia computerelor și programarea într-un mod aplicativ și
distractiv, implicarea profesorilor în activități antrenante alături de elevi. Alice 3 este o platformă de
studiu realizată de către Carnegie Mellon University ce te ajută să înveți bazele programării Java
folosind personaje ce interacționează într-un mediu virtual.Cu ajutorul platformei Greenfoot poti
invata programarea orientata pe obiecte cu Java, creezi “actori” ce trăiesc în “lumi” pentru a realiza
apoi jocuri, simulari și alte programe grafice. Greenfoot este vizual și interactiv.
- “Bebras”- concurs internațional, organizat de ECDL România, ce își propune să introducă
elevii de toate vârstele în domeniul gândirii algoritmice și computaționale și să îi atragă spre
domeniul informatic. Întrebările din cadrul competiției sunt axate pe gândirea logică și
computațională. Concurenții nu trebuie să dețină cunoștințe de informatică sau programare pentru a
rezolva cerințele, însă trebuie să demonstreze o gândire structurată, bazată pe utilizarea conceptelor
algoritmice și logice.
Evenimentul internațional Hour of Code, oferă profesorilor și elevilor din întreaga țară,
posibilitatea să participe la o introducere distractivă în tainele programării. Obiectivul campaniei
Hour of Code este de a atrage toți elevii din România de la grădiniță până la facultate și profesorii,
indiferent de pregătirea pe care o au, să participe la un eveniment de o oră, în care să se evidențieze
faptul că programarea nu este complicată, este socială și distractivă. Proiectul este unul global și
este susținut de Barack Obama, Bill Gates, Mark Zukerberg, guverne ale țărilor din Europa și lideri
de opinie din întreaga lume, care, împreună, susțin că tot mai mulți copii ar trebui să învețe
programare.
Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare,
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. De-a lungul întregii activități didacticeam
încercat să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare.
Am realizat activităţi extracurriculare programate şi proiectate din timp, diverse atăt ca
formă, căt şi conţinut, ce s-au desfăşurat în şcoală, în afara ei, în comunitate, folosind metode active
şi stimulative pentru participarea elevilor.Astfel, în cadrul proiectului “MIT și adevăr în
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învățământul transnistrean”, elevi de la ColegiulNațional “Emil Botta” au format echipe de lucru cu
elevi din Republica Moldova și au studiat împreună realizarea paginilor web. Cu această ocazie
elevii au socializat, au învățat împreună, au legat prietenii.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă
care să permită stimularea creativă a elevilor.
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative.
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării
spiritului de independență și inițiativei.
Nu există domeniu al activităţii umane în care să nu se manifeste o puternică înrâurire
asupra actului educativ din activitatea extracurriculară. Aceste activităţi vizează asigurarea
dezvoltării normale a copiilor, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia; îmbogăţirea
capacităţii copilului de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţi, de a cunoaşte şi interacţiona cu
mediul prin explorări, exerciţii, încercări, experimente; descoperirea de fiecare copil a propriei
identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive; sprijinirea copilului pentru a dobândi cunoştinte,
capacităţi şi atitudini necesare activităţilor şcolare.
Cuprinzând mai multe forme de manifestare (interdisciplinară, intradisciplinară,
pluridisciplinară, transdisciplinară) activităţile extracurriculare apar ca o consecinţă logică a
integrării tuturor tipurilor de conţinuturi. Acest mod de abordare a educaţiei oferă celor care învaţă
nu numai cunoştinţe, ci şi elemente de interpretare, înţelegere, care conduc la dorinţa de
perfecţionare.
Opiniile exprimate mai sus sunt doar îndemnuri la noi căutări care să asigure cu adevărat
creşterea randamentului activităţilor de formare şi dezvoltare a capacităţilor creatoare ale elevilor.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back
pozitiv. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor
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exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice,
a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient
dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative.Desfăşurarea activităţilor
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei,
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere
în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea
comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm
să se adapteze.”(Maria Montessori)
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INFORMATICA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC

PROF. VIȘAN MIRELA VALENTINA
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, MĂRĂCINENI

În țara noastră, informatizarea învățământului a demarat mai greu, dar datorită, eforturilor
depuse pe plan local de un număr impresionant de pedagogi inovatori, introducerea informaticii în
curriculum a fost însoțită de utilizarea noilor tehnologii în predarea diferitelor discipline, în special
sub forma instruirii asistate de calculator.
Utilizarea calculatorului în procesul de învățământ a apărut în contextul actual al dezvoltării
societății.

Calculatorul își dovedește utilitatea în procesul transmiterii, receptării, stocării și

prelucrările informației într-o manieră care îi ajută pe elevi în dezvoltarea capacităților de
autoinstruire. Acest instrument complex antrenează în procesul învățării structuri neuropsihice:
senzoriale(văzul și auzul), centrii corticali, motricitatea1.
În anul 1990, Institutul de Științe ale Educației, cu sprijinul UNESCO, implementa primul
proiect de cercetare privind informatizarea învățământului românesc, dotând, cu clase computerizate, șase
unități școlare. Cele două conferințe internaționale organizate în cadrul acestui proiect permit relevarea
posibilităților de utilizare a noilor tehnologii informatice și comunicaționale (TIC) în practica școlară. În
anii următori, o dată cu dotările realizate de Ministerul Educației Naționale, în promovarea noilor
tehnologii se implica și Fundația SOROS care finanțează o serie impresionantă de proiecte în mai
multe localități din țară2.
Un impuls decisiv în promovarea unei viziuni mai complete asupra rolului TIC in educație se
înregistrează o dată cu abordarea globală a regândirii sistemului educațional. Reforma Educației
din România a promovat introducerea tehnologiei informației și a comunicațiilor pe mai multe
direcții, prin asigurarea unui cadru legislativ necesar proiectării unui nou curriculum pentru
învățământul preuniversitar și universitar, pentru organizarea pregătirii inițiale și continue a cadrelor
didactice; a cursurilor postuniversitare în domeniul informatic; atragerea sectorului privat și a societății
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civile în scopul dotării cu tehnica de calcul a unităților școlare și al pregătirii cadrelor didactice;
informatizarea sistemului informațional-decizional al educației naționale.
În plan specific, Ministerul Educației Naționale a elaborat Programul privind
Implementarea Tehnologiei Informației și a Comunicației în învățământul preuniversitar, care se
încadrează în Strategia Națională de Informatizare și Implementare în ritm accelerat a societății
informaționale, aprobata de Guvernul României prin H.G. 58 din 2.02.1998. Obiectivele generale
ale proiectului sunt:
·

sprijinirea reformei învățământului preuniversitar prin asigurarea unui cadru tehnic informatic și

informațional;
·

crearea infrastructurii necesare comunicării și documentării la nivel educațional;

·

formarea și perfecționarea personalului didactic și didactic auxiliar pentru utilizarea și exploatarea

sistemelor informatice modeme;
·

dezvoltarea suporturilor materiale și logistice educaționale (programe, software) conforme cu noul

curriculum.
Noul plan-cadru al învățământul preuniversitar aduce ca noutate extinderea studiului informaticii
prin introducerea disciplinelor: Informatică - la profilul matematică - informatică (obligatoriu);
Tehnologia Informației — la gimnaziu (opțional) și la licee teoretice și vocaționale (obligatoriu);
Informatică - Tehnologii asistate de calculator - la licee tehnologice (obligatoriu) și Tehnologia
Prelucrării Informației și Informatică aplicată - la școli profesionale (obligatoriu).Obiectivele urmărite în
studiul disciplinelor de mai sus sunt corelate cu cele din programele sistemelor de învățământ din
alte țări europene: dezvoltarea competentelor de utilizare a unui sistem de calcul și a unor produse
soft de largă răspândire; realizarea de aplicații utilizând algoritmi specifici; dezvoltarea competentelor
de comunicare în cadru activ, individual și în echipă; utilizarea surselor informaționale și a mijloacelor de
procesare în scopul preluării, prelucrării și prezentării informației; înțelegerea dezvoltării tehnicii și a
implicațiilor tehnologiei informației și informaticii asupra mediului și societății.
În învățământul superior, s-au păstrat profilele de tradiție în informatică, dar au apărut discipline
din domeniul TIC la toate facultățile și profilele.
În anul 2004 disciplina Tehnologia Informației și a comunicațiilor devine disciplină
obligatorie la toate profilele și specializările pentru clasa a IX-a de liceu, conform Programei
școlare aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3458/ 09.03.2004.
În anul școlar 2009-2010 programele școlare pentru disciplina Tehnologia Informației și a
comunicațiilor, ciclul inferior și superior al liceului, suferă modificări, fiind primul an în care
examenul de bacalaureat cuprinde proba D- competențe digitale în urma căreia elevii primesc
niveluri de competență: începător, mediu, avansat, experimentat.
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Programa Pentru evaluarea competenţelor digitale Examenul naţional de bacalaureat – 2010
Proba D a fost probată prin O.M.E.C.I. nr. 5204 / 23.09.2009.
Proba de evaluare a competenţelor digitale are statutul de probă practică obligatorie în
cadrul examenului de bacalaureat, pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările.
Susţinerea acestei probe este o condiţie necesară pentru participarea la probele scrise3.
În cadrul acestei probe se evaluează cunoștințele teoretice și practice de

utilizare a

calculatorului, informație si comunicare, concepte de bază ale Tehnologiei informației, a aplicațiilor
informatice de procesare a textului, foi de calcul tabelar, baze de date, prezentări, pagini web,
utilizarea Internetului.
Noul plan-cadru pentru învăţământul gimnazial, aprobat prin OMENCS nr. 3590/2016,
disciplina Informatică şi TIC se predă în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a, ca disciplină de
trunchi comun, cu o alocare de o oră/ săptămână.
Programa de Informatică şi TIC pentru clasele V-VIII a fost realizată pe baza unor
documente relevante de cercetare şi politici la nivel internaţional, european şi naţional care au
contribuit la definirea competenţelor generale şi specifice necesare a fi dezvoltate până la finalul
clasei a VIII-a și a abordării metodologice specifice.
Programa valorifică rezultatele unor activităţi recente de construcţie curriculară, de exemplu
pachetele de programe școlare realizate prin proiectul POSDRU Competenţe cheie TIC în
curriculumul școlar4.
Elevii clasei a V-a vor parcurge conținuturi legate de componentele calculatorului, Internet,
editarea grafică, algoritmi (concepte generale, structura liniară, structura alternativă). Elevii clasei a
VI-a vor parcurge conținuturi legate de prezentări, algoritmi (structura repetitivă, reprezentarea
algoritmilor în pseudocod și scheme logice, comunicare prin Internet.
Elevii clasei a VII-a vor parcurge conținuturi legate de editare de texte, aplicații de
prelucrare audio-video,aplicații colaborative, un limbaj de programare.
Elevii clasei a VIII-a vor parcurge conținuturi legate de calcul tabelar, pagini web, șiruri de
valori numerice. Dezvoltarea continuă a tehnologiilor și echipamentelor informatice va continua
interesul și dezvoltarea către un învățământ informatic de performanță și în anii următori.
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3. Programă Pentru evaluarea competenţelor digitale Examenul naţional de
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4. Programa școlară pentru disciplina Informatică și TIC pentru clasele a V-a – a VIII-a

INTEGRAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR
(TIC) ÎN CURRICULUMUL NAȚIONAL

PROF.ÎNV.PRIMAR IONESCU LAVINIA MIHAELA
C.N.I.MATEI BASARAB, RM.VÂLCEA

I.Contextul educaţional al integrării TIC
I.1.Obiective generale
Evoluţia societăţii în ultimele decenii, marcată fundamental de transformarea ei într-o
societate digitală, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele sale, impunând – prin noul
suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului şi, mai ales, necesitatea unei mai clare orientări a
strategiilor, a direcţiilor de acţiune şi a adecvanţei mijloacelor utilizate.
Aşa cum este prevăzut în documentul “O Agendă digitală pentru Europa”, Capitolul 2.6,
elaborat la Bruxelles, în 26.8.2010, era digitală trebuie să însemne responsabilizare şi emancipare,
iar originea socială sau competenţele nu ar trebui să constituie o barieră în calea accesului la acest
potenţial.
Documentul vizează două direcţii de acţiune şi anume:
2.6.1. Competenţele şi „alfabetizarea” digitală în care este prevăzut că este esenţial ca toţi
cetăţenii europeni să utilizeze TIC şi media digitale şi, îndeosebi, să se atragă tinerii înspre
educaţia în materie de TIC. Trebuie să crească, atât cantitativ, cât şi calitativ, competenţele TIC şi
de e-business, respectiv acele competenţe necesare pentru inovare şi creştere.
2.6.2. Servicii digitale incluzive prin care toată lumea trebuie să poată profita de beneficiile
societăţii digitale.
Statele membre, România în particular, trebuie să integreze învăţarea digitală (eLearning) în
politicile naţionale de modernizare a educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în programele de
învăţământ, în evaluarea rezultatelor procesului de învăţământ şi în calificarea profesională
a profesorilor şi formatorilor.
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În acest context, sistemele de învăţământ, educaţia, se află în faţa unei provocări capitale: ele
trebuie să-şi regândească întregul arsenal – conţinuturi, metode, structuri – prin prisma unor jaloane
orientative, deduse din tendinţele de dezvoltare a societăţii.
În contextul schimbărilor rapide sociale şi a nevoii continue de pregătire şi formare vorbim
despre noi paradigme educaţionale cum ar fi:
individualizarea învăţării. Fiecare persoană care învaţă este diferită, în sensul unui stil diferit de
învăţare, a unor cunoştințe anterioare (background) diferite, cu diferite interese şi motivaţii.
Chiar dacă se recunoaşte că fiecare persoană este strict individualizată, desfăşurarea
"clasică" a procesului instructiv-educativ nu permite o bună individualizare a procesului de instruire.
motivarea. Individualizarea procesului de instruire determină, în general, o creştere a
motivaţiei persoanei instruite. În același timp, caracterul ludic al utilizării unor anumite programe
determină o întărire a motivaţiei.
învăţarea interactivă. Elevul are un rol activ. Interactivitatea susţine procesele de învăţare
creativă, prin descoperire.
individualizarea conţinutului. Elevul poate avea controlul conţinutului şi al căilor de
învăţare a acestuia, pentru adaptarea interacţiunii la diferite stiluri de învăţare.
schimbări în statutul profesorului. Profesorul organizează resursele de instruire, oferă
recomandări cu privire la ceea ce este bine să se realizeze în timpul interacţiunii
educaţionale.
schimbări în tehnicile de evaluare. Cu ajutorul calculatorului, testarea şi instruirea se pot
realiza concomitent. Evaluarea poate fi o activitate continuă.
schimbări în cadrul organizatoric de desfăşurare a activităţii de instruire. Se poate fructifica,
în acest sens, flexibilitatea inerentă a interactivităţii.
Introducerea în şcoala a tehnologiei educaţionale bazate pe TIC are un puternic impact
asupra strategiilor didactice şi a dezvoltării unor forme de organizare a instruirii care nu sunt
posibile cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tradiţionale.
Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor profesorului, ci rodul unor
interacţiuni ale elevului cu cel care conduce învăţarea, cu calculatorul, cu sursele de
informare puse la dispoziţie (Internet, enciclopedii etc.).
Metodele de învăţare programată ca: algoritmizarea, modelarea şi simularea, învăţarea prin
joc, trebuie îmbinate în mod eficient cu cele euristice pentru formarea stilului de muncă de tip
participativ, prospectiv şi creativ. Autoinstruirea, învăţarea angajată capătă o pondere din ce în
ce mai mare, profesorii devenind ghizi, consilieri, chiar componenţi ai unor echipe create special
pentru a investiga o anumită situaţie.
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Implementarea TIC în predarea disciplinelor informatice presupune identificarea obiectivelor
şi a competenţelor prevăzute în programa şcolară, alegerea software-ului didactic potrivit şi evident
asigurarea hardware-ului necesar.
În contextul necesităţii dezvoltării competenţelor profesionale ale cadrelor didactice cu
responsabilităţi de monitorizare şi control, precum şi a competenţelor profesionale generale ale
cadrelor didactice de optimizare a activităţii prin integrarea competenţelor TIC în proiectarea
curriculară, obiectivele generale urmărite prin implementarea programului „COMPETENŢE
CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” sunt:
− Să identifice motivaţia pentru care este necesară utilizeze să folosească TIC în educaţie;
− Să identifice instrumente TIC specifice disciplinei;
−

Să cunoască şi să dezvolte competenţe aparţinând tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în

contexte mono - şi trans-disciplinare;
− Să analizeze factorii favorizanţi şi blocanţi ai învăţării prin TIC în scopul identificării de soluţii
pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare;
−

Să înţeleagă şi să promoveze metodele şi mijloacele de utilizare TIC adecvate la specificul

disciplinei, în procesul de predare-învăţare-evaluare.
I.2.Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinelor informatice
Sistemul de educaţie trebuie să pregătească în mod real elevul pentru viaţa de dincolo de
zidurile şcolii, dezvoltându-i competenţele cheie care îi pot asigura succesul social.
Şcoala trebuie să se adapteze noilor tendinţe nu doar prin achiziţionarea de calculatoare sau
de smart-boarduri, ci şi prin formarea cadrelor didactice şi prin adoptarea unui curriculum care să
acorde atenţie dezvoltării competenţei digitale.
Formarea competenţelor trebuie adaptată noilor atitudini şi strategiilor cognitive ale
elevilor şi sincronizată cu modul în care se produce şi se livrează cunoaşterea în secolul al XX Ilea. Dacă programele disciplinei Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor au ca scop formarea şi
dezvoltarea competenţei, abordarea didactică la disciplina informatică implică valorificarea şi
dezvoltarea acesteia prin activităţi specifice.
Dacă până de curând, integrarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de
predare – învăţare – evaluare a disciplinelor informatice a avut o pondere mare, la alte discipline de
învăţământ, aceasta a fost utilizată sporadic.
Utilizarea competenţelor TIC în cadrul disciplinelor informatice a avut şi va avea în
continuare în vedere stimularea şi intensificarea comunicării pe toate palierele, dezvoltarea
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gândirii critice, înţelegerii realităţii şi a contribuit în mod esenţial la dezvoltarea competenţelor
generale pentru informatică, concretizate în:
-

identificarea conexiunilor dintre informatică şi societate;

-

identificarea datelor care intervin într-o problemă şi a relaţiilor dintre acestea; elaborarea

algoritmilor de rezolvare a problemelor;
-

aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor;

-

implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare.
Utilizând resursele TIC, elevii, sub îndrumarea permanentă a profesorului la şcoală sau

individual, acasă, pot obţine informaţii necesare pregătirii lecţiilor şi temelor la toate disciplinele
informatice, pot selecta surse din Internet care conţin informaţii care să-i ajute în dezvoltarea
proiectelor. Programele şcolare în vigoare prevăd ca orele la disciplinele informatice să
se desfăşoare cu precădere în laboratorul de informatică. Aceasta permite profesorilor să utiliz eze
cu succes softurile educaţionale, aplicaţiile software utilitare, tutoriale puse la dispoziţia şcolilor pe
diverse site-uri educaţionale .
Activitatea de învăţare şi progresul elevilor trebuie să fie evaluat. În acest sens, utilizarea
mijloacelor TIC joacă un rol foarte important. Reprezentând o activitate de mare complexitate,
evaluarea la clasă se poate face obiectiv, într-un timp scurt, utilizând teste cu itemi obiectivi sau
semiobiectivi.
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor constituie un răspuns la nevoia de
diversificare a conţinuturilor orelor petrecute în sala de clasă, în laboratorul de informatică, dar şi în
afara şcolii în pregătirea individuală a elevilor şi a profesorilor.

BIBLIOGRAFIE:
1. *** (2002). Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul didactic – gimnaziu şi
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INTEGRAREA TEHNOLOGIEI MODERNE LA FIZICĂ ÎN PROCESUL DE
PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE

PROF. FOMETESCU OLIVIA
LICEUL ENERGETIC TIRGU JIU

Într-o societate în care evoluția tehnologiei este mai rapidă decât deschiderea populației la
nou, stilurile de învățare trebuie adaptate și perfecționate continuu. Cei doi protagoniști ai actului de
învățare, profesorul și elevul, trebuie să se adpteze și să colaboreze, astfel încât obiectivele propuse
să poată fi atinse. Tehnicile de predare sunt într-o continuă expansiune, integrarea mijlocelor
moderne de predare este o condiție necesară pentru asigurarea succesului. Metoda activă, centrată
pe elev, în care elevul este implicat în procesul de învăţare şi în acelaşi timp se ține cont de
aptitudinile sale de învăţare, începe să prindă contur. Metodele centrate pe elev implică individul în
evaluarea procesului de învăţare dar şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare.
Metodelor centrate pe elev prezintă și avantajul pregătirii individului atât pentru o integrare mai
uşoară la locul de muncă, cât şi spre învăţarea continuă.
Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt:
➢ Rolul profesorului este acela de a dirija procesul de învăţare al elevilor.
➢ Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă.
➢ Predareadevine atractivă pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe.
➢ Procesul de învăţare are loc în sala de clasă când cadrul didactic un este de faţă.
➢ Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului ci şi elevilor.
➢ Profesorul trebuie să încurajeze exprimarea activă a elevilor.
➢ Lucrul individual determină elevii să învețe eficient în moduri foarte diferite.
Pentru dezvoltarea gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele strategii
activ-participative, creative în pas cu evoluția științei și cerințele societății. Acestea însă nu trebuie
rupte de cele tradiţionale,fiind doar o verigă utilă în spirala modernizării strategiilor didactice.
Ca disciplină școalară, FIZICA a stat de la început în atenţia cercetătorilor din diferite
domenii, fapt explicabil prin gradul înalt de matematizare, sistematizare şi algoritmizare al acestei
materii şcolare, dar şi prin existenţa a numeroase manuale de astronomie, chimie,și biologie ce
îmbină probleme şi întrebări. Sub presiunea dezvoltării accelerate a ştiinţei dar mai ales a tehnicii,
mediul social solicită, din partea sistemului de învăţământ o eficienţă sporită, astfel ca elevii să
poată fi uşor integraţi în economia dinamică, ce necesită adaptarea rapidă şi fără eforturi majore la
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noile profesii sau locuri de muncă. În aceste condiții învăţământul trebuie să

răspundă prin

adecvarea tot mai înaltă a acţiunilor didactice la scopurile şi obiectivele ştiinţific stabilite, prin
elaborarea a noi metode de predare şi prin asimilarea a noi mijloace de comunicare a conținuturilor,
capabile să mărească randamentul şcolar, permiţând elevilor să-şi însuşească sistemul cerut de
cunoştinţe şi tehnici de aplicare a acestora în condiţii cât mai variate. Utilizarea calculatorului în
lecțiile de fizică a început să obţină succes, datorită specificului acestei materii care se pretează la
structurare şi algoritmizare, datorită posibilităților de simulare oferite de noile tehnologii dar și
nivelului de pregătire în domeniul informatic al profesorilor.
In lecţiile de fizică calculatorul poate fi utilizat:
➢

Pentru prezentarea graficelor, a desenelor, a animațiilor se realizează mai ușor și cu resurse

materiale mai puține;
➢

Urmărirea evoluţiei unor parametrii în diferite domenii (optică, electricitate...);

➢

Comunicarea de informaţii, prin extensia de memorie dată de unitatea de disc sau dischetă;

➢

Pentru rezolvarea de probleme, unde se pot da schiţe ale sistemului fizic din diverse sisteme

de referinţă şi la diferite momente;
➢

Pentru recapitularea-fixarea unui material mai amplu, cu posibilitatea reorganizării

informaţiilor după noi criterii;
➢

Pentru verificarea rezultatelor, cu insistare pe deprinderile şi abilităţile de aplicare a

cunoştinţelor, ca şi pe aspectele de bază;
➢

Pentru jocuri, care să dezvolte gândirea strategică.
Avantajele calculatorului sunt multiple și rezultă din caracterul interactiv al sistemului

informatic actual, din extinderea rețelelor de socializare care duc la

modificări de grafică,

rearanjări, ordonări care se pot face în etape diferite ale proceselor.Lucrul în cascadă evidenţiază
zonele de interes cu caractere diferite, prin modificări de ansamblu ale fenomenelor, toate acestea
respectând calităţile unui act pedagogic modern.
Calculatorul permite modelarea unor fenomene fizice, ca durată reală sau ideală, care au loc
în condiţii dificil de realizat sau poate imposibil; calculatorul se dovedeşte indicat în exploatarea
unui model în care anumite elemente sunt parametrii variabili,aparatul matematic este dificil, și
dotările fizice imposibile, caz în care se ilustrează evoluția și rezultatele în condiții mult mai
avantajoase.
În aceste condiții calculatorul poate simula eficient experimente,dar nu este indicat a
substitui în totalitate lucrărilor de laborator, contactul direct dintre elevi și

obiecte, oferind

posibilitatea de a forma deprinderi și concluzii proprii; relaționarea cu colegii în cazul lucrului în
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echipe, schimbul de idei este iarăși unul din avantajele oferite de experimentele reale în defavoarea
calculatrului.
Marele avantaj al calculatorului integrat în lecțiile de fizică o reprezintă prelucrare
statistică rapidă după criterii diferite, prelucrarea diverselor rezultate şi date care intervin în
experimente sau probleme, realizarea graficelor, accesul rapid la date şi reordonarea lor sintetică
după diverse necesităţi, precum și suprapunerea unor efecte.Putem prezentarea simultan situaţii
fizice din sistemul de referinţă al laboratorului sau din cel al centrului de masă,putem raporta la
diferite sisteme de referință, putem suplimentarea informaţiile cu detalii la cerere, actualiza rapid
datele cu ilustrații necesare precum și constituie o gamă largă de facilităţi cu mare încărcătură
didactică, ce situează calculatorul pe primul loc printre mijloacele de învăţământ la fizică.
Softul didactic prezintă avantajul unei informaţii în corelare cu etapele lecţiei, etape care
reflectă fazele proceselor care intervin în învăţare. În acest scop se are în vedere crearea motivaţiei
elevului prin formulări de tipul: „dacă îţi vei însuşi secvenţa…. vei şti să rezolvi…, vei putea să
concepi…, vei putea să recunoşti…” etc. Se atrage atenţia elevului asupra fondului de cunoştinţe
necesar pentru însuşirea lecţiei: „ca să înţelegi… este necesar să rezolvi…, să compari…, să
identifici…”. Se indică expres şi care sunt noile cunoştinţe, deprinderi, priceperi, pe care trebuie să
le însuşească într-o etapă dată: „deduceţi…, reţineţi…, selectaţi…,determinaţi în ce condiţii…”.
După parcurgerea acestor etape, programul propune o recapitulare şi sistematizare a noilor
achiziţii, o structurare şi includere a lor în sistemul anterior de cunoştinţe, după care se oferă un test
de verificare; în raport cu rezultatele testului se propun informaţii suplimentare şi noi întrebări sau
se indică nota la test.
Metodele tradiţionale de educare nu mai furnizează profesorilor aptitudinile necesare pentru
a-i învăţa pe elevi cum să supravieţuiască economic pe piaţa muncii în ziua de azi. Profesorii
trebuie să-i înveţe pe elevi să aplice strategii pentru rezolvarea problemelor şi să folosească
mijloacele adecvate pentru a învăţa, colabora şi comunica. Profesorii trebuie să fie pregătiţi să
informeze elevii în legătură cu avantajele pe care tehnologia le poate aduce.
Şcolile şi sălile de clasă, atât cele reale cât şi cele virtuale trebuie să aibă profesori care să
fie echipaţi cu resurse tehnologice, talent şi îndemânare şi care să-i poată determina pe elevi să
înveţe efectiv conţinutul materiei incluzând în acelaşi timp concepte tehnologice şi aptitudini.
Legăturile cu lumea reală, sursele primare de informare şi mijloacele sofisticate de adunare a
datelor sunt doar câteva din resursele care permit profesorilor să furnizeze oportunităţi
inimaginabile pentru înţelegerea conceptuală.

54

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
ELEVILOR
PROF. IOAN MARIA
LICEUL TEHNOLOGIC „JUSTINIAN MARINA” BĂILE OLĂNEȘTI

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi.
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne
permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se
adapteze.”(Maria Montessori)
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte
interesul elevilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.
Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire, complexitatea finalităților educaționale
impune îmbinarea acticităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe
pozitive ale vieții, valori morale.
Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor
extracurriculare, se impune modificarea modului de gândire, de a evita critica în astfel de activităţi,
să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative.
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării
spiritului de independență și inițiativei.
O particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor.
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Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora.
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în
care se desfășoară procesul.
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere
în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea
comportamentală.
Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când
părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se
creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie
văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.
În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii
despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor
comportamente şi conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite
domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt:
familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc.
BIBLIOGRAFIE:
1) Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007
2) Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de
instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001

LEADERSHIP ŞI MANAGEMENT ÎN EDUCAȚIE
PROF. UȚĂ MIRELA
COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA

Leadershipul poate fi definit că abilitatea de a convinge pe alţii de bună voie să se comporte
diferit. Funcţia de lider de echipa este de a realiza sarcina stabilită pentru el cu ajutorul grupului.
Prin urmare, liderii şi grupurile lor sunt interdependenţi. Liderii au două roluri principale. În primul
rând, ei trebuie să realizeze sarcina. În al doilea rând, trebuie să menţină relaţii eficiente între ei şi
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grupul ca întreg precum şi cu indivizii din grup – eficiente în sensul că acestea să conducă la
îndeplinirea sarcinii.
Liderii trebuie să vină în întâmpinarea următoarelor nevoi:
1. Nevoile sarcinii. Grupul există pentru a atinge un scop sau o activitate comună. Rolul
liderului este de a asigura îndeplinirea acestui scop. Dacă nu se întâmpla acest lucru, vor
pierde încrederea grupului, iar rezultatul se va concretiza în frustrare, critica şi, eventual,
dezintegrarea în final a grupului.
2.

Nevoia de menţinere a grupului. Pentru a atinge obiectivele sale, grupul trebuie să fie
menţinut împreună. Munca liderului este de a construi şi menţine spiritul şi moralul echipei.

3. Nevoile individului. Indivizii au propriile lor nevoi, care se aşteaptă să fie îndeplinite la
locul de muncă. Sarcina liderului este să conştientizeze aceste nevoi astfel încât atunci când
este necesar să poată lua măsuri pentru a le armoniza cu nevoile sarcinii şi grupului. Aceste
trei nevoi sunt interdependent
Stilul managerial constituie un ansamblu de calităţi profesionale, organizatorice, morale şi de
personalitate care se manifestă mai mult sau mai puţin în activitatea zilnică şi în anumite
împrejurări relevante (cu caracter repetabil sau nu) şi care este caracterizat printr-un înalt grad de
stabilitate în timp.
Rolurile de manager şi de leader sunt duale: orice persoană poate deveni atât manager,
atunci când activitatea sa are ca reper caracteristic gestiunea complexităţii, cât şi leader, atunci când
efortul său se concentrează pe promovarea şi punerea în practică a schimbării
• Competenţele manageriale şi cele privind arta de a conduce sunt, în bună măsură,
distincte; exercitarea lor presupune atât acumulare de cunoştinţe specifice (prin învăţare), dar şi
foarte multă experienţă practică.
• O persoană care ocupă o poziţie (funcţie) cu autoritate formală nu este, în mod automat,
leader; calitatea de leader se dobândeşte prin capacitatea de a deveni promotor al schimbării, iar
acest proces poate fi orchestrat nu numai din poziţii de autoritate formală, dar şi construind coaliţii
ale schimbării foarte eficiente din poziţii de autoritate informal.
• Arta de a conduce presupune trei componente esenţiale, ce revin ca responsabilitate
leaderului: viziunea, aderenţii (cei care aderă la viziune) şi resursele.
• Viziunea comunică imaginea intensă a ţelului de atins.
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• Aderenţii sunt cei care se alătură liderului
• Resursele reprezintă tezaurul de cunoaştere, influenţă şi conexiuni necesar punerii în
aplicare a viziunii, cu sprijinul nemijlocit al aderenţilor
• Un lider inspiră şi convinge prin intensitatea viziunii şi prin forţa exemplului personal de a
pune în practică viziunea sa asupra schimbării.
În principiu, există 5 mari abordări asupra relației dintre management și leadership:
1.

Distincție clară între cele 2 concepte. Se consideră că diferența este cea dintre cei

care stăpânesc contextul și cei care se supun contextului (Bennis).
2.

Confuzie între cele 2 concepte: pentru susținătorii acestei abordări, leadershipul este

tot un management și, prin urmare, nu văd diferențe de conținut, și, ca atare îl consideră
doar o modă.
3.

Leadershipul e o parte a managementului. Susținătorii acestei abordări consideră că

leadershipul conține doar una dintre modalitățile prin care managementul asigură eficiența
organizațională.
4.

Managementul e o parte a leadershipului. Cercetătorii Hersey, Blanchard și Johnson

consideră că “în esență, leadershipul este un concept mai larg decât cel de management.
Managementul este un tip special de leadership în care de bază este atingerea scopurilor;
5.

Relații de coincidență parțială a sferelor celor 2 noțiuni: abordarea cea mai bună,

credem noi, care consideră că leadershipul și managementul au fiecare elemente proprii,
specifice, care le asigură individualitatea și relativa autonomie, dar și o serie de elemente
comune care le facilitează.
Lider versus manager
În literatura de specialitate, cele mai uzuale distincții care se fac între lideri și manageri sunt:
•

Liderii sunt interesați de viitor, pe când managerii de prezent.

•

Liderii sunt interesați de schimbare, pe când managerii preferă stabilitatea și ordinea.

•

Liderii au tendința să se preocupe de lucrurile pe pe termen lung, pe când managerii de cele

pe termen scurt.
•

Liderii sunt dominați de viziune, în timp ce managerii, fiind preocupați de norme și

regulamente, se concentrează asupra instrucțiunilor.
•

Liderii întreabă „De ce?”, în timp ce managerii întreabă „Cum?"

•

Liderii își împuternicesc angajații, pe când managerii au tendința să-i controleze.

•

Liderii își folosesc intuiția, pe când managerii se bazează pe logică.
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•

Liderii adoptă o viziune mai amplă, în care se cuprind și aspecte sociale, pe când managerii

sunt preocupați numai de problemele organizației. Majoritatea conducătorilor unităților de
învățământ sunt manageri.

CERCUL DE INFORMATICĂ

PROF. CILTAN ALINA-FLORENTINA
COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA”, CRAIOVA

În anul școlar 2016-2017, am coordonat activitățile Cercului de informatică de la Colegiul
Național Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova. La activitățile cercului de informatică, intitulat
CIT2, au participat 20 de elevi de la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, specializarea matematicăinformatică.
Cercul de informatică a fost afiliat la “Clubul de IT“ din Craiova (sau CS4ALL-RO),
inițiativă comună a Universității din Auburn (SUA), Rotary Club Craiova și ARIES Oltenia.
În cadrul cercului de informatică, elevii au urmat cursul Alice 2.4.3 prin intermediul platformei
educaționale http://www.aries-oltenia.ro/ITClub/CS4ALL-RO și au participat la diverse activități
educative.
În urma desfășurării activităților cercului de informatică s-au obținut următoarele rezultate:
•

Elevii au învățat să realizeze animații prin intermediul aplicației Alice.

•

Elevii și-au exersat și dezvoltat cunoștințele de limba engleză întrucât suportul de curs a fost în
limba engleză.

•

Elevii au comunicat cu elevii participanți la proiectul “Clubul de IT” prin intermediul grupului
de discuții Computer Science for All Romanian (CS4ALL-RO) de pe o rețea de socializare și
astfel, au avut ocazia să-și împărtășească cunoștințele și pasiunea pentru IT.

•

Elevii au participat la evenimentul “Ora de cod” organizat în data de 6 decembrie 2017 la sediul
ARIES Oltenia.

Aplicația Alice 2.4.3
Alice este o aplicaţie software oferită gratuit de către Universitatea Carnegie Mellon din
SUA. Alice posedă un sistem de grafică tridimensională prin intermediul căruia se pot crea animaţii
şi jocuri. Prin aplicaţia Alice, elevii pot construi lumi virtuale în care se pot adăuga obiecte din
lumea reală. Învăţând să programeze în Alice, elevii învaţă aceleaşi principii de programare ca şi în
cazul limbajelor de programare tradiţionale cum ar fi Java, C++ sau Visual Basic.
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Alice a fost creat ca un instrument didactic în vederea învăţării programării. Prin intermediul
lui Alice este uşor să programezi deoarece elevii nu mai pot genera erorile de sintaxă pe care le
făceau în cazul limbajelor de programare tradiţionale. Dacă un program conţine o eroare de sintaxă,
nu se poate obţine executabilul acestuia. Prin urmare, elevii pot pierde mult timp în depistarea
acestor erori şi remedierea acestora. Prin aplicaţia Alice, erorile nu apar întrucât nu se scriu
secvenţe de program.
Instalarea şi execuţia aplicației Alice 2.4.3
Alice se poate descărca gratuit de la adresa http://www.alice.org. Se descarcă arhiva
Alice2_4e.zip, se dezarhivează şi se obţine folderul Alice 2_4. Din folderul Alice 2_4 se execută
clic pe fişierul Alice.exe şi apare fereastra de dialog Welcome to Alice! ce conţine filele: Tutorial,
Recent Worlds, Templates, Examples, Open a World.
Mediul aplicaţiei Alice
Mediul aplicaţiei Alice este împărţit în mai multe zone: Toolbar (bara de instrumente),
fereastra World View, Object Tree (ierarhia de obiecte), Details Panel (panoul cu detalii), Method
Editor (editorul de metode), Events Editor (editorul de evenimente).
Bara de instrumente conţine butoanele: Play, Undo, Redo şi Clipboard. Fereastra World
View conţine perspective diferite ale animaţiei ce pot fi obţinute prin intermediul camerei. Object
Tree conţine o listă cu toate obiectele animaţiei. Fiecare obiect este reprezentat printr-un icon
dreptunghiular. Details Panel conţine informaţii detaliate despre un obiect. Aceste informaţii sunt
prezentat prin intermediul a 3 file: Properties (proprietăţile obiectului), Methods (metode),
Functions (funcţii). Method editor este zona în care se pot crea metodele unui obiect. În partea de
sus a fereastrei Method Editor se găsesc butoanele Create New Parameter, Create New Variable, iar
în partea de jos, dalele Do in order, Do together, If/Else, Loop, While, For all in order, For all
together, Wait, print. Prin glisarea acestor dale, se pot crea secvenţe de program. Events Editor
permite gestionarea evenimentelor din cadrul unei animaţii. Un eveniment este o acţiune care are
loc în timpul unei animaţii, de exemplu clicul de mouse sau apăsarea unei taste.
Obiecte şi metode
Orice element care apare într-o animaţie Alice se numeşte obiect. Un obiect posedă
proprietăţi care reprezintă caracteristici ale obiectului respectiv. De asemenea, obiectele au metode
prin care se execută acţiunile unui obiect. De exemplu, proprietăţile pe care le au cele mai multe
obiectelor sunt color, opacity, vehicle, skin texture, fillingStyle, pointOfView şi isShowing.
Valorile pentru aceste proprietăţi se pot stabili prin intermediul filei Properties a panoului Details.
O metodă este o mulţime de secvenţe de programare ce sunt executate de un obiect. Toate
metodele au un nume; world.my first method este numele metodei creată automat atunci când se
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crează o animaţie. O metodă este creată prin glisarea dalelor situate în partea de jos a editorului de
metode.
În aplicaţia Alice toate obiectele posedă o mulţime de metode predefinite ce realizează
diverse acţiuni specifice obiectelor respective. Aceste metode se numesc metode primitive
(primitive methods). Metodele primitive pot fi utilizate prin glisarea dalelor din fila Methods a
panoului Details. Dala unei metode conţine următoarele informaţii: numele obiectului şi numele
metodei. Metodele primitive sunt următoarele: move, turn, roll, resize, say, think, play sound, move
to, move toward, move away from, orient to, turn to face, point at, set point of view to, set pose,
stand up, move at speed, turn at speed, roll at speed, constrain to face, constrain to point at. Numele
dat metodelor primitive sugerează acţiunile realizate în urma apelului acestora.
În afara metodelor primitive, obiectele unor anumite clase posedă metode particularizate. O
metodă particularizată (custom method) este o metodă ce realizează acţiuni complexe ale obiectului
căruia îi aparţine. De exemplu, clasa Frog conţine trei metode particularizate: foottap, ribbit şi
headnod. Metodele particularizate pot fi utilizate prin glisarea dalelor acestora din partea de sus a
filei Methods a panoului Details. Dala unei metode particularizate conţine doar numele metodei.
Rularea animaţiei
Fişierul creat prin aplicaţia Alice 2.4.3 este un fişier cu extensia A2W. Există două modalităţi de
rulare a unei animaţii realizate prin Alice:
•

Se deschide fişierul A2W cu aplicaţia Alice. Se apasă butonul Play din bara de instrumente ce
se găseşte în fereastra aplicaţiei Alice şi se execută animaţia din fişierul A2W.

•

Se converteşte fişierul A2W într-un fişier MOV. Fişierul MOV se poate executa din afara
aplicaţiei Alice. Pentru conversie, se execută comanda Export Video… din mediul File al
aplicaţiei Alice.

Concluzii
În acest an școlar, în cadrul proiectului CS4ALL-RO am înființat Cercul de Informatică
(denumit CIT1) la Colegiul Național “Elena Cuza” din Craiova. Elevii participanți sunt în clasa a
IX-a, specializarea matematică-informatică intensiv informatică. Elevii vor avea acces la platforma
educațională http://www.aries-oltenia.ro/ITClub/CS4ALL-RO, vor parcurge curriculumul a 2
cursuri (App Inventor for Mobile și Alice 3.0) și vor susține examene în vederea certificării
competențelor dobândite la cele 2 cursuri.
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UTILIZAREA COMPETENȚELOR TIC – FACTOR DE PROGRES ÎN
PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
PROF. MOȘTEANU GABRIELA GEORGETA
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG

Atât la nivel european, cât și la nivel național, se remarcă importanţa din ce în ce mai mare
acordată formării profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare
personală a cadrelor didactice, ci devine o investiție superioară asupra creșterii calității muncii și a
vieții. Formarea continuă asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic,
inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluția nevoilor de educație, a curriculumului, precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor personalului didactic la
schimbările din structurile/procesele de educație.
Pentru majoritatea disciplinelor, printre care se numără şi fizica, există lecţii cu suficiente
noţiuni noi ce pot fi transmise cu ajutorul calculatorului, care, exploatând facilităţile grafice şi
animaţia, asigură o participare activă a elevului la predare şi o înţelegere mai rapidă a celor
prezentate, degrevând parţial profesorul şi oferindu-i timp pentru activităţi mai importante, în cadrul
aceleiaşi ore. Totodată, în ceea ce priveşte orele de laborator, în cazul existenţei aparaturii necesare
desfăşurării experimentelor, competenţele TIC pot completa lucrarea, oferind în final diverse tabele
cu statistici, calcule etc., urmând ca elevul să execute interpretarea rezultatelor obţinute.
În cazul în care fenomenul fizic, este imposibil de pus în evidenţă pe cale experimentală, se poate
apela la simularea sa cu ajutorul calculatorului, prin animaţie, grafică, sunet. Simularea conferă
dimensiuni noi experimentelor şi folosirii acestora în învăţare, întrucât se pot vizualiza modificări
insesizabile, foarte mici, foarte lente sau dimpotrivă foarte rapide, ce nu se pot sesiza în mod
normal.
Fizica este o disciplină prin excelenţă experimentală, în consecinţă implementarea TIC în
curriculumul disciplinei reprezintă o modalitate eficientă de dezvoltare a competenţelor generale şi
specifice în cadrul disciplinei.
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Învăţământul asistat de calculator poate să ajute elevul să înveţe, să gândească mai bine, să
îşi dezvolte creativitatea, să înveţe cum să dobândească cunoştinţele şi profesiile pentru a fi mai
creativi. Utilizarea calculatorului este astăzi atât pentru profesori cât şi pentru elevi o oportunitate
pentru informare şi învăţare eficientă.
Pot fi propuse proiecte pe diferite teme din fizică, se pot modela experimente virtuale şi se
pot realiza filme legate de aplicaţiile fenomenelor fizice. Poate fi încurajată învăţarea prin cercetare,
proiectare, construcţie, experimentare şi reproiectare. Elevii pot proiecta modelul unui dispozitiv cu
ajutorul calculatorului, îl vor construi, îl vor supune încercărilor măsurând mărimi fizice specifice
pe care le vor prelucra. Utilizarea calculatorului la fizică îi va forma pe elevi ca viitori specialişti în
domeniul ştiinţific.
Prin intermediul calculatorului, cadrul didactic poate realiza mult mai uşor momentele de
predate a unor teme, elevul având direct acces la imagini sau animaţii în care este reprezentată
structura şi modul de funcţionare al unui anumit produs al tehnicii.
Elevul poate explica fenomene fizice chiar prin intermediul unor produse proprii realizate,
precum înregistrări video, audio, prezentări etc.
Personal am început să utilizez resursele mediului virtual în activitatea didactică odată cu
folosirea platformei AEL, după ce am finalizat un program de formare continuă. Am constatat că
lecțiile AEL, împreună cu aplicarea metodelor și strategiilor interactive au adus un „plus de nou” în
realizarea cu succes a activităţii de predare-învaţare-evaluare, au încurajat învăţarea prin
descoperire, i-au făcut pe elevi să înţeleagă mai uşor problemele, i-au antrenat în găsirea de soluţii
si metode de rezolvare a unor situaţii noi.
Calculatorul influenţează motivaţia unui copil şi abilitatea acestuia de a pune în practică
cunoştinţele însuşite, până la formarea şi consolidarea unor deprinderi, abilităţi de lucru, poate
încuraja şi dezvolta colaborarea în clasă, multe programe fiind folosite pentru a stimula elevii să
lucreze în echipă. Munca în echipă poate fi o bună strategie pentru integrarea copiilor cu CES,
deseori interacţiunile cu aceştia fiind evitate de colegi.
Elevii pot folosi diferite programe informatice, nu numai pentru a înregistra o experienţă, ci
şi pentru a organiza ideile şi activităţile înainte de a le efectua. Prin programe adecvate se utilizează
imagini audio-video ca material demonstrativ pentru predarea unor teme.
Utilizarea mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătăţire complexă a
procesului de studiere a cunoştinţelor ştiinţifice abordate la disciplinele ştiinţelor naturii. O bună
utilizare a acestor instrumente pot eficientiza comunicarea profesor - elev motivându-i pe cei din
urmă pentru studiu.
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Utilitatea folosirii TIC în activitatea de învățare are eficiență numai dacă personalul implicat
(profesori, elevi) este, pe lângă un bun utilizator, şi conştient de modalitatea efectivă de folosire la
disciplinele de specialitate.
Softul educațional reprezintă un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea
unor sarcini sau probleme didactice/educative prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii
asistate de calculator. Dezvoltarea IT&C a determinat deplasarea accentului de la procesele
cognitive periferice (atenția, percepția, încărcarea motivațională) către procesele cognitive centrale
(memoria, raționamentul, rezolvarea de probleme) și procesele non-cognitive (motivație,
afectivitate).
Ca disciplină școlară, fizica studiază fenomenele fizice, proprietățile fizice ale corpurilor și
câmpurilor și posibilitățile de aplicare practică a cunoștințelor dobândite. Fenomenele fizice, fiind
procese pe care le suferă sistemele fizice, pot fi percepute de elevi prin observație sau experiment,
în cadrul cărora se modifică condițiile de desfășurare și se urmărește evoluția în timp a sistemelor.
Calculatorul şi prezentarea prin intermediul slide-urilor, filmelor, simulărilor de
fenomene/experimente, modelărilor în timp real oferă posibilitatea fiecăruia să-şi adapteze
derularea noilor cunoştinţe în ritm propriu şi astfel calitatea învăţării şi profunzimea înţelegerii
fenomenelor vor creşte în mod indiscutabil.
Calculatorul vine acum ca un atu al noilor tehnologii, oferindu-ne mirajul noului şi reuşeşte
să convingă elevii că fizica este un obiect interesant şi destul de uşor de învăţat dacă are o interfaţă
plăcută şi există puţină bunăvoinţă.
Platforma educaţională instrument didactic de tip IT este considerat soluţia ideală

în

comunicarea profesor – clasa de elevi.
Temele de învăţare sunt structurate pe lecţii, fiecare lecţie având o prezentare teoretică (un
suport informaţional) urmând apoi o secţiune de testare superficială a cunoştinţelor ce trebuiau
însuşite din conţinutul lecţiei respective. Aşa cum se întâmplă şi în mediul real, există testări
periodice la intervale mai mari sau la sfârşit de capitole, precum şi un test final.
Necesitatea elevilor de a pune întrebări a fost satisfăcută prin prezentarea unor întrebări
frecvente (FAQ) la care se oferă răspunsuri clare şi detaliate. Dacă întrebarea nu se regăseşte aici,
se poate apela la motorul de căutare ataşat, unde sunt specificaţi termenii cheie din întrebare.
Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul trebuie să realizeze atunci
când este posibil experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de
concentrare, răbdarea, atenţia, abilităţile practice. De asemenea, educaţia nu se realizează numai
prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât de importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţă,
tot ceea ce generează interes şi cunoaştere. Deci nu se poate pune problema înlocuirii profesorului
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cu calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar pentru optimizarea procesului instructive educativ, în
anumite etape. Deoarece softul educaţional nu poate răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale
elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai important rol în educaţie. Utilizarea calculatorului
în şcoală nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu de exemplu informatica; calculatorul
trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod raţional şi bine gândit.
De asemenea, calculatorul este extrem de util deoarece stimulează procese şi fenomene
complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin
intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări
ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite
realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a
dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi
profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară
experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în
care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi.
Marele avantaj al calculatorului la fizică este o prelucrare statistică rapidă şi după criterii
diferite a diverselor rezultate şi date care intervin în experimente sau probleme; accesul rapid la date
şi reordonarea lor sintetică după diverse necesităţi, ca şi suprapunerea unor efecte, prezentarea
simultană a situaţiei fizice din sistemul de referinţă al laboratorului sau din cel al centrului de masă
al sistemului fizic analizat, suplimentarea informaţiei cu detalii la cerere, actualizarea rapidă a unor
date cu ilustrări necesare etc. constituie o gamă largă de facilităţi cu mare încărcătură didactică, ce
situează calculatorul pe primul loc printre mijloacele de învăţământ la fizică.
Utilizarea calculatorului în învăţarea şcolară a fizicii a obţinut deja succese, atât prin
specificul acestei materii care se pretează la structurare şi algoritmizare, cât şi datorită nivelului de
pregătire informatică al profesorilor.
Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a
performanţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
Calculatorul nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente
într-o altă manieră, ci trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă.
Experimentele şi lucrările de laborator virtuale la fizică, pe de o parte, îi ajută pe elevi în
procesul de studiere şi cunoaştere complexă și aprofundată a fizicii, iar, pe de altă parte, le serveşte
un bun exemplu de aplicaţii practice ale modelării științifice şi simulării pe calculator pentru alte
domenii din viitoarea lor activitate profesională. Tocmai la efectuarea experimentelor virtuale se
realizează foarte bine o conexiune interdisciplinară dintre fizică, matematică, informatică.
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Efectuarea măsurătorilor în experimentul virtual înlătură plictiseala, provocată elevilor la
utilizarea unor simulări simpliste, mult prea aproximative, ale fenomenelor fizice pe ecranul
calculatorului. Mai mult ca atât, un experiment virtual cantitativ, elaborat pe bază științifică, poate
fi folosit de către elevi la verificarea experimentală a corectitudinii soluționării multor probleme de
calcul la tema respectivă.
Scopul simulării lucrărilor de laborator nu este înlocuirea în totalitate a experienţelor reale
uneori este eficientă rularea programului în paralel cu desfăşurarea lucrării de laborator pentru a se
putea face o comparaţie sugestivă între model şi fenomenul fizic.
Importanța și rolul experimentului de laborator în predarea–învăţarea fizicii sunt
incontestabile, deoarece acesta educă gândirea abstractă, analitică și cea sistemică, raţionamentul
deductiv şi inductiv, creează deprinderi de observare a lumii înconjurătoare şi de înţelegere a
fenomenelor din natură.
Impactul informaticii asupra elevului este cu atât mai mare, cu cât se renunţă la informaţia
scrisă şi publicată în favoarea celei obţinute instantaneu, de actualitate, calitativ şi cantitativ
superioară celei scrise.
În concluzie utilizarea noilor tehnologii informaţionale poate avea un rol semnificativ în
racordarea sistemului de învăţământ la cerinţele societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere.
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în sine, nu îmbunătăţeşte procesul de
învăţămînt, dacă accentul se pune doar pe aceasta. Accentul trebuie pus pe ceea ce TIC poate face
pentru procesul de învăţămînt, în speţă pentru studiul disciplinei Fizică.

BIBLIOGRAFIE:
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PROF. MOŞTEANU GABRIELA GEORGETA
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG
PROF. FLOREA ALINA SIMONA
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG

Moto:
„Foarte curând oamenii se vor împărţi în două categorii: oameni bătrâni şi oameni care ştiu să
lucreze la calculator.”
Grigore Moisil
Educația reprezintă principalul mecanism prin care societatea poate răspunde schimbărilor
rapide și fără precedent înregistrate la nivel social, economic, tehnologic. Școala, conform noilor
politici educaționale, are dificila misiune de a pregăti nu numai tânăra generație, ci și pe cea adultă
pentru lumea muncii și o viață activă.
Unul din obiectivele educației este îmbogățirea finalităților acesteia cu noi scopuri și
obiective vizând: formarea pentru știință, dar și în spiritul științei (dezvoltarea capacităților de
investigare, de prelucrare, selectare și stocare a informațiilor), însușirea limbajelor științifice și
tehnologice, pregătirea tehnologică generală ca premisă a orientării și formării profesionale.
Prin intermediul noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării, sistemul de învăţământ
poate contribui la atingerea celor patru elemente de bază ale societăţii bazate pe cunoaştere:
-

Know-what (a şti ce) – reprezentând informaţii, cunoştinţe punctuale, factuale, despre
realitate, ce contribuie la explicarea acesteia;

-

Know-why (a şti de ce) – înţelegerea realităţii pe baza cunoaşterii ştiinţifică a legilor şi
principiilor naturii, a legilor sociale etc.;

-

Know-how (a şti cum) – dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de a aplica în practică
diferite cunoştinţe, informaţii, principii de funcţionare;

-

Know-who (a şti cine) – informaţii despre cine şi ce ştie să facă.
Atât la nivel european, cât și la nivel național, se remarcă importanţa din ce în ce mai mare

acordată formării profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare
personală a cadrelor didactice, ci devine o investiție superioară asupra creșterii calității muncii și a
vieții. Formarea continuă asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic,
inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluția nevoilor de educație, a curriculum67

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
ului, precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor personalului didactic la
schimbările din structurile/procesele de educație.
Introducerea tehnicii de calcul în toate domeniile de activitate a influenţat şi sistemul de
învăţământ. Pentru ca elevii să fie pregătiţi să lucreze într-o societate informatizată, ei trebuie
învăţaţi să folosească această tehnică.
Învăţământul asistat de calculator poate să ajute elevul să înveţe, să gândească mai bine, să
îşi dezvolte creativitatea, să înveţe cum să dobândească cunoştinţele şi profesiile pentru a fi mai
creativi. Utilizarea calculatorului este astăzi atât pentru profesori cât şi pentru elevi o oportunitate
pentru informare şi învăţare eficientă.
Pot fi propuse proiecte pe diferite teme din fizică, se pot modela experimente virtuale şi se
pot realiza filme legate de aplicaţiile fenomenelor fizice. Poate fi încurajată învăţarea prin cercetare,
proiectare, construcţie, experimentare şi reproiectare. Elevii pot proiecta modelul unui dispozitiv cu
ajutorul calculatorului, îl vor construi, îl vor supune încercărilor măsurând mărimi fizice specifice
pe care le vor prelucra. Utilizarea calculatorului la fizică îi va forma pe elevi ca viitori specialişti în
domeniul ştiinţific.
Softul educațional este un produs - program special elaborat pentru a putea fi utilizat în
activitatea de instruire. El reprezintă un mijloc de a prezenta instruirea prin intermediul
calculatorului, într-un mod individualizat, interactiv și dirijat. Calculatorul a devenit indispensabil
în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele didactice în procesul de predare-învăţare. Fiind
un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită virtuţilor
foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării prezentării informaţiilor.
Calculatorul este foarte util atât elevului cât și profesorului însă folosirea acestuia trebuie
realizată astfel încât să îmbunătățească din punct de vedere calitativ procesul instructiv-educativ, nu
să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor
cunoștințe și formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei
societăți aflată într-o permanentă evoluție, astfel încât să fie pregătit pentru schimbări, să le
întâmpine cu entuziasm. Dacă elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia
de a fi instruiți cât mai bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Eșecul în dezvoltarea
capacității de a reacționa la schimbare poate atrage după sine pasivitatea și lipsa de interes.
Profesorul trebuie să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecționeze continuu.
Prin introducerea în școală a Internetului și a tehnologiilor moderne, actul învățării nu mai
este considerat a fi efectul demersurilor și muncii profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu
calculatorul și al colaborării cu profesorul.
Această schimbare în sistemul de învățământ vizează următoarele obiective :
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1. Creșterea eficienței activităților de învățare
2. Dezvoltarea competențelor de comunicare și studiu individual
Utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai importantă din
două motive: are loc o informatizare a societății; mediile de instruire bazate pe informatică oferă un
puternic potențial educativ.
În predarea variatelor discipline: chimie, fizică, matematică, geografie, biologie, psihologie,
se folosesc în prezent pe scară largă softurile educaţionale, adică lecţii interactive adaptate nivelelor
de vârstă şi claselor respective. Astfel, calculatorul este cel care oferă instruirea elevilor, fiecare
lecţie urmând nişte secvenţe şi fiind dirijată de profesor, cel care stabileşte şi obiectivele
educaţionale.
La finalul secvenţelor de învăţare, există şi posibilitatea ca elevii să fie testaţi pentru a
conştientiza informaţiile pe care le-au memorat şi înţeles şi pentru a corecta eventualele erori sau
lacune. Testarea se realizează de obicei prin intermediul itemilor cu alegere multiplă, elevilor
dându-li-se astfel posibilitatea de a reveni asupra celor învăţate şi de a consolida informaţia.
Simulările utilizate în cadrul lecţiilor virtuale sunt de multe ori spectaculoase pentru elevi.Elevii
utilizează soft-ul în mod activ pentru a rezolva mai multe sarcini de gândire, ceea ce duce la o
învăţare eficientă şi durabilă.
Aptitudini care ar trebui dobândite de către copiii care utilizează internetul:
• Căutarea de informații pe internet și abilitatea de a stăpâni utilizarea motoarelor de căutare, așa
încât să nu fie copleșiți de numărul foarte mare de rezultate afișate în urma căutării unui subiect
anume;
• Identificarea unui site bine structurat din punct de vedere al informațiilor și capacitatea de a filtra
conținutul dintr-o perspectivă critică;
• Citarea corectă a surselor de informare;
• Cunoașterea tipurilor de aplicații existente (jocuri, rețele sociale, instrumente de productivitate și
de editare a documentelor )și unde să caute atunci când au nevoie de un anume tip;
• Să se descurce singuri când vine vorba de descărcarea unei aplicații, instalarea și utilizarea ei;
• Să folosească eficient text-to-speech, speech-to-text, aplicațiile de luare a notițelor și alte
tehnologii de asistare;
• Să știe să utilizeze rețelele sociale, să trimită e-mailuri, mesaje text, foto sau video;
• Crearea și editarea fotografiilor și a fișierelor video;
• Folosirea calendarului și a altor aplicații de productivitate utile pentru organizarea personalăși
managementul timpului.
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Calculatorul este foarte util atât elevului, cât şi profesorului, însă folosirea acestuia trebuie
realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze.
Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea
unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o
permanentă evoluţie.
La orele de fizică calculatorul este utilizat pentru simularea în deplină siguranță a unor
experiențe greu de realizat, verificarea soluțiilor unor probleme sau identificarea soluțiilor optime
de desfășurare a unui nou experiment proiectat de elevi. De asemenea, calculatorul este folosit
pentru dezvoltarea competențelor de comunicare și de studiu individual, pentru colectarea,
selectarea, sintetizarea și prezentarea informațiilor.
Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în
timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la
lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de
predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor
practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea,
calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene complexe pe care nici un
alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se oferă
elevilor modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi
fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor
experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării
necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul.
Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară experimentul virtual, îl
pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se desfăşoară
fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi.
Deşi efectuarea experimentelor reale este extrem de utilă deoarece aşa cum spunea un
proverb chinezesc: ”o imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”, pregătirea şi realizarea acestora
consumă timp şi material didactic. În acelaşi timp, calculatorul construieşte contexte pentru aplicaţii
ale conceptelor studiate, permite verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor
optime de desfăşurare a unui nou experiment. De asemenea, calculatorul este folosit pentru
dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea
informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. Astfel, elevii îşi dezvoltăcapacitatea de a aprecia
critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor dobândite din diverse surse.
Calculatorul

permite

crearea

de

situaţii

problemăcu

valoare

stimulativăşi

motivaţionalăpentru elevi, sau cu statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi
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abilităţilor însuşite de către elevi, îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă, graţie
posibilităţilor de menţinere sub control a activităţii elevilor.
Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi numai este nevoit să
reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze
informaţia de care are nevoie.
Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să
cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele şi posibilităţile. Astfel, se dezvoltă
conştiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat, devenind astfel o fiinţă
capabilă de autoinstruire.
Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un
timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor
activităţi de învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a
unor softuri şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor.
Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta
propria viaţă. Ei devin persoane responsabile, capabile să se integreze social.
Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a
performanţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
Elevii de astăzi cresc și evoluează în ritmul tehnologiei și al internetului, iar calculatorul și
alte „gadget-uri” sunt o prezență constantă în viețile lor.Nu este de mirare faptul că unii dintre cei
cu rezultate slabe la disciplinele pe care le predăm pot dovedi multă abilitate în utilizarea diverselor
aplicații ale calculatorului, tabletei sau telefonului. Oricât de multe reproșuri (deși unele
îndreptățite) i-am aduce acestui exces de informatizare și tehnologizare, este necesar să
recunoaștem în această tendință un deplin acord cu nevoile copilului din prezent și cu cele ale
adultului de mai târziu.
Calculatorul, Internetul, videoproiectorul şi alte instrumente multimedia facilitează procesul
de învăţare, oferă elevilor şansa de a fi atraşi de şcoală într-o manieră familiară lor, dar în acelaşi
timp şi inovatoare. Utilizarea motoarelor de căutare, a softurilor de exersare (Drill and Practice),
softuri educaționale interactive, softuri educaționale pentru testarea cunoștințelor, realizarea unor
produse multimedia de către elevi: afişe, prezentări, publicaţii, bloguri, wikis, utilizarea
instrumentelor de comunicare prin Internet: e-mail, chat, mesaje instant (IM), ajută elevii în
procesul de învăţare. Toate acestea vor avea ca rezultat creșterea eficienței activităților de învățare,
dezvoltarea competențelor de comunicare și studiu individual. Folosirea instrumentelor multimedia
permit ca timpul de înţelegere a materiei de către elevi să fie mai scurt. Elevii se pot autoevalua și,
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astfel, se reduce starea de stres și emotivitate a acestora. Elevii pot fi evaluați simultan și diferențiat,
precum și prin teste pe nivele de dificultate diferite.
Utilizarea instrumentelor multimedia în activitatea didactică asigură interactivitatea,
învăţarea prin comunicare, prin colaborare, care poate să conducă la o confruntare de idei, opinii şi
argumente, să creezesituaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a
elevilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi
interacţiunea socială a membrilor unui grup,sporind astfel motivația pentru învățare a elevilor,
interesați să scoată la iveală și altceva decât cunoștințe.
Instrumentele multimedia (Microsoft Office, Power Point, Excel etc.) facilitează realizarea
și desfășurarea activităților de tip extrașcolar, în care obiectivele sunt adeseori complementare celor
strict pedagogice și în care interdisciplinaritatea sau transdisciplinaritatea sunt mai ușor de asigurat
prin recurgerea la instrumente multimedia.
În școala noastră s-au desfășurat foarte multe activități, proiecte, la care au participat atât
elevii școlii, dar și cadrele didactice, părinții. Aceste proiecte au avut și au în continuare rolul de a
ajuta copiii cu CES, copiii de etnie rromă, copiii care provin din familii dezavantajate să se
familiarizeze cu calculatoarele, să aibă o atitudine pozitivă bazată pe utilizarea mijloacelor moderne
de informare.
Introducerea Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie, prin folosirea Internetului, ca mijloc didactic, oferă o perspectivă largă elevilor asupra a ceea ce înseamnă învăţarea şi
permite oricărei persoane să obţină toate informaţiile necesare direct, la şcoală, acasă sau la locul de
muncă.
În activitatea desfăşurată, prin natura disciplinei predate, am folosit calculatorul ca un suport
pentru obţinerea unor abilităţi de lucru. Personal am început să utilizez resursele mediului virtual în
activitatea didactică odată cu folosirea platformei AEL, după ce am finalizat un program de formare
continuă. Am constatat că lecțiile AEL, împreună cu aplicarea metodelor și strategiilor interactive
au adus un „plus de nou” în realizarea cu succes a activităţii de predare-învaţare-evaluare, au
încurajat învăţarea prin descoperire, i-au făcut pe elevi să înţeleagă mai uşor problemele, i-au
antrenat în găsirea de soluţii si metode de rezolvare a unor situaţii noi.
Calculatorul influenţează motivaţia unui copil şi abilitatea acestuia de a pune în practică
cunoştinţele însuşite, până la formarea şi consolidarea unor deprinderi, abilităţi de lucru, poate
încuraja şi dezvolta colaborarea în clasă, multe programe fiind folosite pentru a stimula elevii să
lucreze în echipă. Munca în echipă poate fi o bună strategie pentru integrarea copiilor cu CES,
deseori interacţiunile cu aceştia fiind evitate de colegi.
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Elevii pot folosi diferite programe informatice, nu numai pentru a înregistra o experienţă, ci
şi pentru a organiza ideile şi activităţile înainte de a le efectua. Prin programe adecvate se utilizează
imagini audio-video ca material demonstrativ pentru predarea unor teme.Societatea informaţională
este societatea viitorului în care calculatorul este prezent la aproape toate evenimentele vieţii de zi
cu zi. Folosirea computerului va fi permanentă şi se va face (la modul ideal) de către fiecare
membru al societăţii. Fiecare dintre noi va şti cum să achiziţioneze, să stocheze şi să manipuleze
orice tip de informaţie care îi va fi necesară.
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ÎNVĂȚAREA ISTORIEI PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

PROF. BUDULECI DANIELA
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RM.VÂLCEA

Istoria reprezintă una dintre disciplinele prezente în planurile de învățământ atât la nivel
gimnazial cât și la nivel liceal. Istoria reprezintă un domeniu de cunoaștere care permite deschiderea
spre o multitudine de domenii, promovează valori, atitudini și comportamente precum coerență și
rigoare în gândire și acțiune gândire critică și flexibilă, respectarea drepturilor fundamentale ale
omului, dezvoltarea atitudinilor proactive în viața personală și cea socială, antrenarea gândirii
prospective prin înțelegerea rolului istoriei în viața prezentă și ca factor de predicție a schimbărilor,
acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieții sociale, asumarea diversității
etnice, sociale, religioase și culturale.
Existența unor programe centrate pe achizițiile elevilor, precum și noile dezvoltări pe care le
înregistrează domeniul academic, au consecințe la nivelul didacticii disciplinei: putem constata
“infuzia” unor demersuri consacrate la nivel academic, care promovează o cunoaștere de tip
integrativ, critic și autoreflexiv (istoria mentalităților și istoria orală sunt doar câteva exemple). La
un alt palier, “învățarea istoriei prin cercetare”, strategie de învățare utilizată mai larg în contexte
non-formale de educație, încurajează elevii să folosească o diversitate de surse, să utilizeze
mărturiile contemporane, să alcătuiască proiecte și să argumenteze demersul utilizat. Pe de altă
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parte, reprezentările publice și viziunile curente în viața publică și în mediul non-academic
reprezintă un element care trebuie să stea în atenția profesorilor.
Utilizarea surselor istorice în predarea istoriei trebuie să se afle permanent în atenția
profesorului. Formarea competențelor legate de analiza surselor istorice este un obiectiv de predare
important pentru că valoarea surselor pentru interpretarea istorică este foarte diferită, iar
instrumentele de analiză ale diferitelor surse sunt foarte diverse. Din această perspectivă, strategiile
didactice focalizate pe utilizarea surselor istorice trebuie să ia în considerare elemente precum
categoria formală de sursă, categoria cronologică, utilitatea sursei în atingerea obiectivelor de
predare. Conceptul cheie care trebuie să stea în atenția profesorului este cel de multiperspectivitate.
Un demers didactic focalizat pe înțelegerea multiperspectivității înseamnă a ajuta elevii să exerseze
modalități de analiză a faptelor/proceselor istorice pentru a înțelege ceea ce s-a întâmplat în trecut și
de ce. Activitățile propuse trebuie să contribuie la înlăturarea stereotipurilor, a discriminării și a
automatismelor de gândire, precum și la cultivarea spiritului tolerant.
Gândirea critică este considerată un factor-cheie în învățarea eficientă. Antrenarea acestui
tip de gândire poate avea ca punct de plecare strategii bazate pe lectura activă, elaborarea
raționamentelor, formulare de întrebări, elaborare de texte diverse, folosirea de metode grafice.
Utilizarea investigației ca demers didactic favorizează: exersarea tehnicilor de muncă intelectuală și
metoda învățării prin descoperire, coroborarea izvoarele istorice și interpretarea lor, cultivarea
interesului pentru cercetare, învățarea etapelor proiectării unei investigații obiectivelor investigației,
identificarea surselor de informare, realizarea unui plan, colectarea informațiilor/datelor, analiza și
prelucrarea informațiilor, prezentarea rezultatelor.
Integrarea noilor tehnologii informatice în procesul de predare-învățare (inclusiv Internetul)
devine esențială în condițiile multiplicării surselor de informare și de comunicare.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învățare. Evaluarea trebuie să se
realizeze ca evaluare continuă, formativă. Pentru a favoriza o evaluare obiectivă profesorii trebuie
să prezinte cu claritate rezultatele pe care trebuie să le atingă elevii. Alături de formele clasice de
evaluare recomandăm utilizarea unor instrumente complementare de evaluare: proiectul,
portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor.
Istoria se studiază prin abordări inter si multidisciplinare. Elevilor le sunt prezentate diferite
surse deschise interpretării. Prin conversații și dezbateri, activități individuale și de grup, alcătuirea
unor proiecte ș.a., elevii își exersează capacitățile proprii pentru investigarea și argumentarea unor
subiecte istorice.Într-o lume în continuă schimbare, pentru a exista, elevii noștri vor avea nevoie de
capacitatea de a cerne informațiile și de a alege între ce este și ce nu este important. Ei trebuie să
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înțeleagă cum se corelează anumite informații, să le descopere sensul și să le respingă pe cele
irelevante sau false.
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități extracurriculare realizate în afara
mediului şcolar, înafara instituţiei de învăţămînt, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi
sau a mai multor instituţii de învăţământ. Activitățile extrașcolaresunt foarte importante pentru
copil. Studiile susțin că ajută la formarea unei atitudini pozitive față de învătătură, elevii, au formate
abilități practice diversificate, dar și strategii bune de rezolvare de probleme. Pe langa asta,
activitățile extrașcolare acționeazăși asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire și
autoeficacitate este mult mai ridicat.
Didactica modernă pune accent pe latura formativă și educativă, pe cultivarea creativității,
pune în centrul atenției îmbinarea învățării cu cercetarea și cunoașterea. Centrarea metodelor de
învățământ pe cel ce învață presupune cooperarea cu elevul pentru a pentru a putea defini anumite
obiective, pentru a alege anumite conținuturi și pentru a adopta anumite tehnici. Caracterul formativ
al metodelor de predare presupune centrarea pe elev, mai ales că revoluția informațională obligă
profesorul să schimbe modul în care vehiculează informația, prin strategii adecvate.
Un model de activitate extrașcolară, de realizare a competențelor la disciplina istorie într-un mediu
non-formal, îl reprezintă excursia școlară. Iată un asemenea exemplu, care poate fi aplicat la nivel
gimnazial și liceal
Tema excursiei: „Vizitarea monumentelor istorice-religioase medievale din Țara
Românească și Transilvania”
Competențe specifice:
-să descrie obiectivele culturale din punct de vedere istoric
-să rețină aspectele esențiale ale monumentelor de artă
-să cunoască zonele geografice ale țării
-să utilizeze modalități de orientare pe teren
Obiective operaționale
-să identifice caracteristicile unei biserici catolice/protestante
-să caracterizeze un oraș medieval-Brașov
-să descrie curentele artistice prezente la castelul Peleș
-să explice rolul Curții domnești în cadrul statelor medievale
-să rețină caracteristicile geografice ale traseului parcurs
Traseul: Rm.Vâlcea-Curtea de Argeș-Mateiaș-Bran-Brașov-Sinaia-Târgoviște-Pitești-Rm.Vâlcea
Obiective vizitate: Curtea domnească şi Mănăstirea de la Curtea de Argeș, Mausoleul eroilor de la
Mateiaș, Castelul Bran, Biserica Neagră, clădirile medievale și vechea cetate din Brașov, Castelul
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Peleș, Curtea Domnească și mănăstirea Dealul de la Târgoviște, conacul Golești-cramele de la
Ştefănești.
Resurse procedurale: observația, explicația, conversația, demonstrația
Desfășurarea activităților:
1.Pregătirea excursiei: Alegerea grupului de elevi de clasele a IX-a, alegerea profesorilor care
însoțesc grupul, obținerea aprobărilor, alegerea mijlocului de transport-autocar, asigurarea cazării la
o tabără din Brașov, asigurarea meselor la cantina din tabără, instruirea elevilor prin însușirea
regulamentelor de ordine școlară
2. Desfășurarea excursiei:
a-moment organizatoric: Stabilirea conduitei pentru excursie: regulamentul de organizare
b-desfășurarea activităților: profesorul verifică actele necesare, organizează elevii în autocar
Activități de învățare:
1.să identifice caracteristicile unui oraș medieval pe baza imaginilor din pliantele istorice
În grupuri de 4 elevii vor trebui să caracterizeze aspectele culturale, politice și economice ale
orașului
Fișă de observare a orașului Brașov:
♣ obiective istorice – culturale medievale săsești: Muzeul de Istorie, Muzeul de Istorie al orașului
Brașov, zidurile cetății medievale, Turnul Postăvarilor, Biserica Neagră, Porțile Cetății, situl
arhitectonic de pe dealul Tâmpa, Piața Sfatului, Piața Sfatului, Strada Sforii (cea mai îngustă stradă
din Europa), Biserica Sf. Bartolomeu
♣ obiective istorice-culturale românești: Scheii Brașovului, Biserica Sf Nicolae, prima școală
românească din Transilvania
♣ caracteristici ale orașului Brașov:
1.Care este emblema orașului Brașov?
2. Ce înconjoară orașul?
3. Ce rol au turnurile?
4. Ce fel de biserici sunt cele din interiorul orașului?
5.Unde sunt dispuse locuințele?
6. Din ce sunt construite casele?
7. Cum arată străzile?
8. Cum este orașul amplasat, din punct de vedere geografic
9. Câte intrări are orașul?
10. Ce se află în jurul orașului?
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Sistematizarea cunoștințelor se poate face în cadrul unei lecții de fixare a cunoștințelor. În
cadrul acestei lecții se poate folosi cu succes metoda „Știu-vreau să știu-am învățat”. După fixarea
și aprofundarea cunoștințelor va urma o lecție de valorificare și apreciere a rezultatelor, sub forma
unui proiect sau portofoliu.

BIBLIOGRAFIE:
1. Cerghit Ion – Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997
2. Păun Ştefan – Didactica istoriei, Editura Corint, Bucureşti, 2003
3. Popenici Ştefan – Pedagogia alternativă-imaginarul educaţional. Editura Polirom, Bucureşti,
2003
4. Tanasă Gheorghe – Metodica predării-învăţării istoriei în şcoală, Editura Spiru Haret, Iaşi,
1996
5. Educație și dezvoltare profesională, 2011, coordonatori Valentin Dogaru-Ulieru, Luminița
Drăghicescu, Scrisul Românesc Fundația-Editura
6. *** - Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare
7. *** - Programa de istorie pentru clasele a IX a şi a X

ABORDĂRI METODOLOGICE MODERNE ÎN PROCESUL DE PREDAREÎNVĂȚARE-EVALUARE
PROF. CRISTIANA DANIELA CIOCHINĂ
LICEUL TEHNOLOGIC ”CĂPITAN NICOLAE PLEȘOIANU”

Trăim într-o lume în care profesorul este o minge pe un teren de joc aruncată de la
guvernanţi la părinţi sau la mass-media.
Au fost multe speculaţii pe seama profesorilor. Foarte mult au fost mediatizate proastele
obiceiuri şi comportamentele neadecvate ale unor profesori.
Dar nu există şi aspecte pozitive? Prea puţină importanţă se acordă profesorilor performanţi:
de la profesori coordonatori ai loturilor olimpice, care duc numele ţării peste hotare la profesorul
uitat de lume într-un vârf de munte, conştiincios, care are performanţa de a învăţa copilul care
trebuie să parcurga în fiecare zi 3-5 km de acasă până la şcoală.
Pentru aceștia, una dintre principalele întrebări la care învăţământul tradiţional încearcă să
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ofere răspuns în acest moment este: dacă şi în ce mod aplicarea noilor tehnici de instruire pe
calculator, adică prin eLearning se poate oferi o alternativă viabilă pentru învăţământul
tradiţional într-un idemers didactic centrat pe ELEV.
Este vizibil faptul că utilizarea noilor TIC facilitează stabilirea de noi relaţii între instituţii,
profesori, comunitate, locul de muncă, familie şi persoana care învaţă. Balanţa globală a educaţiei sa schimbat de la o abordare pedagogică închisă, încredinţată instituţiilor, şi strâns controlată de
profesor, cu studenţi pasivi şi implicare minimă a părinţilor şi comunităţii, la una care este deschisă,
transparentă, integrată în societate, care susţine iniţiativa studentului, facilitând colaborarea, cererea
/ întrebarea, interogarea, competenţele - deprinderile personale şi învăţarea continuă.
Calculatorul a devenit în ultimul timp un adevărat “partener” de lucru al omului în multe
domenii de activitate.
 A creat meserii noi (analişti, programatori, operatori), alte calificări profesionale au
fost dublate şi de folosirea unui calculator (în bănci, în redacţiile de reviste şi ziare,
în bibliotecile mari, în agenţiile de turism şi chiar în medicină).
 A adus cuvinte noi în vocabular (robotica, scanner, plotter etc.) sau a îmbogăţit
cuvintele vechi cu sensuri noi (fişier, dosar, program, memorie etc).
 A creat deprinderi noi (pentru multe persoane a scrie ceva înseamnă “ a tasta”).
Cum ar trebui să fie un “profesor adevărat” într-o astfel de lume?
Schimbările în domeniul tehnologiei determină schimbări în actul educational. Pentru a
putea răspunde nevoilor şi aşteptărilor elevilor secolului XXI, trebuie să ne actualizăm cunoştinţele
în domeniul tehnologiei informaţiei și să integrăm resursele online în cadrul actului instructiveducativ. De aceea, este imperativ să ne deplasăm accentul de la metodele tradiţionale, bazate pa
manualul fizic şi pe tablă, către instrumente educaţionale mai avansate. Trebuie să admitem faptul
că pentru elevii noştri tehnologia este a doua natură şi ar trebui să putem folosi aceste competenţe în
avantajul actului educaţional.
Educaţia secolului XXI nu se mai bazează pe memorarea informaţiei, ci pe analizarea ei
într-o manieră creativă, originală. Prin urmare, sarcinile de lucru care să pună elevii în situaţia de a
face cercetare, şi de a prezenta informaţia obţinută astfel din surse multiple le oferă posibilitatea de
a-şi exersa competenţele superioare de gândire şi au şi avantajul de a creşte motivaţia elevilor.
Interfeţele grafice alcătuite din imagini, ilustraţii, diagrame, hărţi şi materiale video ajung să
înlocuiască treptat materialele de studiu imprimate, pentru că studiile în domeniu au confirmat
impactul deosebit de puternic al stimulilor vizuali asupra procesului de învăţare. Asocierea dintre
concept şi imagini permite elevilor să înţeleagă informaţia mult mai uşor şi asigură retenţia ei pe
termen lung. Potrivit Visual Teaching Alliance putem descifra o imagine în mai puţin de 1/10
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secunde, deoarece 90% din informaţia transmisă către creier este de ordin vizual şi imaginile
vizuale sunt procesate de către creier de 60.000 mai repede decât textul, îmbunătăţind învăţarea cu
400 %. Acest aspect este datorat faptului că imaginile afectează elevii la nivel cognitiv şi le
stimulează imaginaţia, făcând ca informaţia să fie mai uşor de procesat.
Materialele vizuale şi video creează emoţii puternice şi cresc concentrarea elevilor în timpul
urmăririi lor, dar învăţarea este mult mai eficientă atunci când elevii sunt antrenaţi activ în crearea
de astfel de materiale. Aceştia învaţă nu doar să-şi utilizeze competenţele digitale într-un mod
organizat, ci şi să structureze şi să organizeze informaţia pe care urmează să o prezinte, să
alcătuiască un plan al prezentării astfel încât să comunice informaţia în mod eficient. Ei vor face
trecerea de la statutul de primitori pasivi ai conţinutului la cel de creatori activi de resurse didactice,
învăţarea devenind astfel auto-direcţionată şi conducând la satisfacţii personale, cu atât mai mult cu
cât materialele astfel create pot fi partajate cu publicul larg prin intermediul canalelor online.
Multitudinea de aplicaţii disponibile online prin planuri gratuite poate aduce varietate în
actul didactic, crescând motivaţia elevilor şi aducând beneficii pe multiple planuri. Experimentarea
la clasă sau în cadrul diverselor activităţi extracurriculare a anumitor aplicaţii m-a convins de
beneficiile utilizării lor. Am aflat despre aceste aplicaţii prin contactul cu profesori din spaţiul
European în cadrul proiectului Erasmus+ Q.e.d.- improved competences, program finanţat de
Comisia Europeană, acest contact fiind punctul de plecare pentru cercetări individuale online care
mi-au deschis orizonturile şi m-au ajutat să îmi diversific metodele. De aceea, recomand o serie de
aplicaţii şi site-uri:
Aplicaţii pentru crearea de materiale video:
• www.mysimpleshow.com – permite transformarea unui text (eseu, articol, discurs) într-o
animaţie, printr-un procedeu foarte simplu in 4 paşi, asistaţi de tutoriale video foarte explicite
• www.powtoon.com – permite crearea de prezentări animate, prin combinarea elementelor
textuale, vizuale (imagini, video) şi auditive, oferind mai multă libertate de alegere decât
mysimpleshow
• www.videoscribe.com – program complex de creare de whiteboard animation, care permite
explicarea unor fenomene prin inluderea de elemente de desenate, imagini, text şi naraţiune audio –
din păcate, nu este un program gratuit
Aplicaţii pentru crearea de infografice/ organizatoare vizuale:
• www.glogster.com, www.thinglink.com, www.genial.ly, www.popplet.com

–

permit

realizarea de postere şi diagrame care să includă elemente audio şi video precum şi link-uri către
site-uri externe
• www.canva.com – aplicaţie de graphic design care permite crearea de postere, prezentări,
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elemente grafice pentru blog-uri cu un aspect profesionist
• www.draw.io – software online ce permite realizarea de diagrame, scheme, organigrame,
hărţi
• venngage.com, piktochart.com – aplicaţii ce permit realizarea de infografice, oferind o
varietate de templates şi sugestii pentru organizarea informaţiei statistice, şi nu numai, în mod
vizual
Aplicaţii pentru crearea de teste/jocuri interactive:
• getkahoot.com – permite crearea şi administrarea de teste/joc în grup, răspunsurile fiind
înregistrate prin utilizarea de către elevi a dispozitivelor mobile
• plickers.com – permite crearea şi administrarea de teste/joc în grup, răspunsurile fiind
înregistrate prin utilizarea de către elevi a unor planşe conţinând anumite coduri, răspunsurile fiind
înregistrate pe o aplicaţie de dispozitiv mobil folosită de profesor
• socrative.com – permite crearea şi administrarea de teste/joc, chestionare, aplicaţia
înregistrând şi analizând răspunsurile
Site-uri pentru învăţare colaborativă:
• wikispaces.com – spaţiu care permite elevilor să creeze pagini colaborative, să posteze
informaţii sub orice formă (textuală, vizuală, audio, video), precum şi să interacţioneze prin
comentarii
• padlet.com – spaţiu ce nu necesită înregistrare online, utilizabil foarte uşor de pe
dispozitivele mobile, elevii putând să încarce materiale în orice format pe un link oferit de profesor
• nowcomment.com – permite organizarea de discuţii online pe tema unor materiale
încărcate în orice format
• wordpress.com – unul dintre cele mai usor de folosit site-uri de blogging, permiţând
postarea de mesaje însoţite de imagini şi materiale video, precum şi înregistrarea de comentarii.
• popplet.com – este un instrument online gratuit care îi ajută pe elevi să gândească şi să
inveţe vizual. Utilizatorii pot structura vizual ideile folosind resursele online, note şi alte tipuri de
continut şi învaţă să creeze relaţii între ele. În final, rezultatele pot fi partajate prin e-mail, Facebook
sau Twitter sau ca un link generat de site
• prezi.com – este o aplicaţie web prin intermediul căreia se pot concepe prezentări atractive
şi convingătoare, întrucât oferă o grafică prietenoasă şi posibilitatea de a evidenţia relaţiile dintre
componentele prezentării, fără a le „rupe” în slide-uri, aşa cum se întâmplă în prezentările clasice.
Din perspective activității mele didactice vreau să punctez câteva aspect legate de utilizarea
TIC în cadrul orelor de fizică și chimie:
Avantaje ale utilizării calculatorului în predare/învăţare/evaluare
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•

partea teoretică, poate fi prezentată prin intermediul monitorului/ videoproiectorului
putem crea chiar noi, profesorii astfel de prezentări cu ajutorul aplicaţiei Power
Point), dublat de folosirea unor fişe pentru elevi;

•

exerciţiile simple pot fi rezolvate chiar cu ajutorul caclulatorului, “acesta”
confirmând corectitudinrea răspunsului dat

•

lecţia se poate finaliza şi cu o evaluare rapidă şi eficientă prin intermediul testelor
de tip grilă, realizate tot cu ajutorul calculatorului (programul AEL permite
profesorilor conceperea unor teste)

•

creşte motivaţia învăţării (prin prezenţa calculatorului la ore)

Dezavantaje ale utilizării calculatorului
•

forţează gândirea abstractă, intelectuală;

•

favorizează lipsa de disciplină (acesta este exact opusul unuia dintre obiectivele
principale ale educaţiei);

•

forţează utilizarea unor tipuri de raţionamente de tip maşină;

•

stimulează doar sentimentul unei provocări (copiii sunt fascinaţi în lucrul la
calculator, de fapt, de elementele grafice care au fost create de către programatori,
mai puţin de problema în sine;

•

mecanicizează mişcările, concentrarea maximă se face nu la operaţia în sine pe care
o are de efectuat, nu la rezolvarea (matematică a exerciţiului) ci la cum folosesc
diferitele componente ale calculatorului (de exemplu mouse-ul)

•

exclude total formularea itemilor cu răspuns deschis (este foarte greu, aproape
imposibil de programat încât să se permită utilizatorului tastarea oricărei fraze ca
răspuns la o anumită întrebare), tipurile de exerciţii rezolvate cu ajutorul
calculatorului limitându-se la întrebări de tip grilă, asocieri de elemente, răspunsuri
de tip “adevărat”, “fals”, ori, se ştie, dezvoltarea inteligenţei copilului, dezvoltarea
spiritului inventiv/creator se bazează în special pe răspunsuri deschise

IN INCHEIERE...
➢ NU CRED CĂ EXISTĂ O REŢETĂ A SUCCESULUI. CEEA CE ESTE DE
FOLOS PENTRU UNII ESTE ÎN DEFAVOAREA ALTORA
➢ CRED CĂ FIECARE PROFESOR ARE DREPTUL SĂ-ŞI ALEAGĂ
METODELE DE LUCRU CU ELEVII
➢ CRED ÎNSĂ CĂ AVEM ŞI OBLIGAŢIA DE A NE PERFECŢIONA ŞI DE
A NU RESPINGE NOUL.
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
ELEVILOR
PROF. NIȚĂ RALUCA-ELENA
COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN, TIMIȘOARA

Activitățile extrașcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea armonioasă
a personalității elevilor începând de la vârste fragede și continuând pe tot parcursul perioadei de
școlarizare. Astfel de activităţi, complementare activității de învățare realizată la clasă, se deosebesc
de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite,
prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de
colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. Participarea la
diverse activități, cum ar fi: activități de voluntariat (împădurire; colectare de deșeuri menajere;
colectarea de haine, jucării, rechizite, alimente neperisabile pentru alți copii care au nevoie), serbări
școlare, excursii în țară sau în străinătate, drumeții, tabere, cursuri de prim ajutor în colaborare cu
Crucea Roșie, cursuri de dans, de pictură, concursuri școlare, vizionări de filme, de piese de teatru,
activități sportive în aer liber etc. Îi ajută pe copii să-și dezvolte abilitățile de comunicare și
socializare, de observație, de dezvoltare a memoriei, a imaginației, de compasiune și ajutorare a
celor aflați în suferință, să își dezvolte noi pasiuni, să-și facă noi prieteni, să fie ordonați, să aibă un
stil de viață sănătos, să învețe să fie independenți, să capete încredere în forțele proprii, să învețe să
facă față oricărei situații și să fie capabili și dornici să-i ajute și pe alții.
Consider importantă și utilă implicarea elevilor în activități ecologice și de protecție a
mediului. Copiii trebuie să învețe de mici să fie responsabili, să păstreze mediul în care trăiesc
curat, să nu facă risipă de resurse naturale. Elevii de liceu pot fi implicați în activități de împădurire
cu scopul de a crește și de a proteja pădurile din țară.
De exemplu: la Fețeni, în județul Vâlcea, am participat cu un grup de elevi la o acțiune
de împădurire cu ajutorul voluntarilor, la apelul pe care „Plantăm fapte bune în România” l-a
realizat prin campania „Plantăm! Îngrijim! Împădurim!”, eveniment care a avut loc în data de 14
noiembrie 2015. În ciuda terenului dificil, acțiunea a fost un succes. S-au plantat în total 9500 de
puieți, la o mică parte din ei ne-am adus și noi contribuția.
Serbările și activitățile organizate de sărbătorile Pascale, de Crăciun (activitate de
strângere şi de dăruire de fonduri şi de dulciuri pentru copiii devaforizaţi din comunitate), de Ziua
Educației (mese rotunde, dezbateri), de 1 Martie (atelier de creație), de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, îi
implică pe elevi în promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice, le stimulează potențialul creativ
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prin derularea unor programe artistice sau a unor expoziții cu lucrările proprii, le dezvoltă spiritul
civic, responsabilitatea față de problemele comunității și contribuie la formarea conștiinței și
conduitei patriotice.
Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a pieselor de teatru sunt forme de activități prin care
elevii nu doar dobândesc informaţii, ci sunt stimulați spre astfel de activităţi determinând
dezvoltarea creativităţii (devin mici actori în scenetele realizate pentru serbări sau Balul Bobocilor).
De exemplu: participarea cu un grup de elevi de liceu, de la diferite clase, la cinematograful Geo
Saizescu, unde a fost celebrată Ziua Culturii Naționale. Elevii au asistat la un recital de poezie
eminesciană susținut de câțiva actori și au fost antrenați de ritmul melodiilor lui Mircea Baniciu.
Un alt exemplu de activităţi extracurriculare sunt activităţile turistice cu o deosebită
valoare formativă pentru elevi. Ele se pot realiza sub formă de: excursii, drumeții, tabere.
Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale,
ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul
activităţilor organizate în şcoală. În acest sens, am organizat și participat de-a lungul anilor la
diferite excursii cu elevii la Arieșeni, peștera Scărișoara, la Castelul Bran, Castelul Huniazilor,
Salina Turda, Salina Ocnele Mari, Cazanele Dunării etc., în tabără la mare, am vizitat orașe din țară
și din străinătate.
Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi
a animalelor, despre mediul înconjurător, și-au îmbogățit cunoștințele legate de istoria și specificul
anumitor zone și au încurajat exprimarea liberă a copiilor în afara clasei, a interacțiunii dintre ei,
legând noi prietenii.
Consider de importanță majoră promovarea activităților extrașcolare de către cadrele
didactice în fiecare școală stimulând astfel creativitatea și inventivitatea elevilor prin participarea
lor într-un număr cât mai mare la diverse acțiuni, care să le ofere un mod plăcut și util de a-și
petrece timpul liber. În concluzie, trebuie găsit un echilibru între activitățile școlare și cele
extrașcolare programate și proiectate din timp, cât mai diverse ca formă și conținut, desfășurate fie
în școală fie în afara ei, folosind metode active și stimulative pentru participarea și implicarea
elevilor de toate vârstele.
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MODALITĂȚI DE UTILIZARE A NOILOR TEHNOLOGII ÎN EDUCAŢIE
PROF. ALEXANDRU-GRUIA FLORIANA
C.N. MIRCEA CEL BĂTRÂN, RM.VÂLCEA

Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor se pretează la nenumărate tipuri de
utilizări în instruire, în beneficiul direct sau indirect al cursanţilor. Creşterea capacităţii de
prelucrare şi stocare a datelor, reducerea semnificativă a dimensiunii echipamentelor precum şi
apariţia interfeţelor prietenoase de interacţiune cu utilizatorul cresc gradul de utilizare a
calculatoarelor în toate domeniile de activitate. Aportul noilor tehnologii în activitatea didactică se
materializează prin:
• resurse pentru activităţile de predare-învăţare;
• aplicaţii suport pentru activitatea didactică;
• sisteme de instruire bazată pe Web.
Interconectarea calculatoarelor a avut drept consecinţe majore în domeniul educaţiei
posibilitatea comunicării şi utilizarea în comun a resurselor, ceea ce, prin acutizarea necesităţii
educaţiei permanente, a condus la dezvoltarea unor sisteme de instruire bazată pe Web, referite şi
prin sintagma platforme de eLearning.
Evoluţia acestor platforme este consecinţa creşterii continue a capacităţilor şi flexibilităţii
noilor tehnologii informatice cu aplicabilitate în situaţiile educative, dublată de o continuă
descreştere în cost a echipamentelor. Dinamica fără precedent din domeniul tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiilor are ca efect includerea în didactica modernă a tot mai multe tehnici şi mijloace de
învăţare în deplină concordanţă cu profilul psiho-sociopedagogic al cursantului din societatea
contemporană. Modalitatea optimă de prezentare a conţinuturilor, încurajarea unui demers activ şi
învăţarea colaborativă oferă un plus de calitate, crescând flexibilitatea sistemelor educaţionale în
conformitate cu fiecare etapă a ciclului de învăţare şi cu particularităţile fiecărui cursant.
Un alt tip de resursă pentru activitatea didactică îl constituie cărţile electronice (eBook)
pentru care se anunţă un progres semnificativ având în vedere costurile de producţie reduse
comparativ cu cărţile tipărite, dar mai ales reducerea consumului de hârtie şi în consecinţă
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protejarea mediului înconjurător. Alături de produse software educaţionale şi cărţi electronice, în
procesul instructiv-educativ un aport informaţional important îl au aplicaţiile multimedia educative
precum enciclopediile, dicţionarele multimedia sau diversele tipuri de atlase.
Cele mai utilizate resurse IT pentru activităţile de predare-învăţare sunt produsele software
educaţionale (didactice), aplicaţii ce conţin o strategie didactică şi care se adresează direct celor ce
învaţă ajutându-i să-şi însuşească informaţii sau să dobândească competenţe prin demonstraţii,
exemple, explicaţii, simulări.
Utilizarea noilor tehnologii în educaţie necesită din partea cadrelor didactice un ansamblu de
cunoştinţe, aptitudini şi atitudini care să le permită utilizarea şi valorificarea noilor tehnologii în
activitatea didactică. În alţi termeni, este necesară formarea unei anumite culturi informatice,
înţeleasă nu numai ca o cunoaştere şi competenţe de specialitate, ci şi ca o nouă orientare şi
raportare la realitate. Profesorii trebuie să aibă capacitatea de a identifica atât situaţiile pedagogice
cât şi soluţiile informatice adecvate, cu efecte benefice pentru educaţie şi formare.
Convertirea noilor tehnologii în strategii de instruire şi de educaţie s-a impus deja ca
realitate ce caracterizează sistemele educaţionale, având un mare impact asupra creşterii eficienţei
activităţilor educaţionale prin:
• utilizarea operativă gândirii logice, selective şi analitice;
• dezvoltarea percepţiei vizuale;
• structurarea materiei;
• creşterea încrederii în forţele proprii.
Aplicaţii software educaţionale
O aplicaţie software educaţională sau produs software educaţional este un program proiectat
în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective comportamentale, conţinut specific,
caracteristici ale populaţiei ţintă) şi tehnice (asigurarea interacţiunii individualizate, a feedbackului
secvenţial şi a evaluării formative).
Utilizarea produselor software educaţionale în sistemul de învăţământ este o necesitate
dictată de cerinţele societăţii actuale, societate dominată de puterea inteligenţei ce închide uşile
tradiţionalismului şi deschide ferestrele cunoaşterii. În acest context este important ca şcoala să-i
înveţe pe tineri cum să înveţe, promovând autonomia în lucru, flexibilitatea gândirii, capacitatea de
cooperare şi dialog, de anticipare a schimbărilor, adaptabilitate, stimularea autoinstruirii, păstrarea
unui echilibru între individualism şi socializare.
Produsele software educaţionale pot fi clasificate după funcţia pedagogică specifică pe care
o îndeplinesc în cadrul unui proces de instruire:
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1. Produsele software de simulare permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau
sistem real, prin intermediul unui model cu comportament analog, oferind posibilitatea modificării
unor parametri şi observării comportamentului sistemului.
2. Produsele software interactive pentru predarea / învăţarea de cunoştinţe noi creează un
dialog între cursant şi programul (mediul) respectiv, interacţiunea putând fi controlată de calculator
(dialog tutorial) sau de instruit (dialog de investigare). Termenul generic de tutor desemnează
produsul în care "drumul" cursantului este controlat integral de computer, conducându-l spre
însuşirea unor noi cunoştinţe sau formarea unor deprinderi după o strategie stabilită de proiectantul
produsului. Dacă un tutor îl obligă pe cursant să urmeze un anumit drum în învăţare, un produs
software de investigare foloseşte o altă strategie: cursantului nu i se prezintă informaţiile deja
structurate (calea de parcurs), ci un mediu de unde acesta îşi poate extrage toate informaţiile (atât
cele declarative, cât şi cele procedurale) necesare pentru rezolvarea sarcinii propuse sau pentru alt
scop, pe baza unui set de reguli. În acest fel, calea parcursă depinde într-o mare măsură de cel care
învaţă (atât de nivelul lui de cunoştinţe, cat şi de caracteristicile stilului de învăţare). Astfel se
determină o individualizare a parcursului în funcţie de nivelul de pregătire al fiecărui cursant printro interacţiune adaptivă care să asigure atingerea obiectivelor operaţionale stabilite. În ultimii ani se
proiectează şi se experimentează medii de învăţare cu o interacţiune extrem de complexă, bazată pe
utilizarea inteligenţei artificiale; demersul este cunoscut sub numele de "instruire inteligentă asistată
de calculator".
3. Produsele software de exersare (Drill-and-Practice) pot fi folosite ca un supliment al
lecţiei din clasă, facilitând însuşirea unor date, proceduri, tehnici sau formarea unor deprinderi
specifice, oferind avantajul lucrului în ritm propriu şi validarea imediată a răspunsului dat.
4. Produsele software pentru testarea cunoştinţelor reprezintă poate gama cea mai variată,
întrucât specificitatea lor depinde de mai mulţi factori - momentul testării, scopul testării, tipologia
interacţiunii (feedback imediat sau nu) - aceste aplicaţii apar uneori independente, alteori făcând
parte integrantă dintr-un mediu de instruire complex.
5. Jocurile didactice implică utilizatorul într-un proces de rezolvare de probleme, prin
aplicarea inteligentă a unui set de reguli.
Jocul didactic este o metodă de învăţământ care „dinamizează acţiunea didactică prin
intermediul motivaţiilor ludice care sunt subordonate scopului activităţii de predare – învăţare evaluare într-o perspectivă pronunţat formativă”. Resursele ludice ale jocului pot fi valorificate
pedagogic dincolo de sfera învăţământului preşcolar şi primar, atât în instruirea tradiţională cât şi în
produsele software educaţionale.
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Prin joc se angajează capacitatea de acţiune a cursantului, spiritul său de competiţie şi sunt
amplificate posibilităţile de explorare euristică a realităţii. Armonizând inovaţiile din educaţie cu
cele din tehnologie, dezvoltarea unui produs software educaţional trebuie să urmărească în primul
rând asigurarea calităţii procesului educaţional, satisfacerea principiilor didactice şi înlăturarea
rigidităţilor aferente sistemelor clasice de învăţământ, tehnologia fiind folosită ca un mijloc şi nu
drept scop.
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NONFORMAL ÎN FIECARE ZI
PROF. MOLDOVEANU
COLEGIUL TEHNIC "C.D. NENIȚESCU", BRĂILA

“Jocul este cea mai buna formă de învățare.” – Jean Piaget
Educația extrașcolară își are rolul bine stabilit în formarea personalității elevilor. Asupra
omului se exercită o multitudine de influențe educaționale de-a lungul vieții. Acestea au fost
considerate de către specialiști a se împărți în trei categorii: educație formală, nonformală
(extrașcolară) și informală. Chiar dacă educația nonformală are un caracter mai puțin formal, are
totuși același rezultat în formare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini
speciale, implicarea elevilor în activități cât mai variate, cultivarea interesului pentru activități
socio-culturale, fructificarea talentelor personale și integrarea mai ușoară în mediul școlar. Elevii
iubesc educația nonformală pentru că se realizează în mod relaxat, calm, plăcut și mai ales nu se
pun note în catalog.
Educația formală și educația nonformală funcționează împreună de minune, se completează
una pe cealaltă. În societatea contemporană în care totul este în viteză, în care suntem înabușiți de
telefon, Internet și diverse gadget-uri, elevii nu mai au răbdarea și interesul de a participa la ore de
curs desfășurate în mod tradițional. Este nevoie de stârnirea interesului și a curiozității lor și de
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apropiere de cadrul didactic. Activitățile extrașcolare au rolul de a valorifica timpul liber al elevilor
în mod plăcut și util și de a-l transforma într-o sursă educațională.
Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşorşi mai frumos obiectivul principal –
pregătirea copilului pentru viaţă.
Copiii au nevoie de activități care să le lărgească lumea lor spirituală, să le îndeplinească
curiozitățile. În activitățile extrașcolare sunt antrenați toți elevii, și cei emotivi, și cei mai slabi, dar
și cei impulsivi sau puternici. Ei își dezvoltă astfel spiritul de colaborare, se formează ca și colectiv.
-activităţi culturale;
-activităţitehnico-ştiinţifice;
-activităţi sportive;
-activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv
voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţiişi comunicare etc.);
-activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv

referitoare

la

dependenţade calculator, siguranţă pe internet etc.);
-activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusivcolectare selectivă, economisirea
energiei, energie alternativă etc.);
-activităţi de educaţie rutieră etc.
Pe lângă serbările și festivitățile școlare, concursurile școlare, excursii sau drumeții, vizite în
muzee, monumente, instituții publice, vizionări de film sau activități sportive și artistice vreau să
aduc în vedere și câteva metode de educație nonformală ce fac plăcere elevilor:
1) Photovoice, este „vocea” fotografiei. Atunci când nu sunt cuvinte ca să povestești, poți arăta
prin imagini, fotografiile vorbesc în locul tău. Photovoice se aplică atunci când vrei să faci
elevii să transmit celorlalți un mesaj.
2) Animație stradală (statui vii, teatru de stradă, flashmob) – prin această metodă se produce o
schimbare în cotidian, se crează coeziune socială, produce conștientizare publică pe anumite
subiecte.
3) Origami – copiii descoperă arta orientală a plierii hârtiei. Cu ajutorul acesteia, ei devin mai
răbdători, mai atenți și mai îcrezători în forțele proprii.
4) Teatru forum – este o metodă de artă participativă, un instrument de intervenție socială, ce
vizează schimbarea de atitudine în rândul spectatorilor prin implicarea lor în piesa jucată.
Prin această metodă se dorește înlăturarea unor concepte vechi sau stereotipuri și înlăturarea
diferențelor dintre oameni. Copiii învață să nu discrimineze. Este o metodă care întotdeauna
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trezește interesul tuturor copiilor și tinerilor participanți, ei învață să analizeze probleme
sociale și să găsească soluții.
5) Voluntariatul
Consider că trebuie să insistăm cât mai mult să convingem elevii și tinerii să devină
voluntari sau să fie implicați în activități de voluntariat. Fără să-și dea seama, voluntariatul
dezvoltă abilități și competențe sociale ce îl vor ajuta enorm în viitor: lucrul în echipă,
altruismul, atașamentul față de cauze și oameni, alternative la recompensele materiale,
prietenia.
Intrând

permanent

în

contact

cu

oameni

din

diverse

medii

sociale,

tânărul/adolescentul va reuşi să se adapteze oricărei situaţiişi să dezvolte atitudini noi atât
faţă de oamenii din jurul său, cât şifaţă de mediul înconjurător şi vaînvăţa tehnici şi metode
de socializare, dezvoltarea rapidă a abilităţii de comunicare fiind un element definitoriu al
voluntariatului. Timiditatea, teama de a vorbi în public, greutăţile întâmpinate în legarea de
prietenii noi, vor dispărea, pentru că voluntariatul creeazăpunţi între oameni. Tânãrul
socializează mai mult, este mai activ în timpul său liber şiîl va petrece într-un mod plăcut şi
util.
Educația non-formală însoțește cu succes formarea educațională a tinerilor și rămâne una
dintre variantele optime pentru susținerea plăcerii de cunoaștere și de afirmare profesională.
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LOCUL ȘI ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAȚIA
COPIILOR
PROF. ÎNV. PRIMAR, POPESCU NATALIA
CNI ,,MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA

“Sa nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai există când ei
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)
Educația extracurriculară (realizata dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul
bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare
urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui
stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu
obiectele și fenomenele din natura.
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm
școală cu viaţa.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.
Exemple de activități extrașcolare
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observă obiectele şi fenomenele în starea lor
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea să, operele de artă originale, momentele legate de
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,
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stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul
lecţiilor.
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictura. Excursiile și
taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot
cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de arta.
Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator și internet, care nu fac altceva
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla
comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual.
Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoștințe
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice:plimbări, excursii,
tabere. . In cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale , copiii se confruntă cu
realitatea și percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind
axate în principal pe viață în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii își pot formă sentimental
de respect și dragoste fata natura, față de om și realizările sale.
Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere,
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a
aptitudinilor.
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează
implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al
asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componentă
cognitivă și cea comportamentala.
In urmă plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot redă cu mai multă creativitate și
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt
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foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze
în acest sens.
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească
şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi
suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia
reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă
excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi că un act de
ridicare a nivelului cultural .
Serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viață școlarului. Din
punct de vedere educativ importantă acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului
precum și în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de
către cadrele didactice, le oferă elevilor răsplată primită după muncă, și de asemenea au un rol de
motivare, mai puțin semnificativ.
Concursurile școlare - sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru
diferite arii curriculare având, în același timp, o importantă majoră și în orientarea profesională a
elevilor, făcându-le cunoscute toate posibilități pe care aceștia le au. Concursuri precum "Cangurul"
sau Olimpiadele Școlare pot oferi cea mai bună sursă de motivație, determinând elevii să studieze în
profunzime și prin urmare să scoată rezultate mai bune la școală. Același efect îl pot avea
concursurile organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosfera
plăcută vor stimula spiritul de inițiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite
grupuri pentru a duce la bun sfârșit exercițiile și va asimila mult mai ușor toate cunoștințele.
Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găși modul de
rezolvare a lor şi
posibilitatea de a critică constructiv. Înainte de toate, este însă important că profesorul însăşi să fie
creativ.
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.
Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile
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extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea să şi nu prin produsul realizat de
acesta. Activitatea în afară clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masă de copii.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip
de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea,
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă..
Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea să
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi
resurselor de care dispune clasa de elevi .
Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali
în măsură în care :
•

valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor;

•

organizează într-o manieră plăcută si relaxanta timpul liber al copiilor contribuind la
optimizarea procesului de învățământ ;

•

formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;

•

copiii au teren liber pentru a-și manifestă în voie spiritul de inițiativă;

•

participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind un suport puternic pentru o
activitate susținută;

•

au un efect pozitiv pentru muncă desfășurată în grup;

•

sunt caracterizare de optimism și umor;

•

creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților;

•

urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ;

•

contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare,

la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi
valoroase.
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În societatea contemporană, educația îmbracă noi conotații date de schimbările din toate
domeniile sociale, accentul trecând de pe informativ pe formativ. Educația tinde spre un caracter
permanent, pe tot parcursul vieții și astfel, un curriculum unitar nu mai poate răspunde diversității
umane iar activitățile extrașcolare au un rol bine stabilit în formarea personalității elevilor.
În școala contemporană, eficiența educației depinde de pregătirea elevului pentru
participarea la dezvoltarea de sine și de măsura în care reușește să contribuie la dezvoltarea
personalității elevului, acest lucru realizându-se atât în cadrul orelor de curs cât și în afara lor, prin
activități extrașcolare. Învățământul are misiunea de a forma elevii sub aspect psiho-intelectual,
fizic și socio-afectiv pentru o integrare a elevului cât mai adecvată. De aceea se impune o îmbinare
a activităților curriculare cu cele extrașcolare.
Educația curriculară realizată prin procesul de învățare nu epuizează sfera influențelor
formative exercitate asupra copilului. Însă, rămâne timpul liber al copilului, timp în care alți factori
acționează –pozitiv sau negativ, asupra dezvoltării acestuia. Profesia de dascăl urmărește atât
acumularea de cunoștințe dar și pregătirea elevului pentru viață.
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Managementul activităților extrașcolare presupune proiectarea, organizarea, monitorizarea și
utilizarea unui set de instrumente de gestionare a relației profesor-elev și elev-elev. Utilizarea
acestor intrumente urmărește doua obiective la fel de importante:
–de a asigura reducerea stresului prin organizarea eficientă a activităților extrașcolare și
arelației cu elevii
–de a proteja sănătatea emoțională a copiilor și de a le asigura o dezvoltare armonioasă.
Aceste obiective trebuie realizate deoarece trăirile emoționale determină un comportament
decent, adecvat, cele mai multe dintre comportamentele violente și situațiile de indisciplină se
datorează problemelor emoționale ale elevilor.
Activitățile extrașcolare nu au un spectru rigid, punitiv, oferă o mare libertate de construcție
a învățării. Ele au cel mai larg și divers caracter interdisciplinar, oferă modalități eficiente de
formare/dezvoltare a caracterului copilului.
Copiii au creativitate, sete de investigare, de cunoaștere și au nevoie de acțiuni care să le
împlinească setea, să lecreeze stări de emoție profundă, descoperind, apreciind, formându-și
propriile convingeri, comportamente, atitudini.
Activitatea extrașcolară –componentă a educației nonformale
Educația nonformală reprezintă totalitatea acțiunilor pedagogice proiectate și realizate întrun cadru extradidactic, instituționalizat și/sau extrașcolar, sub îndrumarea unor cadre didactice
specializate. Ea vine să completeze educația formală, de bază, asigurând o învățare practică,
interdisciplinară. Educația nonformală se realizează atât sub egida școlii, ca activitate extrașcolară
(cercuri, serbări, concursuri, excursii) cât și în afara școlii, în instituții specializate în instruirea
nonformală (cluburile elevilor, studenților, taberele școlare), valorificând prin metode și forme
specifice conceptul de educație globală ce vizează dezvoltarea integrală a personalității copilului.
Școala este una din instituțiile sociale ale cărei rezultate influențează atât evoluția
beneficiarilor ei direcți cât și cea a comunității, este instituția care oferă servicii educaționale,
transmite cunoștințe, dezvoltă abilități, formează competențe, norme, valori recunoscute și
acceptate social. Ea funcționează într-o societate alcătuită din: familie, autorități, organizații
nonguvernamentale, guvernamentale etc.
Activitatea extrașcolară permite folosirea eficientă și plăcută a timpului liber al elevilor,
dezvoltarea vieții sociale, dezvoltarea capacităților lucrului în echipă, de a coopera în rezolvarea de
sarcini complexe, dezvoltarea voinței, formarea trăsăturilor pozitive de caracter.
Educația curriculară nu epuizează influențele formative exercitate asupra elevului iar în
acest cadru acționează și alți numeroși factori asupra dezvoltării acestuia. Activitățile extrașcolare
vin să ofere copilului alternative prin care să se miște, să se exprime liber, într-un cadru nonformal,
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să facă lucruri care îi plac, care îl pasionează, să experimenteze și să descopere lucruri. La început,
aceste activități se desfășurau în cluburile copiilor, în cadrul cercurilor de profil însă, varietatea
activităților a crescut și au devenit tot o școală. Pentru ca elevul să nu simtă o aglomerare a
programului, că este prea greu și prea mult trebuie ca alegerea activităților să fie în funcție de ce își
dorește copilul, ce îi face plăcere și îl interesează.
Conținutul activităților extrașcolare este elaborat conform intereselor elevilor, dorințelor lor,
corespunzător vârstei lor, cu teme de actualitate, cu un spectru larg către creativitate, inițiativă,
inventivitate, implicare. Activitățile pot contribui la dezvoltarea interioară, spre introspecție a
elevului, creșterea încrederii în sine, a spontaneității, creativității, dezvoltarea de opinii și a
inițiativei, a gândirii critice. Ele trebuie să fie atractive, cu scopuri concrete, cu noutăți, cu surprize
intelectuale și afective, să îmbine utilul cu plăcutul, să dea posibilitatea observării elevului în afara
clasei și să dezvolte personalitatea lui.
Activitățile extrașcolare trebuie să antreneze elevii în activități cât mai variate, bogate în
conținut, să cultive interesul spre activități socio-culturale care să ofere suport pentru reușita
școlară, să fructifice talentele personale. Acestea se vor desfășura într-un cadru nonformal,
informal, în care să participe și elevii cu dificultăți de implicare, afirmare, timizi și care să-și
potențeze intelectul.
Forme și metode de organizare a activităților extrașcolare
Ca forme de organizare a activităților extrașcolare se disting:
-

Vizite

-

Excursia școlară

-

Concursurile

-

Serbările tematice

-

Spectacolele

-

Parteneriatele educaționale

-

Concursurile sportive

Vizitele la muzee, expoziții, monumente, locuri istorice, case memoriale –constituie un mijloc
de valorificare istorică, culturală, folclorică a poporului nostru. Elevii pot observa fenomenele,
operele de artă, momentele legate de istoria locala, națională, vița și activitatea unor personalități
ale culturii și istoriei naționale, stimulează activitatea de învățare.
Excursiașcolară contribuie la îmbogățirea cunoștințelor elevilor legate de frumusețile locurilor
vizitate, cunoașterea și observarea reliefului, naturii, educarea dragostei față de patrie, a respectului
pentru natură, frumos, artă, cultură; face ca elevul să-și îmbogățească orizontul cultural-artistic,
experiența socială, să lege prietenii, să se integreze într-un grup. Are un rol însemnat în educarea
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elevilor în spiritul moralei civice, le dezvoltă deprinderi de manifestare colectivă, este o activitate
cu caracter atractiv, activ și mobilizator. Excursiile adâncesc relațiile elev-elev, elev-profesor, elevpărinte, îl reconfortează pe elev, îi prilejuiește însușirea însușirea de noi cunoștințe, consolidând
cunoștințele acumulate în cadrul formal, dezvoltă la copil sentimentul de apartenență la colectivul
din care face parte.
Concursurilesunt foarte atractive pentru elevi. Le dezvoltă acestora spiritul de competiție, de
fair-play, de inițiativă, se desfășoară într-o atmosferă plăcută și vor asimila cunoștințele mult mai
ușor. Elevii vor fi îndrumați să aibă toleranță față de ideile noi, să descopere probleme noi și să le
rezolve, să învețe să critice constructiv. În aceste activități, profesorul trebuie să fie, la rândul său,
creativ în abordarea temelor, să aleagă activitățile care se pliază pe centrul de interes și resursele
grupului pe care îl conduce. Obiectivele vor fi realizate în funcție de talentul cadrului didactic și de
dragostea sa față de copii.
Serbările școlare contribuie la afirmarea și formarea personalității elevului. Realizarea
programului artistic implică munca de creație a cadrului didactic, lărgește orizontul spiritual al
elevilor, îmbogățește trăirile artistice și afective. Micii artiști trebuie încurajați, li se va cere
seriozitate în actul artistic, repetiții. Serbările aduc bucurie în suflete, dezvoltă imaginația, rămân
momente de neuitat în viața fiecăruia. George Coșbuc spunea: „Ca să poți povesti sau cânta
copiilor, trebuie să-i iubești, să cauți să pricepi firea și lumea aparte în care trăiesc, să știi să
cobori până la nivelul personalității lor. Trebuie să iei parte împreună cu dânșii la toate
manifestările sufletești; într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de copil.”
Spectacolele sunt activități extrașcolare prin care elevul face cunoștință cu lumea artei. Elevii
sunt spectatori, spectacolele captează impresii puternice și apelează permanent la afectivitatea
copilului.
Parteneriatele educaționale sunt componente esențiale în organizarea școlii, clasei de elevi.
Parteneriatul educațional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane.Este un
concept și o atitudine în câmpul educației. Ca atitudine, parteneriatul presupune:
- acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite;
- egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună;
- interacţiuni acceptate de toţi partenerii;
- comunicare eficientă între participanţi;
- colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit;
- cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune).
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Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul
copilului la nivelul procesului educațional.El presupune o unitate de cerințe, opțiuni, decizii și
acțiuni educative între factorii educaționali.
Parteneriatul educațional se desfășoară împreună cu actul educațional propriu-zis. El se referă
la cerințe ca: proiectarea, decizia, acțiunea și colaborarea dintre instituții, influențe și agenți
educaționali.
Parteneriatul educațional se realizează între:
-instituțiile educației: familie, școală și comunitate;
-agenții educaționali: copil, părinți, profesori, specialiști în rezolvarea unor probleme
educaționale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuți etc.)
-membrii ai comunității cu influență asupra creșterii, educării și dezvoltării copilului (medici,
reprezentanți ai bisericii, ai poliției etc.);
-influențele educative exercitate în anumite momente asupra copilului;
-programele de creștere, îngrijire și educare a copilului;
-formele educației în anumite perioade.
Concursurile promovează valori culturale și etice fundamentale precum fair play-ul,
sensibilitatea și personalitatea elevilor suferă modificări pozitive, pentru a putea depista tinere
talente artistice pentru a fi promovate și cultivate și pot fi organizate între clase, școli, sau chiar
grupuri din aceeași clasă.
Proiectele contribuie și ele la dezvoltarea personalității copilului și implică copilul direct prin
personalitatea sa. Metoda proiectului implică muncă în echipă, fiecare elev va contribui la realizarea
temei cu ce are el mai bun, mai valoros în așa fel încât se va realiza un scop comun. Proiectele
educative se pot organiza la nivel național și internațional, elevii putându-și dezvolta abilități
artistice, literare, spiritul de echipă, își pot testa abilități, aptitudini, își vor pune în valoare calitățile
artistice.
Având la dispoziție instrumente, criterii de evaluare, activitățile extrașcolare organizate de
școală se pot bucura de sprijinul comunității, al autorităților și să implice cât mai multe persoane din
domenii diverse, parteneri diverși implicați în activitățile școlii. Fiecare unitate de învățământ are la
dispoziție Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun/ Școala altfel”, săptămână în care se pot
organiza activități extrașcolare de diverse tipuri, pe diverse teme. Activitățile se pot organiza și în
orice alte perioade din anul școlar însă cu predilecție în acea perioadă, ele fiind componente
educaționale foarte valoroase și eficiente. Cadrul didactic trebuie să aibă o atitudine creatoare, în
așa fel încât activitățile să permită stimularea creativă a elevilor, să crească interesul acestora pentru
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școală și pentru oferta educațională, să educe elevii, să îi încurajeze, să se evite critica, să se
urmărească modul de gândire și acțiune al lor.
Parteneriatul educațional – factor esențial în managementul școlar
În contextul unei societăţi care se schimbă, învăţămantul românesc trebuie să-şi asume o
nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective, parteneriatul
educaţional trebuie să devină o proprietate a strategiilor orientate către educarea tinerilor.
Odată cu schimbările ce se petrec în societatea românească apar exigenţele legate de
orientarea copiilor într-un univers informaţional dinamic, diversificat şi uneori contradictoriu şi
necesitatea racordării permanente a şcolii la realitate.
Pornind de la aceste exigenţe, asumarea şi practicarea efectivă a parteneriatului educaţional
trebuie să se bazeze pe un consens axiologic al tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea
educaţiei.
Pentru a realiza un parteneriat construit pe baza valorilor democratice trebuie să se opereze
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi.
Aceste schimbări fundamentale care condiţionează parteneriatul educaţional pot fi realizate prin
elaborarea şi derularea efectivă a unor proiecte educaţionale în regim de parteneriat.
Vă prezint câteva parteneriate educaționale încheiate de școala noastră cu
- Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu-Mureș –MIT ȘI ADEVĂR ÎN ISTORIE
- Casa Regală –ROLUL MONARHIEI ÎN MODERNIZAREA SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI
- Colegiul Național de Viticultură și Vinificație, Stăușeni, Republica Moldova –TRADIȚIE,
TINEREȚE, VOIE BUNĂ
- Liceul Teoretic „Salamon Erno” Gheorghieni –Multiculturalitate –limba, mijloc de integrare
socială
- Licee și școli din municipiul Adjud, Onești și Moinești –Trotușul, râul care ne unește
Proiectele au avut diverse obiective, au inclus mobilități atât de elevi cât și de cadre
didactice, au fost bogate în activități diverse, deosebit de atractive și educative pentru elevii
participanți, s-au legat prietenii, s-au schimbat opinii, toți au avut de câștigat.
În mod concret, realizarea parteneriatului începe prin constituirea unui grup partenerial, care
include pe lângă şcoală şi reprezentanţii diferitelor categorii şi instituţii ale comunităţii. Coeziunea
şi eficienţa grupului sunt condiţionate de asumarea şi promovarea unor valori comune la nivelul
tuturor partenerilor implicaţi;
-

asigurarea egalităţii şanselor în educaţie;

-

revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare;
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-

promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise;

-

încurajarea iniţiativei şi a participării;

-

dezvoltarea cooperării şi a colaborării;

-

structurarea disciplinei şi a responsabilităţii;

-

armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale;
În cadrul parteneriatului educaţional, şcolii îi revine rolul de promotor; catalizator şi

intermediar, prin reprezentanţii săi. Având trăsături caracteristice ce o deosebeşte de celelalte
organizaţii care funcţionează în cadrul comunităţii, unitatea şcolară poate transforma coordonatele
sale specifice în atuuri care să îi permită iniţierea şi/sau dezvoltarea parteneriatului educaţional.
Pentru a-şi asuma un asemenea rol, şcoala trebuie să admită o serie de principii fundamentale;
lărgirea caracterului participativ, al managementului şcolar, atragerea familiei ca principal partener
al şcolii, sensibilizarea tuturor categoriilor care pot avea o relativă disponibilitate în raport cu
problemele şcolii şi cu suţinerea sa.
O educaţie completă, înţeleasă atât în sens afectiv, cât şi instructiv, nu o pot oferi decât
familia şi şcoala, împreună. Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea unei
cerinţe esenţiale şi anume colaborarea permanentă şi nemijlocită cu şcoala, sprijinirea ei în
îndeplinirea funcţiei educative complexe, participarea părinţilor la activităţile şcolii.
Colaborarea familiei cu şcoala este o condţie importantă a unirii eforturilor în educarea
copiilor. Comportarea elevilor în şcoală şi în afara ei nu-i poate lăsa indiferenţi pe profesori şi pe
părinţi. Problemele tratate de profesori cu părinţii trebuie să reflecte necesităţile stringente ale vieţii,
ale şcolii, ale instruirii şi educării eficiente a elevilor, la soluţionarea cărora sunt angajate,
deopotrivă, şcoala şi familia. Privită în timp, familia a constituit prima şcoală a omenirii şi
constituie şi azi prima şcoală a copilului.
În relaţiile dintre şcoală şi părinţi pot să apară disfuncţii generate de: lipsa de interes din
partea părinţilor în raport cu educaţia şi cu evoluţia propriilor copii, problemele severe cu care se
confruntă unele familii, marginalizarea sau automarginalizarea unor familii defavorizate, resticţiile
care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. De aceea, şcoala trebuie să-şi asume ca
priorităţi:
- atragerea şi sensibilizarea familiei;
- elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte de parteneriat cu părinţii;
- comunicarea unor informaţii clare cu privire la şcoală, activităţile şi problemele ei;
- organizarea unor activităţi extraşcolare în regim de parteneriat;
- crearea unor asociaţii comune care să se unească părinţi ai elevilor, cadre didactice;
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În ultimul deceniu, pe fondul schimbărilor sociale parcurse de societatea românească, s-a
înregistrat o proliferare a organizaţiilor cu caracter nonguvernamental, care şi-au asumat roluri
specifice, inclusiv în domeniul educaţiei. O parte din aceste organizaţii au derulat proiecte şi
activităţi care au avut un impact semnificativ fie asupra educaţiei, fie asupra comunităţilor în cadrul
cărora unităţile de învăţământ îşi desfăşoară activitatea. Alături de aceste demersuri generale
organizaţiile s-au implicat în proiecte, activităţi adresate implicit educaţiei şi unităţii de învăţământ.
- consiliere şi orientare vocaţională ;
- consilierea părinţilor şi educaţia familiei ;
- facilitarea obţinerii unor resurse materiale şi financiare la dispoziţia unităţilor de
învăţământ;
- sensibilizarea instituţiilor şi categoriilor comunitare în raport cu şcoala şi
cu educaţia.
Managerul modern trebuie să ofere copiilor un mediu de experienţă bogat care să rezoneze
cât mai mult cu tendinţele interne ale copilului, care-i provoacă dezvoltarea, creşterea, să
înlesnească firesc şi simplu contactele umane, comunicarea socială, colaborarea, ştiind că ele sunt
condiţiile favorabile exprimării libertăţii persoanei.
Centrat pe redistribuire deciziei şi a contactului, managementul educaţional modern extinde
posibilitatea copiilor de participare la delimitarea şi susţinerea propriului lor destin, în condiţiile în
care apelează cât mai puţin la constrângere şi cât mai mult la cooperare.
Relaţia şcoală – familie în societatea românească
În familie, şomajul, sărăcia şi numărul crescând de familii dezorganizate, liberalismul prost
înţeles al educaţiei se răsfrânge asupra copilului, determinând slabirea morală si cea a afecţiunii
părinteşti, afectarea echilibrului psihic al protagoniştilor, abandonul şcolar, vagabondajul,
delincvenţa.
În şcoală, deşi există consens explicit în ceea ce priveşte prioritatea formativului asupra
informativului, o programă, un inspector pe probleme educative, preocupările educative în general
sunt neglijate sau plasate în derizoriu; dirigenţia este adesea o oră săracă în relația profesor-elev;
consilierea şi orientarea reprezintă deocamdată doar concepte frumoase; activităţile extracurriculare
lipsesc aproape cu desăvârşire fiind reprezentate, în cel mai fericit caz, de unele acţiuni
circumstanţiale.
Educatorul nu este deprins încă cu dialogul persuasiv. Lipseşte comunicarea, apropierea de
elev. Anturajul este puternic marcat de climatul social: delincvenţa juvenilă este în creştere,
fumatul, consumul de alcool, droguri şi vagabondajul au câştigat teren printre tinerii de vârste
fragede; violenţa, pornografia şi promiscuitatea au invadat strada.
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O şcoală de calitate şi de succes nu poate fi înţeleasă astăzi în afara unei redimensionări a
relaţiei şcoală – familie. Realitatea pare să confirme această supoziţie.
Cauzele sunt variate:
Climatul familial s-a deteriorat sub presiunea şomajului, grijilor materiale, pierderii
încrederii în valori, marasmului cvasigeneral;
Părinţii sunt încă victime ale vechii mentalităţi conform căreia absolvirea şcolii este
garantată din start. Ei aşteaptă încă „totul” de la şcoală. Puşi în faţa unor eşecuri şcolare ale copiilor
ei încă nu reacţionează în mod adecvat în raport cu obligaţiile lor fireşti, încurajând astfel apariţia
fenomenului de abandon şcolar, fuga de la ore, vagabondajul etc.;
Neînţelegându-şi corect rolurile, cadrele didactice şi părinţii se învinovăţesc reciproc. Şcoala
îi acuză pe părinţi de incompetenţă educaţională, de dezinteres, pretenţii exagerate şi chiar
agresivitate. Părinţii, în schimb, fie pretind profesorilor o atitudine mai intransigentă faţă de elevi,
confundând dialogul democratic elev – profesor cu familiarismul păgubos, fie le impută insuccesele
copiilor, neînţelegând exigenţele prezentului;
Oferta educaţională a şcolii este redusă sau inadecvată în raport cu aşteptările şi nevoile de
educaţie ale părinţilor, deoarece profesorii nu cunosc prea bine aceste nevoi şi nici nu se ocupă de
ele; în plus, lipsesc formele instituţionalizate moderne şi active de educaţie a părinţilor şi de
parteneriat, forme care ar trebuie să ia locul celor rutiniere şi formale de până acum;
Constatăm eşecul şcolar al multor elevi din clasele sociale defavorizate. În faţa acestei
situaţii, educatorii şcolari greşesc şi ei adeseori catalogând de la bun început elevii şi păstrând
această atitudine discriminatorie pe durată lungă, de obicei până la sfârşitul ciclului şcolar.
Relațiile dintre școală și familie sunt fundamentale pentru buna funcționare a sistemului
educațional și succesul școlar al elevilor, implicarea părinților în viața școlii trebuie să fie o
preocupare constantă din partea școlii, părinții, la rândul lor trebuie să înțeleagă beneficiile
participării în viața școlii, asupra propriului copil dar și asupra comunității.
...Concluzii
Copilul dispune nu numai de capacitatea de a se juca şide a învăţa, ci şi de aceea de a crea.
Creaţiile elevuluidovedesc că viaţa lui interioară este destul de bogată, că intenţiile lui depăşesc cu
mult posibilităţile de care dispune. El este capabilsă obţină produse noi, neobişnuite, originale, chiar
dacă acesteasunt noi şi originale doar pentru el. “Fiecare individ posedă o dozăde creativitate, dar
depinde cum o valorifică”.
În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu
plăcere şi să fie interesat deactivităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor,în
mod sistematic şi organizat informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice
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accesibile, formându-seastfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, dea
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează
în propria lui comportare.
Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri esteoriginalitatea şi creativitatea
copilului în redarea impresiilor propriidespre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi
intensitateatrăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ -participativ, permiţând
copilului să construiască relaţii sociale,să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să
rezolveprobleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri.
Fiind cea mai pură formă a gândirii simbolice, are o contribuţiemajoră în dezvoltarea
intelectuală.Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca
persoane inteligente, sigure pe elecapabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct
devedere cultural în această societate plină de pseudo-cultură.
În cadrul activităţilor didactice şi extracurriculare, alăturide îndrumătorii lor, aceştia
dovedesc creativitate, imaginaţie,atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate.
Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferăposibilitatea educatorilor să-i ajute
să se implice, să-şi cunoascăfoarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa
colectivului prin mijloace proprii.
Totodată serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc
deeducare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ţinutei corecte, darşi a posibilităţii de a se
transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun preşcolarii
interpretând roluricare au ca scop date şi obiceiuri ale poporului românesc, ei au fostajutaţi astfel să
redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului ci a dansului popular în
timpul desfăşurării acestei activităţii extracurriculare.
Scopul acesteiactivităţii a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare laobiceiurile şi
tradiţiile populare româneştii, urmărind reconsiderareaşi valorificarea trăsăturilor specifice
poporului nostru prininterpretare de roluri, a dansului popular şi a "îmbrăcării" unorcostume
populare, oferind astfel un strop de tradiţie.
Activităţile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le
interesul producându-le bucurie,uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun unefort
suplimentar. În cadrul acestor activităţii sunt atraşii şi copii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând
astfel să se tempereze înpreajma colegilor lor - “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să
aprecieze” (D.I. Nolte)
Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a
unui copil, spunpsihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai
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uşor cu cei din jur şi va putea să exceleze înanumite domenii spre care are înclinaţii. Astfel de
activităţi îl ajutăsă-şi canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi să-şi dezvolte
spiritul de competiţie. Implicarea copilului într-oactivitate extraşcolară trebuie să aibă loc în jurul
vârstei de şase-şapte ani.
Aceasta este vârsta la care el începe să descopere lucrurile care îi fac plăcere. În plus, când
este foarte mic, estepreocupat mai degrabă de jucării şi nu va da atenţie activităţilorsolicitante.
Potrivit psihologilor, în alegerea programului din afara orelor de curs trebuie să se ţină cont şi de
opţiunile copilului. În caz contrar, acesta nu se va implica cu plăcere în activităţilerespective. Un alt
aspect important este legat de numărulactivităţilor extraşcolare, care nu ar trebui să fie mai mult de
două.
Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i ocupe tot timpul liber, ci să-i rămână un interval şi
pentru relaxare şi pentru joc. Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin activităţile
extracurriculare propuse au fost stimularea şi educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi mărirea
stabilităţii atenţiei, sporirea capacităţii de rezistenţă la efort, stimularea sensibilităţii estetice.
Rolul acestor activităţii extracurriculare este oferireacopiilor de oportunităţii multiple de
recreere, dezvoltarea spirituluide competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al
aptitudinilor, stimularea imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei. În cadrul spectacolelor de teatru
relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri
şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile
interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în
vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţii bogate şi prin
considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor
extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru
cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperii lucruri noi.
Elevii trebuie convinși să participe la activităţi, cu ajutorul tuturor metodelor pe care le
putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine
mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe voluntar.
Grija educatorului trebuie să fie ca obiectivele instructiv educative propuse să fie urmărite, să
primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe şi momente recreative
pentru a obţine nişte rezultate extraordinare. Menirea cadrului didactic este de a trezi curiozitatea
viitorilor indivizii ai societăţii de ale potoli această curiozitate şi de a-i pregăti pentru viaţă, atât cu
ajutorul activităţilor didactice desfăşurate la clasă cât şi prin intermediul activităţilor
extracuriculare.
104

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
BIBLIOGRAFIE:
1. Brătianu C. –Management strategic, București, Editura Litera, 2000
2. Ciobanu I. –Management strategic, Iași, Editura Polirom, 1998
3. Ciubuc Iuliana -Armonia naturii, Editura Aureo, Oradea, 2011
4. Ignaton E. –Principii, stiluri, metode și tehnici de management, Timișoara, Editura Eurobit,
1997
5. Mangri F, Elisei E, Dorobeti T, Bucovală G -Experienţe didactice şi pedagogice de succes,
Poarta Albă, 2010
6. Nicola I. –Tratat de pedagogie. Pedagogie, București, EDP, 1995
7. Russu C., Verboncu I. –Metodologii manageriale, București, Editura Universitară, 2008
8. http://www.nonformalii.ro/concepte/caracteristicile-educatiei-nonformale

METODA ÎNVĂŢĂRII PRIN PROIECTE DE SERVICIU ÎN FOLOSUL
COMUNITĂȚII

PROF.COCOS GABRIELA
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ,,MATEI BASARAB’’ RÂMNICU VÂLCEA

Cum contribuie metoda învăţării prin proiecte de serviciu în folosul comunităţii la
dezvoltarea tinerilor? Dar la dezvoltarea comunităţii? De ce recomand altor profesori să
testeze această metodă educaţională?

Învăţarea bazată pe proiecte in folosul comunitati oferă o mulţime de beneficii, atât pentru
elevi, cât şi pentru profesori.Un număr din ce în ce mai mare de analisti susţin utilizarea învăţării
prin proiecte în şcoli cu scopul de a implica elevii, de a reduce absenteismul, de a stimula
dezvoltarea capacităţilor de învăţare prin cooperare şi de a creşte performanţele .
Avantajele învăţării bazate prin proiecte sunt multiple :
•

creşterea prezenţei la ore, creşterea gradului de încredere în sine şi îmbunătăţirea atitudinii
faţă de învăţare

•

elevii implicaţi în proiecte isi asuma o responsabilitate mai mare pentru propriul proces de
învăţare decât în cazul activităţilor bazate pe modele tradiţionale
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•

isi dezvolta abilitati de comunicare si colaborare prin rezolvarea problemelor,au acces la o
gamă mai largă de oportunităţi de învăţare în sala de clasă, oferind o strategie de implicare a
elevilor din medii culturale diverse

Pentru mulţi elevi, acest stil de învăţare este unul foarte atractiv deoarece derivă din
autenticitatea experienţelor. Elevii îşi asumă rolul şi comportamentul celor care lucrează într-un
anumit domeniu. Fie că realizează un film documentar despre probleme de mediu, elaborează o
broşură turistică pentru a evidenţia locurile cu semnificaţie istorică din comunitatea lor sau
realizează o prezentare multimedia despre argumentele pro şi contra construirii unui mall, elevii
sunt implicaţi în activităţi reale, care au semnificaţie dincolo de sala de clasă sau şcoală.
Pentru profesori, printre avantajele suplimentare, se numără dezvoltarea profesionalismului şi a
colaborării cu colegii, precum şi posibilităţile de a construi relaţii cu elevii .În plus, mulţi profesori
apreciază disponibilitatea unui model care se adresează unor categorii diverse de elevi prin existenţa
unei game variate de oportunităţi de învăţare. Profesorii descoperă că elevii care beneficiază cel mai
mult de învăţarea prin proiecte tind să fie aceia, în cazul cărora metodele de instruire tradiţionale nu
sunt eficiente.
Cum transformă un astfel de model o clasă tradiţională?
* Există o problemă fără răspuns predeterminat.
* Există o atmosferă de tolerare a greşelii şi a schimbării.
* Elevii iau decizii pe baza unui cadru.
* Elevii definesc procesul prin care se va ajunge la o soluţie.
* Elevii au ocazia de a reflecta asupra activităţilor.
* Evaluarea este continuă.
* Rezultatul este un produs final a cărui calitate va fi evaluată.
Pentru elevii obişnuiţi cu experienţele şcolare tradiţionale, aceasta presupune o transformare:
•

de la respectarea unor ordine pentru desfăşurarea activităţilor la orientarea propriilor
activităţi de învăţare;

•

de la memorare şi repetare la descoperire, integrare şi prezentare;

•

de la ascultare şi reacţie la comunicare şi asumarea responsabilităţii;

•

de la cunoştinţe la fapte, termeni şi conţinuturi care servesc la înţelegerea proceselor;

•

de la teorie la aplicarea teoriei;

•

de la dependenţa de profesor la puterea de a lua decizii

Care sunt provocările pentru profesori?
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Profesorii care doresc să folosească metoda proiectului la clasă s-ar putea să fie nevoiţi să adopte
noi strategii de instruire pentru a avea rezultate. Majoritatea cadrelor didactice nu au fost învăţate
să-şi asume rolul de ghid sau facilitator şi să predea în acest mod.
Metodele de instruire directă care se bazează pe manuale, expuneri şi evaluări tradiţionale nu
funcţionează prea bine în cadrul unui proces de instruire deschis, interdisciplinar, caracteristic
învăţării pe bază de proiecte. Profesorii mai degrabă „antrenează” şi „modelează” şi vorbesc mai
puţin.
Ei trebuie să fie pregătiţi pentru a accepta „abaterile de la direcţie” care pot interveni pe parcursul
desfăşurării unui proiect .Profesorii se pot afla în situaţia de a învăţa ei înşişi alături de elevi pe
măsură ce proiectul se desfăşoară.
Provocările specifice cu care se pot confrunta profesorii includ:
* recunoaşterea acelor situaţii care pot contribui la realizarea unor proiecte bune
* structurarea problemelor ca oportunităţi de învăţare
* colaborarea cu colegii pentru a dezvolta proiecte interdisciplinare
* „administrarea” procesului de învăţare
* integrarea corespunzătoare a tehnologiilor
* conceperea unor metode şi instrumente de evaluare autentice
Într-adevăr, trebuie să existe disponibilitate din partea profesorilor de a-şi asuma riscuri pentru a
depăşi provocările iniţiale. Sprijinul din partea conducerii şcolii poate ajuta la implementarea unor
orare mai flexibile, cum ar fi cele cu mai puţine discipline pe zi sau planificarea pe echipe, care să
le ofere profesorilor şi oportiunităţi de dezvoltare profesională.

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
ELEVILOR
PROF. PETRESCU CARMEN
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 PRUNDU, JUD. GIURGIU

Alături de lecţie, care este forma principală de organizare a procesului de învăţământ, în
practica muncii educative se folosesc şi alte forme de activitate, organizate de şcoală sau de diferite
instituţii extraşcolare.
Între acestea, munca în afara clasei şi extraşcolară ocupă un loc deosebit de important. Rolul
acestora din urmă este de a contribui la dezvoltarea personalităţii elevilor.
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Contribuţia pe care o poate aduce activitatea în afară de clasă şi de şcoală a elevilor la
pregătirea lor pentru munca profesională de mai târziu şi pentru viaţă este deosebit de importantă.
Prin aceste activităţi, elevii se familiarizează cu munca şi viaţa societăţii. Ele oferă elevilor
posibilitatea de a aplica în practică cunoştinţele dobândite şi de a cunoaşte mai profund viaţa, printrun contact neîntrerupt şi organizat cu diferitele ei aspecte. Activităţile amintite reprezintă un mijloc
complex şi foarte indicat pentru a lărgi şi întări pregătirea practică a elevilor.
Necesitatea muncii în afara clasei şi a celei extraşcolare a elevilor este determinată, în
primul rând, de complexitatea sarcinilor instructiv-educative şi de caracterul scopului educaţiei:
dezvoltarea intelectuală a tinerei generaţii în vederea integrării în realităţile vieţii sociale. Rolul şi
importanţa ei decurg din locul pe care-l ocupă în ansamblul procesului instructiv-educativ şi din
contribuţia pe care o aduce la dezvoltarea armonioasă a elevilor.
Într-adevăr, practica muncii educative arată că dezvoltarea armonioasă a elevilor nu este
posibilă numai prin activitatea desfăşurată la lecţii, în clasă. Însuşirea cunoştinţelor, dar mai ales
formarea priceperilor şi a deprinderilor, a unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter, necesită
organizarea unui vast sistem de acţiuni educative şi completarea măsurilor utilizate în procesul de
învăţământ cu altele care să înlesnească atingerea scopului urmărit.
Necesitatea legării tot mai strânse a şcolii de viaţă, a pregătirii elevilor pentru munca
productivă, organizarea raţională a timpului lor liber şi nevoia stimulării înclinaţiilor şi aptitudinilor
individuale ale acestora impun folosirea, în procesul muncii instructiv-educative, a unor forme de
activitate variate şi cât mai corespunzătoare. Orice activitate desfăşurată de elevi în clasă, în afară
de clasă sau în instituţiile extraşcolare, în vederea realizării scopului educaţiei, sub îndrumarea
şcolii, constituie o măsură care face parte din sistemul muncii instructiv-educative, o verigă din
lanţul educaţiei.
Activitatea instructivă şi educativă organizată, îndrumată şi realizată de şcoală, împreună cu
elevii, în afara planului de învăţământ şi a programelor şcolare, se numeşte activitate în afară de
clasă. Astfel de activităţi pot fi, de exemplu, manifestările culturale din şcoală (serate, simpozioane,
serbări, concursuri, etc.), excursiile şi vizitele, muncile de utilitate socială etc. Activitatea
multilaterală de instruire şi educare a copiilor, desfăşurată în cadrul diferitelor instituţii şi
organizaţii în afara şcolii, se numeşte activitate extraşcolară. Asemenea instituţii sunt palatele
copiilor, teatrele şi bibliotecile pentru copii, etc.
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Între munca în afară de clasă şi de şcoală, pe de o parte, şi între activitatea desfăşurată la
lecţii, pe de alta, există o foarte strânsă legătură. Fără a fi o simplă continuare a lecţiilor, fără a
dubla sau a repeta procesul de învăţământ, activitatea în afară de clasă şi extraşcolară se leagă
organic de munca şcolii şi serveşte realizării sarcinilor instructive şi educative ale acesteia. Prin ea
se lărgesc, se adâncesc şi se fixează cunoştinţele, priceperile şi deprinderile dobândite de elevi în
procesul de învăţământ sau în afara acestuia.
Marea varietate a formelor muncii în afară de clasă şi extraşcolare oferă un sprijin efectiv şi
multilateral realizării tuturor sarcinilor educaţiei. Munca în afară de clasă şi de şcoală vine, cu alte
cuvinte, să sprijine, să completeze şi să desăvârşească acţiunea desfăşurată de şcoală în cadrul
procesului de învăţământ.
Activitatea în afară de clasă şi de şcoală poate oferi un ajutor însemnat în realizarea
educaţiei, în următoarele direcţii:
a) Lărgirea orizontului de cultură generală a elevilor, precum şi stimularea interesului lor
pentru diferitele ramuri ale ştiinţei.
b) Îndrumarea şi dezvoltarea intereselor şi înclinaţiilor, a aptitudinilor de creaţie şi a
talentelor elevilor în diferite domenii ale culturii şi artei. Dezvoltarea intereselor culturale şi
artistice ale elevilor, prin îndrumarea lecturii lor particulare, prin recomandarea unor spectacole de
teatru, cinematograf etc., prin discuţii, lectura presei etc., contribuie mult la ridicarea nivelului lor
cultural şi artistic.
Urmărind îmbogăţirea şi adâncirea cunoştinţelor primite la lecţii, precum şi aplicarea
acestora în practică pe o scară tot mai largă, şcoala şi instituţiile extraşcolare contribuie, nu numai la
instruirea elevilor, ci şi la educarea lor în spiritul cerinţelor societăţii. Legând teoria de practică,
dăm trăinicie pregătirii elevilor şi le uşurăm încadrarea de mai târziu, în muncă şi societate.
Antrenarea copiilor în diferite activităţi, cunoaşterea şi stimularea particularităţilor psihice
individuale ale acestora, încurajarea şi promovarea lor contribuie la dezvoltarea personalităţii
copiilor şi asigură dezvoltarea lor multilaterală şi armonioasă.
Organizarea unor astfel de activităţi variate, în care teoria şi practica se îmbină armonios,
înlesneşte în acelaşi timp îndrumarea şi orientarea profesională a elevilor.
Prin natura şi formele ei de organizare, activitatea în afara clasei şi şcolii susţine dezvoltarea
iniţiativei, cultivă interesele şi aptitudinile copilului şi le îndrumă în direcţia indicată de înclinaţiile
sale şi de cerinţele societăţii. Exercitarea aptitudinilor artistice ale elevilor în diferite activităţi duce
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la lărgirea orizontului lor artistic, la dezvoltarea simţului pentru frumos şi la înţelegerea frumosului
din artă, din natură şi din viaţa socială.
c) O altă sarcină care revine muncii în afară de clasă şi de şcoală este atragerea şi stimularea
participării active a elevilor, pe măsura puterilor lor, la munca şi la viaţa socială. Punând elevii în
situaţia de a colabora la diferite acţiuni sociale, sau de a îndeplini anumite munci de utilitate socială,
îi vom ajuta să înţeleagă, să preţuiască munca şi să se convingă de faptul că pot fi şi ei folositori
societăţii noastre. Asemenea activităţi oferă posibilităţi multiple şi variate, nu numai pentru
consolidarea şi adâncirea cunoştinţelor dobândite în şcoală, ci şi pentru aplicarea lor în practică.
d) Diferitele forme ale muncii în afară de clasă şi extraşcolare oferă posibilităţi pentru
îmbogăţirea şi aprofundarea reprezentărilor şi noţiunilor morale, pentru elaborarea unei conduite
morale, pentru dezvoltarea noilor trăsături de caracter, prin participarea elevilor la munca de
utilitate socială, prin angrenarea lor la diferite acţiuni colective. Ele duc la întărirea colectivului de
elevi şi la creşterea simţului lor de solidaritate şi răspundere morală.
e) De o însemnătate deosebită este şi justa organizare a timpului liber al elevilor şi
recomandarea mijloacelor de distracţie. Organizarea timpului liber nu înseamnă suprimarea lui, ci
analizarea energiei copiilor astfel ca ea să fie cheltuită într-un mod plăcut şi util. Găsind ocupaţii
interesante şi atrăgătoare pentru copil, instructive şi recreative, orientând într-o direcţie sănătoasă
preocupările, jocurile şi distracţiile sale, îi formăm deprinderea de a utiliza raţional timpul liber şi
prevenim în acest fel apariţia unor manifestări negative în conduita copilului.
Este necesar însă ca în decursul unui an şcolar să fie cuprinse din fiecare domeniu mai multe
activităţi, astfel ca sistemul muncii în afară de clasă şi de şcoală să permită realizarea treptată şi
continuă a diferitelor sarcini ce le revin elevilor în cadrul educaţiei. Planificarea acestor activităţi
poate îmbina muncile de sezon cu cele care nu sunt legate de o anumită perioadă a anului, astfel
încât ele să fie repartizate relativ uniform şi fără a-i supraîncărca pe elevi. În felul acesta, serile de
lectură, munca în cercuri, excursiile, muncile de utilitate socială etc. pot fi îndeplinite cu uşurinţă în
tot cursul anului.
Activitatea în afara clasei şi şcolii trebuie să completeze şi să dezvolte mai ales acele aspecte
ale educaţiei, pe care activitatea din clasă nu le poate consolida suficient, cum sunt: spiritul de
iniţiativă, autocontrolul, capacitatea de organizare, munca independentă etc.
Realizarea acestor sarcini presupune cunoaşterea particularităţilor şi cerinţelor pedagogice
ale activităţilor în afară de clasă şi extraşcolare.
În concluzie, activităţile în afara clasei trebuie pregătite cu aceeaşi seriozitate şi cu acelaşi
simţ de răspundere ca activitatea pentru lecţie.
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Prin activităţile extradidactice în procesul instructiv-educativ, elevii desfăşoară o muncă în
grup, factor deosebit de important care contribuie la cultivarea capacităţilor creatoare: elevii învaţă
să-şi controleze argumentarea, intră în acţiuni competitive; astfel îşi formulează mai limpede ideile,
convingerile, făcându-se înţeleşi de alţii şi dezvoltându-şi inteligenţa prin multiple operaţii.
Profesorului, aceste forme de activitate îi oferă posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine elevii,
de a se apropia mai mult de ei, de a-i înţelege, de a le afla preferinţele, înclinaţiile, atitudinile şi de
a-i forma pentru viitor, pentru viaţă.
Bine organizate, metodic desfăşurate, aceste activităţi în afara clasei şi a şcolii trebuie să
constituie mijloace instructiv-educative importante.
BIBLIOGRAFIE:
1. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007
2. Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
3. Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
PROFESIONALĂ
PROF. ING. RADU ALINA SIMONA
LICEUL TEHNOLOGIC „CĂPITAN NICOLAE PLEŞOIANU”

PROF. ING. HERESANU FELICIA GEORGETA
LICEUL TEHNOLOGIC „CĂPITAN NICOLAE PLEŞOIANU”
RÂMNICU VÂLCEA

„Într-o şcoală modernă, predarea se sprijină, în mare măsură, pe activitatea independentă
şi productiv-creativă a elevilor. Aceştia sunt îndrumaţi să întreprindă propriile căutări şi să
elaboreze idei, astfel de acţiuni constituind o sursă puternică de continuă dezvoltare a
competenţelor”.1

I. Albulescu, M. Albulescu, Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică aplicată, Editura
Polirom, Iaşi, p.69.
1
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Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept “orice activitate
educaţională, intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei
conţinut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării invăţarii
ăi cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal
(stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)”.
Dezideratele educaţiei nonformale sunt în stransă legătură cu realizarea următoarelor finalităţi:
• să largeasca si sa completeze orizontul de cultura, imbogatind cunostintele din anumite
domenii,
• să creeze condiţii pentru “desăvârşirea profesională sau iniţierea într-o nouă activitate”,
• să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate,
• să contribuie la recreerea şi la destinderea participanţilor precum şi la petrecerea
organizată a timpului liber,
• să asigure cadrul de exersare şi de cultivare a diferitelor inclinaţii, aptitudini şi capacităţi,
de manifestare a talentelor.
În contextul unei societăţi care se schimbă, operând modificări de formă şi de fond la nivelul
tuturor subsistemelor sale, învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectiva asupra
funcţionarii şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul educaţional trebuie
să devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti.
Răspunzând cerinţelor sociale

şi şcoala noastră şi-a orientat întregul ei demers asupra

elevilor, care trebuie să devină centrul de interes al parteneriatului practicat în domeniul educaţiei
şcolare. Formarea profesională reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici prin care se asigură
pregătirea necesară dobândirii competenţelor profesionale minime pentru obţinerea unui loc de
muncă sau dezvoltării de noi competenţe.
Sistemul de educatie se bazează în primul rând pe dezvoltarea în rândul tinerilor a anumitor
competențe. Unele din ele sunt căutate pe piața muncii, altele din păcate nu au nici o aplicabilitate
practică nici pe piața muncii și nici în viața noatră cotidiană.
Se pune întrebarea dacă în școala românescă de astăzi se mai învață prin activităţi plăcute şi
motivante,ceea ce pedagogia modernă numește educația non-formală. Esența acestui demers
didactic sunt abilităţile câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime, în afara sistemului
şcolar, prin care se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în
practică.Avantajele acestui tip modern de instruire?!Fără stresul notelor din catalog, fără disciplină
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rigidă,fără teme obligatorii. Ce stimulează în rândul elevilor?!Gândire critică,implicare în forme
necondiționate de „CE” şi „CUM” să predai şi să înveţi, responsabilitate,cooperare.
Educaţia non-formală se bazează pe activităţi diverse şi atractive pe teme variate şi flexibile,
învăţarea prin practică constituind principalul element. Un alt rol al acesteia este de a evidenţia
calităţile individuale ale participanţilor şi de a-i încuraja să înveţe de la egal la egal unii de la alţii.
Pentru ca educaţia non-formală să-şi atingă scopul este necesar ca aceasta să îndeplinească anumite
criterii din punct de vedere calitativ precum: diversitatea metodelor folosite, implicarea în mod egal
şi activ a tuturor participanţilor, existenţa unei logistici care să permită desfăşurarea de multiple
activităţi, principalul obiectiv să fie găsirea de soluţii iar persoanele însărcinate cu formarea
participanţilor să fie calificate în domeniul respectiv.
Lucrarea prezintă ca exemplu de bună practică realizarea unei excursii la punctul de lucru al
unui agent economic din judeţ.
În acest caz chiar dacă profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se pot manifesta
spontan și liber. Adultul nu își impune punctul de vedere, cel mult sugerează, cooperează și îi
sprijină să devină buni organizatori ai propriei activități. In prim-plan se află educabilul, în plan
secund rămânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul să își poată valorifica abilitățile
organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilității. Paleta de strategii
didactice variate oferă elevului șansa de a acumula experiențe de viață prin contactul nemijlocit cu
oamenii, cu fenomenele de cultură materială și spirituală. Educatul devine resursă, producător, lider
de opinie, cu alte cuvinte, participant activ la propria învățare.
S-a demarat cu elevii în săptămâna „Să fii mai bun, să ştii mai multe” o excursie în zona
Horezu la un pod aflat în construcţie. O importanţă deosebită o are urmărirea în mod real a modului
de lucru cu utilajele, fazele necesare execuţiei, ceea ce duce la consolidarea cunoştinţelor elevilor
noştri. Tema primită de elevi a fost realizarea unui reportaj având cu titlu “Ce utilaje se folosesc în
construcţia unui pod?”. În realizarea acestui reportaj s-a alcătuit grupul de elevi ţinând cont de
doleanţele lor. Podul în construcţie se află în comună Costeşti, peste răul Bistriţa spre Mănăstirea
Arnota. Firma care îl construieşte este firma RAJDP Vâlcea cu care avem încheiat un parteneriat
educaţional privind efectuarea orelor de instruire practică.
Ca etape de realizare a reportajului elevii au avut un plan de lucru ce conţinea:
1. Identificarea evenimentului (subiectul de reportaj Utilaje folite în construcţia unui pod)
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2. Culegerea informaţiilor ( se fac vizite la locul unde se realizează construcţia , se identifica
utilajele folosite, se discuta cu echipele de muncitori, se analizează situaţiile prezentate, se discuta
cu oficialităţile privind realizarea acrestui obiectiv)
3. Selectarea informaţiilor culese (de la cine culeg informaţiile, se fac fotografii, se reţin
anumite momente interesante/spectaculoase etc.)
4. Redactarea textului (se realizează în echipa, în funcţie de capacităţile elevilor din clasa)
Pentru prezentarea formei finale la şcoală s-a organizat un concurs cu tema „ Cel mai bun
reportaj câştigă!”, Urmând că elevii să fie premiaţi.
Formă finală. Podul peste răul Bistrita face legătură între centru si Manastirea Arnota.
Proiectul contribuie la creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei, facilitarea accesului pietonilor şi
a autovehiculelor, la reducerea poluării rezultate din emisii şi noxe. De asemenea, va creşte calitatea
serviciilor publice (salvare, pompieri), se va reduce suprasolicitarea prin trafic a zonei, se vor crea
condiţii optime de desfăşurare a activităţii operatorilor de transport din zona, un acces mai rapid la
serviciile medicale, de învăţământ, administrative, juridice pentru populaţia din zona. Totodată, se
va realiza o creştere a volumului şi a calităţii transportului, precum şi o satisfacere mai bună a
nevoilor de deplasare a cetăţenilor. Podul peste răul Bistriţa având o lungime de 60 m şi o lăţime de
8 m şi lucrarea fiind executată în intregima de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri
Vâlcea. Care sunt utilajele folosite?
1. La realizarea terasamentului se foloseşte un autogreder. Elevul P a surprins lucrul unui
autogreder pe malul râului utilizat la lucrarile de terasamente pentru a putea apoi construi piciotul
podului.
2. Pentru forarea în teren şi apoi pentru turnarea pilei a fost realizată prin folosirea unei instalaţii
Kelly. Elevul C. a surprins exact etapa în care se turna betonul. Se observă şi echipa de muncitori.
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3. Pentru ridicarea grinzilor pe piloni se foloseşte o automacara cu braţ telescopic. În acest caz
elevul A. a surprins aşezarea pe malul râului a containerelor pentru muncitori. Echipele de
muncitori au fost aduse din difete zone ale judeţului. Lucrul la pod s-a efectuat până seara târziu.
4. Pentru a avea sursă de curent pe şantier se folosesc grupuri electrogene. Elevul B. a surprins
lucrul la montarea armăturilor pe pod şi apoi faza în care se toarnă betonul.

5. Elevul Y a surprins modul în care autobetoniera împreună cu pompa de beton este folosită pentru
turnarea betonului. Excavatorul cu cupă inversă este folosit pentru amenajarea malurilor râului.

Forma finala a fost premiata
Concluzii
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a elevului , la educarea lui cetăţenească şi
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe elev , îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.
Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să
înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un
act de ridicare a nivelului cultural .
BIBLIOGRAFIE:
1.Joiţa, E.. (2007). Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare cognitiv-constructivistă. Bucureşti:
E.D.P..
2. Manolescu, M.. (2004). Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie. Bucureşti: Meteor Press.
3. Manolescu, M.; Panţuru, S.. (2008). Teoria şi practica evaluării educaţionale (activităţi, conduite, rezulate) formale
şi nonformale: structuri, forme, funcţii, relaţii, mecanisme, disfuncţii. Strategii şi metode de evaluare şi autoevaluare.
Oreintări noi. Aplicaţii. În Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R.B., Pânişoară, I.O. (coord.). Pregătirea psihopedagogică.
Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. Iaşi: Editura Polirom.

INFLUENȚA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE IN PROCESUL DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
PROF. DR . NICA ELENA LOREDANA
C.N.I MATEI BASARAB- RM. VÂLCEA

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia
extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în
formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de cea
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele.
Exemple de activităţi extraşcolare Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice,
case memoriale – orgnizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale,
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi
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fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale,
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale
muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în
cadrul lecţiilor. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive,
stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. De la
cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu
obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au
la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate
în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi o percep active.
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Am acordat importanţa
cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a copiilor. Acestea au fost un bun
prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental apartenenţei la colectivitatea
din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa
spectatorilor. Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive
pentru elevi. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală,
acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea
concursurile organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă
placută ,vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite
grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea
valorilor, etc.
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Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi
asupra integrării sociale în general. Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate
de şcoli, spre deosebire de participarea la activităţi nestructurate (uneori incluzându-le şi pe cele
organizate în şcoli) se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor
(Feldman şi Matjasko, 2005): performanţă şi rezultate şcolare mai bune; coeficienţi de abandon
şcolar mai scăzuţi; o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai
puţine griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială; un grad mai scăzut de abuz de
alcool şi droguri; un grad mai scăzut de activitate sexuală în rândul fetelor; un nivel scăzut de
comportamente delincvente, incluzând arestări şi comportamente antisociale.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune
clasa de elevi .
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back
pozitiv.
BIBLIOGRAFIE :
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de
învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de
instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi
continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom,
Bucureşti, 2002, pg. 87;
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

PROF. ÎNV. PRIMAR ŞERBAN DIANA-CRISTINA
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ “ MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA

,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor...”(Maria Montessori-,, Descoperirea
copilului”)
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales
de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe
formativ.
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate,
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.
Procesul educaţional din şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în şcoală în afara activităţilor obligatorii
sau activităţilor desfăşurate în afara şcolii. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub
îndrumarea atentă a învăţătoarelor. Astfel , fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine
tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară , adică cea realizată dincolo de procesul de
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim
cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a
individului.
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării
personalităţii copiilor.
Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media şi ne
referim la televizor, calculator şi internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea
copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai
presus de toate slab dezvoltaţi intelectual. Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.
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Activităţile de acest gen cu o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de
acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul
naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul
acţiunilor turistice, şcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de
om şi de realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură , copiii pot reda cu mai multă
creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii , în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.
Plimbările prin parc din această toamnă, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se
pregăteau de plecare, frumuseţea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici,
creându-le emoţii estetice. La această vârstă copii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se
spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca dascăli trebuie să oferim în
mod gradat , în acord cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi
educative privind protejarea mediului înconjurător:curăţarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea
unor animale.
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul de ţară, natură, artă, cultură.
Prin excursii, copii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel
să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor,
locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti.
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor
contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un
mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.
Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoli,
prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.
Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de
spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii
puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.
Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv, poate
constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea
unor acţiuni interesante. De exemplu : vizionarea emisiunilor muzicale , de teatru

de copii,

distractive sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează
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complementarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de
activitate: muzică , sport , poezie, pictură.
Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacţie, prin
faptul că arta filmului dă copiilor iluzia realităţii.
Învăţătoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea
emisiunilor de televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au
o influenţă pozitivă mai evident conturate.
Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în şcoli
pe nivel de vârstă, contribuie ,prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite
de eroii neamului, la formarea ,în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.
În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii,
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor
extracurriculare. Dar se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite
critica, în astfel de actvităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv.

BIBLIOGRAFIE:
1. IONESCU ,M. Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
ELEVILOR
PROF. ÎNV. PRIMAR NECHIFOR ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 RM. VÂLCEA

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând
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de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie,
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă
intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv
de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul
lecţiilor.
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.
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În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze
în acest sens .
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea
valorilor, etc.
Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor
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obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune
clasa de elevi .
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back
pozitiv.
BIBLIOGRAFIE :
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ,
în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg.
87;
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în
“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970

RELAŢIA PROFESOR – ELEV ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR
EXTRACURRICULARE
PROF. NICA ELENA MĂDĂLINA
LICEUL TEHNOLOGIC,,CĂPITAN NICOLAE PLEŞOIANU “ RM. VÂLCEA
SPECIALITATEA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.
Alături de educaţia formală (care conduce la achiziţii sistematice, presupune planuri,
programe şi manuale şcolare, se desfăşoară în funcţie de orare precise şi implică evaluări periodice
şi relativ riguroase), există forme de educaţie nonformală şi informală. Educaţia nonformală se
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realizează tot organizat şi sistematic, dar în afara şcolii, în instituţii extraşcolare (educaţie
perişcolară, paraşcolară), în cluburi, teatre, muzee, biblioteci şi alte instituţii culturale,
cinematografe, mass-media în general. Educaţia informală presupune, în schimb, forme spontane,
incidentale, difuze de educaţie, rezultatele fiind greu de controlat.
În cadrul educaţiei nonformale, rolul profesorului va muta accentul de pe funcţia de
informaţie pe cea de ghid, mentor, iar serviciile educaţionale îşi vor amplifica ,,clientela” la nivel
social. Atât în şcoală, cât şi în clasă se instituie reţele complexe şi dinamice de relaţii
multidimensionale, cu o pronunţată încărcătură psihologică, sociologică şi pedagogică. Pe un plan
mai larg, aceste relaţii presupun alegeri importante privind un anumit raport între autoritate şi
libertate şi opţiuni valorice cu implicaţii semnificative la nivelul oricărui act didactic sau educativ.
Din întregul ansamblul de relaţii menţionate mai sus, relaţiile profesor-elev au căpătat
importanţă maximă, cu atât mai mult cu cât în ultima vreme sfera rolului profesorului în raport cu
şcolarii s-a extins cu mult dincolo de nucleul său didactic iniţial, incluzând funcţii cum sunt acelea
de înlocuitor al părinţilor, prieten şi confident, consilier, sfătuitor, exponent al societăţii adulţilor,
transmiţător al valorilor aprobate de societate şi facilitator al dezvoltării personalităţii. Relaţiile
profesor-elev sunt şi relaţii de intercunoaştere, de atribuire reciprocă de sensuri şi semnificaţii
pentru manifestările de conduită.
Revenind la educaţia nonformală, de cele mai multe ori se realizează pornind de la interesele
manifestate de beneficiari, iar oferta educaţională este multiplă, continuă şi negociată; este implicat
exerciţiul sistematic al alegerii. Activităţile extracurriculare sunt complementare cu educaţia
formală, îndeplinind roluri educative şi formative pe care educaţia şcolară le abordează numai
parţial. Activităţile extraşcolare (nonformale) sunt organizate sau sprijinite de asociaţii ale părinţilor
sau copiilor (tineretului), instituţii şi asociaţii culturale, sportive, ştiinţifice, de factorii de decizie la
nivelul comunităţii locale, de presă, radio-TV. La acestea se adaugă organizaţiile religioase şi
activităţile organizate de diferite culte, instituţii de binefacere etc.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale,
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei,
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.
Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform
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naturii sale. De asemenea, se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.
Acum, la începutul secolului al XXI-lea, Creştinismul rămâne un reper pentru toate
societăţile democratice care aşează la loc de cinste educaţia şi formarea individului .
Educaţia religioasă trebuie desfăşurată nu numai în cadrul orelor de religie, ci noi toţi,
trebuie să contribuim la educarea, cultivarea conştiinţei binelui şi răului, să îi ajutăm pe elevii noştri
să distingă fapta bună de fapta rea şi să devină conştienti că au de respectat nişte norme morale şi
îndatoriri faţă de semenii lor.
Pentru a pune bazele unei educaţii autentice, considerăm că religia şi valorile creştine au un
rol deosebit de important.
Plecând de la această premisă, am socotit că Biserica Ortodoxă, prin învăţăturile şi
rânduielile sale îşi poate aduce un aport semnificativ în procesul formării conduitei morale al
elevilor.
De aceea, în anul scolar precedent, scoala noasră a iniţiat un parteneriat cu biserica Sfântul
Nicolae din Râmnicu Vâlcea. Prin acest proiect dorim ca elevii să-si formeze virtuţi creştine, să-şi
consolideze deprinderi de comportament moral-religios şi, nu în ultimul rând, să-L cunoască şi să-L
iubească pe Dumnezeu.
Pentru că sărbătoarea Paştelui se apropia, în cadrul programului ,,Şcoala altfel” , elevii
însoțiți de către doamnele profesoare Nica Mădălina şi Dobra Mădălina, au vizitat biserica Sfântul
Nicolae.
Aici, preotul paroh, Bădiţescu Mihai le-a prezentat învăţăturile Sfintei Scripturi, tradiţiile
religioase, oferindu-le în acelaşi timp şi câteva sfaturi de viaţă.
,,Această activitate a avut un impact emoţional deosebit asupra noastră, fiind foarte încântaţi de
căldura cu care am fost întămpinaţi de preot, de atmosfera creată, dar şi de frumuseţea picturilor şi

126

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
icoanelor din interiorul bisericii. De asemenea, după această întâlnire, am simţit că suntem mai
buni, mai toleranţi, mai aproape de semenii nostri, dar şi de Dumnezeu. De aceea, ne-am propus să
mai repetăm în viitor această minunată experienţă.
BIBLIOGRAFIE:
1. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile
de instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001

DEZVOLTAREA ELEVILOR PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂŢILOR
EXTRAŞCOLARE
PROFESOR: DOBRA CARMEN MĂDĂLINA
SPECIALITATEA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
LICEUL TEHNOLOGIC CPT. NICOLAE PLEŞOIANU RM. VÂLCEA

Într-o societate determinată istoric, sistemul de educaţie se materializează printr-o educaţie
de tip formal, nonformal sau informal, incluzând toate dimensiunile (intelectuale, morale, estetice,
tehnologice, fizice) implicate în cadrul acţiunilor educaţionale organizate, structurate şi planificate
sau în contextul influenţelor incidentale de tip pedagogic provenite din câmpul psihosocial.
Educaţia extracurriculară prin activităţile sale constituie modalitatea neinstuţionalizată de
realizare a educaţiei, realizându-se în afara procesului de învățământ, având un rol bine stabilit în
formarea personalităţii copiilor şi tinerilor.
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează
implicarea tinerei generaţii în actul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor
sociale, realizându-se astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea
comportamentală.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul
intelectual.
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Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii pot avea un conţinut cultural,
artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la
viaţa şi activitatea comunităţii locale.
O parte din activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoala noastră:
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un
mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă prilejul de a
observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa,
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.

Cuptor, vase şi unelte din epoca preistorică

Grup de profesori şi elevi la Muzeul de Istorie

Grup de profesori şi elevi la Muzeul Satului Vâlcean şi la Casa memorială Anton Pann
În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, elevii se confruntă cu realitatea şi
percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în
principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimente de respect
şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. Acestea le oferă destindere, încredere şi voie
bună.
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În drumeţie pe dealul Petrişor
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate.
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor,
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul
intelectual.
Oricât ar fi de importantă este educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea
nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al
timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare
şcolară.

BIBLIOGRAFIE:
Ionescu, M.; Chiş, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
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ROLUL ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE LA
DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR
PROFESOR MATEI ALINA MIHAELA
LICEUL TEHNOLOGIC CĂPITAN NICOLAE PLEȘOIANU

În anul 1970,pedagogul american Bruner afirma faptul că"oricărui copil,la orice stadiu de
dezvoltare i se poate preda cu succes ,într-o formă intelectuală adecvată orice temă " ,dacă materia
este prezentată "într-o formă mai simplă ,astfel încât să poată progresa cu mai multă ușurință și mai
temeinic spre o deplină stăpânire a cunoștințelor".
Educația nu epizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului ,rămânând un
loc bine stabilit activităților în formarea personalității copiilor noștri.
Trebuința de a se juca,de a fi mereu în mișcare,este ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viața.
Scopul activităților extrașcolare constă în antrenarea elevilor în activități cât mai variate și
mai

bogate în conținut,dezvoltarea unor aptitudini speciale ,cultivarea interesului elevilor pentru

activități socio-culturale ,facilitarea integrării în mediul școlar ,oferirea de suport pentru reușita
școlară în ansamblul ei.Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal ce permite
elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă anxietatea și să-și maximizeze
potențialul intelectual.
Activitățile extracurriculare dețin un rol important în viața elevului.,oferidu-i un alt mod de
dobândire de informațiilor.Acestea pot fi activități independente ,pe care elevul le-a ales sau pot fi
orgazate de cadrele didactice.
Asigurarea climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă condiţia succesului
şcolar.În sprijinul acestui proces am realizat un studiu.În acest sens am aplicat un chestionar.La
prima întrebare ,referitoare la activitatea extracurriculară cea mai îndrăgită,a reieşit că este excursia
sau drumeţia.Personal am reuşit să merg cu elevii în excursii şi vizite.Ele au contribuit la activizarea
şi dezvoltarea creativităţii elevilor. Prezentându-le frumuseţea ,bogăţia şi importanţa locurilor
vizitate,li se dezvoltă sentimente de dragoste faţă de ţinutul natal şi faţă de patrie,de admiraţie faţă
de trecutul istoric şi de bucurie că acest ţinut se înfrumuseţează prin eforturile creatoare ale
oamenilor.Vizitele şi excursiile în ţinutul natal au o deosebită valoare pentru educaţia patriotică a
elevilor.
Elementele de istorie locală ocupă un loc de seamă în cadrul general pe care îl oferă istoria
patriei ca parte integrantă a istoriei universale.În cadrul activităţilor extra-curriculare am folosit
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mai multe procedee pentru valorificarea elementelor de istorie locală,ca de exemplu:cercetarea
istoriei locale,excursii la locurile istorice, vizite la muzee istorice, case memoriale, îngrijirea
monumentelor istorice.
Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare
educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică
îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni,
îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi
să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Activităţile complementare concretizate în
excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie
în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct
copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea
extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune
clasa de elevi . Exemplu de planificare a activităţilor extraşcolare. Activităţile extracurriculare deţin
un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi
activităţi indepenente, pe care elevul le-a ales, sau activităţi organizate de către cadrele didactice.
În cadrul Liceului Tehnologic "Căpitan N.Pleșoianu" în calitate de profesor diriginte am
desfășurat o gamă variată de activități:
Nr.crt.

Tema activității

Modalități de realizare

Locul de

Data

desfășurare
1.

Ziua mondială a Concurs de realizat afișe Laboratorul

Octombrie

animalelor

2016

privind

protejarea de
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animalelor

informatică

Ghicitori și curiozități din
llumea animalelor
2.

Ziua națională a Concurs la nivelul școlii Sala
României

privind o serie de date festivități
importante

legate

de 29

Noiebrie

2016

de
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN
EDUCAŢIA COPIILOR
PROF. ÎNV. PRIMAR DOGARU NICUȚA AURA
CNI “MATEI BASARAB” RM. VÂLCEA

“Sa nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai există când ei
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățam să se adapteze.”
(Măria Montessori –”Descoperirea copilului”)
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Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul
bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare
urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui
stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu
obiectele și fenomenele din natură.
Trebuință de se jucă, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm
școală cu viață.
Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socioculturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușită școlară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activitățile extrașcolare se desfăsoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăti de
afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual.
Oricât ar fi de importantă educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu
epuizează sferă influențelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului
liber al copilului, în care viață capătă alte aspecte decât cele din procesul de învățare școlară. În
acest cadru, numeroși alți factori acționează pozitiv.
Exemple de activități extrașcolare
Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale – organizate
selectiv – constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observă obiectele și fenomenele în starea lor
naturală, procesul de producție în desfășurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de
trecutul istoric local, național, de viață și activitatea unor personalități de seamă ale științei și
culturii universale și naționale, relațiile dintre oameni și

rezultatele concrete ale muncii lor,

stimulează activitatea de învățare, întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul
lecțiilor.
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile și
taberele școlarecontribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaște
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă.
Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în scoală, prin care copilul
face cunoștință cu lumea minunată a artei. Deși această formă de activitate îl pune pe copil în
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majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activități sunt de o reală importantă într-o
lume dominată de mass media și ne referim la televizor , calculator și internet, care nu fac altceva
decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla
comportamental , emoțional și mai presus de toate slăbi dezvoltați intelectual.
Se știe că începând de la cea mai fragedă varstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Activitățile de acest gen au o
deosebită influentă formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice:plimbări, excursii, tabere.
. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale , copiii se confruntă cu
realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind
axate în principal pe viață în aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, elevii își pot formă sentimental
de respect și dragoste față natură, față de om și realizările sale.
Grijă față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de
respectare a acestora trebuie să fie dominanțele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere,
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a
aptitudinilor.
Activitatea educativă școlară și extrașcolara dezvoltă gândirea critică și stimulează
implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al
asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componența
cognitivă și cea comportamentală.
În urmă plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și
sensibilitate , imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj , iar materialele pe care
le culeg, sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație. La vârstă școlară, copiii sunt
foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul , fiind dispuși să acționeze
în acest sens.
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească și
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuiește însușirea unei experiențe sociale
importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural științific. Prin excursii elevii își suplimentează și
consolidează instrucția școlară dobândind însușirea a noi cunoștințe. Excursia reprezintă finalitatea
unei activități îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înțeleagă excursiile nu numai din
perspectiva evadării din atmosferă de muncă de zi cu zi ci și că un act de ridicare a nivelului
cultural .
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Serbările și festivitățile-marchează evenimentele importante din viață școlarului. Din punct
de vedere educativ importantă acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și
în atmosferă sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele
didactice, le oferă elevilor răsplată primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai
puțin seminificativ.
Concursurile școlare-sunt o metodă extrașcolara de a stârni interesul elevului pentru diferite
arii curriculare având, în același timp, o importantă majoră și în orientarea profesională a elevilor,
făcându-le cunoscute toate posibilități pe care aceștia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau
Olimpiadele Școlare pot oferi cea mai bună sursă de motivație, determinând elevii să studieze în
profunzime și prin urmare să scoată rezultate mai bune la școală. Același efect îl pot avea
concursurile organizate de către cadrele didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă
plăcută vor stimula spiritul de inițiativitate al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite
grupuri pentru a duce la bun sfârșit exercițiile și va asimila mult mai ușor toate cunoștințele.
Elevii trebuie să fie îndrumați să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de
grup, tolerantă fată de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi și de a găsi modul de
rezolvare a lor și posibilitatea de a critică constructiv. Înainte de toate, este insă important că
profesorul însăși să fie creativ.
Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt
factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora.
Activitățile complementare concretizate în excursii și drumeții, vizite, vizionări de filme sau
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează
anumite sentimente. O mai mare contribuție în dezvoltarea personalității copilului o au activitățile
extrașcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea să și nu prin produsul realizat de
acesta. Activitatea în afară clasei și cea extrașcolară trebuie să cuprindă masă de copii.
Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se
supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități. Dascălul are, prin acest tip de activitate
posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze
mai ușor și mai frumos obiectivul principal-pregătirea copilului pentru viată.. Realizarea acestui
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea să pentru copii, de modul
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creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităților și resurselor de care dispune
clasă de elevi .
Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali
în măsură în care :
•

valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor;

•

organizează într-o manieră plăcută și relaxanta timpul liber al copiilor contribuind la
optimizarea procesului de învățământ ;

•

formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;

•

copiii au teren liber pentru a-și manifestă în voie spiritul de inițiativă;

•

participarea este liber consimțită, necondiționata, constituind un suport puternic
pentru o activitate susținută;

•

au un efect pozitiv pentru muncă desfășurată în grup;

•

sunt caracterizare de optimism și umor;

•

creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților;

•

urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ;

•

contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor școlarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu
însuflețire și dăruire, la astfel de activități. Potențialul larg al activităților extracurriculare este
generator de căutări și soluții variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria
și în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și
valoroase.

BIBLIOGRAFIE :
* Cernea, Măria, Contribuția activităților extracurricularela optimizarea

procesului de

învătămant, în “ Învățământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, București;
* Ionescu, M., Chiș, V., Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de
instruire și autoinstruire, Editură Presă Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Școală la răscruce. Schimbare și
continuitate în curriculumul învățământului obligatoriu. Studiu de impact, Editură Polirom, 2002
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* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activități extracurriculare desfășurate cu elevii ciclului
primar, în “Învățământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, București;

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
ELEVILOR
PROF.ÎNV. PRIMAR STÎRCEA DENISA
C.N.I.MATEI BASARAB

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi
asupra integrării sociale în general. Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate
de şcoli, spre deosebire de participarea la activităţi nestructurate (uneori incluzându-le şi pe cele
organizate în şcoli) se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor
(Feldman şi Matjasko, 2005): performanţă şi rezultate şcolare mai bune; coeficienţi de abandon
şcolar mai scăzuţi; o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai
puţine griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială; un grad mai scăzut de abuz de
alcool şi droguri; un grad mai scăzut de activitate sexuală în rândul fetelor; un nivel scăzut de
comportamente delincvente, incluzând arestări şi comportamente antisociale.
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare,
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism,
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate.
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
Se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc
metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o
formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o
deplină stăpânire a cunoştinţelor”
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În
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acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia
extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în
formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de cea
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele.
.Exemple de activităţi extraşcolare Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri
istorice, case memoriale – orgnizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile
culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele
şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă
originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. De la cea mai
fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi
fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate
formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul
naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi o percep active.
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Am acordat importanţa
cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a copiilor. Acestea au fost un bun
prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental apartenenţei la colectivitatea
din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa
spectatorilor. Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive
pentru cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală,
acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea
concursurile organizate de către cadrele didactice în clasa.
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Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al
copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile
şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o
gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de
toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice,
reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează
implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor
poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.
Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator,
de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea
în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi .
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back
pozitiv.

BIBLIOGRAFIE :
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de
învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de
instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi
continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom,
Bucureşti, 2002, pg. 87;

141

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
ELEVILOR
Prof. CONSTANTIN LUMINIȚA SIMONA
LICEUL TEORETIC “GHEORGHE LAZĂR”, AVRIG, SIBIU

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi! Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze!”
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)
Ideea de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global de
învăţământ, care mizează – cu rare excepţii – pe formativ, în detrimentul informativului specific
învăţământului de tip tradiţional. Vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi (lifelong learning) sau a educaţiei permanente. Educaţia de tip extracurricular nu vine să răstoarne un
sistem de valori, să contravină educaţiei de tip curricular încetăţenite, ci o completează, făcând-o
mai atractivă pentru educabili şi mai eficientă.
Activităţile extracurriculare nu se rezumă la spaţiul şcolar, la fel cum nu se rezumă nici la spaţiul
extraşcolar. În sens larg, educaţia extracurriculară este un tip de educaţie care transcende procesul
de învăţământ şi implică – conform UNESCO – două aspecte:
▪

educaţia de tip informal – educaţia individului sub influenţa mediului socio-cultural cu care
intră în contact;

▪

educaţia de tip non-formal – educaţia realizat în sânul sistemului de învăţământ sau în
instituţii sau organizaţii cu caracter educativ (biserici, biblioteci, cenacluri, case de cultură,
cluburi studenţeşti, cercuri – literare, ştiinţifice, de arte plastice ş.a. – săli de dans, săli de
sport, tabere şcolare etc.).

Toate acestea urmăresc la individ formarea unor abilităţi şi competenţe de tip atitudinal,
comportamental şi social, altele decât cele dobândite pe plan formal, dar corelate cu acestea în
vederea unei mai bune adaptări în comunitate şi în societatea globală şi, de ce nu, pentru satisfacţii
personale.
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se
poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai
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simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină
stăpânire a cunoştinţelor”
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine
stabilit în formarea personalităţii copiilor .
Activităţile de tip extracurricular sunt de o mare diversitate şi se pot organiza şi desfăşura într-o
mare varietate de moduri.
Putem vorbi de exemplu de scenete, vizite la instituţii de cultură, activităţi de voluntariat, activităţi
cu scop ecologic, excursii tematice etc. În fiecare şcoală există persoane care se ocupă în mod
special cu organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi. Unele dintre acestea – precum scenetele sau
concertele – implică doar copiii şi coordonatorul de activităţi, dar altele, precum proiectele mai
ample, colocviile, mesele rotunde, sesiunile de comunicări ştiinţifice – pot implica atât elevii cât şi
diriginţii, alte cadre didactice, părinţii elevilor, consilierii pentru educaţia permanentă, profesorii
consilieri şi chiar membri ai conducerii şcolii şi reprezentanţi ai comunităţii locale.
În ultimul timp în şcoli se stabileşte şi o comisie specială de activităţi extracurriculare, din care pot
să facă parte orice cadru didactic, inclusiv consilieri şcolari etc. Toţi aceştia fac front comun în
mobilizarea elevilor – în fond, ei sunt principalii beneficiari ai acestor tipuri de programe – şi pun la
punct resursele necesare după cum urmează:
▪

spaţiul unde se va desfăşura o aunumită activitate extracurriculară (resursa materială);

▪

programul activităţii, perioada de desfăşurare (resursa timp);

▪

fondurile necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a activităţii în cauză (resursa
financiară);

▪

elevii şi celelalte persoane participante, numărul şi calitatea invitaţilor (resursa umană);

Activităţile extracurriculare, se desfăşoară în afara orelor de clasă obişnuite și trebuie organizate şi
desfăşurate în aşa fel încât să nu perturbe procesul de învăţământ, fiind

necesar să răspundă

nevoilor recreative şi formative ale elevilor. Aceasta implică faptul că elevii vor fi consultaţi în
prealabil cu privire la natura şi scopul unei anumte activităţi pentru a se evita orice abuz pornit din
entuziasmul unora, pentru interesul personal sau pentru un presupus interes al şcolii aflate în
competiţie cu alte şcoli atunci când nu este cazul (de exemplu, când nu este vorba de olimpiade,
concursuri pe meserii, concursuri cu caracter literar, artistic, ecologic etc.).
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Profesorii pot descoperi printre elevi pe aceia cu talente deosebite şi competenţe în anumite domenii
(literatură, muzică, arte plastice, sport, meteşuguri etc.) şi să-i orienteze pe aceştia în vederea
valorificării acestor talente şi competenţe în cadrul activităţilor extracurriculare, mai ales dacă
instituţia de învăţământ nu este una de tip vocaţional. Consilierul şcolar va colabora îndeaproape cu
dirigintele clasei elevului dotat, cu părinţii acestuia, cu colegii, cu profesorii care predau la clasa sa
pentru a-l mobiliza în vederea manifestării la cote înalte în timpul activităţii respective. Dacă de
pildă la anumite clase se descoperă copii cu înclinaţii spre arta teatrală, este indicat de a se forma o
trupă de teatru a şcolii respective care să-i cuprindă, pe cât posibil, pe cât mai mulţi dintre aceştia.
La fel se poate proceda cu elevii talentaţi la muzică sau cu elevii inimoşi şi activi dispuşi să
întreprindă activităţi de voluntariat.
Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a educatorilor în scopul modelării
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se
trăiesc.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă,
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care
îmbracă cele mai variate forme.
În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i
pregătească pentru viață.
Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât
mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de
suport pentru reușita școlară în ansamblul ei,dezvoltându-le astfel intelectul.
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile.
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Când vorbim de activități extrașcolare, ne
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi
performanți. Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea
numărându-se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau
înainte și aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat.
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Elevii au recunoscut că este destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că
programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în
desfășurarea activităților extrașcolare?
Valorificândtradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostrum, organizând activități literarartistice, promovăm valorile naționale, virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului
nostru îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de
lângă ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află
indirect din aceste activități. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura
care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la
performanță.
Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, alimente pentru cei
nevoiași. Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă
se pornește de la ceea ce ei știu din familie, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui
care aspiră la frumos, puritate.
La toate aceste activităţi elevii pot participa, în funcţie de vârstă, interese etc. şi singuri, dar
şi sub supravegherea unor cadre didactice competente, care-i pot proteja şi-i pot îndruma să se
manifeste adecvat şi să înţeleagă mai bine ceea ce experimentează.
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* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg.
87;
Surse on-line:
* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
*Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru.

145

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

PROF. PREDA ELENA GABRIELA
C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA

Motto:
“Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească
băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă”
Albert Einstein
Educaţia este o componentă fundamentală a vieţii sociale, o activitate necesară pentru orice
comunitate umană, un factor de socializare şi progres continuu comunitar. Educaţia este, deci, un
proces complex de socializare şi individualizare a fiinţei umane, în drumul său spre umanitate.
Conceptul de “educaţie” desemnează o activitate complexă prin care se asigură
transmiterea informaţiilor acumulate şi a experienţei dobândite de omenire printr-o succesiune de
acţiuni exercitate în mod conştient, sistematic şi organizat de către educator asupra educatului, în
vederea transformării acestuia într-o personalitate activă şi creatoare, corespunzătoare condiţiilor
istorico-sociale prezente şi de perspectivă. Conceptul de “educaţie” desemnează o activitate
complexă prin care se sigură transmiterea informaţiilor acumulate şi a experienţei practice
dobândite de omenire printr-o succesiune de acţiuni conştiente, sistematice şi organizate.
Complexitatea fenomenului educaţional rezultă din caracteristicile acesteia:
•

universalitatea;

•

istoricitatea;

•

caracterul specific uman;

•

caracterul permanent;

•

diferenţierea ei în funcţie de contextele reale în care acţionează;

•

caracterul naţional.
Educaţia este un drept fundamental al omului, o condiţie a libertăţii lui, a necesităţii sale

de a se afirma.
În funcţie de gradul de organizare şi de oficializare al formelor sale educaţia poate fi:
•

formală (oficială), un act pedagogic complex, programat, organizat, intenţionat, conştient,
îndrumat, care asigură predarea (comunicarea) şi învăţarea (dobândirea) de cunoştinţe
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(teoretice şi practice), într-un cadru active şi interactive (profesor-educat), în vederea
dezvoltării personalităţii celor supuşi educaţiei, pentru integrarea lor socio-profesional;
•

non-formală (extraşcolară) este educaţia extraşcolară, desfăşurată şi de alte instituţii decât
cele de învăţământ, şi include orice formă de instruire pe care educatorul şi educatul o susţin
deliberat, iar ambele părţi acceptă să comunice între ele în afara sistemului educativ şcolar;

•

informală (spontană) este o educaţie indirectă, care are loc fără o afirmare voită a educării
şi se realizează în împrejurări ce au, în principal, alte scopuri şi în stucturi socio-umane
variate: familia, grupurile sociale, locul de muncă etc.;
Toate aceste forme ale educaţiei au contribuţii asupra formării şi dezvoltării integrale a

personalităţii copiilor, asupra formării unor trăsături caracteriale pozitive ale acestora.
Educaţia non-formală poate fi definită ca fiind o formă de educaţie ce include: "orice
activitate educaţională, intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale,
al cărei conţinut este adaptat nevoi individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximizării învăţarii
şi cunoaşterii şi minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul
notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor ...etc.). (Kleis 1973)
Etimologic, termenul de „educaţie nonformală” îşi are originea în latinescul
„nonformalis” preluat cu sensul „în afara unor forme special organizate pentru un anume gen de
activitate”. Tradiţia educaţiei non-formale este mai puternică în ţările din Europa de Nord-Vest.
Aici există deja o experienţă de mai multe decenii în ceea ce francezii numesc “education
populaire” iar cei din ţările nordice “folkbildning” (educaţia poporului). Mai recent se vorbeşte
despre o mişcare a “educaţiei urbane” (educating cities movement) avându-şi originea în
preocupările municipalităţii din Barcelona şi în lucrările marelui pedagog brazilian Paul Freire.
C.Schifirneţ consideră că după 1989, educaţia şi instituţiile educative s-au raportat la o
realitate deosebit de complexă, în multe din laturile ei inedită, ceea ce a determinat adoptarea unor
decizii care nu au reflectat cerinţele sociale şi umane de formare a omului în condiţiile concrete ale
acelei perioade.
Vaideanu 1998 ap Oprea definesc acest tip de educaţie ca fiind un ansamblu de activităţi şi
acţiuni realizate într-un cadru instituţionalizat, constituindu-se ca "o punte între cunoştiinţele
asimilate în timpul lecţiilor şi informaţiile acumulate nonformal". (Vaideanu 1998 ap Oprea)
Activităţile non-formale pot fi privite ca o punte de legătură cu educaţia formală ulterioară
sau cu piaţa muncii. Sorin Cristea remarca locul şi rolul educaţiei nonformale, ca fiind parte
integrantă inclusă în aria conceptului pedagogic de democratizare a învăţământului ce
,,defineşte o anumită disponibilitate a sistemului, dependentă de structura de funcţionare a
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acestuia, care validează la nivel de decizie politică: organizarea nivelurilor/treptelor şcolare şi a
modalităţilor de evaluare a elevilor/studenţilor; conducerea managerială a instituţiilor;
proiectarea curriculară a programelor de instruire formală şi nonformală; realizarea relaţiilor cu
comunitatea educativă naţională, teritorială şi locală". ,,îmbunătăţirea calităţii vieţii şi dezvoltării
copiilor şi tinerilor, precum şi creşterea gradului de participare a lor, cuprinzând întreg spectrul de
aspecte - sociale, de sănătate, educaţionale, culturale - care îi influenţează, prin asigurarea accesului
la un sistem de educaţie non-formală de calitate".
Educaţia nonformală este mediul de formare a atitudinilor, capacităţilor şi
competenţelor elevului şi are o serie de obiective, conţinuturi şi tehnici educaţionale prin care
se asigură menţinerea şi dezvoltarea continuă a potenţialului cognitiv, afectiv şi acţional al
personalităţii, al capacităţilor şi deprinderilor de autoeducaţie, contribuie la formarea de
personalităţi independente şi creatoare.
Dintre obiectivele generale ale acesteia amintim:
•

formarea unei personalităţii autonome şi creative prin extinderea şi completarea
orizontului cultural prin îmbunătăţirea volumului de cunoştinţe dintr-un anumit domeniu,
crearea condiţiilor pentru desăvârşirea profesională, valorificarea nevoilor, intereselor,
aspiraţiilor individuale;

•

alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate;

•

recreerea şi destinderea participanţilor precum şi petrecerea organizată a timpului liber, prin
organizare de activităţi educative organizate de alte instituţii (muzee, biblioteci, cluburi ale
elevilor);

•

stimularea capacităţii de a pune în aplicare cunoştinţele deja accumulate, asigurarea
cadrului de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi pentru
dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului, capacităţi de relaţionare interpersonală şi
lucru în echipă, spirit competiţional;

•

dezvoltarea spiritului de iniţiativă, gândire logică şi critică, îndemânare şi imaginaţie, a
capacităţii de autogestiune, managementul timpului, creşterea capacităţii de identificare şi
rezolvare a problemelor.
Educaţia non-formală poate fi organizată de către diverse instituţii/organizaţii şi în

diverse forme: în cadrul învăţământului formal, în centrele de creaţie, şcoli sportive, de muzică,
coregrafie şi artă, centre de recreere, tabere de odihnă, centre de resurse pentru copii şi tineri, centre
de creaţie tehnică, centre ale tinerilor naturalişti, consiliile locale ale copiilor şi tinerilor, cluburi de
dezbateri, centre de turism, centre media, etc., în colaborare cu alţi factori educaţionali, cum sunt:
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familia, instituţiile de învăţămînt, unităţi socio-culturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret
etc.
Ea se află într-o relaţie de complementaritate, sub raportul conţinutului, al formelor de
organizare şi de realizare, cu educaţia formală.
Educaţia nonformală constituie un sistem deschis care contribuie la realizarea activităţii de
formare-dezvoltare a personalităţii prin intermediul unor acţiuni pedagogice în condiţiile exercitării
funcţiilor generale ale educaţiei (formare-dezvoltare a personalităţii, economică, civică, culturală),
completând efortul educaţional al şcolii ( G. Cristea 2002, ap. Oprea).
Educaţia nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice:
•

este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare,
solicitând în mod diferenţiat participanţii;

•

demitizeză funcţia de predare şi răspunde adecvat necesităţilor concrete de
acţiune;

•

contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate a
participanţilor;

•

creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut;

•

este nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în
favoarea strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă;

•

răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente.

Educaţia non-formală are caracter opţional-benevol, pluridisciplinar prin conţinutul şi
formele de organizare, se realizează într-o atmosferă permisivă, care permite o relaţie specială
profesor elev, sunt mult mai flexibile şi au caracter recreativ.
Educaţia nonformală contribuie la realizarea rolului educaţiei, relevat şi în Convenţia
cu privire la Drepturile copilului, art.29: ,,Educaţia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării
personalităţii şi talentelor copilului, pregătindu-l pentru viaţa activă ca adult". Strategia Lisabona
pentru 2010 avea în vedere promovarea extinsă a formării pe tot parcursul vieţii (lifelong and
lifewide learning) urmărindu-se în acelaşi timp:
•

dezvoltarea personală;

•

cetăţenia activă;

•

incluziunea socială;

•

îmbunătăţirea competenţelor cerute de angajatori (emploiabilitatea).
Rolul educaţiei nonformale derivă din faptul că aceasta permite:
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•

dezvoltarea competenţelor, capacităţilor organizatorice, de autogospodărire, management
al timpului, gândire critică, de adoptare a unor decizii sau rezolvarea unor probleme privind
locul şi rolul tinerilor în societate, de socializare;

•

exersarea şi dezvoltarea unor aptitudini şi capacităţi, talente în artă, cultură, muzică,
sport, pictură, IT, dezvoltarea competenţelor lingvistice şi multiplicarea posibilităţilor de
utilizare a limbilor străine etc.;

•

diversificarea mediilor de învăţare cotidiene şi valorificarea timpului liber al elevilor;

•

participare voluntară, individuală sau colectivă, flexibilitate în organizare, astfel încât să
răspundă intereselor elevilor, să le dezvolte personalitatea.

•

petrecerea timpului liber într-un mod plăcut şi organizat, punându-se accentul pe latura
aplicativă, practică oferind elevilor posibilitatea de a-şi forma un traseu de formare
individualizat.

Conţinutul educaţiei nonformale este organizat pe arii de interes (şi nu pe ani de studiu sau
discipline academice) iar formele de organizare sunt foarte diverse ca durată, modalitate de
organizare sau predare.

ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ROLUL ACESTORA ÎN EDUCAŢIA
COPIILOR

PROF. STANCA MARIANA LELIA
C.N.I. “ MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA

Pornind de la diferența dintre educația formală și cea non-formală, dată nu de finalități, ci
de aspectele relevante ale activităților în sine, doresc să punctez faptul că nu trebuie să existe
neapărat un spațiu instituționalizat în atingerea obiectivelor de învățare propuse, căci „oricine poate
învăţa oriunde, tot timpul” (autor anonim) atâta timp cât dorește acest lucru. Totuși, educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, atat prin conţinut cît şi prin formele de realizare,
conţinutul fiind organizat pe arii de interes (şi nu pe ani de studiu sau discipline modulare), iar
formele sunt diverse ca durată, modalitate de organizare sau predare. Se mai vorbeşte şi despre
acele influenţe educaţionale neintenţionate, spontane, ce au loc în familie sau în grupul de prieteni.
În literatura de specialitate, educaţia non-formală este reprezentată de activităţile educative
organizate de alte instituţii decît şcoala – muzee, biblioteci, case de cultură, cluburi ale elevilor etc.,
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numărul mare de experienţe de învăţare ale oamenilor dobândindu-se în afara sistemului de educaţie
formală.
Cu alte cuvinte, ceea ce se înțelege prin „activitate extrașcolară” sau „activitate
nonformală” nu este altceva decât desfășurarea unor lecții/cursuri/ateliere într-o manieră de
realizare a educației neinstituționalizată, care vin în întîmpinarea diferitor interese ale beneficiarilor
- elevii, sub diferite ipostaze: tineri voluntari, mici meșteșugari, inițiatori în arta teatrală – cu toții
reali actori ai actului educativ în afara școlii.
Percepută ca o modalitate esențială și complementară de realizare a obiectivelor fixate prin
programele de formare, educația nonformală este un potenţial de învățare cu totul diferit, având
poate ca slogan :„Să înveți ceva ce nu înveți la școală!”
Altfel spus, activitățile derulate în afara programului școlar au rol practic, dezvoltă
cunoștințe și competențe utile în acțiunile lor imediate: ateliere în care tinerii să fie învățați să
gândească, să creeze și să comunice, evenimente culturale: concerte, piese de teatru, vizite la
muzeu, concerte – cu sprijinul unor artiști dar cu implicarea copiilor și tinerilor, oportunități în
orientarea profesională, colaborări, parteneriate.
Activităţile extracurriculare reprezintă o componentă semnificativă în actul instructiveducativ, întrucât oferă modalităţi complementare de educare şi formare a personalităţii elevului. În
şcoala românească modernă, eficienţa educaţiei depinde de capacitatea de modelare a unor caractere
care să corespundă cerinţelor societăţii. În acest context, rolul cadrului didactic este de a forma
elevii la nivel psihointelectual şi socioafectiv pentru o mai bună integrare în colectivitate. Acest
lucru depinde şi de îmbinarea optimă a activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, creându-se
noi contexte de învăţare pentru discipoli. Elevii vor fi astfel formaţi pentru a se adapta la o societate
în continuă transformare, pentru că cel mai important lucru nu constă doar în acumularea unor
cunoştinţe, ci mai ales în crearea de contexte în care aceste cunoştinţe pot fi utilizate cu succes.
Elevul de astăzi trebuie să fie capabil să ţină pasul cu transformările şi să se poată integra fără
probleme într-un grup social.
Activitățile de voluntariat ajută elevii să devină conștienți și responsabili față de problemele
societății în care traiesc. Le insuflă o atitudine pozitivă față de ei inșiși și față de mediul
înconjurator. O ultimă activitate extrașcolară ce trebuie vazută ca o componentă esenţială în
organizarea școlară o reprezintă proiectele și parteneriatele educative. Acestea au un aport major în
dezvoltarea aptitudinilor artistice și literare ale elevilor în creșterea stimei de sine și în
îmbunatățirea spiritului de echipă.
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În concluzie, se poate spune că desfășurarea cu succes a activităților extraşcolare reprezintă
o componentă educațională valoroasă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenția
cuvenită prin cultivarea unei atitudini pozitive în relația cu elevii, asigurând astfel o atmosferă
propice stimulării creative a elevilor.
“Să nu-i educam pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRA-CURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA
PERSONALITĂŢII ELEVULUI

PROF. INV. PRIMAR DEMETRESCU IULIANA ELENA
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ,,MATEI BASARAB’’
RÂMNICU VÂLCEA

De la cea mai fragedă vârstă omul se simte atras de tot ce este în preajma lui,de casa,de
satul sau oraşul în care locuieşte.Între el şi acest mic univers se naşte o legătură tainică, plină de o
puternică încărcătură emoţională,care nu este altceva decât embrionul aprinselor simţăminte de mai
târziu , ale iubirii de păstrarea tradiţiilor poporului nostru,la sădirea în inimile generaţiilor care vin a
mândriei pentru frumuseţea costumului popular românesc,a dansului,a obiceiurilor,al sentimentului
de dragoste de patrie.Astfel cunoaşterea spontană,mai întâi a mediului înconjurător, reprezintă
punctul de pornire al unui şir întreg de acţiuni conştiente care vor duce, cu timpul ,la consolidarea
sentimentului de dragoste faţă de patrie.Şi aceasta pentru că satul,oraşul,ţinutul natal constituie o
părticică din ţară,iar istoria lor reprezintă o parte integrantă din istoria patriei. De aceea prin
intermediul activităţilor care se organizează în vederea cunoaşterii ţinutului natal,precum şi cu
ajutorul unor relicve istorice locale se creează momente deosebit de emoţionante pentru elevi,care
pot fi valorificate temeinic din punct de vedere educativ.
Educaţia elevilor în spiritul patriotic constituie o preocupare permanentă a cadrelor
didactice.Sentimentul patriotic nu este înnăscut,ci se dezvoltă în procesul educaţiei elevilor.Şcolii îi
revine sarcina organizării procesului de educaţie patriotică a elevilor,inserând în conştiinţa lor
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sentimentul de dragoste faţă de patrie,acest sentiment prezentând anumite particularităţi specifice
perioadelor de vârstă.Sentimentul mândriei naţionale trebuie cultivat la elevi
încă din primele clase,cadrele didactice arătându-le măreţia luptelor duse de strămoşi pentru
apărarea libertăţii poporului împotriva cotropitorilor,frumuseţea limbii române , frumuseţile şi
bogăţiile patriei.Sarcinile educaţiei patriotice a elevilor se realizează în cl.I-IV prin procesul de
învăţământ şi activităţile extracurriculare pe care le desfăşoară elevii.Fiecare dintre aceste activităţi
contribuie,în funcţie de conţinutul ei, la formarea conştiinţei şi conduitei patriotice a
elevilor.Rezultatele pe care le obţin la aceste activităţi generează în sufletul elevilor sentimente
complexe:de bucurie,de dragoste faţă de patrie şi de admiraţie faţă de figurile măreţe ale istoriei
noastre.Activitatea extracurriculară are forme variate.Să analizăm valoarea educativă a unora dintre
aceste forme.
Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică ,generează
sentimente patriotice adânci în conştiinţa lor.Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc
trăiri emoţionale.Din experienţa didactică în mediul rural am constatat că,înaintea venirii la
şcoală,copilul se află sub influenţa benefică a folclorului muzical local,a cântecelor pe care le aude
în familie sau la hora satului,care constituie bogăţia spirituală a localităţilor rurale.În evoluţia lor
serbările se leagă strâns şi cu evoluţia sentimentelor de mândrie naţională,inspirate din momente
importante „1 Decembrie”,” 24 Ianuarie”, „ZiuaEroilor”etc.Antrenarea în asemenea acţiuni
contribuie la formarea deprinderilor de conduită patriotică,concretizează sentimente patriotice pe
care le generează evenimentele mari din viaţa poporului nostru.
Asigurarea climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă condiţia succesului
şcolar.În sprijinul acestui proces am realizat un studiu.În acest sens am aplicat un chestionar.La
prima întrebare ,referitoare la activitatea extracurriculară cea mai îndrăgită,a reieşit că este excursia
sau drumeţia.Personal am reuşit să merg cu elevii în excursii şi vizite.Ele au contribuit la activizarea
şi dezvoltarea creativităţii elevilor.Prezentându-le frumuseţea ,bogăţia şi importanţa locurilor
vizitate,li se dezvoltă sentimente de dragoste faţă de ţinutul natal şi faţă de patrie,de admiraţie faţă
de trecutul istoric şi de bucurie că acest ţinut se înfrumuseţează prin eforturile creatoare ale
oamenilor.Vizitele şi excursiile în ţinutul natal au o deosebită valoare pentru educaţia patriotică a
elevilor,când acestea sunt organizate tocmai pentru a studia unele descoperiri arheologice sau
pentru a marca unele urme,locuri ,monumente de cultură materială şi spirituală care pun în lumină
evenimente istorice sau social-politice legate de trecutul şi prezentul localităţii şi împrejurimilor
ei.M-am preocupat împreuună cu elevii de strângerea şi valorificarea educativă a elementelor de
istorie locală,înfiinţând cercul „Prietenii muzeului”.Împreună cu elevii am colecţionat de la bătrânii
satului obiecte vechi pe care le-am expus în muzeul satului din localitate.
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Elementele de istorie locală ocupă un loc de seamă în cadrul general pe care îl oferă istoria
patriei ca parte integrantă a istoriei universale.În cadrul activităţilor extra-curriculare am folosit
mai multe procedee pentru valorificarea elementelor de istorie locală,ca de exemplu.:cercetarea
istoriei locale,excursii la locurile istorice,vizite la muzee istorice ,case memoriale,îngrijirea
monumentelor istorice.Strângerea materialului istoric,documentar,etnografic,local este o muncă
care solicită din partea elevilor şi a învăţătorilor multă dragoste,pasiune,interes.Împreună cu elevii
am îngrijit şi am luat sub supraveghere urmele unei biserici vechi din sec.al XVII-lea.Turla acestei
biserici a fost desenată de pictorul N.Grigorescu.În munca noastră am căutat să cunoaştem
materialul documentar privitor la trecutul istoric al localităţii,legendele care pomenesc despre
întemeierea localităţăţii Valea Doftanei,s-a trecut la studierea presei locale din trecut,s-au purtat
discuţii cu cetăţenii în vârstă pentru a putea cunoaşte anumite tradiţii locale,s-au localizat pe harta
comunei diferite puncte de interes istoric.Ca învăţătoare mi-am însuşit date şi cunoştinţe necesare
pentru a putea conduce munca de cercetare a istoriei locale.În a doua etapă s-a făcut pregătirea
teoretică a elevilor privind istoria locală şi această pregătire a fost însoţită de deplasări pe teren la
diferite locuri şi obiective de interes istoric,arheologic care au fost luate în supraveghere având în
vedere că noi căutăm să salvăm anumite vestigii ale trecutului.
Aceste activităţi menite să ducă la cunoaşterea ţinutului natal şi a istoriei locale capătă
adevărate virtuţi educative ,deoarece participarea directă a elevilor face posibilă declanşarea unui
proces lent,dar profund,de cunoaştere a frumuseţilor patriei,a trecutului şi prezentului poporului
român,la îmbogăţirea simţămintelor lor.Conţinutul acestor activităţi se valorifică din punctul de
vedere al educaţiei patriotice,prin înţelesul plin de originalitate şi expresivi-tate în care se realizează
transmiterea ideilor şi sentimentelor.Valorificarea obiectelor de interes istoric local au prins viaţă în
muzeul satului din Valea Doftanei.Valoarea izvoarelor istorice locale au darul de a acţiona în mod
direct asupra elevilor trezindu-le impresii profunde,deoarece ei participă activ la cunoaşterea istoriei
locale şi istoriei României.
Lectura în afara clasei constituie prin tematica ei variată şi bogăţia conţinutului un mijloc de lărgire
a orizontului cultural al elevilor şi de formare a unor sentimente adânci de dragoste de patrie. După
ce au citit lecturile recomandate ,se impune interpretarea conţinutului lor.De aceea ,este necesară
organizarea unor discuţii pe marginea cărţilor citite.În aceste discuţii se vor sublinia ,printre
altele,acele părţi care pot fi valorificate pentru educaţia patriotică a elevilor.
În activitatea extra-curriculară ,pe lângă mijloacele de mai sus,care capătă forme adecvate
activităţii extra-curriculare ,sunt folosite şi alte variate mijloace de educaţie patriotică a
elevilor.Vizionarea filmelor şi a spectacolelor de teatru cu conţinut patriotic şi activităţile
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desfăşurate în cercuri şi tabere şcolare,exercită o influenţă pozitivă asupra elevilor,contribuind la
formarea convingerior patriotice şi la trezirea unor stări emoţionale complexe.
În practica educaţiei este necesar să fie folosite toate mijloacele de educaţie patriotică a
elevilor.Dar eficienţa educativă a folosirii lor depinde de măiestria pedagogică a cadrelor
didactice,de respectare particularităţilor de vârstă şi de cunoaşterea metodicii folosirii lor .Pentru a
forma convingeri patriotice la elevi este necesar ca învăţătorii să fie exemple de urmat.Convingerile
lor patriotice şi conduita lor patriotică manifestată în activităţi cât mai diferite îi influenţează
profund pe elevi constituind un motiv stimulator pentru activitatea lor.
Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea gândirii,
limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe care îl joacă
lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional cerut şi
condiţionat de vârsta micilor şcolari.
Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare
educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică
îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni,
îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi
să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă
eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni
mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă. Din păcate aceste
spectacole pentru copii sunt din ce în ce mai puţine în ultimii ani, iar şansele ca elevii din mediul
rural să ajungă de la zeci de kilometri pentru a viziona un astfel de spectacol sunt minime.
Ţinând seama de rolul important pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală a
copiilor de vârstă şcolară mică şi mijlocie, am urmărit nu numai vizionarea, ci chiar punerea în
scenă a unor piese pentru copii. Aceste spectacole constituie încercări destul de grele la care elevii
trebuie să se prezinte la un înalt nivel artistic şi de disciplină, dar contribuie foarte mult la stimulare
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu
activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activităţilor şcolare şi
extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi
educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată
la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale
ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util,
orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea
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personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele
mai variate forme.
Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic,
abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi
dragoste pentru copii.
Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele
didactice şi elevi.
Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la
toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în
afara programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole,
serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu
educaţie extradidactică. Activităţile extracurriculare

se desfăşoară sub forme variate, ca de

exemplu: activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de
activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de dezvoltare a personalităţii acestora,
întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator
Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele
se pot realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor.
Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii
naturale, ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul
activităţilor organizate în şcoală. În acest sens, am organizat în cursul acestui an şcolar excursii cu
elevii în Pădurea Comorova, judeţul Constanţa şi la Acvariul din oraşul Constanţa.
Am constatat că

aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa

plantelor şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai
observat că ei pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează
sau au de alcătuit scurte texte .
Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea
diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile

şi obiceiurile

statornicite în şcoală.
Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita
comună.
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Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a
Dragobetelui, a zilei de 8 Martie , a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor
posibilitatea de a se exprima liber oral , în scris sau prin muzică.
Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am
organizat carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de
1 Iunie .Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol a stimulat
imaginaţia elevilor. Element dominant al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de
manifestări artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului ,
cât şi în interpretarea/realizarea unor monologuri.
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite
teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen, între clasele
de nivel primar.
Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt
forme de activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de
pictură, dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii.
Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din
punct de vedere interdisciplinar. Acţiunile desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea
tradiţiilor şi obiceiurilor specifice Văii Doftanei şi diferitelor etnii, dar şi în stimularea potenţialului
creativ al copiilor prin organizarea şi derularea unor programe artistice sau a unor expoziţii cu
lucrările elevilor.Dintre acţiunile ce au fost practici de succes în şcoală aş enumera:
-realizarea unei expoziţii cu vânzare de icoane realizate de elevi,
-organizare de serbări, la care au avut un moment artistic,
-activitate de strângere şi de dăruire de fonduri şi de dulciuri pentru copiii devaforizaţi
din comunitate.
Aceste acţiuni au determinat dezvoltarea creativităţii civice, artistice

şi a

responsabilităţii faţa de problemele comunităţii.
În şcoala noastră, împreună cu profesorul de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi
extracurriculare sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a
constatat că elevii au fost interesaţi de aceste activităţi, manifestând o atitudine pozitivă pentru
practicarea liberă a exerciţiilor de mişcare. Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să
promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului.De
aceea, în acest an şcolar când sunt învăţatoare la clasa I am încercat să realizez un echilibru între
activităţile şcolare şi cele extracurriculare.
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Am realizat activităţi extracurriculare programate şi proiectate din timp, diverse atăt ca
forma , căt şi conţinut, ce s-au desfăşurat în şcoală, în afara ei, în comunitate, folosind metode
active şi stimulative pentru participarea elevilor.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia
orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare,
atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back
pozitiv. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor

relaţii care să nu

exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe
temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume
şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde
suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea
activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea
activitţăilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor
creative.În acest cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.
Activităţile extracurriculare

sunt activităţi complementare activităţii de învăţare

realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri
ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util,
orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea
personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele
mai variate forme.
BIBLIOGRAFIE:
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THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN
STUDENTS’DEVELOPMENT

PROF. SARDARESCU CARMEN
C.N.I.”MATEIBASARAB”, RM.VALCEA

School plays an essential role in students’ development. However, there are many students
who are too shy or less likely to try to take a stand in favour of certain activities. That is why
schools should introduce as many extracurricular activities as possible.
Secondary schools and colleges alike emphasize the importance of extracurricular activities, but
sometimes it can be difficult for students to see just how the extra time and dedication will benefit
them. From strengthening the mind to promoting better time management skills, extracurricular
activities can help students succeed in much more than just their academic endeavors.
A stronger mind
Academic rigors such as in-depth reading and complex problem-solving go far to strengthen
the mind, but extracurricular activities will take this mind strengthening even further. Highendurance sports, for example, will train students to maintain patience and resilience in the face of
intense difficulty.
Training in professional skills
These activities can also work to build professional skills that a classroom alone cannot
always foster. A leadership-oriented club, for example, will help students to learn essential skills in
management and delegation, while a debate or speech club will provide additional public speaking
practice for students. Sports most often have the effect of fostering strong team-building skills and
training students in holding long-term goals. In short, extracurricular activities can arm students
with many of the skills future employers will be looking for.
A wider social circle
Extracurricular activities are not solely about imparting stronger professional skills and
supplementing education. These programmes are also fun and offer students the opportunity to
spend time with others of similar interests. Students can meet friends from different social groups
by joining a sports team, student council or debate.
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Better time management
Ironically enough, many students find that adding more commitments to their already
coursework-filled schedules has the effect of improving time management. The student who is busy
with coursework but also needs to balance two other extracurricular activities is more likely to plan
out time dedicated to each activity and less likely to procrastinate meeting deadlines. An
extracurricular activity might even have the effect of “recharging” the brain after a day of rigorous
schoolwork, allowing students to return to homework assignments with a refreshed mind.
Exploration of interests
Extracurricular activities allow students to pursue interests outside of a standardized
academic context. A student with a flair for mathematics, for example, might become a member of
the school’s mathshonour society programme. This decision could help them decide if maths will be
something to pursue in higher education. Students can also use these activities to explore interests
they’ve never encountered, exposing students to a more diverse range of interests in students.
In conclusion, taking all the points above into consideration, extracurricular activities have
become a must in the education of our students.
Teachers should keep in mind all the students
are different and they have to adapt their teaching styles to each and every one of them. But this
not going to be enough. Students should be given the opportunity to develop their personalities
not only at school, but also outside, in a more relaxed and adequate environment, and this is
possible only through organising extra-curricular activities.They’ll engage with other children in
situations that don’t involve coursework, which helps build their cooperation, social
development, and leadership skills.

WEBLIOGRAPHY:

www.timesreporter.com
www.calvaryschoolkc.com
www.mountainheightsacademy.org
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ŞCOALA CONTEMPORANĂ

PROF. PETRONELA BADEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TAKE IONESCU”, RM.VÂLCEA

Lumea contemporană reprezintă o permanentă și inedită provocare pentru educaţie.
Existenţa fiecărui individ în parte, ca și a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă deci un ritm din
ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a
realităţii înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Aceasta
duce inevitabil, la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi
prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atât în viaţa de zi cu zi cât şi în
procesul instructiv-educativ.
Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de învăţământ, ele
trebuie să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar. Actorii
educaţionali trebuie să fie formaţi pentru a face faţă schimbării, incertitudinii şi inovării.
Complexitatea crescută a şcolilor şi mediilor de învăţare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o
nouă manieră a activităţilor educaţionale. De aceea lucrarea prezintă avantajele şi limitele utilizării
TIC în procesul de învăţământ şi o analiză asupra eficienţei utilizării TIC în procesul instructiveducativ.
Educația este percepută în prezent ca o functie vitala a societatii contemporane deoarece
prin educație societatea își perpetuează existența, transmitând din generatie în generatie tot ceea ce
umanitatea a învatat despre ea însasi și despre realitate. De la școală contemporană societatea
asteapta astazi totul: sa transmita tinerilor o cunoaștere acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să
se adapteze la o realitate în continuă transformare.
Calculatorul este foarte util atât elevului, cât și profesorului, însă folosirea acestuia trebuie
realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze.
Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea
unor deprinderi care sa permită elevului sa se adapteze cerințelor unei societatea aflată într-o
permanenta evoluție. Acesta trebuie sa fie pregătit pentru schimbări, sa le întâmpine cu entuziasm
nu cu frica și rezistenta. Daca elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia
de a fi instruiți cat mai bine pentru a face fata noilor tipuri de profesii. Eșecul in dezvoltarea
capacitații de a reacționa la schimbare poate atrage după sine pasivitatea și alienarea. Profesorul
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traiste el însuși într-o societate in schimbare, și din fericire, in prima linie a schimbării, astfel incot
va trebui sa se adapteze, sa se acomodeze, sa se perfecționeze continuu.
Deci, introducerea in scoală a Internetului și a tehnologiilor moderne duce la schimbări
importante in procesul de invatamant.
Astfel actul invăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor și muncii profesorului,
ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării cu profesorul.
Aceasta schimbare in sistemul de invatamant vizează următoarele obiective :
1. Creșterea eficientei activităților de invitare
2. Dezvoltarea competentelor de comunicare și studiu individual
Utilizarea calculatorului in procesul de invatamant devine din ce in ce mai importanta (chiar
indispensabila) din doua motive: are loc o informatizare a societății; mediile de instruire bazate pe
informatica oferă un puternic potențial educativ.
Considerând calculatorul un instrument didactic, remarcam mai multe modalități de apariție
a calculatorului in demersul didactic:
•

Utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizata a documentelor
școlare ( planificări, proiecte de unitatea de invitare, proiecte de lecție etc).

•

Utilizarea calculatorului ca mijloc de predare in cadrul lecțiilor de comunicare de noi
cunoștințe, de recapitulare sau a prelegerilor, in care calculatorul poate reprezenta
suport al unei sinteze, imagini, figuri ce pot fi proiectate in scopul transmiterii de
cunoștințe;

•

Realizarea unor calcule numerice, mai mult sau mai Putin complicate, în scopul
formarii deprinderilor de calcul;

•

Realizarea unor bănci de date, adică stocarea de informații, modalitate care să
permită ulterior regăsirea informațiilor după anumite criterii;

•

Invăţarea unui limbaj de programare;

•

Realizarea unor laboratoare asistate de calculator.

Învăţătorii și profesorii din Romania considera extrem de importanta utilizarea
calculatorului in procesul educațional. Aproximativ 80% dintre cadrele didactice susțin ca atunci
când folosesc calculatorul la clasa elevii sunt mai atenți și mai motivați la ore, invatarea devenind
activa. In plus, predarea este mai ușoara pentru ca noțiunile abstracte sunt predate mai ușor datorita
suportului vizual. Peste 70% dintre cadrele didactice care au folosit materiale educaționale in
format electronic in procesul de predare au observat ca lecția devine interactiva. Cercetarea a
evidențiat faptul ca prin folosirea calculatorului la clasa pot fi diminuate anumite probleme
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identificate in sistemul tradițional de abordare a lecției cum ar fi interesul scăzut al elevilor și
caracterul prea teoretic al informațiilor.
In privința impactului asupra elevilor, peste 87% dintre profesori sunt de părere ca elevii
sunt mai atrași de lecție datorita animațiilor și conținutului multimedia, iar exemplele din viața reala
și simulările virtuale le captează atenția și ii ajuta sa retina mai ușor informațiile din materia școlara.
Din rezultatele cercetării reiese ca invadatorii și profesorii folosesc calculatorul pentru a-și pregăti
lecția (48%), ca suport in predare (78%) și in evaluarea elevilor (85%).
Calculatorul trebuie privit ca un instrument in educația elevilor. Depinde de fiecare profesor
cum alege sa-l folosească și cum ii invita pe copii sa-l utilizeze. Prin lecțiile pe calculator și jocurile
educaționale, profesorii cresc interesul elevilor pentru școala pentru ca le stimulează imaginația și
invitarea prin descoperire.
Dintre problemele din invatamant identificate de cadrele didactice, care ar putea fi asociate
folosirii temei calculatorului in educație sunt curricula prea incarnata, tradiționalismul și caracterul
prea teoretic al informațiilor transmise.
In zilele noastre, computerul este, in mod indiscutabil, un mijloc benefic de instruire
didactica. Putem afirma ca este un mijloc instructiv revoluționar, cu un impact asupra procesului de
invatamant aşa cum nu a mai existat de la momentul apariției manualelor școlare.
Profesorii trebuie sa stăpâneasca metodologia utilizării computerului. Indiferent de
specialitatea lor in cadrul procesului de invatamant, de poziția lor, profesorii trebuie să inteleaga ca
acest instrument va transforma tehnologiile didactice mai mult chiar decât a făcut-o apariţia
tiparului. Computerul aduce in școala calitatea sa de mijloc de invatamant interactiv, pe care nu o
aveau celelalte mijloace didactice. De asemenea, computerul poate modela orice fel de proces, in
toata complexitatea desfasurarii sale.
Calculatorul este folosit atât pentru desfășurarea orelor de matematica, fizica, chimie, dar și
a cursurilor de profil umanist, precum limbile străine sau limba și literatura romana. PC-urile tind sa
devina standardul de computere folosite in scoli, ceea ce întărește legăturile dintre lucrările realizate
pe computerul de la școala și temele pentru acasă, deoarece elevii vor lucra și in afara orelor de
clasa, salvându-și lucrarea pe discheta sau pe CD.
Computerul poate interveni direct in procesul de invatare sau intr-un mod indirect.
Intervenția directă a calculatorului se realizează într-un mod concret preluând principala sarcina a
profesorului: predarea într-un soft educațional. Intervenția indirecta consta in utilizarea
calculatorului pentru controlul și planificarea instruirii, adică, acesta preia o parte din sarcinile
profesorului.
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Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie deoarece fiecare elev are dreptul la succes
şcolar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile de aceea trebuie găsite metodele
pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie deci să renunţăm la tablă şi burete, la lucrul
cu manualul, la rezolvarea de probleme şi la efectuarea experimentelor reale deoarece prin
realizarea unei legături directe între experienţa practică şi ideile teoretice, studiul fizicii contribuie
la formarea competenţelor necesare dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în care trăieşte.
În concluzie putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele
mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare cât şi
metodele moderne!
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE UN MOD DE ÎNVĂȚARE ȘI DE
RELAXARE
PROF. AVRAM ALEXANDRU
C.N.I. MATEI BASARAB, RÂMNICU VÂLCEA

Ideea de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global de
învăţământ, care mizează – cu rare excepţii – pe formativ, în detrimentul informativului specific
învăţământului de tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi
(life-long learning) sau a educaţiei permanente. Educaţia de tip extracurricular nu vine să răstoarne
un sistem de valori, să contravină educaţiei de tip curricular încetăţenite, ci o completează, făcând-o
mai atractivă pentru educabili şi mai eficientă.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia
extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în
formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte
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identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu
obiectele şi fenomenele din natură.
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop
învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind
domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi
performanți.
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii: pregătirea
copilului pentru viaţă.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.
În cadrul activităților extracurriculare intră vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri
istorice, case memoriale – organizate selectiv. Ele constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile
culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale,
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale
muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în
cadrul lecţiilor.
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, ca și activități
extracurriculare, stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport,
poezie, pictură.
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Taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.
Excursia este una din activităţile extraşcolare frecvent folosită pentru cunoaşterea
trecutului local, naţional şi chiar a unor zone de pe diverse meridiane ale globului pe bază de
experienţă directă.
Excursia oferă elevilor prilejul de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa
cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee şi case de creaţie artistică,
asupra unor momente legate de trecutul istoric, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale
ştiinţei şi culturii naţionale şi universale, asupra relaţiilor dintre oameni şi a rezultatelor concrete ale
muncii lor. Ele au menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi a desăvârşi ceea ce
elevii au acumulat în cadrul lecţiilor. Conţinutul lor diferă în funcţie şi obiectul de învăţământ.
Excursia, temeinic organizată şi pregătită, creează o atmosferă deosebit de favorabilă
instrucţiei, educaţiei, formării complete a personalităţii elevului.
Preferinţa pentru excursie, participarea lor masivă, sunt argumente suficiente pentru a
demonstra că elevii sunt însetaţi de a cunoaşte cât mai multe lucruri noi în mod direct, că se simt
deosebit de satisfăcuţi şi bucuroşi de a-şi petrece timpul în mijlocul frumuseţilor naturii, că trăiesc
simţiri dintre cele mai intense în contactul direct cu tezaurul de valori al înaintaşilor, că, în acest
cadru, prieteniile şi colegialitatea cunosc noi dimensiuni.
Totodată, excursia dezvoltă încrederea în marile posibilităţi ale omului, formează conştiinţa
răspunderii şi demnităţii umane.
În concluzie, trebuie spus că activitățile extracurriculare trebuie îmbinate cu activitățile
curriculare pentru o dezvoltare integrală a personalității elevilor.

BIBLIOGRAFIE:
▪

Viorel Lazăr, Aurel Cărăşel, Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves,
Craiova, 2007

▪

Elena Matetovici, Şcoala nonviolenţei. Îndrumar de activităţi şcolare şi extraşcolare în
domeniul dezvoltării abilităţilor de viaţă ale elevilor, Ed. ZEIT, Brăila 2011
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE MIJLOC DE EDUCARE, FORMARE ȘI
RELAXARE

PROF. AVRAM ADELINA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 RÂMNICU VÂLCEA

Schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale au făcut ca educaţia să
dobândească noi conotații în societatea contemporană. Accentul se pune din ce în ce mai repede de
pe informativ pe formativ. Educaţia începe să depăşească limitele exigenţelor şi valorilor naţionale
şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu
mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o
realitate de necontestat.
Procesul educational din şcoală presupune şi forme de activitate didactică complementară
sarcinilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate atât în şcoală, în afara activităţilor
obligatorii, cât și activităţi desfaşurate în afara școlii. Ele sunt activităţi extrașcolare şi se desfăsoară
sub atenta îndrumare a cadrelor didactice. Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular,
trebuie remarcat faptul că educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor.
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Societatea în care trăim cere
oameni în a căror formare caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a
individului. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele
formării personalităţii copiilor.
Sistemul de învăţământ are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic
şi socioafectiv, astfel încât să se integreze cât mai ușor în societate. Astfel de activităţi sunt de o
reală importanţă într-o lume dominată de telefoane, tablete, televizoare, calculatoare si internet,
mijloace care produc dezechilibre greu de controlat, dar mai ales, greu de corectat care creează
premisele dezvoltării unei personalităţi izolate social, cu probleme de integrare în colectiv. Se ştie
că de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe prin contactul direct cu
obiectele şi fenomenele din natură.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Prin
intermediul acestora, elevul se transformă într-un „gânditor creativ”, care explorează,
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reconstruieşte, redescoperă, generalizează, asimilează, se îndreaptă spre căutări, prin muncă
personală independentă sau în grup, spre dobândirea tezaurului cunoaşterii umane.
În cadrul acestor activităţi organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă
cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, operele de artă originale,
momentele legate de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale
şi naţionale, anumite locuri istorice. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case
memoriale constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale
poporului nostru.
De asemenea vizionarea unor piese de teatru, emisiuni muzicale sau sportive orientează
copiii spre diferite domenii de activitate.
Taberele școlare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură, dar și la formarea și
dezvoltarea abilităților de comunicare și colaborare.
Excursia este una din activităţile extraşcolare frecvent folosită pentru cunoaşterea
trecutului local, naţional şi chiar a unor zone de pe diverse meridiane ale globului pe bază de
experienţă directă.
Ca educatori, trebuie să le oferim în mod gradat, în acord cu particularităţile de vârstă,
cunostinţe ştiinţifice, să le dezvoltăm aptitudini, atitudini și trăsături de caracter prin organizarea de
activităţi educative cât mai atractive și mai diversificate.

BIBLIOGRAFIE:
1.IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire
şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
2.Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg.
87;
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CALCULATORUL - ÎNTRE DA ȘI NU
PROF. ÎNV. PRIMAR RĂDUCIOIU EMILIA
C.N.I.”MATEI BASARAB”- RM. VÂLCEA

Literatura pedagogică cu referire la informatizarea învăţământului delimitează trei
modalităţi de adaptare a conţinuturilor, modalităţi diferenţiate prin nivelul de complexitate al
obiectivelor instrucţionale şi prin gradul de valorificare pedagogică a posibilităţilor oferite de
ordinator:
•

Introducerea cursurilor de informare/ formare în informatică, cu statut de disciplină
distinctă în planul de învăţământ;

•

Demersurile de conştientizare a educaţilor şi educatorilor practicieni specializaţi în
toate ariile curriculare;

•

Valorificarea ordinatorului nu numai ca mijloc didactic performant, dar şi ca
strategie de proiectare şi de desfăşurare a activităţii curriculare în toată
complexitatea sa, în special prin producerea şi aplicarea în scopuri didactice de
software pentru toate ariile curriculare.

Analizând impactul calculatorului în învăţământ, prin operatorul timp istoric, au fost
identificate trei valuri:
1.

în prima etapă, computerul a intrat în şcoală ca virtual facilitator educaţional, în
continuarea retroproiectorului, magnetofonului etc. şi s-a impus apoi ca obiect de
studiu în sine, ca disciplină cu statut opţional sau obligatoriu.

2.

în a doua etapă, asimilată cu perioada învăţării asistate de calculator (IAC) în
varianta clasică, valorificarea calculatorului s-a lărgit prin interpretarea acestuia
ca resursă educaţională cu potenţial mare în toate ariile curriculare. Aceasta este
etapa în care se află cele mai multe şcoli din lume, pe linia informatizării
învăţământului.

3.

a treia etapă, mai mult ipotetică decât reală, prefigurează o influenţă mai
substanţială Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (TIC), ca „sistem de
învăţare” ce va determina modificări în definirea obiectivelor educaţionale,
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reorganizarea conţinuturilor, în manieră interdisciplinară, integrată, modulară,
adaptarea metodologică pe continuum-ul predare – învăţare – evaluare,
interpretarea relaţiei profesor – elev, redimensionarea competenţelor profesorului
şi chiar o nouă filosofie şi deontologie a profesiei.
Computerele au devenit în ziua de azi principalul instrument în afaceri, iar un numar uriaş
de alte profesii implică folosirea lui în diverse scopuri. Iată de ce nu trebuie să ne mire importanţa
care i se acordă computerului în pregatirea scolara.
În condiţiile instruirii cu ajutorul calculatorului se oferă posibilitatea în aceeaşi situaţie de
învăţare să regrupeze un set de elemente variate: sunete, voci, texte, imagini foto, desene grafice,
diagrame etc asociate în aplicaţii după obiectivele învăţământului în mod interactiv, atât elevcalculator cât şi de îndrumător al profesorului. Această mare varietate de instrumente capătă, în
cadrul procesului de instruire valenţe formative, informative şi educative, motivând elevii să
cerceteze şi să selecteze informaţia în funcţie de sarcina didactică propusă.
Diversificarea strategiei didactice este posibilă pe baza interacţiunii elev-calculator, cu
facilitarea acestora la informaţii mai ample structurate, variate şi prezentate în modalităţi diferite de
vizualizare. Calculatorul este un mijloc între profesor-elev, dar cu o poziţie distinctă faţă de
celelalte mijloace de învăţare pe funcţiile sale, complexitatea şi posibilitatea de utilizare.
Ioan Cerghit încadrează instruirea asistată de calculator (IAC) în categoria metodelor de
raţionalizare a învăţării şi predării. IAC asigură o mai bună colaborare între cadrul didactic şi elev,
ducând la transformarea primului în moderator sau îndrumător al activităţii de învăţare. Instruirea
asistată de calculator îi oferă elevului posibilitatea de a învăţa prin cercetare, prin descoperire, de a
interacţiona şi de a răspunde la diverşi stimuli vizuali sau auditivi.
Calculatorul are, mai întâi, o funcţie de prezentare a unor noi conţinuturi, de mijlocire a
asimilării acestora prin tehnici specifice. Acesta este un mediu interactiv, care menţine atenţia şi
motivaţia elevului treze, indiferent de gradul de dificultate al sarcinii educative. El poate simula
procese, fenomene naturale sau situaţii, antrenând elevul în jocuri pedagogice care le solicită
perspicacitatea, atenţia sau creativitatea.
În toată lumea învăţământul trece prin transformări importante, iar Internetul este o parte
majoră a acestor transformări şi asta nu se aplică numai „învăţământului de calculatoare”.
Învăţământul de calculatoare este de altfel dincolo de discuţiile legate de utilitatea Internetului, în
orice facultate "respectabilă" cu profil de calculatoare sau informatică din lume, un obiect de studiu
(prin tehnologiile sale) şi o sursă de documentare semnificativă. Transformările au loc şi în şcoli,
care încep să utilizeze Internetul ca un mijloc de documentare şi de învăţare. Apariţia şi răspândirea
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tot mai semnificativă a învăţământului la distanţă este o parte importantă a mutaţiilor care au loc în
învăţământ. Existenţa Internetului deschide extraordinar de mult porţile şcolilor pentru "studenţi" de
toate vârstele şi gradele de pregătire.
Cea mai importanta invenţie a secolului trecut rămâne calculatorul şi o dată cu acesta
Internetul. Deşi un component al epocii moderne, poate fi şi un element foarte nociv în viaţa celor
care-l folosesc frecvent. În cea mai mare parte acestea două au adus o mulţime de beneficii la scară
mondiala, dar se cunosc şi câteva efecte negative care cu greu mai pot fi stopate:
1)

În primul rând este vorba despre dependenţa de calculator care cuprinde tot mai multe

persoane. S-a constatat ca foarte mulţi dintre cei care utilizează calculatorul au dificultăţi majore
în stabilirea de contacte umane, iar când încearcă să renunţe la calculator devin foarte irascibili;
2)

În al doilea rând este vorba despre multitudinea de site-uri pornografice prezente pe

Internet la care foarte mulţi copii au acces. Influenţele acestor imagini sunt total nefavorabile
pentru ei.
3)

Unii copii învaţă să scrie şi să citească cu jocuri de calculator mai degrabă, în loc să

folosească mai întâi cărţi cu imagini şi cuvinte corespunzătoare fiecărei vârste. Acesti copii îşi
citesc poveştile la culcare on-line, în loc să o facă împreună cu părinţii, în pat. Încet, tradiţiile se
rup şi calculatorul devine unul din elementele principale în procesul de învăţare pentru un copil.
Mulţi părinţi preferă să cumpere jocuri educative pentru calculator în loc să opteze pentru jocuri
tradiţionale şi cărţi de colorat sau cu imagini în relief.
Ca o concluzie - copiii se pot bucura de calculator dacă acesta este folosit cumpătat. Părinţii
care îşi supraveghează copiii când aceştia utilizează calculatorul pot fi mai liniştiţi că aproape totul
este în siguranţă.
Calculatorul face parte din valul viitorului, dar tehnicile vechi de învăţare şi educaţie nu
trebuie uitate sau date deoparte. Un copil trebuie să interacţioneze fizic cu alţi oameni şi nu trebuie
să înveţe absolut totul la calculator.
Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex, care ajută la instruirea sau autoinstruirea
elevului. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic, prin respectarea
câtorva condiţii, dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării. Societatea
informaţională nu mai este o previziune de viitor, ci o stare de fapt a prezentului, rămâne la
latitudinea fiecăruia cât de repede va şti să facă parte cu adevărat din ea şi aceasta nu numai ca o
cerinţă exterioară, impusă, ci ca o necesitate individuală de armonizare.
BIBLIOGRAFIE:
1. Cerghit, Ioan
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Metode de învăţământ, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
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2. Istrate, Olimpius -

Utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în
educaţie;

3. Onea, Emil

-

Cursul pentru profesorul sau învăţătorul ce va obţine abilităţi TIC;

CELE 8 TIPURI DE INTELIGENȚE ȘI T.I.C.
PROF. CĂTĂNESCU GABRIELA
LICEUL TEHNOLOGIC, SAT GHEABA,
COMUNA MĂNECIU, JUD. PRAHOVA

Inteligenţa este un lucru ciudat. Unii oameni despre care se crede că ar fi inteligenţi au
rezultate groaznice la testele standardizate. Oamenii care salvează vieţi nu sunt întotdeauna
inteligenţi şi unii oameni autişti pot citi, aduna, sau scrie mai repede sau mai bine decât oamenii cu
un coeficient de inteligenţă înalt. Realizând că sunt multe tipuri distincte de inteligenţă putem
înţelege inteligenţa mult mai bine.
Caracterizarea omului ca reprezentând fiinţa inteligentă este valabilă în această formă
generală, cât şi în oricare din concretizările sale, tocmai în virtutea existenţei mai multor tipuri de
inteligenţă.
Profesionalizarea indivizilor în diferite domenii de activitate duce la formarea şi dezvoltarea
unor tipuri particulare de inteligenţă, care reprezintă fie aplicarea şi amplificarea inteligenţei
generale, fie valorificarea inteligenţei fluide, fie rezultatul învăţării şi educaţiei într-un domeniu
determinat de activitate. Putem menţiona, din acest punct de vedere, inteligenţa matematică,
inteligenţa generală, inteligenţa tehnică.
Dintr-un punct de vedere asemănător, care evidenţiază dimensiunile multiple ale inteligenţei,
unii autori vorbesc despre inteligenţa multiplă.
Astfel, Howard Gardner stabileşte, în acest cadru conceptual, mai multe tipuri de inteligenţă
despre care el a spus că pot fi diferenţiate după un număr de observaţii. De exemplu, dacă cineva a
suferit o rană pe creier, dar abilitatea sa a rămas intactă, atunci aceasta înseamnă că acea abilitate
este o formă de inteligenţă. O altă observaţie apare atunci când o persoană este extrem de talentată
într-un domeniu dar este oarecum medie în toate celelalte.
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Cele iniţial şapte tipuri de inteligenţă sunt: lingvistică, logico-matematică, spaţială, muzicală,
kinestezică, intrapersonală şi interpersonală, cărora le-a mai adăugat inteligenţa naturalistă.
Pe baza acestor cunoştinţe s-a putut cerceta, în special cu meritul lui Dee Dickinson, efectul
şi impactul tehnologiei asupra modului în care se poate accentua un anume tip de inteligenţă la
elevii din ciclul primar şi gimnazial când influenţa asupra acestora poate fi fundamentală.
Tehnologiile care măresc inteligenţa lingvistică
Aşa cum tipografia a revoluţionat învăţatul şi gânditul în secolul al 15-lea, aşa a creat şi
calculatorul o revoluţie similară astăzi. De-a lungul reţelelor de calculatoare şi a bazelor de date din
întreaga lume studenţii au acces direct la informaţia curentă. În fiecare domeniu de cunoaştere,
sistemele educaţionale se transformă deoarece atât studenţii şi profesorii învaţă să folosească
tehnologia multimedia. Noi programe permit copiilor să scrie sau să insereze grafice în texte gen
rebus precum “Wings of Learning” , “Muppet Slate”. Alte programe cum sunt “Pine Artist and
Creative Writer” de la Microsoft fac posibilă formatarea proiectelor de scris în diferite forme, să
scrie cuvinte în diferite mărimi şi formeze şi să acompanieze cu diferite efecte sonore. Aceste
programe sunt foarte motivante atât pentru scriitorii începători cât şi pentru cei avansaţi.
Numărul crescând de programe user-friendly fac posibil să combine informaţia în diferite
forme, incluzând cuvinte, imagini şi sunete. Elevii pot acum să înregistreze, să sorteze şi să
intersecteze informaţii, notiţe, bibliografii şi să creeze raporturi multimedia pentru a crea o aventură
a învăţării. Profesorii pot să-si dezvolte propria “magazie” de cursuri, să creeze baze de date care să
lege documente, să prezinte prezentării preprogramate cu suport video şi să-şi îmbogăţească
cursurile cu un surplus de tehnologie descris în capitolele celorlalte tipuri de inteligenţă.
Calculatorul încurajează elevii să-şi revizuiască şi să-şi rescrie compunerile şi astfel să-şi
dezvolte o mai mare fluenţă şi un stil mai eficient. Recopiind de mână sau tastând adesea inhiba
corecţia şi revizuirea, dar calculatorul adesea facilitează aceste procese şi îi dă elevului un mai mare
simţ al controlului asupra a ceea ce scrie. Când elevii îşi văd lucrarea într-un format cu aspect
profesional devin mai interesaţi de studiul şi măiestria mecanicii care îi va da strălucirea finală.
Unele dintre cele mai importante programe de procesare de text sunt Microsoft Word, Word Perfect
şi Ami Pro pentru Windows.
Învăţarea tastatului în şcoala primară de astăzi este la fel de importantă ca şi scrisul cu stiloul,
şi a învăţa să foloseşti un procesor de text este la fel de important pentru elevi ca şi a învăţa să
tasteze. Copiii sunt încurajati să folosească aceste posibilităţi în comunicare şi colaborare cu alţi
elevi aflaţi la depărtare pe o varietate de proiecte, prin intemediul unui număr crescând de reţele
electronice. Telefoanele şi modem-urile esenţiale acestor procese ar trebui să fie echipamentul
standard al oricărei clase.
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Dezvoltarea abilităţilor lingvistice pentru întreaga populaţie pot fi catalizate de noi unelte
electronice remarcabile pentru accesarea şi prelucrarea informaţiei şi comunicaţiilor, învăţarea şi
dezvoltrea inteligenţei la un nivel fără precedent.
Tehnologiile care măresc inteligenţa logico-matematică
Inteligenţa logico-matematică poate fi exersată sau dezvoltată de-a lungul multor tipuri noi şi
provocatoare de tehnologii multimedia. Elevii de orice nivel de abilitate pot învăţa foarte eficient
de-a lungul unor programe software interesante care oferă un feedback imediat şi merg mult departe
peste exerciţiu. Multe dintre acestea oferă oportunităţi de exercizare şi dezvoltare a unor abilităţi de
gândire de ordin superior esenţiale în rezolvatul problemelor. În ceea ce urmează sunt câteva
exemple dintre multele programe care sunt acum pe piaţă.
“Millie’s Mathhouse” de la Edmark’s este un program minunat şi plin de succes care
introduce numerele şi conceptele matematice copiilor preşcolari sau de la şcoala primară. Este plin
de culoare, sunet, muzica şi grafice şi lucrează prin intermediul unui ecran de contact. Copii sunt
introduşi în conceptele matematice esenţiale în vreme ce ei operează cu insecte animate, operează
un cuptor virtual sau fac forme cu animale care vorbesc. În vreme ce ei explorează şi descoperă,
copiii învaţă despre numere, forme, mărimi, tipare şi rezolvarea de probleme.
Pentru elevii din ciclul primar, programul “Math and More” de la IBM introduce elevilor
tipare, relaţii, geometrie, probabilităţi şi statistică prin intemediul unor materiale printate sau video
foarte motivatoare.
“Geometry, Physics and Calculus” de la Broderbund face anumite subiecte abstracte şi adesea
dificile mai concrete şi uşor de înţeles în timp ce elevii manipulează grafice colorate. “The Physics
of Auto Collisions” şi “The Tacoma Narrows Bridge Collapse” folosesc evenimente reale pentru a
face legătura cu fizica şi cu aplicaţiile practice. În timp ce elevii analizează evenimentele reale în
termeni ştiinţifici şi matematici, pricipiile fizicii devin mai pline de înţeles şi mai relevante.
Una din primele aventuri, “Rescue at Boone’s Meadow” prezintă sarcina de a transporta un
vultur grav rănit la un veterinar aflat la 100 km distanţă cât de repede posibil. Din cauza terenului
dificil elevii trebuie să găsească o combinaţie optimă a folosirii unui camion, avion, sau escaladare,
luând în considerare şi combustibilul, greutatea şi diferitele puncte de start. Elevii folosesc o
combinaţie de discuri video de acces aleatoriu, hărţi şi calculatoare pentru a genera soluţii
alternative. Elevii din clasa a cincea de abilitate medie au fost fascinaţi de această sarcină şi au fost
motivaţi să-l rezolve cu soluţii care necesită peste 15 paşi.
“Learn Smart” este un nou software care apreciază punctele tari şi slăbiciunile şi oferă
strategii pentru a mări puterile intelectuale. Este potrivit elevilor de toate nivelele.
174

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
Un număr de jocuri recreaţionale au de asemenea mult de oferit în ceea ce priveşte noi
provocări intelectuale. De exemplu, “Lost Mind of Dr. Brain” de la Sierra pune la lucru întreaga
inteligenţă prin intermediul unor puzzle-uri şi activităţi de rezolvare a problemelor. Abilităţile
logice şi matematice, gândirea anticipativă şi luarea rapidă de decizii, gândirea simbolică, raţionarea
eficientă, şi alte procese de gândire de ordin înalt sunt prelucrate în timp ce jucătorii întâlnesc o
varietate de provocări neaşteptate. În timp ce recunosc melodii puse invers, sparg coduri,
navighează prin labirinte, folosesc diferite sisteme de recuperare pentru a găsi fişiere amestecate, şi
manipulează şi rotesc imagini mentale, jucătorii primesc “un masaj total pe creier”. Ei au opţiuni de
a juca pe câteva nivele de dificultate şi când sunt folosite în clase, profesorii pot opta să urmeze cu
activităţi relaţionate pentru a se asigura că transferul de abilităţi va avea loc neîntrerupt.
Scopul acestor cercetări este să demonstreze că învăţatul şi gânditul sunt întotdeauna situate
în context, că a şti şi a face sunt foarte putenic legate, şi drept rezultat, acele activităţi autentice de
învăţare şi experienţa directă produc oportunităţi bogate unui mod de învăţare reuşit.
Tehnologiile care măresc inteligenţa kinestezică
Învăţatul prin intermdiul tehnologiei este extrem de activ şi procesul interactiv când e folosit
corespunzător. Computerele se bazează foarte mult pe coordonarea vizuală, pe tastatură şi folosirea
mouse-ului pentru a putea opera. Activitztea kinestezică întăreşte învăţatul şi face din elev un
participant activ la procesul de învăţare.
Popularitatea jocurilor video se datorează dăruirii totale a jucătorului şi răspunsului fizic
extrem de abil la provocare. Jocuri precum “Pong” şi “Breakout” erau printre primele care să
demonstreze atracţia pentru acest tip de tehnnologie. Mai târziu, “Tetris” a fost proiectat de Alexey
Pajitnov, matematician rus, cercetător în domeniul inteligenţei artificiale. Necesită luarea rapidă de
decizii şi coordonarea ochi-mână, o dată cu testarea rapidă a ipotezei. În mod indubitabil, acest gen
de provocări de acţiune la “pachet” sunt cele care atrag elevii care în alt mod s-ar plictisi la ore
chiar dacă necesită acelaşi tip de gândire spaţială şi logică.
“Electronic Field Trips”, chiar dacă nu au vreo legătură cu corpul fizic, îi fac totuşi pe elevi să
se simtă ca şi când ar explora fundul mării sau s-ar afla în interiorul unui vulcan în timp ce-i
acompaniază pe cercetători oriunde vor să meargă. Recent, clase de elevi, legate electronic la
exploratorii care investigau plăcile tectonice din adâncul Mediteranei au fost capabili să comunice
cu oamenii de ştiinţă, să pună întrebări, sau să ceară vizionarea unor suprafeţe sau obiecte mai
îndeaproape. Elevii aproape că se aflau acolo.
Tehnologia multimedia include, de asemenea multă activitate fizică în vreme ce informaţia
este strânsă de la bazele de date, cărţi şi fotografii, şi noua informaţie este generată pe calculator, şi,
în sfârşit, ea toată este pusă laolaltă electronic prin intermediul unor programe hypermedia, cum
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este HperCrd sau LinkWay. Nu mai este nevoie sa spunem că producţia de filme sau programe de
dans include şi prelucrează inteligenţa kinestezică.
Shirley Ririe şi Joan Woodbury de la compania de dans Ririe-Woodbury au găsit noi metode
de folosire a tehnologiei în predarea dansului. Ele amplifică dansul cu imagini generate pe
calculator sau au o cameră video care editează instantaneu o lecţie în timp ce proiectează versiunea
editată pe ecranul din spatele dansatorilor. Acest gen de colaborare între coregraf, apratul de
înregistrat şi dansatori creează o nouă formă de dans. Producţiile dramatice folosesc de asemenea
aceste combinaţii ale tehnologii cu activităţi fizice. De exemplu, într-o producţie recentă a piesei
MacBeth, o hologramă a apărut simultan cu actori pe scenă.
Într-o vreme în care tehnologia te poate transforma foarte uşor într-un observator pasiv sau
numai un receptor de informaţie, este nu numai posibil, dar şi esenţial pentru elevi/studenţi să se
angajeze activ în procesul de învăţare, aşa cum demonstrează exemplele precedente.
Tehnologiile care măresc inteligenţa vizual-spaţială
Elevii din ziua de azi au crescut uitându-se la televizor şi sunt extrem de bine orientaţi către
învăţarea vizuală. Panourile, proiecţiile şi filmele sunt elemente importante ale învăţării. Un rol de
suport esenţial îl au de asemenea imprimantele şi xerox-urile pentru orice activitate academică.
Când sistemele interactive sunt de asemenea parte a procesului de învăţare, elevii devin din
observatori pasivi în gânditori activi.
De exemplu, aparatul video este folosit ca învăţare activă într-un număr de moduri. În loc să
se ruleze un program de la început la sfârşit, profesorii pot lua avantajul oprtunităţii de a opri, a da
înapoi sau de a relua. Oportunităţi frecvente de a discuta ceea ce s-a văzut şi ceea ce o să vadă pot
face posibile învăţatul anticipatoriu şi participatoriu care sunt critice în procesul educaţional.
Operate prin intemediul unui aparat video sau a unui monitor TV sau două şi a unui PC,
sistemul IVD (interractive videodisc) este foarte uşor de folosit şi învăţat. Este îndeajuns de flexibil
pentru a încorpora alte tehnologii cum ar fi CD-ROM, DVI (Digital Video Interractive), CDI
(Compact Disc Interractive) şi inteligenţă artificială.
Perifericele vizuale care amplifică subiectele şi abilităţile de învăţare sunt o parte importantă a
claselor de învăţare accelerată. În unele şcoli mai noi, întregi panouri electronice pot fi expuse; în
altele ecrane uriaşe sau monitoare realizează această funcţie. Profesorii şi elevii deopotrivă pot fi
implicaţi în crearea de mesaje vizuale pentru etalare, folosind materilale provenite, de exemplu, din
fişiere documentare sau transmiteri în direct prin intermediul unor reţele de calculator.
Iar la orizont, se află realitatea virtuală care va face ca toate simulările să pălească. Aflată încă
la început, această lume generată de calculator oferă metode de învăţare memorabile în noi
dimensiuni. Un elev poartă o cască care conţine un monitor miniatural, căşti şi o mănuşă electrică.
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Acest echipament este conectat la un calculator care coordonează intrarea senzorială cu mişcarea
fizică. Calculatorul monitorizează locaţia mâinii cu mănuşa, şi va crea experienţe reale. Unul dintre
primele programe a permis participantului să meargă pe o stradă din Aspen, să observe
împrejurimile şi chiar să modifice anotimpurile anului. Când participantul ajunge la colţ prin
direcţionarea măuşii electronice, se poate întoarce la stânga sau la dreapta pentru a explora
împrejurimile.
Deşi aceste instrumente vizual-spaţiale nu sunt esenţiale pentru procesul de învăţare, ele oferă
însă mijloace motivante să împingă pe elev să înveţe prin exercizarea inteligenţei vizual-spaţiale şi
să facă orice subiect mai accesibil unei varietăţi de elevi. Vor fi de un real ajutor elevilor cu
dificultăţi fizice sau cu necesităţi speciale.
Tehnologiile care măresc inteligenţa muzicală
Dezvoltarea inteligenţei muzicale poate fi amplificată de tehnologie în acelaşi fel în care
fluenţa verbală este amplificată de procesorul de text MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
face posibil să compui şi să orchestrezi multe instrumente distincte prin intermediul calculatorului.
“Music Writer” de la Pyware şi “Music Studio” de la Activision sunt exemple de programe care
transformă această magie în realitate.
“Musicland” de la Menulay a fost folosit cu succes cu copii de până la 3 ani. Acesta permite
copiilor să compună muzica imediat prin manipularea notelor şi reprezentării grafice a conceptelor
muzicale ale calculatorului. Un elev poate desena o formă pe ecranul calculatorului pentru a o
vedea transformată în notaţie muzicală. Elevul colorează dupa aceea notele, cu diferite culori pentru
diferite instrumente, după care calculatorul reproduce sunetul sintetizat.
“Band-in-a-Box” de la PG Software permite elevilor să improvizeze înregistrări ale unor
melodii de jazz, pop, rock, sau folk cunoscute. De asemenea prezintă şi facilitatea de editare astfel
încât elevul poate crea propriul stil muzical. Improvizaţiile şi compoziţiile lor pot fi salvate pe un
fişier midi şi trimis unui program de printare muzicală.
ATMI (Asociaţia pentru Tehnologie în Instrucţiunile Muzicale) publică anual un director în
care sunt listate şi sumarizate toate programele pe calculator existente, videodisc-uri, filme şi
discuri CD-ROM, şi tehnologie muzicală hardware pe piaţă. Acestea se pot găsi prin intermediul
unui carnet de membru ATMI.
Un astfel de sistem de suport tehnologic pentru învăţarea muzicii si a aprecierii muzicii
conduce nu numai la propensiune, cât şi la înţelegerea profundă. Dezvoltarea gândirii muzicale şi a
creativităţii muzicale pot fi astfel îmbogăţite şi expandate.
Tehnologiile care măresc inteligenţa interpersonală
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Elevii folosesc frecvent tehnologia singuri, şi pentru scopuri cum ar fi remedierea sau
explorarea personală acest lucru este de preferat. Cercetarea curentă indică, totuşi, că atunci când
elevii folosesc calculatoarele în perechi sau în grupuri mici, înţelegerea şi învăţarea sunt facilitate şi
accelerate. Experienţele de învăţare pozitivă pot rezulta ca elevii să împartă descoperirile, să se
suporte unul pe celălalt în rezolvarea problemelor, şi să lucreze în mod colaborativ la proiecte. La
locul de muncă de astăzi, astfel de abilităţi sunt din ce în ce mai importante.
Sunt multe moduri în care tehologia poate fi folosită în clase pentru a mări abilităţile
interpersonale. De exemplu, elevii pot fi înregistraţi pe casetă video în timp ce fac o prezentare. În
acest mod ei pot să observe expresiile faciale şi mişcările corpului pentru a vedea acestea amplifică
sau nu ceea ce voiau să exprime. Grupurile de elevi pot discuta observaţiile proprii, înţelegând că ar
trebui să înceapă şi să termine cu o observaţie pozitivă şi că critica trebuie folosită numai în manieră
constructivă.
Abilităţile interpersonale pot fi mărite prin intermediul unor mici grupuri din clasă, ca şi prin
reţeaua de calculatoare a studenţilor din alte grupe, facultăţi sau ţări. Creşterea cu mult mai
dramatică este a frecvenţei de teleconferenţiere prin transmiterea prin satelit. Contactul faţă în faţă a
doi copii care se pot vedea şi auzi prin intermediul tehnologiei este extrem de motivant pentru
dezvoltarea abilităţilor de comunicare în vreme ce elevii din diferitele părţi al ţării sau ale lumii se
unesc pentru a rezolva probleme de mediu, economice, politice sau sociale.
Învăţatul de la distanţă facilitează comunicaţiile între elevi şi profesori în diferitele părţi ale
comunităţii, statului sau lumii. Această tehnologie interactivă dezvoltă abilităţile interpersonale
mărite şi sparge bariera culturală astfel încât elevii şi profesorii învaţă să comunice în noi moduri
potrivite mediului respectiv.
Tehnologiile care măresc inteligenţa intrapersonală
Dezvoltarea inteligenţei intrapersonale poate fi facilitată prin folosirea unei tehnoligii de
explorare şi expandare a minţii umane. Tehnologia oferă mijloacele de urmare a unei linii de
gândire în mare profunzime ca şi a avea acces aleatoriu la idei divergente. Oportunitatea elevilor de
a face astfel de alegeri le poate da controlul asupra dezvoltării lor intelectuale şi de învăţare.
Deşi cea mai mare parte a tehnologiei folosite astăzi în clase este încă pentru partea practică,
mulţi profesori găsesc reuşite aplicaţiile de calculator pentru a dezvolta abilităţi de gândire de ordin
înalt. Clasele care folosesc tehnologia computerizată devin astfel centre de interogare. Elevii învaţă
astfel nu numai să folosească bazele de date, cât şi de a-şi crea propria tehnologie pentru a explora
şi a-şi dezvolta inteligenţa, ei construind astfel “modele mentale” cu care pot vizualiza conexiunile
dintre ideile din orice domeniu.
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Bob Olson de la “Associate of the Institute for Alternative Futures in Alexandria, VA.”
remarcă că “hypermedia ar putea foarte bine să expandeze abilitatea de a gândi holistic – de a fi
capabil de salt de la detaliu la privire generală pentru a vedea “anasamblul””. Hypermedia prezintă
material multimedia care este într-un fel similar cu creierul uman realizând conexiunile între idei şi
imagini la fel cum face hypertext-ul cu cuvintele.
John Sculley, director executiv de la Apple, sugereaza că “în decurs de câteva decade
oamenii vor privi înapoi şi se vor mira cum ar fi putut cineva să păstreze atâtea cunoştinţe fără
ajutorul unor astfel de “roboţi de cunoştinţe” sau “navigatori de cunoştinţe””. Acestea sunt nişte
intrumente puternice care pot deveni o extindere a creierului uman şi pot facilita explorarea şi
expansiunea inteligenţei intrapersonale când sunt folosite corespunzător şi sunt sensibile la nevoile
elevului.
Tehnologiile care măresc inteligenţa naturalistă
În timp ce tehnologiile electronice devin din ce în ce mai apropiate şi fac parte din ce în ce
mai mult din viaţa noastra, este esenţial să recunoaştem că ele nu înlocuiesc interacţiunea umană şi
experienţa cu lumea naturală. Ele sunt totuşi, unelte excelente care să faciliteze investigaţiile
ştiinţifice, explorarea şi alte activităţi naturaliste. Tehnologia telecomunicaţiei ajută elevii dincolo
de mediul lor, şi îi ajută să vadă cum acţiunile lor pot afecta lumea înconjurătoare. După cum se va
vedea şi în exemplele următoare, aceste unelte pot face posibil pentru elevi să înţeleagă experienţele
reale într-un mai mare grad de detaliu şi mai profund.
Multe şcoli sparg la modul figurat zidurile claselor. De exemplu, la Clear View Charter
School in Chula Vista, California, elevii din clasa a patra şi a cincea participă la sesiuni on-line cu
Microscopul Electronic de la Univesitatea din San Diego. Elevii care au colecţionat, au citit, au
clasificat şi studiat insecte îşi pot vedea subiecţii cu un mai mare grad de precizie, să pună întrebări
şi să discute despre diferite observaţii cu un entomolog de la Universitate.
Printre numeroasele organizaţii care oferă aventuri de învăţare on-line şi explorare se mai
găsesc: National Geographic Online care permite elevilor să meargă în expeditii cu exploratori
geografici şi fotografi renumiţi; Interactive Archaeological Dig îi duce pe elevii de clasele a şasea şi
a şaptea la diferitele ruine pentru a lucra virtual lângă arheologi. “Class Afloat” este o croazieră
virtuală pentru elevii din clasele III-IX, care urmăreşte aventurile unui grup de elevi de pe nava
Concordia în timp ce înconjoară globul. Microsoft’s Mungo Par, o revistă de aventuri on-linme,
oferă sesiuni de discuţie cu grupuri de exploratori, care îşi raportează totodată experienţa pe Intenet,
bazându-se pe comunicaţia de satelit, laptop-uri şi camere digitale.
Numeroase CD-uri sunt de asemenea la îndemână, cum ar fi “Magic School Bus” de la
Scolastic, care duce studenţii în excursii electronice la padurea tropicală din Costa Rica, în ocean, în
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sistemul solar, sau în epoca dinozaurilor. Seriile Sim, incluzând SimLife, care îţi dă posibilitatea
creării propriului ecosistem şi Sim Ant, care îţi permite să construieşti o lume a furnicilor, I Spy şi
altele sunt alte exemple excelente ale acestui tip de instrument.
În concluzia aceste discuţii despre cum poate mări tehnologia inteligenţa naturalistă, să ne
întoarcem la cele mai de bază studii ale naturii, de exemplu studiul naturii umane şi a ecologiei
creierului. Până acum câţiva ani mare parte din aceste studii au fost făcute prin chirurgie şi
observaţie a oamenilor cu leziuni pe creier. Acum este posibil nu numai să se vadă structurile
creierului cu tehnologii non-evazive cum sunt PET şi CAT, dar şi de a vedea activitatea cerebrală
prin intermediul MRI-urilor funcţionale. Noi abia începem să înţelegem ce ne spune această
informaţie despre deosebirile în învăţare.
Instrumentele şi resursele menţionate în exemplele de mai sus sunt numai câteva din
exemplele mijloacelor de a trezi la viaţă, de a activa, a îmbogăţi şi a aprofunda învăţatul prin
intermediul tehnologiei. Zidurile sălilor de clasă cad într-adevăr, în vreme ce întreaga lume a
învăţatului devine accesibilă elevilor, studenţilor şi profesorilor, care pot astfel deveni parteneri ai
oamenilor de ştiinţă şi ai exploratorilor în descoperirea şi construirea cunoştinţelor despre planeta
noastră şi locuitorii ei.
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CLUBUL DE ROBOTICĂ

PROF. LAURA UNGUREANU
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “TUDOR VIANU”

Clubul de robotică a fost creat din dorința noastră de a dezvolta, împreună cu elevii noștrii,
spiritul competițional, interesul pentru tehnologie și nevoia de a învăța tot timpul ceva nou.
Lucrurile au luat amploare, au fost implicați tot mai mulți elevi și am asistat, încântată, la o
activitate extrașcolară care mi-a dovedit câtă imaginație, dedicare și muncă pot depune elevii întrun proiect care le face plăcere.
La început a trebuit să facem o selecție dintr-un număr mare de candidați, activitate care a
învâțat elevii cum trebuie să iși faca un CV, un dosar personal competitiv, cum să se prezinte la un
interviu și cum să se comporte la un interviu. Toate aceste cunoștiințe dobândite vor fi folosite, mai
târziu, cand aceștia vor intra pe piața muncii.
După a urmat construcția unui robot din piese standard pentru a participa la competiția
First Tech Challenge. Aceste competiții preuniversitare și universitare de robotică sunt realizate
pentru dezvoltarea următorilor creatori și utilizatori a roboților industriali. Au aplicat cunoștiințe de
la fizică, informatică și matematică și au descoperit utilitatea învățării multidisciplinare.
Unii dintre acești elevi vor urma o
facutate de profil și o să să ajungă ingineri sau
cercetători la unele dintre marile companii în
domeniu sau să lucreze la proiecte internaționale.

Avantajele au fost multiple și benefice:
•

Dezvoltareaspiritului de echipă

•

Dezvoltareaspiritului competitional

•

Aplicareacunoștiințelorteoreticeînactivități practice

•

Utilizareaimaginației în vederea creării unui sitem fiabil
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•

Creareaunormecanisme stabile folosinddiferitematerialepuse la dispoziție

•

Implicareatehnologieiînprocesul de învățare

•

Descoperirealiimitelortehnologiilor

•

Rezolvarearapidă a erorilor

•

Colaborarea cu echipe care puteau fi și aliați și rivali (regulile competiției stabileau
acest lucru)
Dezavantajelesuntdestul de greu de depășit:

•

Costurilemari nu pot fi suportate de părinți, trebuiegăsițisponsori

•

Timpul de lucrunecesareste mare: perioadaîn care esterealizat un robot
pregătitpentrucompetițiepoatevaria de la câtevasăptămâni la catevaluni. Uniielevi
nu

se

pot

implicaîntr-o

activitateextrașcolarăatât de lungă
•

Elevii

pot

lipsi

de

la

ore

importantesau pot rămâneînurmă
la școală
•

Retingențaunorprofesori care nu
suntimplicațiînaceastăactivitate

Alte

activități

luatnaștereîncadrulclubului

care

au
de

roboticăsuntrealizatepringăsireaunui mic robot numit Finch.
Acesta a fostcreat special înscopuri educative. Are câțivasenzorișiestedestul de fiabil.

Avantajeleacestui robot:
-

Necesităcosturireduse

-

Poate fi folositși de elevi din

ciclulgimnazial
-

Are librăriipentrumaimultemedii de

programare
-

Poate fi modificatușor

Dezavantaje:
sursăproprie de energie
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Avantajeleșidezavantajeleacestorroboți au fostexploatateșidepășite de cătreelevi,
aceștiaînvățândsă fie inventivișimaleabili.
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EDUCAŢIA – ESENŢA MODELĂRII FIINŢEI UMANE
PROF. FAITĂR COSMIN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, RÂMNICU - VÂLCEA

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când
ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se
adapteze.” - Maria Montessori
Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul
educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa
educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea
realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea
personalităţii tinerilor.
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării
personalităţii copiilor.
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea
finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.
Educaţia, ca proces complex de modelare umană, îndeplineşte un sistem de sarcini,
destinaţii, roluri, activităţi, într-un cuvânt un sistem de funcţii precum: creşterea şi dezvoltarea
fizică armonioasă a tinerei generaţii, a omului în formare, însuşirea limbajului şi a specificului
relaţiilor socio-umane necesare comunicării, a convieţuirii interumane, adaptării la mediu şi
însuşirii culturii, ştiinţei şi tehnicii, transmiterea tezaurului cultural-ştiintific, a cunoştintelor
valoroase acumulate de omenire în diverse domenii, ale cunoaşterii în general, strâns legate de
formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. Aceasta este funcţia cognitivă (de cunoaştere) sau
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informativ-formativă a educaţiei, care îl realizează pe „homo sapiens" (omul înţelept). De
asemenea, presupune şi transmiterea experienţei de producţie şi a deprinderilor de muncă, formarea
şi dezvoltarea abilităţilor, a deprinderilor practice de muncă, în stransă legatură cu cerinţele
progresului ştiinţifico-tehnic, cu progresul social în general. Aceasta este funcţia praxiologica
(practica, acţionala, de muncă social-utilă) a educaţiei, care realizează pe „homo faber" (omul care
munceşte, produce, gândeşte şi creează).Merită menţionată şi transmiterea normelor etice (grecescul
etlios - obicei, datina, tradiţie a cetăţii; ethikos - moral, etic, de conduita şi formarea unei atitudini
corecte faţă de realitate şi oameni, a unor capacităţi de valorizare, de apreciere obiectivă a datelor,
faptelor, a realităţii, a profesiilor şi comportamentelor oamenilor. Aceasta este funcţia axiologică a
educaţiei (grecescul axia - pret, valoare a unui lucru; valorizare, apreciere şi logos - cuvânt, vorbire,
discurs, teorie) care realizează pe „homo estimans" (omul care valorizează, apreciază obiectiv,
corect). Funcţiile educaţiei trebuie astfel realizate încât să se asigure modelarea omului atât pentru o
activitate social-utilă eficientă, cât şi pentru una în schimbare, flexibilă şi creativă în concordanţă cu
exigenţele contemporane şi ale viitorului privind formarea personalităţii şi profesionalităţii creative.
Educaţia apare astfel, în primul rând, ca o activitate psihosocială fundamentală, proiectat şi
realizată conform unor finalităţi elaborate la nivelul macrostructurării societăţii pentru realizarea
funcţiei sale specifice de formare-dezvoltare a personalităţii umane ( funcţiile educaţiei, respectiv
funcţia culturală a educaţiei). Educaţia apare, în al doilea rând, ca o activitate psihosocială
fundamentală care are un nucleu structural specific (prezent la nivelul acţiunii educaţionale), care,
în condiţii optime, evoluează în direcţia atingerii unui stadiu superior al umanizării autoeducaţiei.
Analiza educaţiei ca obiect de studiu specific pedagogiei presupune, în acelaşi timp,
evidenţierea conţinuturilor, formelor şi a tendinţelor de evoluţie a acestei activităţi umane
fundamentale. Conţinuturile educaţiei vizează dimensiunile/laturile principale ale activităţii de
formare-dezvoltare permanentă a personalităţii, proiectată-realizată în plan: intelectual, moral,
tehnologic, estetic, fizic (conţinutul educaţiei /dimensiunile, laturile educaţiei; educaţia intelectuală,
educaţia morală, educaţia tehnologică, educaţia estetică, educaţia fizică).
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul
intelectual.
Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural,
artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la
viaţa şi activitatea comunităţii locale.
Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când
părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se
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creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie
văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.
În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii
despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor
comportamente şi conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite
domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare
Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu
multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de
biciclete, de aruncat la ţintă.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.
Autoeducaţia reprezintă o direcţie de evoluţie a activităţii de formare-dezvoltare a
personalităţii umane care implică transformarea obiectului educaţiei în subiect al educaţiei, capabil
de autoevaluare şi de autoproiectare pedagogic. Definirea autoeducatiei, la nivelul unui concept
pedagogic fundamental, presupune înţelegerea funcţiei şi structurii specifice activităţii de
(auto)formare-(auto)dez-voltare a personalităţii umane. Funcţia principală a autoeducaţiei angajează
transformarea obiectului educaţiei în subiect al educaţiei în urma unui proces care implică
valorificarea unui ansamblu de acţiuni educaţionale, proiectate şi realizate permanent la un nivel
calitativ superior, într-o perioada de timp determinată. Aceasta presupune:
- (auto)proiectarea-(auto)realizarea unei "educaţii pentru sine";
- (auto)formarea individualizată (care implică valorificarea deplină a propriei experienţe, fără
interferenţa altor/altei medieri);
- "autoformarea metacognitivă" (care vizează capacitatea de "a învăţa să înveţi "/"educabilitate
cognitivă, independenţa de conţinutul învătării");
- autoformarea permanentă (care angajează capacitatea de asumare a sarcinilor centrate asupra
propriei formări, specifice fiecărei vârste şcolare şi post-şcolare) - Dictionnaire encyclopedique de
l'education et de la formation.
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ROLUL EDUCAŢIEI NONFORMALE

EC. VLANGĂR CRISTINA
ŞC. GIMNAZIALĂ NR. 5, RÂMNICU VÂLCEA

Educaţia formală provine din latinescul ,,formalis”- care ţine de formă, precis, valabil,
organizat legal, formal. Educaţia formală este actul oficial complex de transmitere a cunostinţelor
teoretice şi practice şi de asimilare a acestora de către tânăra generaţie, în special în cadrul
instituţionalizat, adică în cadrul instituţiilor de învăţământ de toate gradele: şcolare, postşcolare,
universitare şi postuniversitare. Educaţia formală este concepută şi realizată în lumina teoriilor,
legităţilor şi strategiilor pedagogice. În cadrul pregătirii generale, profesionale şi a perfecţionării
acesteia, educaţia formală are ponderea cea mai mare.
Educaţia formală este actul pedagogic complex, programat, organizat, intenţionat,
conştient, îndrumat, care asigură predarea şi învăţarea cunoştintelor teoretice şi practice într-un
cadru activ şi interactiv profesor-elev, în vederea dezvoltării personalităţii şi pregătirii profesionale
a elevilor. Educaţia formală este realizată în cea mai mare măsură în cadrul instituţiilor educaţionale
de stat.
Educaţia nonformală provine din latinescul ,,nonformalis” - nu are forme oficiale, în afara
formelor organizate în mod oficial pentru un anumit gen de activitate. Educaţia nonformală se
realizează în afara formelor educative oficiale din unităţile de învăţământ. Ea se desfăşoară în
cadrul unor instituţii şi unor forme specifice altor activităţi, care direct, dar în mai mare măsură
indirect, îşi proiectează şi mai ales îndeplinesc şi obiective educaţionale, aşa cum sunt: mass media
- radioul, televiziunea, presa, teatrul, cinematograful, ca şi muzeele, expoziţiile, anumite activităţi
cultural-artistice, ştiinţifice, sportive, economice.
Educaţia nonformală poate fi influenţată de teoria, legităţile şi strategiile pedagogice,
acestea asigurându-i o orientare ştiinţifică eficientă. Educaţia nonformală poate să se îmbine cu
educaţia formală pentru a contribui la dezvoltarea integrală, complexă şi multidimensională a
personalităţii. Şcoala de toate gradele trebuie să includă şi acţiuni ale educaţiei nonformale, căci
această formă de educaţie, datorită specificului, varietăţii, concreteţei conţinuturilor şi acţiunilor ei,
poate spori receptivitatea, interesul, atractivitatea şi antrenarea tineretului studios în diferite genuri
de activităţi culturale, ştiintifice. influenţând pozitiv şi educaţia formală. Între educaţia formală şi
educaţia nonformală trebuie să existe interacţiune, educaţia formală având în mod suplu un rol
dirijor. Interacţiunea celor doua forme de educaţie trebuie să evite repetările inutile şi
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supraîncărcarea cu informaţii, luându-se totodată în considerare interesele şi opţiunile tinerilor. În
cadrul educaţiei nonformale pot apărea activităţi cu caracter de educaţie formală, aşa cum ar fi
lecţiile, conferinţele, expunerile, cuvântările cu caracter didactico-educativ de la radio, televiziune,
presa, cursurile, textele informaţionale pe Internet.
Educaţia informală provine din limba latina -,,informis, intormalis”- fără forme
determinate, ceva întâmplător. Educaţia informală este determinată de o serie de acţiuni socioumane, culturale, care includ în ele şi efecte (obiective) educaţionale fără forme educative speciale,
deci spontane, involuntare, de la sine, neaşteptate, fără să le conştientizeze în mod expres, dar care
influenţează personalitatea tinerilor, dinamizând: viaţa şi comportamentul pe stradă, în parcuri, în
mijloacele de transport, în întâlnirile şi discuţiile întâmplătoare.
Într-o anumită măsură şi mass media (radioul, televiziunea, presa), activităţile culturalartistice, muzeele, expoziţiile, excursiile pot avea elemente de educaţie informală. Şi educaţiei
informale i s-ar putea infuza în mod suplu elemente ale teoriei, ale legităţilor şi strategiilor
pedagogice, aceasta realizându-se pe de o parte prin intermediul educaţiei formale şi nonformale,
cât şi prin anumite acţiuni specifice educaţiei informale, făcute cu tact şi eleganţă, cum ar fi
îndrumările, afişele, anunţurile la radio, în parcuri, pe străzi, în mijloacele de transport.
Educaţia

formală,

educaţia

nonformală

şi

educaţia

informală

au

legături,

se

intercondiţioneaza cu educaţia permanentă. Se poate spune că educaţia, concomitent cu rolul ei
principal de formare a personalităţii şi profesionalităţii, este o componentă a vieţii sociale, o
investiţie pe termen lung pentru binele omului şi al societăţii.
Educaţia formală, educaţia nonformală şi educaţia informală au legături, se
intercondiţionează cu educaţia permanentă. Se poate spune că educaţia, concomitent cu rolul ei
principal de formare a personalităţii şi profesionalităţii, este o componentă a vieţii sociale, o
investiţie pe termen lung pentru binele omului şi al societăţii.
Aşadar, educaţia, indiferent de forma pe care o ia, are menirea de a călăuzi tinerele vlăstare
pe drumul cunoaşterii, conducându-i pe copii spre idealul educaţional.
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CHEIA EFICIENŢEI PROCESULUI EDUCATIV

PROF. ÎNV. PRIMAR MIHAI DANIELA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, RÂMNICU VÂLCEA

Cheia eficientizării procesului instructiv-educativ stă în modalitatea optimă de realizare a
relației dintre cele două verigi ale acestuia: pe de o parte, elevul, cu zestrea lui ereditară, cu
capacitățile, aptitudinile și disponibilitățile lui, pe de altă parte, cadrul didactic, forța care provoacă,
determină și dirijează schimbarea și dezvoltarea elevului.
Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura,
climatul și instrucția tuturor copiilor, în direcția fundamentării tuturor demersurilor didactice pe
principii democratice, să introducă noi strategii instrucționale care să încurajeze colaborarea,
toleranța, sporirea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.
Un rol deosebit de important în şlefuirea tinerelor vlăstare îl au activităţile extraşcolare. Ele au
menirea de a-l pregăti pe micul călător să străbată printre valurile vieţii şi să reuşească să facă faţă
cu succes vicisitudinilor pe care destinul le aşterne în calea noastră, a tuturor.
Managementul clasei cuprinde trei componente esențiale: managementul conținutului,
managementul problemelor disciplinare și managementul relațiilor interpersonale.
Managementul conținuturilor nu se referă la deprinderile de a preda o disciplină
specifică, ci mai degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor disciplinelor și activităților. În centrul
deprinderilor de management al clasei se află managementul activităților extracurriculare și
rezolvarea problemelor specifice disciplinei. A disciplina înseamnă a sprijini elevii să învețe
comportamente noi, dezirabile, a-i ajuta să-și dezvolte competențe și simțul responsabilității
propriilor acțiuni. Alegerea strategiei optime ține de măiestria profesorului, susținută de diagnoza
psihologică, fiind necesară colaborarea permanentă, directă între profesor și elev.
Managementul clasei trebuie să includă și alte elemente definitorii și poate fi abordat din
perspectivă ergonomică, psihologică, socială, normativă, operațională și inovatoare.
Dimensiunea ergonomică – personalizarea sălii de clasă, pavoazarea, dispunerea
mobilierului și vizibilitatea, în sensul poziționării în bănci, constituie pentru noi, cadrele didactice,
preocupări în vederea reconsiderării structurilor dimensionale ale managementului clasei de elevi.
Dimensiunea psihologică a managementului școlar conferă cadrului didactic rolul de a
cunoaște, respecta și dezvolta capacitățile individuale ale elevilor.
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Dimensiunea socială vizează clasa ca grup social: structura, sintalitatea și problematica
liderilor. Arta cadrului didactic constă în fixarea, pe lângă obiectivele școlare formale, și a unei serii
de obiective social-afective pentru grupul de elevi, care vor determina consolidarea coeziunii
acestuia.
Comunicarea, raportul dintre informație, circulația acesteia și dinamica grupului, reprezintă
cheia succesului în relația cu clasa. Dialogul permanent, adaptarea limbajului la nivelul de
înțelegere al elevilor, selectarea celor mai bune căi de transmitere a mesajelor, folosirea limbajului
verbal, cât si nonverbal. Îndrumarea, orientarea elevilor pe drumul cunoașterii prin intervenții
punctuale, adaptate situațiilor concrete, prin sfaturi și recomandări care să susțină comportamentele
și reacțiile elevilor, reprezintă o sarcină foarte importantă a dascălului.
Dimensiunea normativă vizează ansamblul de reguli care reglează desfășurarea unei
activități educaționale. Tipologia normativă cu relevanță pentru clasa de elevi este următoarea:
norme explicite (prescriptive, cunoscute, clar exprimate) și norme implicite (ascunse, care se
construiesc în cadrul grupului).
Idealul urmărit de fiecare dintre noi prin intervențiile realizate este coeziunea grupului. Rolul de
manager al cadrului didactic în situații care solicită un asemenea tip de intervenție poate fi
elementul de care depinde echilibrul și sănătatea grupului-clasă.
Dimensiunea operațională vizează strategiile de intervenție a cadrului didactic. La nivelul
elevilor cultura implicită dezvoltă o serie de strategii de supraviețuire, care cuprind o multitudine de
elemente de identificare, de descoperire și angajare cu ajutorul unor competențe sociale, în
adaptarea la exigențele normativității explicite. Cadrul didactic nu trebuie să excludă cultura
elevilor, ci să integreze elementele culturii lor normative implicite în procesul de favorizare și
consolidare a culturii normative explicite. În instituțiile școlare contemporane și în sălile de clasă,
cultura implicită antișcoală este un fenomen des întâlnit. Competențele manageriale ale cadrului
didactic sunt primordiale, întrucât fenomenele și manifestările antișcoală, neidentificate și
nediagnosticate la timp, pot degenera frecvent în situații de criză educațională.
Dimensiunea inovatoare presupune cunoștințe de management al schimbării, este însăși
esența dezvoltării unei organizații. Schimbarea în educație este o necesitate. Pentru noi reducerea
rezistenței la schimbare se poate face prin implicarea copiilor în planificarea schimbării, găsirea
surselor de disconfort pentru cei care au temeri, pregătirea momentului schimbării prin discuții cu
cei implicați în acest proces, sprijinirea și încurajarea celor implicați în procesul schimbării prin
participarea efectivă la acesta.
Managementul schimbării se poate defini prin analiza cauză-efect. Agentul schimbării este
însuși cadrul didactic. Inovația la nivelul managementului clasei pornește de la: cunoașterea
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practicii educaționale într-un moment al activității; cunoașterea tendințelor și a tradițiilor
activităților educaționale vizate; cunoașterea orizonturilor de așteptare ale elevilor.
Un management defectuos al clasei poate genera un climat negativ și poate influența
randamentul elevilor. Atât monotonia, cât și supraîncărcarea în activitate sunt cauzele oboselii.
Un accent deosebit trebuie să punem pe dezvoltarea relațiilor școală-părinți-comunitate,
având în vedere criza pe care o traversează familia în societatea românească și ale cărei simptome
constau tocmai în restructurarea valorilor familiale tradiționale, dezorientarea în privința
mijloacelor educaționale folosite în relația cu copiii, diminuarea simultană a rolului și autorității
școlii.
Educația de calitate este centrată pe elev, oferită de instituții care știu să respecte
autonomia individuală, asigură participarea tuturor actorilor educaționali, care abordează procesul
educațional unitar, urmărind ca obiectiv central îmbunătățirea continuă a performanțelor.
A fi un profesor bun înseamnă să fii un mentor bun, un antrenor al minții care să îi susțină și
să îi încurajeze permanent pe elevi astfel încât aceștia să învețe să îsi descopere pasiunile și
calitățile și să îi facă să aibă încredere că pot. Cel de la catedră poate să uite că este maturul care
„păstorește ”, pentru că, dacă nu va face asta, va continua să deformeze și să distrugă creativitatea.
El trebuie să simtă, să intuiască, să provoace și abia atunci va putea ajunge la esență. În general,
pentru a avea rezultate ai nevoie să simți la rândul tău că ești apreciat, respectat, iubit. De aceea, ia
cu tine în clasă puterea de a conduce, dedicarea, capacitatea de a te privi pe tine însuți întâi cu o
compasiune profundă și de a-ți permite să fii liber. Cel mai greu este să renunțăm la etichetare, însă
această renunțare ne va duce la realitate și ne va permite să fim regizorii propriei noastre povești. În
calitate de dascăli, din poveste noastră face parte și povestea din clasă, care va deveni frumoasă și
simplă. Dându-ne șansa la iubire, vom da o șansă și copiilor să învețe și să descopere, dincolo de
multitudinea de cunoștințe din programa școlară, plăcerea de a fi prezent, de a fi implicat, puterea
de a avea succes. De altfel, școala nu te învață un lucru extrem de simplu: viața este o mare
provocare, provocarea de a lucra cu noi înșine, pentru noi înșine. Și pentru a face asta trebuie să
acționăm din inimă.
În realitate, măreția nu vine întotdeauna când lucrurile merg bine, ci când suntem supuși
unui test cu dezamăgiri și tristeți. Toate comportamentele omului sunt limbaje, iar noi suntem ființe
ale „legăturilor”. Adică suntem nu numai legați de familie, de cunoștințe, de modele, ci suntem
legațí de ceva mult mai măreț decât noi înșine, de acest univers incomensurabil pentru mintea
umană. Ajungem la vârsta maturității cu o istorie personală uitată într-un sertar al minții. Această
istorie ne influențează în mod inevitabil relațiile și comunicarea. Educația primită în lumea
aparențelor ne acaparează și ne determină să ne cucerim locul nostru în lume. Astfel, fiecare dintre
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noi ținem să fim recunoscuți, ne dorim să luptăm pentru a ne menține o anumită poziție, care ne
asigură, în viziunea noastră, iubirea.
Copilul trebuie să știe că este important, că orice s-ar întâmpla este iubit, că nu e nevoie să
demonstreze ceva și atunci va învăța de plăcere. Frica de a nu fi buni, de a nu fi importanți, teama
de umilință, de rușine, toate duc la eșec școlar. Natura umană ne face să ne dorim să ne simțim
demni de a fi iubiți și acceptați, de aceea, la baza tuturor relațiilor, eu cred că trebuie să stea iubirea.
Atunci când ne temem, când suntem rușinați sau când ne simțim deconectați și ne dorim cu
disperare să fim prețuiți, suntem predispuși la un comportament agresiv, autodistructiv și îi atacăm
pe ceilalți. De fapt, lipsa de iubire, de apreciere, poate duce la violență, agresivitate, depresie,
dependență, tulburări de alimentație. Copiii, de multe ori, au probleme mari cu prețuirea de sine,
mesajul care se derulează frecvent în monologul lor mintal fiind acela că nu sunt demni de a fi
iubiți.
Rolul profesorului, în opinia mea, este foarte important, deoarece el este cel care descoperă
frumusețea interioară a copilului și o folosește pentru a-l ajuta să se descopere și să își folosească
creativitatea pentru a reuși. Reușita nu se măsoară în premii la olimpiadele școlare, ci se măsoară în
exploatarea pasiunilor copilului, astfel încât să ajungă să facă cu plăcere ceva pentru că știe că în
viitor este nevoie de el în societate. De asemenea, profesorul este acel maestru care nu îl lasă să
abandoneze în fața greutăților, ci îl susține și îl duce către dezvoltarea personală. Cred că în lumea
contemporană școala are un rol de care și părinții, și profesorii ar fi nevoie să fie conștienți: a făuri
căi accesibile către cunoașterea de sine și, astfel, către cunoaștere în sens strict.
Numai așa societatea va avea profesioniștii mult așteptați și numai așa oamenii se pot auzi
unii pe ceilalți, având curajul de a fi ei înșiși. Formalul se va îmbina cu nonformalul, dar şi cu
informalul pentru atingerea idealului educaţional.

EDUCAȚIA ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII
DROAȘCĂ FLORIANA – IULIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂINENII MARI,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LĂCUSTENI

Educația nonformală reprezintă ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate întrun cadru instituționalizat extradidactic sau/și extrașcolar sub îndrumarea unor cadre didactice
specializate. Această formă a educației completează educația formală/de bază, căreia îi este
complementară, asigurând o învățare mai mult implicită, practică, interdisciplinară. Ea se realizează
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atât sub egida școlii, ca activitate educativă extracurriculară (cercuri, serbări, concursuri, excursii),
cât și extrașcolar, în instituții specializate în instruirea nonformală (centre, case, cluburi ale
elevilor/studenților, tabere pentru elevi/studenți etc.) și are menirea să valorifice, prin forme și
metode specifice, conceptul de educație globală ce vizează formarea-dezvoltarea integrală a
personalității.
Activitatea extrașcolară se încadrează în cadrul învățământului extrașcolar, realizându-se
în afara programului și activităților școlare, prin activități complementare procesului educațional
desfășurat în instituțiile de învățământ având menirea să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și
acțional al copiilor și tinerilor, să răspundă intereselor și opțiunilor acestora pentru timpul liber.
Activitatea extrașcolară ca fenomen educațional prezintă o serie de particularități și se
supune unor exigențe specifice pe care noi, dascălii, trebuie să le cunoaștem și să ținem cont de ele.
Ea permite folosirea eficientă și plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieții asociative,
dezvoltarea unei sarcini complexe, dezvoltarea voinței și formarea trăsăturilor pozitive de caracter.
Oricât ar fi de importantă educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu
epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului, în care viața capătă alte aspecte
decât cele din procesul de învățare școlară.
Punctul de plecare în alegerea activităților extrașcolare este întotdeauna ceea ce își dorește
copilul, activitățile spre care manifestă interes, pe care le face cu plăcere, în care se simte în largul
său.
Conținutul activităților extrașcolare nu este fixat de programa școlară, ci este elaborat
împreună cu elevii, conform intereselor și dorințelor lor. De cele mai multe ori acest conținut poate
fi o continuare, la un nivel mai înalt, a ceea ce și-au însușit elevii în cadrul lecțiilor, dar uneori ei
propun organizarea unor activități din domenii care nu figurează în planul de învățământ. Adesea,
opțiunile lor merg spre activități care corespund intereselor vârstei lor, spre teme de actualitate, care
lasă câmp larg inițiativei și creativității.
În funcție de vârsta copilului, ei pot aprecia anumite activități, se pot implica în ele sau pot
refuza să participe deoarece li se pare că nu este pe placul lor sau este prea greu. Este important să
ținem cont de vârsta copilului și să alegem în funcție de posibilitățile acestuia. Un eșec poate atrage
după sine refuzul și chiar o imagine de sine negativă a copilului.
Pe de altă parte, aceste activități pot contribui la creșterea încrederii în sine, la creșterea
spontaneității și creativității, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative. Copilul are capacitatea
de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de folos sau ce nu este atractiv
pentru el. A experimenta și a cunoaște liber îi poate permite apoi să simtă ceea ce este potrivit
pentru el.
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Activitățile extrașcolare sunt activități complementare atractive care au o anumită strategie
de desfășurare și scopuri concrete: aduc noul, surpriza intelectuală și afectivă, îmbină utilul cu
plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale elevilor în afara clasei,
dezvoltă anumite laturi ale personalității elevilor. Ele se referă la acele activități extracurriculare
realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai
multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ.
Scopul activităților extrașcolare constă în dezvoltarea unor atitudini specile, antrenarea
elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți de
afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.
Educaţia extrașcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are locul bine
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu
obiectele şi fenomenele din natură. Nevoia de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.
În cadrul acestor activităţi extrașcolare, elevii se deprind să folosească surse informaţionale
diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea
activităţi se supun de bunăvoie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.
Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al
școlii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.
Exemple de activităţi extraşcolare :
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de
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trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul
lecţiilor.
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.
În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest
sens.
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească
şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi
suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.
Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca
profesorul să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută
la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind
respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru
păstrarea valorilor, etc.
Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme
sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.
Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii,
cât şi de factorii educaţionali în măsura în care :
-

valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;
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-

organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind

la optimizarea procesului de învăţământ;
-

formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;

-

copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;

-

participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic

pentru o activitate susţinută;
-

au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;

-

sunt caracterizate de optimism şi umor;

-

creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor;

-

urmăresc lărgirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;

-

contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în
modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back
pozitiv.
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EDUCAȚIA PRIN INTERMEDIUL CALCULATORULUI

PROF.ÎNV. PRIMAR STANCA CRISTINA
ȘCOALA PRIMARĂ MODOIA- CERNIȘOARA
JUDEȚUL VÂLCEA

Calculatorul este foarte util atât elevului cât și profesorului însă folosirea acestuia trebuie
realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze.
Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea
unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-o
permanentă evoluție. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm
nu cu frică și rezistență. Dacă elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia
de a fi instruiți cât mai bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Profesorul trăiește el însuși
într-o societate în schimbare, și din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se
adapteze, să se acomodeze, să se perfecționeze continuu.
Introducerea în școală a Internetului și a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante
în procesul de învățământ.
Astfel actul învățării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor și muncii profesorului,
ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării cu profesorul. Folosirea acestuia
trebuie realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl
îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și
formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată întro permanentă evoluție.
Această schimbare în sistemul de învățământ vizează următoarele obiective :
1. Creșterea eficienței activităților de învățare;
2. Dezvoltarea competențelor de comunicare și studiu individual.
Considerând calculatorul un instrument didactic, remarcăm mai multe modalități de folosire
a calculatorului în demersul didactic:
•

Utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor
școlare ( planificări, proiecte de unități de învățare, proiecte de lecție etc);

•

Utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecțiilor de comunicare de noi
cunoștinte, de recapitulare sau a prelegerilor, în care calculatorul poate reprezenta
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suport al unei sinteze, imagini, figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de
cunoștințe;
•

Realizarea unor calcule numerice, mai mult sau mai puțin complicate, în scopul
formării deprinderilor de calcul;

•

Realizarea unor bănci de date, adică stocarea de informații, modalitate care să
permită ulterior regăsirea informațiilor după anumite criterii;

•

Învățarea unui limbaj de programare;

•

Realizarea unor laboratoare asistate de calculator.

Profesorii din România consideră extrem de importantă utilizarea calculatorului în procesul
educațional. Cadrele didactice susțin că atunci când folosesc calculatorul la clasă, elevii sunt mai
atenți și mai motivați, învățarea devenind activă. În plus, predarea este mai ușoară pentru că
noțiunile abstracte sunt predate mai ușor datorită suportului vizual.
Calculatorul trebuie privit ca un instrument în educația elevilor. Depinde de fiecare
profesor cum alege să-l folosească și cum îi învață pe copii să-l utilizeze. Prin lecțiile pe calculator
și jocurile educaționale, profesorii cresc interesul elevilor pentru școală pentru că le stimulează
imaginația și învățarea prin descoperire.
În zilele noastre, computerul este, în mod indiscutabil, un mijloc benefic de instruire didactică.
Putem afirma că este un mijloc instructiv revoluționar, cu un impact asupra procesului de
învățământ așa cum nu a mai existat de la momentul apariției manualelor școlare.
Profesorii înșiși trebuie să stăpânească metodologia utilizării computerului. Acesta aduce în
școală calitatea sa de mijloc de învățământ interactiv, pe care nu o aveau celelalte mijloace
didactice.
Calculatorul a devenit un element principal al vieții actuale fără de care societatea nu s-ar
putea dezvolta.

EDUCAȚIA PENTRU MEDIU – IMPERATIV AL NOILOR EDUCAȚII
PROF. DANA AMĂRĂZEANU
C.N.I. MATEI BASARAB, RM.VÂLCEA

Educaţia este o dimensiune constitutivă a fiinţei umane. Toţi cei care văd limpede evoluţia
fiinţei umane, a fiinţei raţionale, a omului modern, a umanităţii în ansamblul ei, plasează în centru
educaţia.
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Educaţia este inseparabilă de viaţa comunităţii, de situaţia economică, socială, politică, de
forma de guvernare. Educaţia trebuie să răspundă necontenit unor exigenţe ale realităţii naţionale şi
internaţionale.
Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de disponibilităţile educaţiei de adaptare
şi autoreglare faţă de provocările tot mai numeroase ale spaţiului social,
Noile educații reprezintă cel mai pertinent și mai util răspuns al sistemelor educative la
imperativele generate de problematica lumii contemporane. Încercând să răspundă acestora, noile
tipuri de conținuturi s-au constituit și s-au impus într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul că ele
corespund unor trebuințe de ordin socio-pedagogic din ce în ce mai bine conturate.
Noile educaţii sunt noi laturi ale educaţiei care reprezintă răspunsurile, dar şi anticipările
fenomenului educaţional cu privire la transformarile societăţii în ansamblul ei, Noile educaţii sunt
purtătoare de noi obiective şi mesaje.
Omul a înţeles că face şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această
planetă funcţionează ca un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru
un întreg circuit, inclusiv pentru om. Omenirea nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale
dezvoltării economice. Calea pentru realizarea acestor ritmuri, cu menţinerea unei bune calităţi a
mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel încât să se
poată regenera şi conserva în permenenţă.
Informarea şi pregătirea privind transmiterea cunoştinţelor de educaţie ecologică, de a forma
deprinderi, convingeri şi comportamente trainice de protecţie a biosului, este o condiţie de bază ,
imperativă a educației moderne. Familiarizarea cu obiectivele educaţiei
ecologice este o necesitate, păstrarea unui mediu sănătos de viaţă fiind, în esenţă, datoria şi sarcina
primordială a fiecărui locuitor al Terrei.
Principalul scop al educaţiei relative la mediu este formarea conştinţei şi conduitei
ecologice, care începe în familie, se continuă în şcoală şi prin formele instruirii continue,
permanente. Îmbogăţirea culturii ecologice ar trebui să devină o preocupare de importanţă majoră a
omului modern.
Şcolii, ca principal agent educativ, îi revine rolul de a înarma tinerii cu simţ critic, cu
capacitatea de a înţelege şi răspunde adecvat diverselor provocări din partea societăţii, de a deveni
tot mai mult agenţi ai propriei formări, care să-şi organizeze, să-şi structureze singuri cunoaşterea,
să descopere singuri, având formată judecata şi responsabilitatea viitoare.
În procesul de formare a omului , este deosebit de important ca viaţa din afara şcolii să
continue să completeze, să consolideze şi să desăvârşească strădania educativă.
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Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă imperativă pentru
orice demers educativ şcolar şi extraşcolar.
Implicând elevii în activităţîle de cunoaştere și înţelegere a unor fapte şi fenomene din
universul apropiat, în identificarea şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradare a mediului,
se poate realiza formarea unor convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvlotare a
mediului înconjurător – condiţie de viaţă civilizată şi sănătoasă.
Convingerea că dezvoltarea unui comportament ecologic la elevi constituie un aspect
important al activităţii instructiv-educative şi că acesta se realizează, atât în şcoală, cât şi în afara ei
prin activităţile extracurriculare şi printr-o strânsă colaborare cu familia şi comunitatea locală, a
determinat unităţile şcolare să deruleze numeroase proiecte educative al căror obiectiv general să
răspundă dezideratului .
Înrăutăţirea progresivă a calităţii factorilor de mediu determină implicaţii de ordin social cu
repercusiuni asupra calităţii vieţii.
O cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor
cu o concepţie şi conduită ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţa pentru calitatea
vieţii.
Apărarea mediului înconjurător a devenit un exerciţiu de practică socială, iar şcoala trebuie
să facă acest exerciţiu cu întreaga populaţie şcolară care „ mâine” va avea răspunderi mari şi
concrete în gestionarea raţională a tuturor condiţiilor de mediu natural şi social. Ea este chemată să
determine nu numai sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi
deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător – condiţie de viaţă civilizată
şi sănătoasă.
Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu elevii permite îmbogăţirea volumului de
cunoştinţe, lărgirea

orizontului ştiinţific, sesizarea legăturilor reciproce între fenomene, modul

cum se interferează şi se influenţează reciproc şi, de asemenea, permite formarea unei gândiri
sănătoase despre lume şi viaţă.
Educaţia pentru mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii,
valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi
asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.
Problemele de mediu sunt urgenţe şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia
trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei.
Noile educaţii nu trebuie privite numai ca surse de reînnoire şi reconstrucţie a unor
conţinuturi care derivă din dimensiunile tradiţionale ale educaţiei.
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Noile educații sunt definite în programele UNESCO ca răspunsuri ale sistemelor
educaționale la imperativele lumii contemporane de natură politică, economică, ecologică,
demografică, sanitara etc.
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ROLUL SOFTULUI EDUCAȚIONAL ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PROF. CODRUȚA ȚENEA
COLEGIUL ENERGETIC, RÂMNICU VÂLCEA

Instruirea asistată de calculator, cunoscută și sub numele de Computer Based Training
reprezintă o formă interactivă de acces la cunoaștere, bazată pe utilizarea calculatorului, a reurselor
fizice și logice ale acestuia, în vederea desfășurării procesului de învățământ.
La bazele instruirii asistate de calculator stă instruirea programată. Acest concept a fost
introdus de B. F. Skinner în anul 1950. Conform acestui concept instruirea se realizează individual,
cu ajutorul unor materiale realizate de către un profesor.
Principiile care stau la baza instruirii programate sunt:
▪

Principiul pașilor mici: conținutul lecției este divizat în unități de învățare, care permit
elevului asimilarea cunoștințelor și asigurarea reușitei în procesul de predare-învățareevaluare
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▪

Principiul participării active: elevul va trebui să parcurgă individual unitățile de învățare,
ținând cont că acestea conțin de obicei o sarcină de lucru

▪

Principiul evaluării imediate a răspunsului: elevul este evaluat după fiecare secvență de
învățare, primind informații asupra progreselor făcute

▪

Principiul individualizării procesului de învățare: fiecare elev va parcurge materialul în
propriul său ritm

Programele dezvoltate în cadrul instruirii programate sunt de două tipuri:
▪

Programe liniare (de tip Skinner): sunt acele programe în care secvențele de învățare se
succed liniar, una după alta

▪

Programe ramificate (de tip Crowder): se caracterizează printr-o serie de specificații,
care au rolul de a corecta deficiențele programării liniare

▪

Programe mixte: ele alternează programarea liniară cu cea ramificată

Pe parcursul anilor s-au efectuat numeroase experimente în ceea ce privește instruirea
programată. Dacă la început mulți erau sceptici în legătură cu această nouă metodă de instruire, pe
de o parte și datorită dificultăților de punere în practică a acesteia, odată cu dezvoltarea
tehnologiilor informaționale, a calculatoarelor în speță, învățământul programat a devenit din ce în
ce mai important. El a căpătat o nouă dimensiune, prin apariția software-ului educațional și implicit
a instruirii asistate de calculator.
Printre avantajele instruirii asistate de calculator se numără: stimularea creativității, a
inițiativei și a curiozității elevilor, o parcurgere în ritm propriu a conținuturilor învățării,
posibilitatea de a reveni asupra informațiilor dobândite anterior. Printre dezavantaje se numără:
dificultățile în comunicarea cu alte persoane.
SOFTWARE-UL EDUCAȚIONAL
“Informatica restabilește nu numai unitatea matematicilor pure și a celor aplicate, a tehnicii
concrete și a matematicilor abstracte, dar și cea a științelor naturii, ale omului și ale societății.
Reabilitizează conceptele de abstrat și de formal și împacă arta cu știința, nu numai în sufletului
omului de știință, unde erau întotdeauna împăcate, ci și în filosofarea lor.” (Grigore Moisil)
Software-ul educațional reprezintă un produs informatic, în diverse formate, care poate fi
utilizat cu ajutorul calculatorului. El reprezintă o temă atent aleasă, specifică unui anumit domeniu,
putând fi o alternativă sau o soluție pentru metodele tradiționale de predare și învățare.
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În procesul instructiv educativ, software-ul educațional este cel mai adesea folosit în etapa
de predare și achiziție a noilor cunoștințe, în etapa de aprofundare a noțiunilor dobândite, precum și
în etapa de verificare și evaluare a acestora. Software-ul educațional poate să permită verificarea
atât a cunoștințelor însușite cât și a deprinderilor dobândite.
Dacă cunoștințele dobândite pot fi din orice domeniu educațional, deprinderile se referă de
cele mai multe ori la domeniile ce țin de Informatică și Tehnologia Informației și Comunicației. În
acest caz, obţinerea competenţelor trebuie să se realizeze în urma verificării şi evaluării atât a
cunoştinţelor însuşite, cât şi a deprinderilor în utilizarea corectă şi eficientă a calculatorului. O
metodă eficientă în dobândirea competențelor și a deprinderilor moderne de utilizator este
elaborarea și proiectarea unor lucrări, proiecte cu conținut transdisciplinar care să demonstreze
profesorului nivelul competenței dobândite.
Pentru realizarea unui soft educațional nu este suficient ca acesta să fie elaborat doar de
către un informatician/programator. Este necesar ca munca acestuia să fie colaborată cu cea a unui
pedagog și cu cea a unui specialist din domeniul pentru care este creat acest soft.
Principalele etape în vederea realizării unui soft educațional sunt:
▪ Analiza pedagogică care presupune: identificarea obiectivelor, analiza grupului țință
căruia îi este destinat acest soft, alegerea conținutului expus, precizarea demersului
pedagogic și alegerea formelor de interacțiune
▪ Elaborarea scenariului didactic care presupune: implementarea softului
▪ Evaluarea care presupune: monitorizarea eficacității și a impactului softului în vederea
îmbunătățirii acestuia
În ceea ce privește demersul pedagogic, acesta se referă la planificarea activităților
didactice din cadrul fiecărei unități de învățare. În cadrul acestei etape sunt schițate formele de
interacțiune. Astfel câteva posibilități în elaborarea demersului pedagogic pot fi:
▪

combinarea noțiunilor teoretice cu imagini, filme, fișiere audio, diverse forme de
interacțiune

▪

posibilitatea de a da un răspuns, de a trece la următoarea întrebare fără a răspunde la cea
curentă, sau de a modifica răspunsurile anterioare

▪

ecrane de ajutor

▪

ecrane ce permit realizarea unor calcule

Formele de interacțiune utilizate în cadrul unui soft educațional pot fi de mai multe
tipuri:
▪

forme de interacțiune cu alegere (itemi obiectivi) – în această categorie se integrează:
itemii cu alegerea duală (în care răspunsul la o întrebare poate fi de tipul Da/Nu,
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Adevărat/Fals, Corect/Greșit); itemii cu alegere multiplă (răspunsul la o întrebare se
alege din mai multe variante posibile); corelațiile (se realizează legături între elementele
a două sau mai multe liste); puzzle-uri
▪

forme de interacțiune semideschise (itemi semiobiectivi) – în această categorie se
integrează: întrebările care necesită completarea unui răspuns, corectarea unor greșeli,
formularea de răspunsuri scurte sau completare de rebusuri

▪

forme de interacțiune cu simulări – simulările constă în reproducerea în diferite moduri a
unor situații, fenomene reale sau științifice

Elaborarea scenariului didactic presupune implementarea informatică a softului
educațional. Pentru ca un soft educațional să fie cât mai bine implementat, un programator trebuie
să se ocupe de: alegerea graficii și a efectelor de animație, a efectelor audio, stabilirea vitezei de
derulare și optimizarea conținuturilor.
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ROLUL DASCĂLULUI ÎN MANAGERIEREA ACTIVITĂŢILOR
EXTRACURRICULARE

NĂLBITORU- MĂRĂCINE MARIA-MIHAELA
ŞC. GIMN. NR. 5, RÂMNICU- VÂLCEA

Un înţelept spunea odinioară că ,,sufletul omului, ca o floare, absoarbe razele soarelui şi este
în permanenţă însetat de ele, de lumină; el se veştejeşte şi se închirceşte când răul întunecă această
lumină”. Şi cine poate, oare, să fie grădinarul sufletelor umane? Cine altul decât omul de la catedră,
acea călăuză a celor mai curate , mai pline de energie şi de căldură – sufletele copiilor.
Dascălul este acea persoană sub ochii căreia cresc şi se formează oamenii de mâine în acea
grădină minunată pentru unii, numită şcoală.
Deosebit de sugestivă este afirmaţia lui Nicolae Iorga care considera despre carte că ,,se
adresează deopotrivă minţii şi inimii”.
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Experienţa îndelungată a şcolii arată că elevii învaţă şi se formează aşa cum sunt călăuziţi de
dascăl. Tehnologizarea excesivă a procesului educaţional şi tratarea simplificatoare a măiestriei
pedagogice, înţeleasă doar ca un fel de ,,inginerie didactică” pot duce la un efect de îndepărtare de
particularităţile personale ale copilului, ca fiinţă umană. Este cunoscut faptul că, în materie de
educaţie, contează foarte mult cine este cel care educă şi cum educă.
Personalitatea elevului este educată de personalitatea profesorului, spiritualitatea unuia se
hrăneşte din spiritualitatea celuilalt. Dialogul interacţional pedagogic trebuie să asigure nu numai
dimensiunea informaţional – operaţională, a transmiterii de cunoştinţe, ci şi dimensiunea umană,
psiho-socială a coevoluţiei partenerilor de interacţiune: profesorul şi elevul, cei care conturează
binomul educaţional.
Personalitatea didactică este expresia legăturii dintre un cuantum de însuşiri psihoindividuale şi cerinţele de rol specifice profesiei de dascăl. În componenţa ei intră mai multe
variabile: pregătirea de specialitate, structurile filosofice, etice, estetice, cultural, ca indicatori ai
măsurii în care educatorul este format ca om; aspectul mimicii, al gesturilor şi al acţiunilor fizice, a
modurilor de comunicare verbală şi nonverbal prin care interacţionează cu elevul. Importanţa
aptitudinii pedagogice rezidă din faptul că educatorul este o personalitate care formează o altă
personalitate. Din acest punct de vedere, procesele şi însuşirile sale psihice suportă un proces de
specializare şi vocaţionalizare pe direcţia cerinţelor statului şi rolului de personalitate didactică.
Percepţia, limbajul, inteligenţa, atenţia, motivaţia, atitudinile şi abilităţile sale se
structurează şi se orientează în sens pedagogic, mediind realizarea conduitei de instruire şi educare:
transmiterea de cunoştinţe, formularea unor instrucţiuni şi indicaţii , punerea de întrebări, răspunsuri
la întrebări, aprobări şi dezaprobări, stimulare şi încurajare, organizarea activităţii de învăţare a
elevilor, controlul, corecţia şi evaluarea conduitei de învăţare şi a competenţelor formate.
Consider că eficienţa nu are o unitate de măsură clară. Într-adevăr, sunt anumite criterii în
funcţie de care am putea eticheta un dascăl. De exemplu, eficienţa unui dascăl ar putea consta în
rezultatele obţinute de elevii săi. Desigur că nu avem în vedere aici numai rezultatele strălucitoare,
deoarece nu sunt în şcoală numai elevi excepţionali. Aşa cum nu există pădure fără uscături, aşa nu
există nici şcoală fără elevi medii sau slabi. Mă gândesc că efortul omului de la catedră s-ar putea
observa clar în momentul în care acesta a reuşi să producă o mişcare ascendentă în ceea ce priveşte
rezultatele tuturor elevilor. Ce ar însemna acest lucru? Elevul slab să devină mediu, cel mediu să
devină bun, iar cel bun să ajungă foarte bun. Acest deziderat ar ilustra faptul că elevii sunt trataţi la
fel, în sensul că li se acordă aceeaşi atenţie tuturor, astfel încât să fie capabili a realiza acest salt. În
felul acesta, toţi elevii s-ar simţi încurajaţi şi nu marginalizaţi. Saltul realizat de fiecare ar constitui
un imbold care să-i determine a urca pe scara valorică.
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Întorcându-ne atenţia la ,,unitatea de măsură”a eficienţei unui profesor, am fi tentaţi să
credem că rezultatele şcolare ar putea fi ,,soluţia” pentru dilema noastră. Dar, oare, nu ne grăbim
dacă afirmăm că numai ,.rezultatele şcolare” indică dacă un dascăl este eficient sau nu?
Se ştie că educaţia nu înseamnă doar informare, ci şi formare. Oare, un dascăl, ai cărui elevi
au obţinut rezultate bune, dar nu sunt formaţi pentru a depăşi vicisitudinile acestei vieţi, poate fi
considerat eficient? Nu lucrăm în învăţământ cu maşini pe care să le programăm după bunul plac să
execute un anumit lucru. Noi, dascălii, ne adresăm atât minţii, cât şi sufletului elevului. Elevul vine
la şcoală nu doar cu mintea, ci şi cu inima sa , cu toată sensibilitatea sa. Poate c-ar fi bine dacă am
putea găsi un mijloc prin care să-l conştientizăm că învăţătura are un rol important în viaţa omului,
fiind un factor care să-i asigure statutul său viitor în viaţă: să-l determinăm să înveţe din plăcere, nu
din obligaţie.
De asemenea, pentru a ne putea face ascultaţi, ar trebui să-i ascultăm şi pe ei. În ce scop?
Pentru a-i cunoaşte. Numai cunoscând o anumită persoană, poţi şti cum să te comporţi, cum să-l
abordezi, ce metode să adopţi pentru a scoate la iveală din el ceea ce este mai bun şi pentru a
prelucra uneori un ,,material” brut care aşteaptă poate cu nerăbdare, dar timid, să fie şlefuit. În acest
sens, un rol deosebit de important îl au metodele moderne de predare-învăţare-evaluare care-l
transformă pe elev dintr-un receptor pasiv într-unul activ, implicat, capabil care să treacă de la ,,a
şti” la ,,a fi” sau ,,a deveni”.
Câte pietre care nu aveau nicio formă la început nu au fost modelate până când sculptorul a
obţinut chiar capodopere?!... De ce să nu fim optimişti? Mai există şi minuni Este posibil ca
încrederea arătată cuiva, îndrumarea continuă coroborate cu munca lui să conducă la rezultate
spectaculoase. Răbdarea şi perseverenţa noastră îi mobilizează pe elevi să ne urmărească şi să se
pregătească temeinic. Se încearcă dezvoltarea cât mai armonioasă a ,,micului înotător în ale vieţii
valuri”. Cu siguranţă că elevul are nevoie de lumină pentru a urma calea corectă în viaţă. Aşadar, ar
trebui să-i atenţionăm că uneori ,,căldura banului”, care-i atrage grozav de mult, nu le mângâie
sufletul, ci le poate provoca răni usturătoare, fără leac. Să discernem între ceea ce este bine şi ceea
ce este rău, să distingem esenţa din spatele unor aparenţe poleite, dar otrăvitoare. Totul se poate
pierde într-o clipă. Mintea şi sufletul rămân ale noastre, însă, şi conturează stima de sine a fiecărei
fiinţe...
Consider că un dascăl eficient este şi acela care-i conturează elevului un sistem clar de
valori care să-i ghideze toată viaţa şi să-l menţină ,,vertical” în societate. Specialiştii au conturat
patru tipuri de profesori care au, ca orice om, atât calităţi, cât şi slăbiciuni: activ, reflexiv,
teoretician şi pragmatic. Este posibil să nu ne încadrăm doar într-unul dintre aceste tipare. Am putea
fi puţin din fiecare...
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Să ne adaptăm situaţiei şi să nu rămânem cu sentimentul că nu am fi făcut tot ce ne stătea în
putinţă pentru ,,a hrăni” tinerele vlăstare.
Închei cu un proverb japonez care mi-a atras atenţia: ,,O zi cu un învăţător bun face mai
mult decât o mie de zile de studiu sârguincios”.

PERSONALITĂȚI ALE INFORMATICII ROMÂNEȘTI

PROF. VIOLETA GRECEA
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”
RÂMNICU VÂLCEA

România a avut numeroşi matematicieni de renume, însă unul dintre cei despre care se
vorbeşte mai puţin este Grigore Moisil, considerat părintele informaticii româneşti. Tulceanul
născut în 1906 şi-a câştigat această reputaţie nu numai datorită abilitaţilor sale de matematică, ci
mai ales prin prisma eforturilor depuse pentru ca informatică să devină un curs esenţial în licee şi
facultăţi.
Grigore Constantin Moisil (n. 10 ianuarie 1906, Tulcea – d. 21 mai 1973, Ottawa, Canada)
a fost un savant român de renume mondial, matematician și profesor la Facultatea de Matematică,
Universitatea din București și este recunoscut ca și deschizător de drumuri cu contribuții inovatoare
în domeniul informaticii și matematicii datorită invenției de circuite electronice tristabile.
Grigore Constantin Moisil a fost membru al Academiei Române, al Academiei din
Bologna și al Institutului Internațional de Filosofie, iar începând cu 21 decembrie 1935 a fost
membru corespondent al Academiei de Științe din România și membru titular începând cu 3 iunie
1941.
Din anul 1946 a fost numit ambasador al României la Ankara și a primit Premiul de Stat al
Republicii Populare Române prin decret al Consiliului de Stat primind titlul de ”Om de știință
emerit” în anul 1964.
În anul 1969 Grigore Constantin Moisil s-a luptat, ca Centrul de Calcul al Universității din
București, să primească un calculator american IBM 360/30 care costa, la acea vreme, aproximativ
500.000 $ cu ajutorul căruia au fost instruite multe generații de studenți. În anul 1996 Grigore
Constantin Moisil a fost primul român care a primit Computer Pioneer Award of IEEE Computer
Society (post-mortem) deoarece a avut contribuții importante la introducerea și dezvoltarea
informaticii în România.
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Anii ‘50 aveau să aducă o schimbare importantă în cariera matematicianului, întrucât acesta
şi-a extins sfera de cunoştinţe şi în domeniul informaticii. Totul a plecat de la o maşinărie de calcul
primită de la o prietenă care călătorise în Statele Unite. De aici a început să studieze modul în care
matematica poate fi integrată în ştiinţele calculatoarelor, iar în 1962 a înfiinţat Centrul de Calcul din
cadrul Universităţii din Bucureşti.
În această perioadă, matematicianul a realizat studii de logică polivalentă şi logică nuanţată
care au contribuit la inventarea primelor calculatoare româneşti. Astfel, încă de la acea vreme,
Moisil a realizat valoarea informaticii, motiv pentru care a început să viziteze unităţile de
învăţământ pentru a explica noua ştiinţă.
Pe măsură ce a organizat numeroase discursuri pe acest subiect, Moisil şi-a dat seama că,
pentru a convinge cât mai mulţi tineri de importanţa informaticii, toate unităţile de învăţământ
trebuie informatizate. Prin urmare, s-a dus la Ministerul Învăţământului şi a propus ca fiecare
universitate din ţara să aibă o catedră de informatică şi că principalele universităţi din ţară să
fondeze facultăţi de informatică.
În plus, pentru ca viitorii studenţi să fie atraşi de ideea de a studia informatică, Moisil a
propus şi realizarea unor licee de informatică. Prin aceste realizări, Moisil a format primele
generaţii de informaticieni din România.
Prin realizările sale, Grigore Moisil se alătură astfel unor personalităţi marcante, printre care
se numără şi cei mai mari inventatori români, cum ar fi Henri Coandă, Anghel Saligny sau Traian
Vuia.
BIBLIOGRAFIE:
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https://www.edusoft.ro/personalitati-din-lumea-informaticii/

ESTE IMPORTANTĂ EDUCAȚIA DINCOLO DE UȘA CLASEI?
PROF. ÎNV. PRIMAR POPESCU MIRELA
C.N.I. MATEI BASARAB, RÂMNICU-VÂLCEA

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Elevii sunt atraşi de
activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi
stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea
urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor etc. Activităţile
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complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei.
La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu
mediul înconjurător, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Excursiile şi taberele şcolare contribuie
la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului
pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor,
locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală
şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe
copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului
cultural ştiinţific.
În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu
realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe, obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind
axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice elevii îşi pot forma sentimentul
de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor
în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul
activităţilor de desen şi compunere, iar materialele pe care le culeg sunt folosite în activităţile
practice, în jocurile de creaţie.
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul
lecţiilor.
În concluzie, activităţile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru orice vârstă,
stârnindu-le interesul, producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă
presupun un efort suplinemtar. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai
uşor cu cei din jur şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii. Astfel de
activităţi îl ajută să-şi canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi să-şi dezvolte
spiritul de competiţie.
BIBLIOGRAFIE :
• Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului
de învăţământ, în „Învăţământul primar“ nr. 1/2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
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•

Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii
ciclului primar, în „Învăţământul primar“ nr. 2, 3/2000, Ed. Discipol, Bucureşti.

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
PERSONALITĂŢII ELEVULUI

PROFESOR: POPESCU ANCA-MANUELA
LICEUL ENERGETIC TG-JIU

Foarte mulți ne punem întrebarea dacă activitățile extrașcolare au un rol în dezvoltarea
personalității elevilor. Se știe că noi, oamenii, suntem atrași de mici copii de tot ce este în preajma
noastră, de casa copilăriei, de satul sau orașul în care locuim. Între acest mic univers și noi se naşte
o legătură plină de o puternică încărcătură emoțională, tainică, care nu este altceva decât embrionul
aprinselor simţăminte de mai târziu, ale iubirii de păstrare a tradițiilor poporului nostru.
Se zice că punctul de pornire al unui șir întreg de acțiuni conștiente care vor duce, cu timpul, la
consolidarea sentimentului de dragoste fată de pământurile patriei noastre, apare odată cu
cunoașterea spontană a tot ceea ce este în jur.
Astfel dorim să sădim în inimile copiilor noștri, a generațiilor care vin mândria pentru
frumusețea costumului popular românesc, a obiceiurilor, a dansului, al sentimentului de dragoste de
țară.
Cum bine știm, ţinutul natal, satul, oraşul constituie o părticică din ţară, iar istoria lor reprezintă
o parte integrantă din istoria patriei noastre. Încercăm astfel, prin intermediul activităţilor pe care le
organizăm în vederea cunoaşterii ţinutului natal, precum şi cu ajutorul unor relicve istorice locale să
creăm momente deosebit de emoţionante pentru elevi, care pot fi valorificate temeinic din punct de
vedere educativ.
În zona noastră, a Gorjului întâlnim foarte multe locuri încărcate de istorie și mai ales de
tradiție care arată bucuria și mândria poporului nostru pentru păstrarea a tot ce înseamnă neamul
românesc.
O preocupare permanentă a cadrelor didactice, în special a celor care predau istoria, este
educaţia elevilor în spiritul patriotic. Acest sentiment patriotic nu este înnăscut, ci se dezvoltă în
procesul educaţiei elevilor. Școala este cea care are sarcina organizării procesului de educaţie
patriotică a elevilor, inserând în conştiinţa lor sentimentul de dragoste faţă de patrie, acest sentiment
prezentând anumite particularităţi specifice perioadelor de vârstă. Acel sentiment de mândrie
naţională trebuie cultivat la elevi
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încă din primele clase, profesorii arătându-le măreţia luptelor duse de strămoşi pentru apărarea
libertăţii poporului împotriva cotropitorilor.
Tot noi, cadrele didactice le insuflăm frumusețea limbii române, frumuseţile şi bogăţiile țării
noastre. Toate aceste lucruri și multe altele le putem realiza prin implicarea elevilor în activitățile
extrașcolare. Fiecare dintre aceste activități contribuie, în funcţie de conţinutul ei, la formarea
conştiinţei şi conduitei patriotice a elevilor. Rezultatele pe care le obţin la aceste activităţi generează
în sufletul elevilor sentimente complexe: de bucurie, de dragoste fată de patrie şi de admiraţie faţă
de figurile mărețe ale istoriei noastre.
Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică, generează
sentimente patriotice adânci în conștiința lor. Atmosfera înălţătoare în care ele se desfășoară trezesc
trăiri emoționale. Din experiența didactică am constatat că, înaintea venirii la școală, copilul se află
sub influenţa benefică a folclorului muzical local, a cântecelor pe care le aude în familie sau la hora
satului, care constituie bogăţia spirituală a localităților rurale.
În evoluția lor serbările se leagă strâns și cu evoluția sentimentelor de mândrie națională,
inspirate din momente importante „1 Decembrie”, „24 Ianuarie”, „Ziua Eroilor”, etc. Antrenarea în
asemenea acțiuni contribuie la formarea deprinderilor de conduită patriotică, concretizează
sentimente patriotice pe care le generează evenimentele mari din viața poporului nostru.
Asigurarea climatului afectiv propice influențelor educative reprezintă condiția succesului
școlar. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităților
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup. În acest cadru, şi profesorul îşi
poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.
Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei,
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
BIBLIOGRAFIE:
1. Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în
optimizarea procesului de învătământ
2. Ştefan Mircea, 2006, Lexicon pedagogic, Editura Aramis, Bucureşti
3. Manolache Anghel, 1979, Dicţionar de pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti
4. Cosmovici Andrei, Iacob Luminiţa, 2008, Psihologie şcolara, Editura Polirom, Iaşi
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PROFESOR ÎN ERA DIGITALĂ

PROF. PETRE CLAUDIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU”

Folosirea tehnologiilor modern în şcoală face parte din evoluţia natural a învăţării şi
sugerează o soluţie firească la provocările modern adresate învăţării şi a nevoilor elevilor.
Intregrarea acestora în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a
integra inovaţiile tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul tradiţional de
cunoaştere. Nu este un process uşor, dar dificultăţile pot fi depăşiteavând în vedere potenţialul
acestui tip de cunoaştere.
Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea
acestora, mai ales în mediul urban, au déjà ca rutină folosirea internetului şi a email-ului, a smsurilor sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face
simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia
informaţiei şi a comunicării (TIC), elevii menţionaţi vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele
moderne de informare ca sprijin pentru teme.
Comunicarea scurta sau abreviata de tip chat sau sms se face simţită deja se la nivelul
standardelor gramaticale şi al ortografiei şi este clar că folosirea TIC acasa déjà crează inegalităţi
între elevi. Că vrem sau nu, când se schimbă contextul de viaţă, se schimbă şi felul în care elevul
învaţă.
Adevărata importanţă a tipului de predare–învăţare-eveluare care combină metodele
pedagogice tradiţionale cu TIC ţine de potenţial. Acest tip de învăţare este o oportunitate în a crea
experienţe care pot furniza tipul de predare-învăţare potrivit într-un anumit moment, loc şi pentru
un anumit elev nu numai la şcoală, ci şi acasă. Acest tip de învăţare ar putea deveni global, ar putea
transcede graniţele formale ale ţărilor şi ar putea adduce împreună grupuri de elevi din culture şi
meridian diferite. În acest context, generalizarea folosirii TIC în şcoală ar putea deveni una dintre
realizările importante ale secolului nostru.
În psihologia cognitivă tradiţională, cunoaşterea e văzută ca un fel procesare, adică pare
simplu să spui că aceasta va atinge cote cu atât mai înalte cu cât mintea elevului va fi programată cu
ajutorul cât mai multor strategii meta-cognitive. Într-un mod cu totul diferit, în tradiţia socioculturală de tip vigotskian, cunoaşterea este înţeleasă în termeni de învăţare a folosirii
instrumentelor culturale. Ca o consecinţă a faptului că acestea sunt totdeauna specific unor anumite
211

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
contexte social-istorice este dificil de trasat modele de învăţare care să fie general valabile, excepţie
fiind câteva instrumente culturale care care traversează cel mult câteva context diferite.
În era digital în care trăim, paradigm cunoaşterii trebuie să fie una a dialogului, educaţia
trebuie să meargă dincolo de intrumentele cultural specifice, dar făra a fi redusă la abstracţia oferită
de psihologia cognitivă.
Dezvoltarea educaţiei în direcţia dialogului nu poate fi decâtrezultatul unui mod de predareînvăţare-evaluare la un nivel de conceptualizare mai ridicat decât în trecut. Pentru
că dialogul presupune deschidere, lărgirea oriontului şi adâncime, acest mod de învăţare este atât o
direcţie individual pentru elev, cât şi una social pentru şcoală ca întreg.
Dezvoltarea în direcţia unei gândiri creative libere poate fi promovată prin îndepărtare unor
factori de constrângere şi încurajarea schimbului de perspective între elevi.
În tradiţia socio-culturală, TIC este definită ca miloc de mediere pentru cunoaştere, iar din
perspective dialogică, e văzută ca mijloc de deschidere, adâncire şi lărgire a aspaţiilor de dialog. Nu
trebuie să uităm că învăţarea nu presupune doar acumulare de cunoştinţe, ci creştere, îmbogăţire,
evoluţie.Până la urmă, nu e nimic nou soare, deci nici tehnologiile moderne nu sunt ceva ieşit din
comun.
Papirus şi hârtie, cretă şi carte tipărită, retroproiectoare, jucării şi emisiuni educative, toate
au fost văzute ca inovaţii la început. PC-ul, Internetul, cd-ul şi mai noile tehnologii complementare
mobile sau wireless nu sunt decât cele mai noi dovezi ale creativităţii umane pe care le putem vedea
în jurul nostru. Ca şi celelate inovaţii menţionate, acestea pot fi assimilate în practica pedagogic fără
să afecteze fundamentele învăţării. Câteva reguli pentru integrarea cu succes a TIC în activitatea
didactică:
1. Fii sigur că deţii controlul asupra materialului, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al
formei, chiar dacă te sprijină un specialist în TIC.
2. Fă-ţiun plan pe hârtie, separat de materialul aflat pe suport digital.
3. Scopul şi forma prezentării să-ţi fie foarte clare
4. Nu fii sedus de stilul atractival tehnologiei moderne, fie ea video sau audio, şi nu face din aceasta
un scop în sine. Concentrează-te asupra mesajului / a ideii principale şi a limbajului adecvate
varstei/ gradului de înţelegere al elevului.
5. Un bun prezentator nu are nevoie de o prezentare complicată tehnic. E mai important să fie
atractivă prin idee, mod de structurare şi grad de interactivitate. De exemplu, o prezentare trebuie
să-l facă pe elev să gândească, nu trebuie să fie doar o înşiruire rapidă şi ameţitoare de slide-uri.
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6. Mai presus de orice, concentrarea trebuie să fie asupra elevului şi a nevoilor lui de învăţare. Cel
mai mare pericol în orice proiect de predare-învăţare care include şi TIC e să fie centrat mai mult pe
tehnologie/creativitate, nu pe elevul-receptor şi pe nevoile lui de învăţare.
7. În şcoală, succesul tipului de predare bazat pe TIC se măsoară prin satisfacera nevoii de învăţare.
Teoretic, n-ar trebuisă fie dificultăţi în implementărea TIC în procesul educativ. În realitate,
ele pot apărea.Unii profesori consider că anumite deprinderi mentale associate tehnologiilor
moderne n-ar ajuta în procesul de învăţare, în special atunci când elevii preiau fără discernământ
informaţii de pe internet sau îşi însuşesc mentalitatea de tip ”cut and paste” în detrimental stiloului
şi al hârtiei.
Ceea ce nu o să auzim prea des este o definiţie clară sau măcar mai mult interes legat de
potenţialul acestui tip de învăţare. Pentru înţelegerea şi implementarea TIC în procesul clasic de
învăţare e nevoie de entuziasm, energie şi dedicare pentru a transforma teoria în soluţii reale bazate
pe nevoile individuale ale elevilor.
Combinarea TIC cu metodele tradiţionale pedagogice reprezintă o schimbare de paradigmă
cu implicaţii asupra cunoaşterii în societate în general şi asupra învăţării în special, de aceea
disciplina pedagogic trebuie modificată în conformitate cu noul context în care trăim. Înţelepciunea
tradiţiei poate şi trebuie să fie combinată cu soluţiile tehnologice moderne.

BIBLIOGRAFIE:
1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC
2009.Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009.
(Online: www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf )
2. Istrate, Olimpius – Efectesirezultate ale utilizării TIC îneducaţie în Lucrările Conferinţei
Naţionale de Învăţământ Virtual , Ediţia a VIII-a, 29 octombrie – 31 octombrie 2010, Tehnologii
Moderne în Educatie siCercetare, EdituraUniversităţii din Bucureşti, 2010
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL
PROF. ÎNV. PRIMAR DINCĂ ELENA-MARILENA
C.N.I. ”MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA

Societatea informatizată a ultimilor ani a impus utilizarea calculatorului în procesul didactic.
Instruirea asistată de calculator a devenit una dintre metodele de învăţământ de bază în procesul
didactic modern. Asistarea procesului de învăţământ cu calculatorul presupune: predarea unor lecţii
de comunicare de noi cunoştinţe, aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe,
verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii, verificarea automată a unei discipline
şcolare sau a unei anumite programe şcolare. Calculatorul – componenta hardware este utilizat ca
suport tehnic, iar softul – componenta software este utilizat ca suport informaţional.
Procesul educaţional atât de complex, devine scena a trei actori: profesorul, elevul şi
calculatorul, care împreună caută să asigure succesul demersului didactic. Profesorul are rolul
schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces didactic. Putem spune în
acest context ca profesorul devine un consultant, un coordonator şi un verificator al procesului
didactic, el nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu doar profesorul îşi pierde
rolul principal. Concurat este şi manualul, care nu mai este sursa informaţională de bază, el
devenind un mijloc de start care se completează cu informaţiile obţinute cu ajutorul calculatorului.
Elevul este un adept al utilizării calculatorului în procesul didactic, mai ales în contextul ultimilor
ani. Învăţarea centrată pe elev devine baza instruirii asistate de calculator.
Calculatorul

preia, multe

dintre

funcţiile şi

sarcinile

care, prin

tradiţie, aparţineau

profesorului. De exemplu, funcţia profesorului de distribuitor de cunoştinţe va avea un rol redus.
Mai mult,calculatorul devine un mijloc de intervenţie directă în organizarea situaţiilor de învăţare,
preluând o serie de sarcini legate de organizarea activităţilor de repetiţie, de exersare, de evaluare
ş.a. uşor transferabile acum asupra noii tehnologii. Sau, calculatorul poate îndeplini un rol tutorial,
ajutând elevii să progreseze mai rapid şi cu rezultate mai bune. Calculatorul poate fi considerat
astfel un mijloc de informare, de exersare, de simulare, de aplicare şi de consolidarea cunoştinţelor,
deosebit de util în procesul educaţional.
Însă instruirea asistată de calculator îi oferă profesorului disponibilităţi de timp şi posibilităţi
de a folosi acest timp ocupându-se mai mult de organizarea învăţării, de structurarea
conţinuturilor, de exersarea gândirii la elevi, de stimularea creativităţii acestora, aspecte adeseori
neglijate până acum.Sau, profesorului îi rămâne mai mult timp să se ocupe de cercetarea şi
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rezolvarea pe această bază aproblemelor specifice cu care se confruntă în cadrul procesului
instructiv-educativ şi, mai mult timp pentru perfecţionarea proprie.
Condiţii ale instruirii asistate de calculator
Instruirea eficientă cu utilizarea calculatorului este condiţionată de:
Asigurarea resurselor hardware – dotare, instalare de soft, gestionare, întreţinere, asistenţă

•

tehnică – aspecte care presupun oarecare competenţe în folosirea calculatorului;
•

Asigurarea resurselor software – instalarea de softuri educaţionale specifice

•

Asigurarea unui mediu organizat pentru implementarea acestei metode.

Avantaje şi dezavantaje în instruirea asistată de calculator
Avantaje
•

Dezavantaje

Mari posibilităţi de transmitere de noi

•

conţinuturi
•

Componenta hardware este foarte

costisitoare
interdisciplinară

Tratarea

a

•

conţinuturilor

Componenta software este şi ea

costisitoare şi nu poate fi întotdeauna

•

Interactivitate intensă

testată înainte de achiziţionare

•

Implicarea elevilor în rezolvarea unor

•

Insuficienta instruire a resursei

probleme complexe

umane, fie profesori, fie elevi

•

•

Permite simularea unor procese sau

strictă şi nu permite alocarea de timp

fenomene naturale
•

Programa şcolară este foarte

Se oferă feed-back imediat – sunt oferite

suficient

rezultatele şi progresele imediat obţinute,

calculator

semnalează

•

erorile

ivite,

facilitează

corectarea greşelilor
•

Este

stimulată

şi

este

Se

oferă

individualizării

o

de

se

pierde

obişnuinţa

discuţiilor, capacitatea de a argumenta

întreţinută motivarea
•

asistate

Comunicarea elevilor are de

suferit:
învăţarea

instruirii

un subiect, se reduce capacitatea de
altă

perspectivă

instruirii;

este

a

exprimare verbală

permisă

•

Apare o izolare a elevului faţă de

adoptarea unui ritm propriu în instruire;

profesor şi colegii săi; relaţiile sociale

apare o autonomie în învăţare

şi umane sunt diminuate

•

Dezvoltă

perspicacitatea,

atenţia,

•

distributivitatea şi creativitatea
•

Utilizarea

eficientă

a

Nu toţi elevii agreează o astfel de

instruire; dacă se au în vedere stilurile
timpului

în

de învăţare, cei cu stil practic preferă
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Avantaje

Dezavantaje

instruire şi rapiditate
•

această metodă

Implicarea activă a resurselor umane şi

utilizarea metodelor active

2.

Etape, aplicaţii
Profesorul se bazează în general în activitatea sa, pe patru operaţii fundamentale: definirea

obiectivelor pedagogice în corelare cu competenţele specifice, proiectarea activităţilor cu stabilirea
strategiilor, aplicarea metodologiei şi asigurarea evaluării activităţii didactice. În concordanţă cu
aceste activităţi, atunci când se utilizează IAC, profesorul parcurge următoarele etape:
1.

Stabilirea/evaluarea necesarului de cunoştinţe şi deprinderi.

2.

Fixarea obiectivelor/ţintelor de atins în concordanţă cu competenţele iniţiale ale elevului;

elevii vor fi informaţi cu privire la aceste obiective şi cu modalităţile de atingere ale acestora. Pe
parcursul desfăşurării activităţilor există posibilitatea definirii unor noi obiective, care de asemenea.
Se aduc la cunoştinţa elevilor.
3.

Raportat la cunoştinţele care trebuie acumulate, elevul este supus unei testări a nivelului

iniţial de cunoştinţe.
4.

În funcţie de capacităţile elevilor se vor stabili mijloacele şi activităţile care se vor

desfăşura; de asemenea, se vor stabili strategiile didactice care să asigure atingerea obiectivelor.
5.

Evaluarea este atent şi sistematic planificată, urmărind acumularea cunoştinţelor raportat la

obiectivele stabilite. Evaluarea este bazată pe criterii clar definite oferind posibilitatea unei evaluări
obiective.
6.

Revizuirea procesului de instruire se face pe baza evaluării datelor , ca un proces de rutină

absolut necesar. În aceiaşi etapă are loc şi revizuirea materialelor şi a activităţilor, cu corectarea
eventualelor erori intervenite pe parcursul instruirii.
Fiecare profesor care utilizează IAC îşi adaptează propriile strategii în funcţie de disciplina
pe care o predă şi în funcţie de aplicaţiile şi mijloacele pe care le utilizează la un moment dat.

BIBLIOGRAFIE:
Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006
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EXEMPLE DE PROIECTE EDUCAȚIONALE

PROFESOR DOINA MIHAELA ZAMFIR
LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, BUCUREŞTI

PROFESOR DR. RICĂ ZAMFIR
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, BUCUREŞTI

Atunci când vorbim despre activități extrașcolare, ne referim la acele programe la care
elevul participă în afara orelor de curs. Aceste activități sunt organizate cu scopul de a forma în
participant abilitățile necesare unei bune dezvoltări sociale și emoționale, pentru formarea
personalității sale, pentru identificarea înclinațiilor, talentelor, domeniilor în care acesta va excela în
viața de adult, prin stimularea comportamentului creativ în diferite domenii, a unui stil de viață
echilibrat.
Pentru petrecerea timpului liber într-o manieră folositoare și în același timp relaxantă, elevul
trebuie să aibă alternative atractive și care să îi dezvolte competențele dobândite la școală. Ca
alternativă la educația formală, activitățile extrașcolare oferă elevilor posibilitatea de a lua parte la
proiecte care să le stimuleze intelectul, să îi ajute să se integreze mai ușor în colectivitate, au un
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității acestora, și nu în ultimul rând îi ajută pe elevi să își
îmbunătățească performanțele școlare, să descopere lucruri noi. Deci activitățile estrașcolare
contribuie în mod clar la dezvoltarea personalității elevilor noștri, fiind importante și utile. Eficiența
educației informale depinde în mare măsură de gradul în care reușește să pună bazele formării
personalității elevilor. Acest lucru cere timp și dăruire. Educația nonformală se bazează pe
implicarea voluntară, fiind un proces structurat și planificat.
Conform UNESCO, educaţia extracurriculară implică două aspecte:
- educaţia de tip informal – educaţia individului sub influenţa mediului socio-cultural cu
care intră în contact;
- educaţia de tip non-formal – educaţia realizată în sânul sistemului de învăţământ sau în
instituţii sau organizaţii cu caracter educativ (biserici, biblioteci, cenacluri, case de cultură, cluburi
studenţeşti, cercuri – literare, ştiinţifice, de arte plastice ş.a. – săli de dans, săli de sport, tabere
şcolare etc.).
Pentru timpul liber elevul trebuie să aibă alternative atractive și care să îi dezvolte
competențele dobândite la școală. Prin activitățile extrașcolare îi creem elevului spațiul, conjuctura
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care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la
performanță.
Dat fiind scopul pentru care solicităm elevilor să participe la activitățile extrașcolare, elevul
ar trebui să participe cu plăcere, cu însuflețire, nu dintr-un sentiment al datoriei. Se pune întrebarea
îndreptățită: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare?
Există câteva aspecte de care trebuie să ținem cont dacă dorim ca aceste activități să
reprezinte un succes. Programul de școală este destul de solicitant pentru elevi. Cele mai multe
astfel de acțiuni au loc după desfășurarea orelor de școală, când elevii sunt deja obosiți și nu se mai
pot implica la capacitatea maximă. Programarea lor înainte de orele de curs poate avea ca efect lipsa
de concentrare la ore.
Pot fi căutate soluții care să țină cont de programul de școală, dar, după părerea noastră
timpul cel mai potrivit pentru desfășurarea activităților extrașcolare este la sfârșit de săptămână.
Printre activitățile extrașcolare derulate în cadrul liceului nostru vom prezenta proiectul
educațional „Stabilește-ți prioritățile - Iubește-ți viața!”, proiect de tip campanie antidrog.
Voluntarii înscriși în cadrul acestui proiect și-au propus să informeze un număr de ~ 700 de elevi
din liceu despre cauzele şi efectele consumului de droguri precum şi despre posibilităţile de acţiune
în vederea diminuării fenomenului de consum excesiv de droguri în rândul tinerilor.
Proiectul propus a urmărit să realizeze activităţi diverse adresate adolescenţilor, tinerilor,
dar şi activități la nivelul întregii comunităţi în vederea prevenirii consumului de droguri. Prin acest
proiect elevii voluntari implicați și-au propus să dezvolte o campanie de prevenire a consumului de
droguri prin informarea elevilor. prin intermediul unor metode de educaţie non-formală, cât şi
prezentări electronice care să promoveze şi un mesaj antidrog pozitiv.

Figura 1. O viață sănătoasă fără drog

Scopul acestui proiect se consideră atins prin susţinerea unor campanii de prevenire a
consumului de droguri, atât prin derularea unor prezentări electronice în sala de festivități a liceului
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cât şi prin invitarea în liceul nostru a unor persoane avizate în acest domeniu, cum ar fi activiști în
cadrul Agenţiei Antidrog.
O altă activitate extrașcolară derulată cu elevii de la liceul nostru a fost cea de curățare a
parcului din apropierea școlii, aceasta fiind o problemă importantă identificată de ei în comunitatea
noastră. Cu ocazia celebrării Zilei Pământului a fost organizat un workshop cu tema „Manifestul
meu pentru o Românie cât mai verde”, cu scopul atragerii mai multor colegi în acest proiect.
Apoi elevii au plantat trandafiri pe care i-au îngrijit. În fiecare săptămână au făcut curățenie în parc,
implicându-se în menținerea zonei verzi. Au vorbit cu vizitatorii parcului încercând să îi
conștientizeze cât de important este să nu arunce ambalajele pe jos și să aibă grijă să se mențină
curățenia în parc.

Figura 2. Curățenie în parc

În cadrul activităților extrașcolare încercăm să implicăm și alți participanți în afară de elevi.
De exemplu părinții se pot ocupa de crearea decorului la serbările organizate cu ocazia sărbătorilor
religioase, de Crăciun sau de Paști. Activitățile extrașcolare organizate cu aceste ocazii speciale, de
obicei serbări cu caracter literar artistic, au ca scop valorificarea tradițiilor, obiceiurilor, specificului
poporului nostru.
Părinții sau alți membrii ai comunității pot fi invitați și ca spectatori. Chiar dacă părinții sunt
plecați în străinătate ei pot să urmărească pe Skype aceste evenimente. Faptul că părinții nu sunt
alături de ei pentru că lucrează în străinătate poate declanșa drame în sufletul unora dintre elevi. De
aceea aceste evenimente îi pot apropia, fie și prin intermediul tehnologiei moderne. Este important
ca părinții să se implice în activitățile extrașcolare derulate de școală.
Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare care să implice familia, comunitatea,
reprezentanții bisericii, școala.
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Concluzie
Celebrul pedagog Maria Montessori afirma în cartea sa Descoperirea copilului: „Să nu-i
educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și
nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învățăm să se adapteze.”
Activitățile extrașcolare aduc multiple beneficii principalilor actori implicați: elevul și
dascălul. În aceste proiecte elevii se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. În
acest fel se autodisciplinează. Dascălul are posibilitatea să își cunoască elevii într-un alt context
decât în clasă, poate să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să îi pregătească pentru viață.

BIBLIOGRAFIE:
1. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de
învăţământ, nr. 1 / 2000, Editura Discipol, Bucureşti
2. Ionescu, Miron, Chiş, Vasile, Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile
de instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001

CALCULATORUL, NEVĂZĂTORII ŞI LIMBA ENGLEZĂ

PROF. ÎMPĂRATU LĂCRĂMIOARA
C.N.I. MATEI BASARAB

Datorită evoluţiei uimitoare a tehnicii în domeniul informaticii, acum, şi nevăzătorii au
accest la operare şi, de ce nu, la programare pe computer. Acest acces se datorează constructorilor
de programme, care au creeat Screenreaders de mai multe tipuri, cum ar fi sintetizatoare vocale sau
display-uri Braille. Totuşi, chiar cu aceste noi instrumente, nevăzătorul nu are acces în totalitate la
tot ce înseamnă calculator, de exemplu, un nevăzător nu poate să se joace pe jocuri grafice precum
NEED FOR SPEED sau AGE OF EMPIRES, şi aceasta fiindcă o voce sintetică n-are cum să-i
înfăţişeze ceea ce este pe display. Dar, chiar dacă nu te poţi juca pe calculator, sunt multe de făcut şi
n-ai cum te plictisi.
În ceea ce priveşte Display-urile Braille, treaba este după părerea mea mai dificilă, deoarece
îţi ia mult timp până reuşeşti să atimgi suprafaţa de display şi până te reîntorci la tastatură. De aceea
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cred că este mult mai uşor de lucrat cu un sintetizator vocal, care îţi comunică imediat unde te afli
cu cursorul sau îţi citeşte imediat rândul de text pe care eşti, ba mai mult ai şi un control mai uşor
din tastatură la comenzile în WINDOWS sau, chiar şi în LINUX. Vocea clasică pentru WINDOWS
este JAWS, voce care este creată special pentru nevăzători, ţinându-se cont de incapacităţile
acestora. JAWS for WINDOWS modifică şi multe comenzi din sistemul de operare pentru a fi mai
uşoară utilizarea acestuia. Ultimele versiuni de JAWS îţi indică mai multe lucruri în timpul utilizării
cum ar fi: tastele care trebuie utilizate pentru navigarea în text sau în meniu, în funcţie de programul
aflat în rulare; într-un meniu îţi indică tipul fişierului sau foldărului pe care eşti cu cursorul
(selectat); în câmpurile de editare îţi indică când poţi completa (scrie) în ele – acest lucru este foarte
important deoarece de multe ori cu vechile versiuni de JAWS nu se ştia când cursorul de scriere
într-un câmp de editare este activ sau nu; în navigarea pe Internet, îţi indică toate link-urile şi
heading-urile, chiar şi nivelul acestora; etc.. Toate aceste facilităţi sunt deja în versiunea JAWS for
WINDOWS 4.01, versiune pe care o găsiţi la Site-ul www.freedomcentic.com, de unde puteţi da şi
un download la versiunile demo de JAWS. O versiune FULL necesită o cheie care trebuie
cumpărată şi care se instalează de pe o dischetă. Versiunea demo rulează doar 40 minute, după care
trebuie restartat calculatorul pentru a o lansa încă o dată. Din nefericire, Jaws nu are limba română
deoarece nu prea se găsesc cumpărători, preţul fiind foarte ridicat. Totuşi, limba engleză a
sintetizatorului este foarte utilă, deoarece cea mai mare parte din programe, chiar şi sistemul de
operare sunt în limba engleză. Dacă sunt texte româneşti care vreţi să le citiţi, sunt şi nişte aplicaţii
pe care le instalăm în JAWS şi care citesc limba română – o astfel de aplicaţie este WINTALKER,
creat pentru limbile din estul Europei şi care se instalează ca opţiune în programul de bază JAWS.
Pentru operarea cu sistemele UNIX, vocea sintetică este HAL, o voce care vă oferă
posibilitatea de a lucra chiar şi în WINDOWS. Această voce are şi limba română încorporată dacă
vreţi. Acest sintetizator funcţionează cu ajutorul unui auxiliar – Apolo, în care se află cea mai mare
parte a programului, în HARD fiind doar o parte din acesta. Acest lucru face ca piratarea să fie mult
mai grea ca la JAWS sau alte programe care se instalează fără alte auxiliare Output.
Sunt şi multe aparate din domeniul informaticii care ajută un nevăzător să se descurce în
aflarea de noutăţi, citirea de cărţi şi multe altele. De exemplu un Scanner ajută foarte mult la citirea
de pagini scrise, folosind programul specific scanner-ului şi o voce sintetică.
Este foarte important pentru un nevăzător că poate naviga pe Internet, deoare ce poate găsi
multe informaţii pe care i le citeşte vocea sintetică, pe care altfel, fără voce, ar trebui să apeleze la
alte persoane. Deci cu ajutorul calculatorului un nevăzător devine mult mai independent. De
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exemplu poate citi romane Online la marile biblioteci de pe Internet tot cu vocea sintetică. Se poate
citi ziarul pe Internet tot cu vocea sintetică. Poate folosi poşta electronică, ne mai trebuind să scrie
scrisori clasice, deşi şi acest lucru este posibil, având o imprimantă, la fel de uşor.
Sunt mulţi nevăzători care, fiind interesaţi de partea mai complicată a calculatorului, fiind
pasionaţi de acesta, fac deja programe în Pascal, XL, etc, sau fac pagini WEB. De exemplu un
nevăzător care foloseşte vocea sintetică şi face programe în pascal este Radu Vasile, elev la liceul
din Buzău. Sunt şi pagini WeB înafară de această, care sunt create de elevi ai şcolilor de nevăzători;
de exemplu puteţi intra la http://scarad.ar.edu.ro/~albert sau la ldv.ldvcluj.cj.edu.ro/~dexter.

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA
ELEVILOR

ÎNV. PREDA SIMONA
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII, GALICEA

Termenul de educaţie este de origine latină: „educo-educare (educere)" - a creşte, a cultiva,
a

îndruma,

a

educa;

„educaţio"

-

creştere,

cultivare,

îndrumare,

educaţie.

Educaţia este un fenomen socio-uman care asigură transmiterea acumulărilor teoretice şi practice
obţinute de omenire de-a lungul evoluţiei social-istorice tinerelor generaţii, formându-le
personalitatea

şi

profesionalismul

necesare

desfăşurării

de

activităţi

utile

în

plan

social. Educaţia, prin intermediul învăţământului, realizează cel mai important „produs" - omul
pregătit şi creativ, factorul esenţial al dinamizării progresului şi dezvoltării societăţii. Educaţia
cunoaşte trei forme: educaţia formal, educaţia nonformală şi educaţia informală.
Un rol important în şlefuirea elevilor îl constituie activităţile extraşcolare care aparţin
educaţiei nonformale.
Educaţia elevilor în spiritul patriotic constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice.
Sentimentul patriotic nu este înnăscut, ci se dezvoltă în procesul educaţiei elevilor. Şcolii îi revine
sarcina organizării procesului de educaţie patriotică a elevilor, inserând în conştiinţa lor sentimentul
de dragoste faţă de patrie, acest sentiment prezentând anumite particularităţi specifice perioadelor
de vârstă. Sentimentul mândriei naţionale trebuie cultivat la elevi încă din primele clase, cadrele
didactice arătându-le măreţia luptelor duse de strămoşi pentru apărarea libertăţii poporului
împotriva cotropitorilor, frumuseţea limbii române, frumuseţile şi bogăţiile patriei. Sarcinile
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educaţiei patriotice a elevilor se realizează în cl.I-IV prin procesul de învăţământ şi activităţile
extracurriculare pe care le desfăşoară elevii. Fiecare dintre aceste activităţi contribuie la formarea
conştiinţei şi conduitei patriotice a elevilor. Rezultatele pe care le obţin la aceste activităţi generează
în sufletul elevilor sentimente complexe: de bucurie,de dragoste faţă de patrie şi de admiraţie faţă
de figurile măreţe ale istoriei noastre.
Activitatea extracurriculară are forme variate. Participarea elevilor la sărbătorile naţionale
prin serbări cu tematică patriotică generează sentimente patriotice adânci în conştiinţa lor.
Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc trăiri emoţionale. Din experienţa didactică în
mediul rural am constatat că, înaintea venirii la şcoală, copilul se află sub influenţa benefică a
folclorului muzical local, a cântecelor pe care le aude în familie sau la hora satului, care constituie
bogăţia spirituală a localităţilor rurale. În evoluţia lor serbările se leagă strâns şi cu evoluţia
sentimentelor de mândrie naţională, inspirate din momente importante „1 Decembrie”,” 24
Ianuarie”, „ZiuaEroilor”. Antrenarea în asemenea acţiuni contribuie la formarea deprinderilor de
conduită patriotică, concretizează sentimente patriotice pe care le generează evenimentele mari din
viaţa poporului nostru.
Asigurarea

climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă condiţia

succesului şcolar. Excursiile şi vizitele au contribuit şi ele la activizarea şi dezvoltarea creativităţii
elevilor. Prezentându-le frumuseţea, bogăţia şi importanţa locurilor vizitate, li se dezvoltă
sentimente de dragoste faţă de ţinutul natal şi faţă de patrie, de admiraţie faţă de trecutul istoric şi de
bucurie că acest ţinut se înfrumuseţează prin eforturile creatoare ale oamenilor. Vizitele şi excursiile
în ţinutul natal au o deosebită valoare pentru educaţia patriotică a elevilor, când acestea sunt
organizate tocmai pentru a studia unele descoperiri arheologice sau pentru a marca unele urme,
locuri ,monumente de cultură materială şi spirituală care pun în lumină evenimente istorice sau
social-politice legate de trecutul şi prezentul localităţii şi împrejurimilor ei. Elementele de istorie
locală ocupă un loc de seamă în cadrul general pe care îl oferă istoria patriei ca parte integrantă a
istoriei universale.
În cadrul activităţilor extracurriculare pot fi folosite mai multe procedee pentru valorificarea
elementelor de istorie locală, ca de exemplu: cercetarea istoriei locale, excursii la locurile istorice,
vizite la muzee istorice, case memoriale, îngrijirea monumentelor istorice. Strângerea materialului
istoric, documentar, etnografic, local este o muncă care solicită din partea elevilor şi a învăţătorilor
multă dragoste, pasiune, interes.
Aceste activităţi menite să ducă la cunoaşterea ţinutului natal şi a istoriei locale capătă
adevărate virtuţi educative, deoarece participarea directă a elevilor face posibilă declanşarea unui
proces profund de cunoaştere a frumuseţilor patriei, a trecutului şi prezentului poporului român, la
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îmbogăţirea simţămintelor lor. Conţinutul acestor activităţi se valorifică din punctul de vedere al
educaţiei patriotice, prin înţelesul plin de originalitate şi expresivitate în care se realizează
transmiterea ideilor şi sentimentelor.
Lectura în afara clasei constituie prin tematica ei variată şi bogăţia conţinutului un mijloc de
lărgire a orizontului cultural al elevilor şi de formare a unor sentimente adânci de dragoste de patrie.
După ce au citit lecturile recomandate, se impune interpretarea conţinutului lor. De aceea, este
necesară organizarea unor discuţii pe marginea cărţilor citite în care se vor sublinia, printre
altele,acele părţi care pot fi valorificate pentru educaţia patriotică a elevilor.
Aşadar, niciun vlăstar uman nu se poate îndrepta spre lumina înţelepciunii dacă nu-i
consolidăm spiritul de identitate naţională şi culturală.

SOFTWARE EDUCAŢIONALE
AUTOR: VINȚ CORINA ELENA
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “TUDOR VIANU”

Softurile educaționale au cunoscut o dezvoltare majoră în ultimii 15 ani și au devenit o
„tradiție” în cadrul orelor de informatică.
Un software educaţional este o aplicaţie proiectată cu scopul de a fi utilizată în procesul
de învăţare şi are în vedere mai multe repere de natură pedagogică (obiective comportamentale,
conţinut specific, caracteristici ale populaţiei ţintă) şi tehnice (asigurarea interacţiunii
individualizate, a feedback-ului secvenţial şi a evaluării formative).
De obicei un software educaţional este însoţit şi de documentaţia necesară (indicaţii
metodice, resurse harware necesare) şi eventual alte resurse materiale (fişe de lucru, exerciţii
propuse etc). Aceasta asociere poartă denumirea de courseware.
Noile tehnologii ale informaţiei si comunicării favorizează dezvoltarea a nenumărate tipuri
de aplicaţii pentru instruire. Acest lucru este in beneficiul direct şi indirect al celor care invaţa.
Din punct de vedere al procesului de predare-învaţare-evaluare, toate aceste instrumente
îndeplinesc unul dintre rolurile:
▪

resursă pentru activităţi de predare-învaţare;

▪

suport în administrarea resurselor şi timpului;

▪

ajutor în activitatea celor care învaţă.

Distingem două tipuri de aplicaţii utilizate la clasă:
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▪

Software-ul folosit ca suport pentru activităţile de predare- învaţare.

Din cadrul acestei categorii fac parte utilitarele si materialele de referinţă, softul tematic.
▪

Software-ul educaţional propriu-zis. Aceste aplicaţii sunt elaborate

pentru a-i ajuta pe elevi să-şi însuşeasca sau să dobândească anumite competenţe pentru
demonstraţii, simulări, experimentări.
Softul educaţional reprezintă un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea
unor sarcini sau probleme didactice / educative prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii
asistate de calculator care asigură:
•

memorarea datelor

•

organizarea datelor în fişiere

•

gestionarea fişierelor

•

simularea învaţării

•

realizarea învaţării

•

evaluarea formativă a învaţării

•

controlul reglarea/autoreglarea si autocontrolul activităţii de

învăţare/educaţie.
Unitatea didactică reprezintă secvenţa de instruire, relativ autonomă, rezultată în urma
divizării conţinutului unei discipline de învaţămant în vederea facilitării activităţii de învaţare.
Unitatea didactică este caracterizată printr-o funcţie pusă în evidenţă de structura sa şi modul său de
valorificare.
Funcţia unităţii didactice / de instruire include un ansamblu de informaţii, deprinderi,
priceperi, operaţii, etc. care trebuie realizate printr-o temă dată. Relaţiile dintre aceste elemente,
proiectate la nivelul interdependenţei necesare între latura teoretică şi latura aplicativă a învaţarii,
conferă unităţii didactice coerenţa şi consistenţa pedagogică.
Valorificarea unităţii didactice / de instruire este posibilă in diferite contexte de proiectare
pedagogică a unor conţinuturi disciplinare, intradisciplinare sau chiar transdisciplinare.
Operaţionalizarea obiectivelor la nivelul activităţii didactice (lecţiei, etc.) permite
ierarhizarea acţiunilor de predare-învaţare-evaluare conform operaţiilor de divizare pedagogică a
conţinutului instruirii propuse în contextul programei şcolare sau prin iniţiativa fiecărui profesor.
Aceste operaţii presupun o bună cunoaştere a ceea ce urmează a fi învaţat, a celor care învaţă (a
elevilor), a condiţiilor în care se produce învaţarea.
Clasificare. Caracteristici generale
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O clasificare a software-urilor educaţionale poate avea drept criteriu funcţia pedagogică
specifică în cadrul procesului de instruire.
Utilitarele si materiale de referinţa
Dicţionare, enciclopedii, editoare de expresii matematice, pentru chimie sau fizică, prin
utilizarea cărora se răspunde eficient unei subcategorii tematice din curricula.
Soft tematic
Abordează subiecte/teme din diverse domenii ale curriculumului şcolar, altele propunânduşi oferirea unor oportunitaţi de lărgire a orizontului cunoaşterii în diverse domenii sau achiziţia
independentă a unor competenţe profesionale; nu are integrată o strategie didactică, modul de lucru
este stabilit de profesor.
Software interactiv pentru predarea de cunoştinţe noi – sunt software-uri în care
materialul de învăţat este prezentat pe baza unui dialog (asemănător dialogului profesor – elev) între
elev şi aplicaţia (mediul) respectiv. Interacţiunea poate fi controlată de computer (dialog tutorial)
sau de elev (dialog de investigare).
Softul interactiv de învaţare are inglobată o strategie care permite feedbackul şi controlul
permanent, determinând o individualizare a parcursului în funcţie de nivelul de pregătire al
subiectului. Acesta este genul cel mai complex, din punct de vedere pedagogic, pentru că îşi
propune printr-o interacţiune adaptativă să asigure atingerea de către utilizator, prin rularea lui
integrală, a unor obiective educaţionale.
Tutorialul este deci softul în care “drumul” elevului este controlat integral de computer, cu
scopul de a fi condus pas cu pas în însuşirea unor cunoştinţe sau formarea unor deprinderi după o
strategie stabilită de proiectantul software-ului. Software-ul preia una din funcţiile profesorului şi
poate fi proiectat astfel:
•

precizează una sau mai multe secvenţe de informaţii

•

solicită elevului să răspundă la o întrebare, să rezolve un exerciţiu

•

prezintă aprecierea răspunsului şi trece la o altă secvenţă, în funcţie de

răspunsul elevului.
Materialul poate fi împărţit în capitole şi cu ajutorul meniurilor se pot furniza informaţii
adiacente.
Se poate observa că elementele constitutive ale unui Tutorial sunt:
•

Introducerea;

•

Asigurarea Controlului elevului asupra desfaşurării lecţiei;

•

Motivarea elevului
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-

Prezentarea informaţiilor;

-

Intrebări şi răspunsuri;

-

Analizarea răspunsurilor;

-

Îndrumări suplimentare în funcţie de corectitudinea răspunsurilor;

•

Remedierea cunoştinţelor asimilate;

•

Secvienţierea / Segmentarea lecţiei;

•

Încheierea tutorialului

Introducere

Încheiere

Prezentarea

Întrebări şi

cunoştinţelor

răspunsuri

Remedierea
cunoştinţelor
asimilate

Analiza
răspunsurilor

Avantajele Utilizării Tutorialelor:
Tutorialele sunt recomandate pentru prezentarea informaţiilor faptice, pentru învăţarea
unor reguli şi principii, precum şi pentru învaţarea unor strategii de rezolvare a unor probleme.
Software-ul de investigare foloseşte o altă strategie: elevului nu i se prezintă informaţiile
deja structurate (calea de parcurs), ci un mediu din care el poate să-şi extragă toate informaţiile (atât
cele declarative, cât şi cele procedurale) necesare pentru rezolvarea sarcinii propuse sau pentru alt
scop, pe baza unui set de reguli. Astfel calea parcursă depinde într-o mare măsură de cel care învaţă
(atât de nivelul lui de cunoştinţe, cât şi de caracteristicile stilului de învăţare).
În ultimii ani se proiectează şi se experimentează medii de învăţare cu o interacţiune
extrem de complexă, bazată pe utilizarea inteligenţei artificiale.
Elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs), ci un mediu de
unde poate să işi extragă singur informaţiile (atât cele declarative cât şi cele procedurale) necesare
rezolvării sarcinii propuse sau pentru alt scop pe baza unui set de reguli. În acest fel, calea parcursă
depinde într-o mare masură de cel care învaţă (atât la nivelul lui de cunoştinţe cât şi de
caracteristicile stilului de învaţare).
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Software de exersare (Drill-and-Practice) – software-urile de acest tip asigură exersarea
individuală necesară însuşirii unor date, proceduri, tehnici, fixării cunoştinţelor sau formării unor
deprinderi specifice prin seturi de sarcini repetitive, urmate de aprcierea răspunsului elevului.
Exerciţiile pot fi propuse într-o ordine prestabilită sau oarecare sau pot fi generate aleator
în timpul sesiunii de lucru.
Ele îl ajută pe profesor să realizeze activităţile de exersare, permiţând fiecărui elev să
lucreze în ritm propriu şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului dat.
Exerciţiul si Lucrările practice reprezintă o metodă didactică de învăţământ în care
predomină acţiunea practică / operaţională reală. Această metodă valorifică resursele dezvoltate
prin exerciţiu si algoritmizare, integrându-le la nivelul unor activităţi de instruire cu obiective
specifice de ordin practic.
Metoda specifică de tip exerciţiu implică automatizarea acţiunii didactice prin consolidarea
şi perfecţionarea operaţiilor de bază care asigură realizarea unor sarcini didactice la niveluri de
performanţă prescrise şi repetabile, eficiente în condiţii de organizare pedagogică relativ identice.
Software de simulare – acest tip de software permite reprezentare controlată a unui
fenomen sau sistem real, prin intermediul unui model cu un comportament analog. Prin observare şi
lucrul cu modelul se oferă posibilitatea modificării unor parametri şi observării modului cum se
schimbă comportamentul sistemului în funcţie de modificările operate (schimbarea parametrilor, a
condiţiilor) ceea ce facilitează înţelegerea fenomenului şi nu implică riscurile şi costurile
fenomenului real.
Software pentru testarea cunoştinţelor – sunt programe capabile să testeze nivelul de
însuşire a cunoştinţelor prin evaluarea răspunsurilor, software-ul afişând mesaje corespunzătoare
interpretării acestora. Specificitatea unui astfel de software depinde de mai mulţi factori –
momentul testării, scopul testării, tipologia interacţiunii (feedback imediat sau nu) – aceste
software-uri apar uneori independente, alteori fac parte integrantă dintr-un mediu de instruire
complex.
Jocuri educative – software-uri care sub forma unui joc implică atingerea unui scop prin
aplicarea inteligentă a unui set de reguli îl implică pe elev într-un proces de rezolvare de probleme.
De obicei se realizează o simulare a unui fenomen real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a
influenţa atingerea scopului.
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TEHNOLOGIA CA MOD DE PREDARE INTERACTIV
PROF. ÎNV. PRIMAR OLESCU ILEANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARMĂȘEȘTI- CERNIȘOARA
JUDEȚUL VÂLCEA

Școala trebuie să țină pasul cu tehnologia, să înțeleagă și să anticipeze impactul asupra
modului de învățare. Calculatoarele au fost încorporate în programele educaționale oferindu-le celor
ce se instruiesc o libertate și flexibilitate mai mare, dar și individualitate în clasă. Folosirea
Internetului de către elevi a fost o idee care a prins repede. Afinitatea naturală dintre elevi și
Internet a dat naștere mai multor proiecte orientate înspre elevi, inițiate de elevi, conduse de elevi.
Învățarea care pune accentul pe participarea elevilor reprezintă un tip de instruire care îi dă
elevului un rol activ în procesul de învățare. Elevii, participanți activi, își imprimă ritmul propriu și
propriile strategii. Modalitatea de învățare este individualizată nu standardizată.
Învățarea care îl situează pe elev în rol central, asociază învățarea focalizată pe
particularitățile fiecărui individ (ereditate, experiență, perspective, pregătire, talente, capacități și
nevoi) cu focalizarea pe predare, împărtășire a cunoștintelor respective (cea mai bună informație ce
se furnizează, stimularea motivației, învățării și acumulării de cunoștinte de către toți elevii).
Formarea educatorilor în spiritul noilor metode pedagogice adaptate la evoluția TIC se poate realiza
în diverse moduri :
-cursuri universitare;
-ateliere de formare;
-programe private de formare;
-formarea de formatori care sa disemineze cunostintele acumulate.
a)Prezentarea interactivă de noi cunoștințe presupune utilizarea nemijlocită a calculatorului
în procesul predării și a lecțiilor de laborator. Materialul de învățat se prezintă pe baza unui anumit
tip de interacțiune. După cum această interacțiune este condusă de calculator sau de elev, vorbim de
un dialog tutorial sau de o investigare (interogare, căutare).
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Tutorul-preia una din funcțiile profesorului și poate fi proiectat astfel:
-precizează una sau mai multe secvențe de informații;
-solicită elevului să răspunda la o întrebare, să rezolve un exercițiu;
-prezintă aprecierea răspunsului și trece la o altă secvență în funcție de răspunsul
elevului.
Materialul poate fi împărțit pe capitole care să nu solicite o concentrare mai mare de 10-15
minute. Prin diverse meniuri se pot furniza informații adiacente.
Softul de investigare reprezintă o formă evoluată de interacțiune instrucțională, în care
elevului nu i se oferă informațiile ca atare ci un mediu prin care elevul să poată extrage informațiile
care îl interesează pentru rezolvarea unei anumite sarcini. Drumul parcurs este determinat și de
gradul de inițiere al celui care învață.
b) Exersarea asistată de calculator când subiectului i se pun la dispoziție programe
specializate care-l ajută să fixeze cunoștintele și să capete deprinderi specifice prin seturi de sarcini
repetitive, urmate de aprecierea răspunsului elevului.
Exercițiile pot fi - propuse într-o ordine prestabilită sau în mod aleator sau pot fi generate în
timpul sesiunii de lucru.
c) Verificarea asistată de calculator presupune existența unor programe capabile să testeze
nivelul de însușire a cunoștințelor prin evaluarea răspunsurilor. O interfață grafică prietenoasă va
afișa mesaje corespunzătoare interpretării răspunsului. Programele de testare pot fi incluse în lecția
curentă sau în lecții recapitulative.
Modul de construire a unui test depinde de numărul de chestiuni de test (care se stabilesc în
funcție de timpul de administrare și de nivelul de școlarizare) și de numărul de concepte, procedee a
căror însușire va fi verificată.
d) Simulare. Un soft de simulare permite realizarea controlată a unui fenomen sau sistem
real prin intermediul unui model care are un comportament analog. Astfel de programe oferă
posibilitatea observării modelului în care se schimbă comportamentul sistemului în funcție de
modificările operate (schimbarea parametrilor, condițiilor) ceeea ce facilitează înțelegerea
fenomenului și nu implică riscurile și cheltuiala fenomenului real.
Trebuie reținut faptul că prin răspândirea și diversificarea IAC, rolul dascălului va suferi
modificări. Profesorul se va degreva treptat de activitatea de rutină, dar sarcinile lui se amplifică
prin faptul că va trebui să realizeze programe sau să elaboreze proiecte de programe și să le
adapteze la cerințele procesului educativ. Ca să devină realitate utilizarea în educație a acestor noi
tehnologii trebuie să se găsească sursele de finanțare (colaborări cu firme interesate în promovarea
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produselor proprii sau susținerea învățământului, crearea în școli de centre informatice utile atât
elevilor și profesorilor, dar deschise și publicului pentru utilizare și formare contra cost) și pentru
societățile defavorizate, încât să se pună la dispoziție infrastructura (echipamente, legatura la
internet, soft educațional de calitate și în conformitate cu cele mai noi metode de predare).

TIC în ajutorul profesorilor

PROF. POPA MONICA
COLEGIULNAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”
RÂMNICU VÂLCEA

Noutăţile tehnologice au determinat utilizarea calculatorului pe scară largă, iar în procesul de
instruire are un aport din ce în ce mai mare.
Instrumentul pentru autori este un pachet software care îi ajută pe profesori să producă
material didactic pentru orice disciplină şi prezentări multimedia interactive. Chiar dacă sunt
încorporate într-un sistem de management educativ sau sunt aplicaţii software independente,
instrumentele pentru autori au rolul de a simplifica procesul de elaborare a materialului didactic
propriu disciplinei. Instrumentele pentru autori promovează aspectul corespunzător al disciplinelor
şi asigură conformitatea cu standarde specifice în scopul menţinerii compatibilităţii disciplinei cu
clasa aplicaţiilor software.
Componentele importante pentru un astfel de instrument sunt:
- facilităţi care permit autorilor să creeze şi să introducă materialele de studiu într-un mediu
de învăţare virtual;
- suport multimedia;
- suport pentru conectarea la internet şi intra-neturi;
- suport pentru o gamă de însuşiri care permit creatorilor de discipline să o aleagă pe cea mai
potrivită pentru a realiza o anume sarcină.
Proiectarea interfeţelor grafice utilizator reprezintă una din fazele importante a procesului de
implementare a unui sistem de instruire informatic. Design-ul educaţional presupune cunoaşterea
teoriilor învăţării, strategiilor de design educaţional şi psihologiei educaţiei, pentru implementarea
stilurilor de învăţare corespunzătoare obiectivelor propuse.
Crearea materialelor pentru orice disciplină presupune parcurgerea unor etape:
•

realizarea unei scheme de prezentare generală a ceea ce trebuie prezentat;
231

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
•
•
•
•

realizarea de interacţiuni şi tehnici de control pentru utilizator;
prezentarea conţinutului astfel încât să fie accesibil nivelului de înţelegere al auditoriului;
dezvoltarea materialelor suport a disciplinei;
realizarea dintre producerea prezentărilor generale şi cea a materialelor de disciplină.
În general, o resursă electronică educaţională reprezintă toate elementele implicate în
formare şi care pot fi distribuite de o platformă e-learning. O resursă pedagogică este un element
autonom, independent şi reutilizabil. Cele mai importante tipuri de resurse educaţionale sunt:
prezentări, exerciţii şi lecţii asociate, simulări.
Suporturile fizice sunt în formate şi dimensiuni diferite, în funcţie de platforma suport. Ele
pot proveni din date structurate (baze de date) sau date nestructurate (fişiere text, PowerPoint,
tabele; fişiere audio, video; fişiere imagine, Flash; fişiere HTML).
Interfaţa dintre om şi calculator constituie un mediu efectiv de comunicare dintre om şi
calculator pe baza căruia utilizatorii pot interacţiona cu calculatorul pentru a transmite comenzile şi
datele, precum şi pentru a obţine informaţiile necesare realizării sarcinilor lor de lucru. Interfaţa
face referire la partea vizibilă a sistemului din punctul de vedere al utilizatorilor.
Proiectarea şi realizarea interfeţei implică luarea unor decizii privind organizarea şi
aranjarea paginilor, prezentarea vizuală generală a locaţiei disciplinei pe WEB (imagini, culori),
utilizarea graficii, selectarea programelor utilitare corespunzătoare pentru navigaţie.
O interfaţă trebuie concepută astfel încât utilizatorul să simtă că el este cel care controlează
aplicaţia. Derularea proceselor realizate cu ajutorul calculatorului trebuie să fie sub controlul
utilizatorului prin operaţiile pe care acesta le iniţiază, utilizatorul jucând un rol activ şi nu unul
reactiv.
Pentru realizarea unui software educaţional trebuie parcurse mai multe etape, una dintre cele
mai importante fiind reprezentată de colecţionarea, selecţionarea şi organizarea materialului
documentar.
Reducerea volumului de informaţii şi cunoştinţe pe care trebuie să le memoreze utilizatorul
este o cerinţă importantă.
Există două metode principale de regăsire a informaţiei din memorie: recunoaşterea şi
amintirea. Recunoaşterea presupune regăsirea informaţiei pe baza unei sugestii, în timp ce amintirea
implică regăsirea informaţiei fără existenţa vreunei sugestii. Este evident că este mult mai comod
pentru utilizator dacă are posibilitatea să recunoască o informaţie decât să încerce să şi-o
amintească. De aceea, este preferabilă furnizarea unei liste din care utilizatorul să recunoască şi să
selecteze elementul dorit decât să fie obligat să-şi amintească şi să introducă elementul respectiv
într-o căsuţă de text; este mai bine să selecteze o comandă din meniu decât să o introducă de la
tastatură.
Sunt patru modele fundamentale de organizare a materialului:
- secvenţa liniară (prezentarea narativă lineară) este cel mai simplu mod de organizare a
informaţiilor; ordonarea secvenţială poate fi cronologică, o serie logică de subiecte prezentate de la
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general la particular (sau specific), sau chiar o prezentare alfabetică (în indexuri, enciclopedii, sau
glosare); în general, organizarea secvenţială este utilă pentru locaţii mici; pentru secvenţe narative
lungi acest mod de organizare devine complex şi astfel o mare parte din structură poate rămâne
insuficient înţeleasă de către elev.
- structura grilă este indicată unei audienţe avizate care posedă cunoştinţele fundamentale
ale domeniului prezentat privind subiectele şi clasificarea noţiunilor; reţelele pot fi greu înţelese de
un elev care nu poate recunoaşte interconexiunile dintre categoriile de informaţii.
- structura ierarhizată se poate aplica pentru lecţiile care conţin legături de tip cauză-efect,
interdependenţe
- reţeaua de tip pânză de paianjen (reţea Web) se indică, în special, în lecţiile de sinteză sau
recapitulative.
Materialele trebuie să fie variate pentru a susţine metodologiile didactice selectate de şi
pentru a satisface stilurile de învăţare ale elevului.
Trebuie avută în vedere şi infrastructura tehnologică necesară implementarii eficiente a
programului şi măsura în care centrul de învăţământ dispune de o asemenea infrastructură.
Materialul de instruire trebuie să fie adecvat unui auditoriu specific. Baza de cunoştinţe
disponibilă trebuie organizată pe priorităţi.
Apoi se realizează la elaborarea secvenţei de predare, respectiv ordonarea în graful de
predare. În acest demers el se sprijină pe propria experienţă de predare în studiul respectivei
discipline. Cu toate aceste sunt utile câteva reguli de luat în seamă la secvenţierea predării:
* Se avansează de la cunoscut la necunoscut;
* Se avansează de la simplu la complex;
* Se avansează de la concret la abstract;
* Se avansează de la observare la analiză;
* Se avansează de la întreg spre detalii.
Pachetul de instruire devine cu atât mai valoros cu cât profesorul are de o experienţă
practică adecvată de predare a disciplinei respective. Propria experienţă îi permite acestuia să
parcurgă cu uşurinţă peste jumătate din calea de parcurs până la obţinerea produsului final.
Tutorialele sunt recomandate pentru prezentarea informaţiilor, pentru învăţarea unor
strategii de rezolvare a unor probleme, pentru învăţarea unor reguli şi principii.
Nivelul de dezvoltare al tehnologiilor a dus la apariţia de programe pentru întărirea
procesului de instruire, disponibile în comerţ. În acest fel pot fi acoperite mai multe activităţi: de la
procesoare de text, banci de date şi programe grafice până la programe specifice unor discipline.
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Procesoarele de text sunt indispensabile la disciplinele care au activităţile concentrate asupra
producerii documentelor scrise. Multe universităţi oferă astazi laboratoare cu acces liber pentru
studenţi care nu-şi pot permite propriul calculator.
S-au dezvoltat de asemenea programe pe calculator specifice unor discipline particulare. Pot
fi utilizate aplicaţii diverse: PowerPoint, CamStudio, Dreamweaver MX, Flash s.a. Pentru desing-ul
paginilor este utilă aplicaţia Fireworks împreună cu Adobe Photosop sau Corel Draw şi Flash
(pentru animaţie în site).
Textul are un rol important. Este indicată aplicarea unor cerinţe de design al conţinutului,
ceea ce va duce la orientarea mai uşoară în pagină:
* Orientare facilă în conţinut;
* Unitate şi simplitate;
* Standardizare şi consistenţă în folosirea unui stil;
* Poziţionarea în ordinea importanţei;
* Gruparea elementelor după semnificaţie;
* Includerea listelor şi tabelelor pentru structurarea conţinutului;
* Echilibru şi simetrie.
Avalanşa de informaţii neprelucrate din punct de vedere vizual este contraindicată,
conducând la o învăţare neperformantă.
Interfaţa cu utilizatorul trebuie să ofere toate facilităţile necesare unui elev pentru a putea
naviga intuitiv şi cât mai transparent posibil. Proiectarea concentrată asupra utilizatorului impune
interfeţei caracteristici care permit utilizatorului să controleze procesul de instruire.
Fiecare lecţie poate să includă: secţiuni video, accesul la software pentru simulari specifice,
grafică de animaţie, scurte prezentări teoretice sau secţiuni de text sub forma unor întrebări şi
răspunsuri, în funcţie de tema abordată.
Buna structurare a unei prezentări multimedia sau a unei pagini web fac ora mai atractivă,
iar procesul de învăţare este mai eficient.
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN EDUCAȚIE

PROFESOR DABELEA OANA-DACIANA
VÎLCEANU DANIELA-ILEANA
COLEGIUL NAȚIONAL ,,TUDOR VLADIMIRESCU”-TG.JIU

O data cu trecerea anilor, mentalitățile oamenilor s-au schimbat în prezent lucrurile stând
într-o altă lumină, de data aceasta favorabilă tehnologiei. Daca înainte de revoluție, nu se știa ce
înseamnă un telefon mobil sau un calculator performant (laptop), astăzi nu ne mai putem imagina
viața fără aceste obiecte. În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii informaţionale
– Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor.
Noua eră digitală determină un nou tip de abordare a fenomenului educaţional prin
intermediul noilor tehnologii ale comunicării şi informaţiei. În contextul societății actuale, în care
noile tehnologii informaționale ocupă un loc tot mai important în viețile noastre, se încearcă
înțelegerea modului în care utilizarea acestor instrumente ajută la dezvoltarea sistemului
educațional, în detrimentul instrumentelor clasice(manual, tablă, explicațiile profesorului, etc.).
Tehnologiile actuale, care permit conectarea la o rețea de internet, constituie o manieră de a
exploata sutele de resurse online, în vederea aprofundării semnificațiilor conceptelor studiate. Astfel
se fundamentează o serie de activități de învățare bazate pe interactivitate și interdisciplinaritate.
Interacțiunea reprezintă un factor deosebit de important în procesul de înțelegere a
conținutului ca noutate. Pe când simpla predare ajută la transmiterea informațiilor, noile tehnologii
oferă posibilitatea de a crea informația, cu scopul de a pătrunde în profunzimea acesteia.
În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante
în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi
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muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.
Această schimbare în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi anume :
•

creşterea eficienţei activităţilor de învăţare

•

dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual
Informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi, la orice disciplină se

pot folosi softuri educaţionale făcând posibilă altfel înţelegerea fenomenelor şi a cunoştinţelor. În
plus, Internetul le conferă oportunitatea de a descoperi părerile specialiștilor într-un anumit
domeniu. Din păcate, în învăţământ calculatoarele sunt folosite mai ales pentru predarea şi învăţarea
informaticii fiind destul de puţin utilizate ca instrumente menite să uşureze învăţarea altor materii.
Totuşi, ştiinţele beneficiază de o mai bună reprezentativitate, fiind urmate de limbile străine.
Primele utilizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai mult pe
verificarea cunoştinţelor, ulterior au început să apară softuri complexe, care încurajează construcţia
activă a cunoştinţelor, asigurau contexte semnificative pentru învăţare, promovează reflecţia,
eliberează elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea intelectuală. Toate aceste
elemente modifică aria activităţilor profesorului atât cantitativ cât şi calitativ. Procesul educativ
trebuie să fie regândit, cadrele didactice trebuie să înveţe să gândească altfel privind psihologia
cognitivă, să formuleze altfel problemele, ne mai punându-se accentul pe activităţile intelectuale de
rutină.
Comunicarea didactică vizează în principal înţelegerea, profesorul având un rol activ; el
acţionează ca un filtru ce selecţionează, organizează şi personalizează informaţia. Faţă de alte
domenii, subiectivitatea nu poate fi evitată, chiar este necesară, profesorii transmiţând elevilor
informaţii prelucrate. Pe de altă parte, nu există o libertate totală în alegerea conţinuturilor; trebuie
urmărită o programă şcolară cu minimul de conţinut obligatoriu.
Educaţia trebuie regândită în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte, şi în funcţie de
cerinţele noii societăţi, pe de alta. Misiunea educaţiei este de a formula problemele care se
conturează la orizontul social, de a construi ipoteze plauzibile, de a le verifica experimental şi de a
pregăti astfel soluţiile cele mai potrivite pentru momentul respectiv.
Din studiile întreprinse s-au desprins o serie de concluzii interesante cu privire la eficiența
utilizării software-ului educaţional, dintre care amintim:
▪

aproape toate cercetările relevă avantajele utilizării calculatoarelor în comparaţie cu alte
metode;

▪

reducerea timpului de studiu;

▪

atitudinea faţă de computer se modifică pozitiv;

▪

utilizarea computerelor este mai eficientă în ştiinţe decât în domeniul limbilor străine;
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▪

în instruirea asistată de calculator exersarea este eficientă în formarea deprinderilor
elementare, in timp ce sistemele tutoriale sunt mai eficiente in formarea deprinderilor
intelectuale de nivel superior;

▪

instruirea asistata de calculator este mai eficienta ca instruire complementara, decât ca
forma alternativa;

▪

elevii care învaţă încet şi cei ramaşi în urmă câştigă mai mult decât elevii foarte buni;

▪

strategiile bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt mai eficiente la nivelurile inferioare.

Instruirea asistată de calculator permite realizarea unei educaţii bazate pe profilul intelectual
al elevului. Pune elevul în situaţii de interacţiune şi comunicare rapidă, realizate într-un mediu care
permite o difuzare masivă a conţinuturilor şi o flexibilitate a timpului prin îmbinarea mijloacelor de
comunicare sincrone cu cele asincrone. În cazul unei instruiri asistate de calculator, interactivitatea
este generalizată, oferind celui care învață un feedback permanent, deoarece se produc efecte
vizibile şi imediate pe ecranul calculatorului. Instruirea asistată de calculator presupune o cercetare
a elevului supravegheată şi îndrumată de profesor, care îl ajută în realizarea operaţiilor tehnice, a
celor de documentare, în identificarea legăturilor între informaţii, conducându-l către o nouă
cunoaştere. Învăţarea cu ajutorul calculatorului permite instrumentarea de situaţii şi contexte
favorabile realizării de formalizări abstracte ale achiziţiilor elevilor şi încurajează personalizarea
actului educaţional prin oferirea unei libertăţi de acţiune.
Instruirea prin utilizarea calculatoarelor, prezintă calităţile unice ale acestora, care le
deosebesc de alte medii de învăţare prin:
▪

interactivitate,

▪

precizia operaţiilor efectuate,

▪

capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales,
faptul că pot interacţiona consistent şi diferenţiat cu fiecare elev în parte.

Concluzie
Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei de cunoştinţe şi acestei
dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, care devin tot mai
specializate, dar în mod paradoxal tot mai interconectate. În sprijinul educaţiei intervin noile
tehnologii ale societăţii informaţionale - tehnologiile informaţiilor şi comunicaţiilor. Resursele
tehnologice devin, în condiţiile societăţii informatizate, un act de identitate pentru orice instituţie,
comunitate sau ţară. Globalizarea informaţiei se transformă în realitate, toate resursele intrând într-o
relaţie de subordonare cu World Wide Web, cu magistralele informaţionale şi cu Internet-ul.
Nu se pledează pentru renunţarea la metodele învăţământului tradiţional, mai ales în cazul
primilor ani de educaţie în şcoli, când influenţa personală a educatorului rămâne determinantă,
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totuşi utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor educaţionale reprezintă o necesitate a procesului
educativ la particularităţile individuale ale fiecărui elev, care trebuie confirmate.
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL LOR ÎN FORMAREA
PERSONALITĂȚII

VARGA IOANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLAN, JUD. SĂLAJ

VARGA CRISTINA ALEXANDRA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLAN, JUD. SĂLAJ

În cadrul educației, activitățile extrașcolare își au începuturile încă din timpul fondării
educației și conțin majoritatea influențelor educative care au loc în afara clasei, au un caracter mai
puțin formal dar au același rezultat formativ, fiind flexibile și venind în întâmpinarea diferitelor
nevoi și interese, în mod particular pentru fiecare elev, mai ales în cadrul învățământului preșcolar.
Timpul liber al copiilor necesită tot mai mult atenția educatorilor în scopul folosirii mai
eficiente a cestuia pentru definirea și dezvoltarea personalității elevilor preșcolari. Este și motivul
pentru care educatoarele trebuie să acorde toată atenția bunei organizări a timpului liber al copiilor
din grădinițe, îmbinând armonios munca și învățarea cu distracția și jocul.
Astfel, prin activitățile extrașcolare desfășurate în grădinițe se urmărește completarea
procesului didactic, organizarea rațională și plăcută a timpului liber iar acestea pot avea conținut
științific și tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc. În cadrul
activităților extrașcolare cu o deosebită influență formativă sunt incluse toate formele de acțiuni
care se realizează în afara programului propriu-zis: plimbări, ieșiri în natură, excursii, tabere, serbări
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cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe, parteneriate școlare
pe diferite teme.
Astfel, în activitățile extrașcolare organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, preșcolarii
se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra
obiectelor și fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice. Ei
dobândesc o mare cantitate de informații privind munca și viața omului în diferite contexte, își
formează reprezentări simple despre structura și condițiile de viață ale unor plante și animale, își pot
forma astfel sentimentul de respect și dragoste pentru natură, contribuind astfel la definirea și
dezvoltarea proprie personalități.
Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un
mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru contribuind la
îmbogățirea și lărgirea vocabularului activ, a socializării, a diverselor conținuturi stimulative, astfel
încât copiii preșcolari să redea cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul
activităților plastice și practice și de educare a limbajului, dobândesc mai multă inițiativă în cadrul
jocurilor și își definesc astfel personalitatea.
De asemenea, spectacolele, serbările, vizionările (teatrul de păpuși) constituie o altă formă
de activitate extrașcolară în grădinițe, prin intermediul cărora copilul face cunoștință cu lumea
minunată a artei, iar această formă de activitate îl pune pe copilul preșcolar atât în calitate de actor
cât și de spectator în fața unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum și a faptului că
apelează în permanență la afectivitatea copilului, la definirea personalității sale, viața afectivă la
vârsta preșcolară constituind, de altfel, temeiul viitoare personalități.
Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe diferite
dezvoltăm dragostea și interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea și personalitatea lor suferind
modificări pozitive și în același timp nu trebuie neglijat rolul activităților extrașcolare în formarea
caracterului colectiv care conduce la sudarea legăturii dintre copiii preșcolari, îi învață să trăiască în
grup, să colaboreze, să accepte și să respecte părerile celorlalți contribuind astfel la definirea
personalității acestora.
În concluzie, sintetizator este citatul Mariei Montessori care cuprinde în reprezentarea sa
esența educației și cu deosebire a activităților extrașcolare la copiii preșcolari „Să nu-i educăm pe
copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne
permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”
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TEHNOLOGII INFORMATICE ÎN EDUCAŢIE

PROF. COJOCARU NICOLETA
C.N.I “MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA

Revoluţia

învăţământului

poartă

amprenta

noilor

tehnologii

ale

informaţiei

şi

comunicaţiilor. Învăţământul asistat de calculator este un termen cotidian. Tendinţa procesului
educaţional este realizarea instruirii oriunde, oricând, adaptabilă la necesităţile instruiţilor. Metodele
şi tehnicile de instruire trebuie aplicate într-o eră a tehnologiilor, în platforme informatice
educaţionale.
Impactul tehnologiilor informatice şi comunicaţionale la nivelul societăţii a determinat o
reacţie normala şi în sistemele educative, implementarea noilor tehnologii informaţionale fiind
considerată drept una dintre cele mai importante probleme la acest sfârşit de secol. O confirmare o
constituie faptul că în ultima decadă au fost organizate la nivelul UNESCO o suită de congrese
internaţionale cu tema "Informatizarea învăţământului".
Învăţarea este acţiunea de a transmite cuiva sistematic

cunoştinţe, deprinderi dintr-un

domeniu oarecare împreună cu rezultatul acestei acţiuni.
Definiţia învăţământului asistat de calculator - termen general utilizat pentru a defini toate
aplicaţiile sistemelor de calcul în unităţile şi activităţile de învăţământ.
Cea mai răspândită dintre aplicaţii o constituie instruirea asistată de calculator în care cei ce
învaţă, comunică interactiv cu sistemul de calcul, utilizând un sistem de programe destinat învăţării
în cele mai diverse domenii. De obicei sistemul de programe este realizat astfel încât să prezinte
elevului o cantitate de informaţie iar apoi, alternativ, să testeze modul de înţelegere şi însuşire a
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respectivei informaţii. Sistemul de programe permite contabilizarea răspunsurilor corecte şi eronate
pentru fiecare elev.
Elaborarea unor astfel de sisteme necesită eforturi serioase de programare - esenţiale fiind
problemele de dozare a informaţiei şi de formulare a întrebărilor de verificare.
Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. El nu este doar un mijloc
de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor
elevului.
Încercările mai vechi de utilizare a calculatoarelor in procesul de învăţământ se bazau pe cuplarea
terminalelor la un calculator central având astfel un cost ridicat.
Lucrurile au evoluat pozitiv odată cu apariţia calculatoarelor personale care pot lucra atât în
regim de autonomie cât şi cuplate la un calculator central dotat cu o bază de date.
Colaborarea dintre informaticieni, constructori de calculatoare şi specialişti

din domeniul

instrucţiei şi educaţiei a permis iniţierea unor programe concrete, privind folosirea calculatoarelor în
procesul de învăţământ.
Realizarea unei metodologii care se fac eficienta asistarea procesului de învăţământ cu
calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei.
Computerul, instrument de lucru
Printre activităţile şcolare care pot fi realizate cu ajutorul calculatorului enumerăm:
- realizarea sau procesarea unui document scris cu un editor de texte.
- prezentarea informaţiei sub forma grafică (tabele, scheme), sau chiar realizarea unor desene,
creaţii artistice.
- realizarea unor calcule numerice, mai mult sau mai puţin complicate, în scopul formării
deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme,
prelucrarea unor date.
- realizarea şi utilizarea unor bănci de date - adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare
într-o modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii.
- învăţarea unui limbaj de programare.
- realizarea unor laboratoare asistate de calculator (fizică, chimie, biologie).
Pe lângă realizarea unor activităţi şcolare tradiţionale calculatorul permite introducerea unor noi
tipuri de activităţi cu implicaţii profunde în timp asupra metodologiei didactice. Dintr-o perspectivă
mai larga putem discuta în momentul de faţă despre impactul noilor tehnologii ale informaţiei (NTI)
asupra sistemelor educative.
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Intrumentele informatice permit interactivitate şi comunicare crescute, atât între profesori şi elevi,
cât şi în rândul elevilor. Instruirea asistata de calculator reprezintă o modalitate noua de a învăţa,
mult mai deschisă, flexibilă şi accesibilă.
Eficientizând modalităţile clasice de predare, eLearning-ul ajută elevii să înţeleagă procese pe care
un profesor nu le-ar putea explica folosind doar creta şi tabla de scris.
Chiar dacă putem vorbi despre posibilitatea unei înlocuiri parţiale a educaţiei convenţionale o dată
cu evoluţia sistemelor de învăţământ asistat de calculator, acestea sunt considerate o completare în
sine a învăţământului tradiţional. Un proiect educaţional de dotare a şcolilor cu computere
educaţionale poate veni în completarea învăţământului, lucru susţinut la nivel mondial de marile
companii IT precum AMD, Intel sau Microsoft.
De ceva timp s-a stârnit un interes remarcabil pentru ideea de computer educaţional şi avantajele
aduse de un astfel de concept faţă de metodele educaţionale standard. Pot acestea să suplinească
metodele de educaţie convenţională sau pot veni în ajutorul educaţiei din sala de clasă?
Având în vedere că la baza învăţământului stă informaţia, un proiect educaţional care este în
stare să aducă informaţia în pragul fiecărei săli de clasă, la câteva taste distanţă, se poate dovedi mai
eficient decât o campanie educaţională care nu reuşeşte să acopere toate ariile de interes vitale
pentru un copil. Informaţia nu se limitează la un singur subiect, iar individul îşi poate alege un
anumit domeniu şi poate dezbate anumite subiecte fără a fi îngrădit de şabloane educaţionale. Totul
devine o simplă problemă de alegere: ce vrei să afli azi?
Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul include:
- predarea unor lecţii de comunicare a noilor cunoştinţe
- aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe
- verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii
- verificarea automată a unei discipline şcolare sau a unei anumite programe şcolare.
Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine din ce în ce mai importantă (chiar
indispensabil ) deoarece:
- are loc o informatizare a societăţii
- mediile de instruire bazate pe informatică oferă un puternic potenţial educativ.
Consecinţe pedagogice ale învăţământului asistat de calculator
Prezentam câteva direcţii în care acomodarea încă din şcoala cu tehnica de calcul
influenţează formarea intelectuala a elevilor:
- stimularea interesului fata de nou
Legea fundamentala a educaţiei asistate de calculator o reprezintă interesul şi implicarea
neîntreruptă a subiectului prin interactivitate. Deschiderea aproape completă pe care o oferă tehnica
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de calcul în imaginarea softului educaţional elimină riscul ca subiectul să se plictisească sau ca
activitatea să intre în rutină.
- stimularea imaginaţiei
Până la deprinderea primelor noţiuni de programare de obicei copiii iau contact cu lumea
calculatoarelor prin intermediul jocurilor. Varietatea subiectelor abordate de acestea stimulează
imaginaţia celor care le utilizează, cu atât mai mult cu cât aceste programe sunt special concepute
astfel încât să dezvolte fantezia, inventivitatea, rapiditatea luării deciziilor, reflexele.
Pe măsura ce subiecţii încep să scrie propriile programe se produce acea creştere a gradului de
maturizare intelectuala proprie situaţiei în care cel ce învaţă este implicat direct în actul învăţării,
devenind din obiect, subiect al învăţării.
- dezvoltarea unei gândiri logice
Descompunerea unei probleme în etape organizate secvenţial, organizarea logică a
raţionamentului, reprezintă demersuri cognitive de pe urma cărora gândirea subiecţilor câştigă în
profunzime şi rapiditate, pregătind astfel terenul viitoarelor elaborări mentale cu un înalt grad de
rafinare. Calculatorului trebuie să i se ofere problemele descompuse la nivel de instrucţiuni ce vor fi
executate secvenţial.
A şti ce să ceri sistemului de calcul impune o astfel de ordonare superioară a gândirii, fapt
ce are drept consecinţă creşterea capacităţii subiectului de a formula întrebările şi de a clasifica
nivelurile de subprobleme ale unei probleme date, de a o rezolva mai repede şi de a expune mult
mai clar celor din jur rezultatele obţinute.
- pot fi simulate pe ecran fenomene şi procese, în evoluţia lor, unele experienţe greu accesibile
laboratoarelor şcolare (cost ridicat, periculozitate, îndepărtarea în timp şi spaţiu)
- se poate optimiza randamentul predării, prin prezentarea cu ajutorul ecranului a unei largi varietăţi
de exemple sau modele asociate unei secvenţe de lecţie. Aceasta conduce la stimularea inventivităţii
şi aplicativităţii, a spiritului participativ şi anticipativ ale celui care învaţă.
- formarea intelectuală a tinerei generaţii se va face în spiritul autoeducaţiei.
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA
PERSONALITĂȚII

PROF VARGA VICTOR
LICEULTEORETIC ”IONAGÂRBICEANU” JIBOU, JUD SĂLAJ

PROF CRIȘAN CRINA
LICEULTEORETIC ”IONAGÂRBICEANU” JIBOU, JUD SĂLAJ

În decursul timpului educația a reprezentat și reprezintă un fenomen social fundamental
apărut o dată cu societatea umană și care este specific fiecărei forme de organizare socială,
îndeplinind funcțiile de informare și de formare a omului din punct de vedere intelectual, moral și
artistic.
În cadrul educației, asupra individului se exercită o multitudine de acțiuni și influențe
educaționale pe tot parcursul vieții, pe care specialiștii le-au sistematizat în trei tipuri sau moduri de
realizare a pregătirii pentru viață: educația formală (școlară), educația nonformală (extrașcolară) și
educația informală (cunoștințele cu care individul se întâlnește zi de zi în familie, cu prietenii, în
mass-media etc.)
Pe lângă educația formală, un rol deosebit în dezvoltarea personalității elevilor îl au
activitățile extrașcolare care, îmbinând utilul cu plăcutul reprezintă modalități ideale de completare
a educației și de formare și dezvoltare a personalității elevilor.
Activitățile extrașcolare au luat forme variate care cuprind domenii și arii foarte mari și în
cadrul cărora elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări
armonioase pentru o integrare în societate. Astfel, atunci când ne referim la derularea de activități
extrașcolare, ne integrăm în acele programe în care elevul participă după ore și el realizează acest
lucru cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilități necesare unei bune dezvoltări,
formării personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care
ei vor fi performanți.
Una dintre activitățile extrașcolare care contribuie la dezvoltarea personalității elevilor se
poate realiza printr-o prezentare a unor aspecte negative din societate și în cadrul cărora elevii vor fi
stimulați să propună soluții prin care să îndrepte aceste aspecte negative , dând alternative la aceste
fapte sau să contureze un curriculum vitae al unui personaj pozitiv pe care îl consideră reprezentativ
în cadrul societății.
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În preajma diverselor sărbători se pot organiza activități literar-artistice cu scopul de a
valorifica tradițiile, obiceiurile și specificul zonal sau național. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă,
activitățile extrașcolare care contribuie la dezvoltarea personalității elevilor pot fi reprezentate de
faptul că elevii cântă colinde, își fac vizite și se bucură de magia sărbătorilor de iarnă atât la școală
cât și în cadrul familial astfel că frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea și
dragostea față de aceste comori preluate din strămoși. Sărbătorile de interes istoric se constituie în
activități extrașcolare și contribuie la dezvoltarea personalității elevilor prin definirea și accentuarea
sentimentelor de patriotism și iubire de neam și de țară, prin promovarea valorilor naționale elevii
învață să aprecieze și să valorifice virtuțile noastre ca națiune iar valorificarea specificului neamului
nostru îi poate determina pe elevi să interiorizeze anumite trăiri, să își aprecieze și să își iubească
țara și neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, colaborarea și dăruirea ne fac mai buni, mai valoroși și
acest lucru elevii îl găsesc în cadrul acestor activități extrașcolare.
O altă temă foarte importantă în cadrul acestor activități extrașcolare este reprezentată de
timpul liber iar elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi dezvoltă competențele însușite în
școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe ambele părți, scopul lor fiind
același, dezvoltarea personalității și stimularea încrederii în sine și este de dorit ca elevul să învețe
prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal iar datoria dascălilor este de a-i crea
elevului spațiul, conjunctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile
dezvoltându-le până va ajunge la definirea propriei personalități.
În concluzie , activitățile extrașcolare vin în întâmpinarea intereselor elevilor, care sunt
implicați direct în proiectarea, organizarea și desfășurarea acestor tipuri de activități și contribuie în
mod esențial ca formarea și dezvoltarea personalității acestora.

BIBLIOGRAFIE:
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Editura Emia,2011
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SOFTUL EDUCATIONAL IN ACTIVITATEA DIDACTICA
ING. COJOCARU CĂTĂLIN
COLEGIUL ECONOMIC

Patrunderea informaticii in scoala a inceput cu calculatorul, care a evoluat continu, cand
progresiv a crescut si capacitatea acestuia de a vehicular soft-uri tot mai variate si complexe, de la
stocarea si reluarea informatiei, pana la invatarea prin rezolvarea euristica de problem e si chiar
creatie.
Complexitatea procesului, a tipurilor, a conditiilor invatarii teoriilor psihopedagogice ce stau
la baza conceperii software au putut fi aplicate datorita evolutiti hardware.
Dar invatarea complexa, rezolvarea situatiilor problematice ce pot fi transpuse in programe
adecvate, individualizarea eficienta au impus diferite combinatii ale calculatorului cu alte mijloace.
Sistemele multimedia dau posibilitatea ca, in aceeasi situatie de invatare sa fie utilizat sau
regrupat pe un singur mijloc calculatorul, un set de medii variate: sunete, voci, texte, imagini
fotografice, imagini video animate, desene, grafice, mesaje associate in aplicatii, in mod interactive.
In acest mod creste puterea de individualizare, de munca independent, de promovare a
invatarii prin cercetare. Elevii pot studia fenomene, situatii, procese, informatii complexe in mod
direct, independent, in ritm propiu, stopand, revenind asupra unor secvente, apeleaza la alte
informatii prezentate si sub alte forme de produse informatice.
Dupa obiectivele invatarii, elevul poate allege ordinea mesajelor, modul de combatere,
gradul de detaliere si completare a informatiilor sub forme diferite, vizualizarea aplicatiilor si
simularii.
Mai mult, elevii pot depasii subiectele commune programei scolare prin asamblarea variata
a subprogramelor prezentate visual, auditiv sau se pot constitui in grupe in jurul unei problem
complexe, fiecare operand si integrand produse informative.
Software-ul educațional reprezintă un produs informatic, in diverse formate, care poate fi
utilizat cu ajutorul calculatorului. El reprezinta o tema atent aleasa, specifica unui anumit domeniu,
putand fi o alternativa sau o solutie pentru metodele traditionale de predare si invatare.
In procesul instructiv educativ, software-ul educational este cel mai adesea folosit in etapa
de predare si achizitie a noilor cunostinte, in etapa de aprofundare a notiunilor dobandite, precum si
in etapa de verificare si evaluare a acestora. Software-ul educational poate sa permita verificarea
atat a cunostintelor insusite cat si a deprinderilor dobandite.
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Ritmul accelerat al progreselor in domeniul TIC, schimbarea viziunii asupra finalitatilor
urmarite, modul de dobandire al cunostintelor si rolul profesorului in procesul de predare-invatareevaluare au determinat necesitatea utilizarii TIC in proiectarea activitatii didactice specific tuturor
disciplinelor.
TIC vine in sprijinul profesorului de diferite specializari de a proiecta o lectie, care nu ar
putea fi realizata altfel:experiente chimice sau experimente periculoase, simulari de procese,
simulari de fenomene,

calatorii si vizite la obiective geografice, istorice,stiintifice, cultural,

proiecte interactive. Astfel are loc intelegerea noilor notiuni prin participare, cooperare,
comunicare, exersare, accesul la o gama variata de informatii din diverse domenii.
Eficienta utilizarii soft-ului educational se reflecta in activitatea de predare-invatare la
clasa:Vizualizarea informatiilor prin succesiunea imaginilor;Afisarea de scheme;Planuri, grafica
interactive, prezentarea de modele, transmiterea si antrenarea in rezolvarea de problem, sarcini de
descoperire, de verificare a unor ipoteze, simularea de modele functionale, procese, situatii, actiuni,;
sprijinirea intelegerii desfasurarii unor experimente; mijloc de manevrare a cunostintelor vechi si a
celor noi; prezentare a informatiilor variate introduce in diferite secvente a unor sarcini, soft-uri
differentiate; prezentarea, antrenarea in jocuri didactice variate si rezolvarea lor independent, in
grup sau sub indrumare, ritmul de parcurgere este propriu fiecarui elev.
Nu lipsita de interes este si prevenirea, inlaturarea unor erori tipice, deficient aparute in
utilizarea soft-ului: nu este sufficient ca elevul sa deschida calculatorul sis a apese pe tastatura, nu
este suficienta utilizarea programului ci si crearea, descoperirea de informatii noi, modul de
utilizare a componentelor calculatorului de catre elevi, nerespectarea corelatiei mesaj verbalimagini, secvete pe ecran.
In fond, calculatorul este un mijloc de invatare, evoluat, dar care se supune critetiilor
psihopedagogice, metodice de utilizare in activitatea didactica.

CALCULATORUL ÎN SECOLUL XXI
PROF. ÎNV. PRIMAR DIANA DUINEA
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” RM. VÂLCEA

Calculatorul personal și internetul au influențat comunicarea și modul în care relaționăm
unii cu ceilalți, fapt confirmat inclusiv de Academia Națională de Inginerie din Statele Unite.
Astfel, calculatorul a devenit o “unealtă” de lucru atât în comunicare, cât şi în diverse domenii,
precum medicina, arhitectura, învăţământul şi multe altele.
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Utilizarea calculatorului în sistemul de învățământ s-a impusca o realitate și o necessitate
într-o societate contemporană informatizată, instruirea asistată pe calculator (IAC) devenind una
dintre metodele de bază în procesul educațional.
Instruirea asistată pe calculator este o metodă activă și modernă, un nou mod de organizare a
procesului instructiv-educativ, pe a cărui scenă se conturează trei actori principali: elevii, profesorul
și calculatorul. Acesta din urmă preia o serie de funcții îndeplinite până acum de profesor, mai ales
pe aceea de transmitera informațiilor, dar nu îl înlocuiește. Profesorul este acela care propune
conținuturile adecvate lecției, le transpune pe calculator și le introduce efectiv în ora de clasă, apoi
îi orientează pe elevi să ajungă la obiectivele stabilite.
Instruirea asistată pe calculator se poate folosi la majoritatea disciplinelor din învățământul
primar: limba română, matematică, educație plastică, abilități practice, cunoașterea mediului
înconjurător, istorie, geografie. Cu ajutorul unor instrumente informatice, se pot realiza prezentări
computerizate, folosind aplicații precum Power Point şi Microsoft Word.
Calculatorul poate fi utilizat în lecție în diverse etape ale acesteia: transmiterea informațiilor,
dirijarea învățării, simularea unor fenomene într-un laborator virtual, accesarea rapidă a unor
informații prin conectarea rapidă la internet (de exemplu dicționarele online), rezolvarea unor
exerciții și probleme, evaluarea cunoștințelor elevilor și evaluarea rezultatelor învățării (în ceea ce îl
privește pe cadrul didactic), autoevaluarea (din perspectiva elevilor).
În ceea ce privește evaluarea cu ajutorul calculatorului, aceasta prezintă o serie de avantaje:
obiectivitatea evaluării rezultatelor (este eliminate subiectivismul profesorului); primirea imediată a
feed-back-ului, atât pentru elev, cât și pentru profesor; posibilitatea centralizării rapide a datelor și
realizării diagnozei; mai puține emoții pentru elevi; mai patina inspirație de la colegi; atracția
copiilor pentru calculator face ca evaluarea să devină o activitate plăcută, atractivă.
Familiarizarea copiilor cu tehnica de calcul, de la vârste mici, din ciclul primar, influențează
educarea intelectuală a acestora, prin: stimularea interesului față de nou, datorită implicării
interactive a elevului în activitatea de însușire de cunoștințe; dezvoltarea gândirii logice, datorită
organizării logice a raționamentului; dezvoltarea imaginației, ca urmare a jocurilor pe calculator;
autoeducație, pe baza cantității imense de informații puse la îndemânalor; învățarea într-un ritm
propriu, fără emoții și stres; evaluarea reală a soluțiilor și a rezultatelor obținute, cu ajutorul testelor
online, de exemplu; îmbunătățirea eficacității actului de predare, ca urmare a exemplificărilor
numeroase și a posibilității simulărilor pe ecran a unor procese și fenomene.
Eficiența calculatorului în procesul didactic este dată de capacitatea acestuia de a furniza
rapid și fără eroare un volum mare de cunoștințe, ca și de posibilitatea de a individualiza învățarea.
Calculatorul este cel care se adaptează la ritmul individual al elevului, îi furnizează soluții
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ajutătoare în funcție de natura greșelilor, asigurând prin aceasta succesul majorității elevilor.
Utilizarea lui la întâmplare, fără obiectiv precis sau numai pentru obiective simple ale învățării, nu
la momentul și în locul potrivit, combinația metodică, poate duce la rezultate nesatisfăcătoare.
Învațarea cu ajutorul calculatorului permite instrumentarea de situații si contexte favorabile
realizării de formalizări abstracte ale achizițiilor elevilor și încurajează personalizarea actului
educaţional prin oferirea unei libertăți de acțiune.
Utilizarea calculatorului are numeroase avantaje, dar referindu-ne în special la școlarii mici,
se evidențiază:
•

se adaptează la particularitățile copilului, care învață mai bine pe cale vizuală;

•

solicită văzul și auzul, ajutând la trecerea de la senzație la percepere organizată și activitate
independentă;

•

eliberează pe învățător de activități repetitive de rutină, care are mai mult timp pentru
îndrumarea individuală a elevilor;

•

disciplinează activitatea didactică de predare-învățare;

•

eliberează evaluarea de subiectivism,

•

stimulează atenția, motivația și participarea afectivă a elevilor;

•

lărgește universul de cunoaștere;

•

stimulează învățarea prin descoperire;

•

cultivă sensibilitatea estetică.
Calculatorul trebuiesă fie utilizat de către cadrele didactice cu maxima competență

pedagogică, înfuncție de finalitățile educației și cunoscând foarte bine principiile de ordin
pedagogic, metodele de predare și evaluare, mijloacele didactice, formele de organizare a activității
și strategiile cele mai eficiente.“Orice calități ar avea mijloacele de învățământ, nu trebuie să
uităm că ele devin o component importantă a tehnologiei didactic emoderne numai în măsura în
care cadrul didactic știe să le folosească în procesul de predare-învățare și să asigure creșterea
randamentului școlar.”(JingaIoan).
Cadrul didactic decide când și dacă mijloacele TIC sunt adecvate unei anumite discipline
sau etape de vârstă. Utilizarea mijloacelor informatice și conceperea produselor educationale în
demersul pedagogic este una dintre cerințele majore de rezolvat în învățământul actual.

BIBLIOGRAFIE:
Jinga, I.;Istrate, E.: Manual de pedagogie,2007

249

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
Husac, Melexina – Şcolarul mic şi calculatorul în Învăţământul primar. Revistă dedicată cadrelor
didactice, nr. 1 – 3/2006, Editura Miniped, Bucureşti, 2006

CLUBUL ȘCOLAR KIDS IN TECH
PROF. MANEA CERASELA
LICEUL TEHNOLOGIC „CĂPITAN NICOLAE PLEŞOIANU”

„Când munceşti, joacă-te. Munca, dacă este doar o datorie, te ucide.”

— Max Jacob
Clubul școlar KITS IN TECH de la Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” a împlinit un
an de la înființare. Elevii înscriși au beneficiat de lecții gratuite de programare în diverse limbaje de
programare din partea Asociației ADFABER. Aceasta dorește să promoveze programarea în rândul
elevilor și a întreprins diverse acțiuni în școlile înscrise pentru a atrage elevi în activitatea de
programare. Astfel am beneficiat de lecții gratuite in diverse limbaje de programare și de o donație
din partea firmei BOSCH, un kit Arduino, cu condiția să antrenz elevii în realizarea unor proiecte:
1.Aprinderea luminii printr-o bătaie din palme
2.Sistem automat de hrănire a animalului
3.Simulator de semafor
4.Panou solar care urmărește soarele
5.Sistem automat de irigare

Arduino înseamnă „bun prieten” în limba italiană și reprezintă
numele unui sistem cu microprocesor, de fapt o placă de
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dezvoltare cu microcontroler pe 8 biți, din familia AVR – ATmega 328 P, care permite comunicație
serială, comandă Pulse Width Modulation (PWM), achiziție analogică și comunicații Input / Output
digitale. Include un microprocesor, un oscilator (cristal din cuarț) și un regulator liniar de 5V. În
funcție de tip, Arduino conține și un conector USB. Imaginea unei plăci Arduino de tipul „UNO”
este prezentată în figura .
Pe o placă Arduino se pot așeza mai multe „scuturi” ( shield -uri) de dispozitive care pot avea
diferite funcții în prototiparea hardware a robotului.
Programele Arduino pot fi scrise în orice limbaj de
programare cu un compilator capabil să producă un cod
mașină binar. Atmel oferă un mediu de dezvoltare pentru
microcontrolerele sale, AVR Studio și mai nou, Atmel
Studio.
Proiectul Arduino oferă un mediu integrat de dezvoltare (IDE), care este o aplicație cross-platform,
scrisă în Java. Acesta își are originile în mediul de dezvoltare pentru limbajul de programare
Processing și în proiectul Wiring. Este proiectat pentru a introduce programarea în lumea artiștilor
și a celor nefamiliarizați cu dezvoltarea software. Include un editor de cod cu funcții ca evidențierea
sintaxelor, potrivirea acoladelor și spațierea automată și oferă mecanisme simple cu un singur click,
pentru a compila și a încărca programele în plăcuța Arduino. Un program scris în IDE pentru
Arduino se numește sketch.
Arduino IDE suportă limbajele de programare C și C++ folosind reguli speciale de organizare a
codului. Arduino IDE oferă o librărie software numită Wiring, din proiectul Wiring, care oferă
multe proceduri comune de intrare și ieșire. Un sketch tipic Arduino scris în C/C++ este compus din
două funcții care sunt compilate și legate cu un ciot de program main(), într-un program executabil
cu o execuție ciclică:
•

setup(): o funcție care este rulată o singură dată la începutul programului, când se inițializează
setările.

•

loop(): o funcție apelată în mod repetat până la oprirea alimentării cu energie a plăcuței.

După compilarea și legarea cu GNU toolchain inclus, de asemenea, în IDE, mediul de dezvoltare
Arduino trimite comandă către programul avrdude pentru a converti codul executabil într-un fișier
text codat hexazecimal, care poate fi încărcat în placa Arduino de un program de încărcare.
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Un program Arduino tipic pentru un programator începător face ca un LED să se aprindă
intermitent. Acest program este încărcat pe placă, în mod normal, de către producător. Multe
plăcuțe Arduino conțin un LED, împreună cu un rezistor în serie, între pinul 13 și masă (GND),
ceea ce este un amănunt util pentru multe teste.
Arduino are o platformă hardware open-source: referințele de design pentru Arduino sunt distribuite
sub licența Creative Commons Attribution Share-Alike 2.5 și sunt disponibile pe situl Arduino.
Schemele și fișierele de producție sunt și ele disponibile. Codul sursă pentru IDE este disponibil
sub GNU General Public License, version 2.
Lecțiile se adresează liceenilor care au cunoștințe minime de programare în limbajul C/ C++.
Cu toate acestea, elevii care nu au suficiente cunoștințe de programare, pot să înțeleagă procesul de
programare . Iată un „ABC” al programării în mediul Arduino – „Clipește”:
/*
LED-ul se aprinde pentru o secundă, apoi ramâne stins pentru o secundă.Operația se repetă
*/
// Funcția de setare (inițializare)
void setup() {
// inițializă dată digitală 13 ca o ieșire.
pinMode(13, OUTPUT);
}
// funcția de buclă „trece peste și peste din nou pentru totdeauna”
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // pornește (scrie digital) LED- (HIGH este nivelul de tensiune)
delay(1000);

// așteapta o secundă

digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);

// pornește (scrie digital) LED- (LOW este nivelul de tensiune)

// așteaptă o secundă

}
Poze de la primul proiect realizat :Aprinderea luminii printr-o bătaie din palme
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Legături utile:
-

site-ul oficial Arduino
https://www.arduino.cc/

-

documentație

-

Arduino http://arduino.cc/en/Reference/HomePage?from=Reference.Extended
tutorial Arduino http://www.tehnorama.ro/arduino/
Arduino pentru începători:

http://www.robofun.ro/kit-arduino-incepatori

BIBLIOGRAFIE :
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://roboticaexcelentavrancea.wordpress.com/lectii-de-programare-in-mediul-arduino/
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PREDAREA LIMBII FRANCEZE CU AJUTORUL MIJLOACELOR
INFORMATICE E-learning

PROFESOR POPA NATALIA NARCISA
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA

Noile tehnnologii ale informaticii şi ale comunicării cunosc o dezvoltare fără precedent iar
domeniul lor de aplicaţie cuprinde aproape toate domeniile. Activitatea de predare a limbilor
străine ar avea foarte mult de câştigat prin utilizarea acestor noi tehnologii. După părerea mea
cadrele didactice ar trebui să fie într-o continuă căutare de modalităţi mai bune de accesare a
materialelor autentice şi de furnizare de experienţe care vor dezvolta mai bine competenţele elevilor
de comunicare în limbi străine. Tehnologia este cu siguranță cel mai bun mijloc pentru crearea unui
mediu favorabil pentru învăţare. TIC poate sprijini profesorii în a face învăţarea limbilor străine
rapid, mai uşor, mai atractiv şi mai interesant.

E-learning (sau eLearning) reprezintă utilizarea de media electronică și tehnologii
informaționale și de comunicație (ICT) în educație. E-learning la general include toate formele de
tehnologie educațională în educație și învățare. În sens larg, prin elearning (sau e-learning) se
înțelege totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei
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Informației și Comunicării (TIC). În sens restrâns, elearning-ul reprezintă un tip de educație la
distanță, o experiență planificată de predare-învățare organizată de o instituție ce furnizează mediat
materiale într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de studenți în maniera proprie.
Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informației și comunicării - în special prin Internet.
Internetul constituie atât mediul de distribuție al materialelor, cât și canalul de comunicare între
actorii implicați.
Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele:
•

accesibil

•

flexibilitate

•

confortabilitate

•

utilizatorul poate hotărî singur data și ora la care se implică în activitatea de instruire.

•

independenţa geografică, mobilitatea – posibilitatea de a accesa conţinutul materialului
educaţional de oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului personal şi a reţelei;

•

accesibilitate online – o caracteristică importantă specifică acestui tip de educaţie, prin
care se înţelege accesul la educaţie prin Internet în timp real, de oriunde şi oricând, 24 de
ore din 24, 7 zile pe săptămână; nu există dependenţă de timp;

•

prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional;

•

individualizarea procesului de învăţare – fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de
asimilare şi se bazează pe un anume tip de memorie în procesul de învăţare (auditivă sau
vizuală),

•

metode pedagogice diverse – programele e-learning trebuie să aibă la bază

diverse

metode pedagogice, care să ghideze subiecţii pe tot parcursul procesului de învăţare: la
parcurgerea materialelor didactice, la realizarea proiectelor, la evaluarea online şi până la
certificarea programului, dacă este cazul.
•

administrarea online – utilizarea sistemelor e-learning necesită asigurarea securităţii
utilizatorilor, înregistrarea acestora, monitorizarea studenţilor şi a serviciilor oferite în
reţea;

•

costuri reduse de distribuţie

•

timp redus de studiu

•

interacţiuni sincrone şi asincrone – cele două tipuri de interacţiuni dintre instructori şi
instruiţi se pot completa;

•

tehnologii dinamice diverse – acestea permit un feedback pronunţat, în timp real, şi
evaluări formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de
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către evaluatorii cei mai avizaţi;
•

dacă învăţământul tradiţional este organizat pe grupe de vârstă, cel online este organizat
pe subiecte; într-o clasă virtuală pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu pregătiri
diferite, neglijând graniţele spaţiale.

Dezavantajele educaţiei de tip e-learning sunt:
•

rata mare de abandon a studenţilor – acest tip de educaţie la distanţă necesită eforturi
consistente şi susţinute din partea tuturor participanţilor la procesul instrucţional.

•

necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor – cursanţilor li se solicită
anumite cunoştinţe în domeniul IT. În cele mai multe cazuri instalarea unui sistem elearning presupune instalarea de aplicaţii sau medii adiţionale care presupun cunoştinţe
tehnice suplimentare. Pentru a minimiza acest dezavantaj, clientul poate folosi un
browser web. Există cazuri în care această abordare nu este posibilă. În acest caz este
necesară modularizarea aplicaţiei, realizarea unui kit de instalare şi a unui ghid al
utilizatorului

•

costuri mari pentru proiectare şi întreţinere – acestea includ şi cheltuieli cu tehnologia,
transmiterea informaţilor în reţea, întreţinerea echipamentului, producerea materialelor
necesare. Comparativ, însă, cu toate costurile pe care le implică procesul educaţional
clasic, acestea sunt net mai mici.Cu toate aceste dezavantaje sau limitări, experienţa
platformelor e-learning deja funcţionale a demonstrat faptul că participanţii la educaţie
prin intermediul noilor tehnologii e-learning se familiarizează în scurt timp cu mediul
virtual şi intră relativ repede în ritmul natural al transmiterii şi, respectiv, însuşirii de
cunoştinţe prin acest modern şi eficient tip de educaţie.
Există mai multe posibilităţi de învăţare a unei limbi străine. Poţi face meditaţii, cursuri la

centre, sau poţi apela la cursurile online, căci noile tehnologii ne permit să învăţăm o limbă chiar
gratuit, de acasă. Unele website-uri ne permit chiar să și interacţionăm cu nativii şi să facem schimb
de cunoştinţe.
Un exemplu de astfel de aplicații sau siteuri care folosesc metoda E_-LEARNING este
Eurocor - Institutul European de Cursuri prin Corespondenta – o școală europeană specializată
în acest tip de instruire!
Ca și profesor de limba franceză am vrut să văd ce oferă piața unui om care dorește să
învețe o limbă străină și să caut o metodă cât mai facilă de la care să folosesc anumite
elemente utile în predare-învățare. Metoda de studiu este simplă și eficientă cu rezultate
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demonstrate în numerose țări europene, dar și în România.Cu Eurocor se poate învăța acasă, în
ritmul propriu, în cele mai convenabile momente.
Materialele de curs sunt special concepute pentru studiul individual, cursurile conțin
numeroase exerciții și exemple care permit punerea imediată în practică a cunoștințelor asimilate. În
plus, un profesor personal corecteză temele și îndrumă cursanții pe durata întregului curs.
Opțional, absolvenții cursurilor prin corespondență pot participa la programe de pregătire
fața-n față, autorizate, de scurta durată, la sfarșitul cărora se poate obține un Certificat de
absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii. Acest certificat, tradus și apostilat, este
recunoscut în România și în alte țări ale Uniunii Europene.
Mai pot fi adăugate și alte siteuri precum:
1. LiveMocha - http://livemocha.com/pages/learn-languages/. Cel mai mare portal pentru
învăţarea limbilor străine din lume, acesta oferă şi posibilitatea de a interacţiona cu alţi utilizatori şi
de găsi un partener de studiu.
2. BBC Languages - http://www.bbc.co.uk/languages/. Acesta este al doilea cel mai mare
portal pentru învăţarea unei limbi străine. Conţine lecţii de cultură şi vocabular pentru peste 40 de
limbi străine diferite.
3. Duolingo http://www.duolingo.com/. Acest website conţine cursuri de engleză, spaniolă,
germană, franceză, portugheză. Îţi poţi testa cunoştinţele prin diverse teste. În plus poţi continua
studiul de oriunde ai fi, întrucât există o aplicaţie pentru telefonul mobil.
4. 50 languages. http://www.goethe-verlag.com/book2/index.htm - aplicatie android și app
store. Poți o limbă străină din cele 50 propuse ascultând cele 100 fişiere audio cu lecţii de
vocabular.
5. Surface Languages http://www.surfacelanguages.com/. Pe acest website există o mulţime
de lecţii de vocabular şi o diversitate mare a limbilor străine.
6. 101 languages - http://www.101languages.net/. Cum îi spune şi numele, acesta este un
portal în dezvoltare, care îşi propune să ofere lecţii pentru învăţarea a 101 limbi străine.
7. Linguasnet - http://www.linguasnet.com/Courses.php. Un webiste care îţi oferă lecţii de
spaniolă, română, portugheză şi engleză. Acesta are şi o secţiune Trăieşte şi munceşte (Living and
work) unde sunt detalii despre o ţară şi condiţiile de trai.
8. Share Talk - http://www.sharedtalk.com/.Ceea ce este specific acestui website este că poţi
conversa prin chat cu nativii.
9. Open Culture - http://www.openculture.com/freelanguagelessons. Aici se găseşte o listă
cu limbi străine, 46 la număr, şi cu diverse website-uri unde poţi învăţa limba gratis.
257

Publicatia “Calculatorul în secolul XXI” – Numarul 9
10. Linguanaut - http://www.linguanaut.com/
Oricare ar fi cariera pe care ne-o dorim, profesionalismul, eficiența și competitivitatea vor
trebui să devină atributele noastre comune, așa cum utilizarea calculatorului, cunoașterea unei
limbi straine sau certificatul profesional ne vor fi "prietenii" alături de care ne vom putea clădi un
viitor mai bun.
Este foarte important în prezent să fim conștienți de importanța cunoașterii unei limbi strine.
Pe plan profesional te propulsează în carieră. În orice domeniu se cere cunoaşterea unei limbi
străine, iar o a doua sau chiar a treia este considerată un avantaj. În plan personal, cunoaşterea unei
limbi străine creşte stima de sine, te face mai împlinit/ă şi chiar este esențială dacă vorbim de
călătoria în străinătate.

REFERINŢE:
1. Elena Popa, Predarea şi învăţarea limbilor străine cu ajutorul mijloacelor informatice
2. Lector univ.dr. Cristina Prisecaru, Avantaje şi dezavantaje ale utilizării IT&C în predarea
limbilor străine
3. Sarah Catherine K. Moore – Center for Applied Linguistics, Uses of Technology in the
Instruction of Adult English Language Learners
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ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI INFORMATIC DIN ROMÂNIA

PROF. CARALICEA VALERIA
C.N.I “MATEI BASARAB”, RM.VÂLCEA

Istoria învățământului românesc este parte integrantă a istoriei sistemului educațional
din România. Evoluția istorică a sistemelor de învățământ a urmărit îndeaproape evoluția sistemului
politic și administrativ al formațiunilor statale de pe actualul teritoriu al României.
O primă perioadă a fost cea medievală, încheiată la 1821, caracterizată printr-un interes
scăzut și limitat al elitei conducătore, boierești și ecleziastice, de a dezvolta instituții de învățământ
de calitate și durabile. Cu câteva excepții de marcă (cum au fost cazurile lui Vasile Lupu sau Iacob
Heraclid Despotul) domnii Țărilor Române nu au acordat practic nicio atenție creării de școli și
academii pentru educarea tineretului țării. În toată această perioadă, populația formațiunilor statale
românești a fost practic analfabetă în cvasi-totalitatea ei.
Începutul procesului de formare a statului român modern după Revoluția de la 1821
condusă de Tudor Vladimirescu a dus și la inițierea procesului de construcție a unor sisteme
educaționale și de învățământ naționale, proces care s-a desfășurat pe toată perioada secolului XIX.
Astfel au apărut și s-au dezvoltat diferitele tipuri de instituții de învățământ (școli elementare,
gimnazii, colegii, pensioane, universități etc.).
Totodată au apărut o serie de legi de organizare și funcționare a acestui sistem
(Regulamentul Organic, legea lui Cuza, legile lui Spiru Haret etc.). Învățământul în această
perioadă e unul destul de „elitist” deoarece accederea în formele sale superioare și chiar în cele de
bază presupunea o anumită stare materială, pe care cea mai mare parte a populației nu o avea.
În perioada de după primul război mondial principala provocare a constituit-o
integrarea diferitelor sisteme educaționale, ca urmare a realizării statului național unitar român.
Sistemul de învățământ atinge un nivel înalt de maturitate, reușindu-se integrarea unui număr
semnificativ din populația țării într-o formă organizată de învățământ. Învățământul primar era
obligatoriu și gratuit pentru toți cetățenii, totuși analfabetismul afecta încă o proporție semnificativă
a populației (în special segmentele vârstnice).
După cel de-al doilea război mondial și instaurarea regimului comunist, sistemul
educațional liberal a fost înlocuit cu un sistem de tip sovietic, bazat pe ideologie și îndoctrinarea de
masă. În condițiile „deschiderii” din perioada 1965-1975 sistemul de învățământ românesc a fost
reformat printr-o serie de măsuri vizând renunțarea la ideologizarea excesivă, recuperarea unor
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tradiții naționale, studiul limbilor străine și al științelor exacte, conectarea la evoluțiile din Occident
etc. S-a reușit astfel eliminarea practic a analfabetismului concomitent cu obligativitatea și
gratuitatea învățământului până la nivel liceal sau profesional.
Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 739 din 21 iunie 1971 s-au înființat primele
licee de informatică din țara noastra la București, Cluj, Iași și Timișoara.
În aceeași perioadă a luat ființă și învățământul informatic din marile centre
universitare ca o nouă specializare în cadrul facultății de matematică. În continuare mă voi referi, în
primul rînd, la introducerea informatici în cadrul învățământului preuniversitar.
Iniţial, în anii şcolari 1971-1972 şi 1972-1973, aceste licee au purtat denumirea de
Liceul pentru Prelucrarea Automată a Datelor (LPAD).
Înfiinţarea acestor licee a avut la bază activitatea unor personalităţi din domeniul
ştiinţei: academicianul Grigore Moisil, la Bucureşti şi academicianul Tiberiu Popoviciu la Cluj,
care, prin acţiunile lor, au promovat, la toate nivelurile posibile, ideea introducerii tehnicii de calcul
electronic în ţara noastră. Propunerea lor de a importa calculatoare electronice a găsit o largă
susţinere în cadrul Ministerului Învăţământului, cu deosebire în persoana matematicianului şi a
diplomatului Mircea Maliţa care, proaspăt întors în ţară din funcţia de ambasador al României în
SUA, a fost numit ministru al învăţământului. Astfel, la sfârşitul anilor 1960, în ţara noastră au fost
create condiţiile instituirii Comisiei Guvernamentale pentru Tehnică de Calcul (1969-1970).
Această comisie, la rândul său, a înfiinţat şi a organizat primele centre teritoriale de calcul în
diferite municipii din ţară: Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara etc.
În aceeaşi perioadă, la Bucureşti, conducerea ţării a fost convinsă de insistenţele
academicianului Grigore Moisil de a importa tehnică de calcul şi, mai ales, tehnologie din vest.
Astfel, la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti a fost instalat calculatorul de tip
IRIS din Franţa, a fost cumpărată licenţa pentru construcţia calculatoarelor de mică şi de mare
putere, de acelaşi tip, iar apoi la Fabrica de Calculatoare, proaspăt construită în Bucureşti, a început
realizarea primelor calculatoare Felix. Produsul nr.1 al acestei fabrici a fost instalat în anul 1970 la
Centrul Teritorial de Calcul Electronic (CTCE) Cluj.
În aceste condiţii, Comisia Guvernamentală pentru Tehnică de Calcul a început
tratativele necesare pentru înfiinţarea primelor licee specializate, cum li se spunea atunci, cu profil
de informatică. În cursul anului şcolar 1970-1971, în urma mai multor întâlniri dintre reprezentanţii
Comisiei Guvernamentale pentru Tehnică de Calcul şi reprezentanţii Ministerului Învăţământului,
s-a decis înfiinţarea, pentru început, a 5 astfel de licee, în diferite judeţe din ţară, nominalizate tot
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atunci. Ca urmare, în acelaşi an, Comisia Guvernamentală pentru Tehnică de Calcul şi Ministerul
Învăţământului au început tratativele cu conducerile judeţelor şi ale localităţilor nominalizate.
BIBLIOGRAFIE:
http://li.cj.edu.ro/anuar/index.php/istoric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_educa%C8%9Biei_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia

ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI INFORMATIC DIN ROMÂNIA
PROFESOR GR. I OCTAVIAN ASPRU
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB,RM. VÂLCEA, JUD. VÎLCEA

Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 739 din 21 iunie 1971 s-au înființat primele licee
de informatică din țara noastra la București, Cluj, Iași și Timișoara.
În aceeași perioadă a luat ființă și învățământul informatic din marile centre universitare ca
o nouă specializare în cadrul facultății de matematică. În continuare mă voi referi, în primul rînd, la
introducerea informatici în cadrul învățământului preuniversitar.
Iniţial, în anii şcolari 1971-1972 şi 1972-1973, aceste licee au purtat denumirea de Liceul
pentru Prelucrarea Automată a Datelor (LPAD).
Înfiinţarea acestor licee a avut la bază activitatea unor personalităţi din domeniul ştiinţei:
academicianul Grigore Moisil, la Bucureşti şi academicianul Tiberiu Popoviciu la Cluj, care, prin
acţiunile lor, au promovat, la toate nivelurile posibile, ideea introducerii tehnicii de calcul electronic
în ţara noastră. Propunerea lor de a importa calculatoare electronice a găsit o largă susţinere în
cadrul

Ministerului

Învăţământului,

cu

deosebire

în

persoana

matematicianului

şi

a

diplomatului Mircea Maliţa care, proaspăt întors în ţară din funcţia de ambasador al României în
SUA, a fost numit ministru al învăţământului. Astfel, la sfârşitul anilor 1960, în ţara noastră au fost
create condiţiile instituirii Comisiei Guvernamentale pentru Tehnică de Calcul (1969-1970).
Această comisie, la rândul său, a înfiinţat şi a organizat primele centre teritoriale de calcul în
diferite municipii din ţară: Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara etc.
În aceeaşi perioadă, la Bucureşti, conducerea ţării a fost convinsă de insistenţele
academicianului Grigore Moisil de a importa tehnică de calcul şi, mai ales, tehnologie din vest.
Astfel, la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti a fost instalat calculatorul de tip
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IRIS din Franţa, a fost cumpărată licenţa pentru construcţia calculatoarelor de mică şi de mare
putere, de acelaşi tip, iar apoi la Fabrica de Calculatoare, proaspăt construită în Bucureşti, a început
realizarea primelor calculatoare Felix. Produsul nr.1 al acestei fabrici a fost instalat în anul 1970 la
Centrul Teritorial de Calcul Electronic (CTCE) Cluj.
În aceste condiţii, Comisia Guvernamentală pentru Tehnică de Calcul a început tratativele
necesare pentru înfiinţarea primelor licee specializate, cum li se spunea atunci, cu profil de
informatică. În cursul anului şcolar 1970-1971, în urma mai multor întâlniri dintre reprezentanţii
Comisiei Guvernamentale pentru Tehnică de Calcul şi reprezentanţii Ministerului Învăţământului,
s-a decis înfiinţarea, pentru început, a 5 astfel de licee, în diferite judeţe din ţară, nominalizate tot
atunci. Ca urmare, în acelaşi an, Comisia Guvernamentală pentru Tehnică de Calcul şi Ministerul
Învăţământului au început tratativele cu conducerile judeţelor şi ale localităţilor nominalizate.
De notat că între anii 1985-1990, au mai luat fiinţă şi în alte localităţi, în cadrul unor licee,
clase cu profil de informatică (la Reşiţa, Piatra-Neamţ, Craiova etc.), iar din anul 1990, astfel de
clase funcţionează în majoritatea liceelor cu profil real din ţară.
Începând cu anul şcolar 1973-1974, în baza Decretului nr. 499 din 22 august 1973, liceele
au funcţionat sub denumirea de “Liceul pentru Informatică”, fiind încadrate în tipul de licee
industriale şi având profilul informatică. De altfel, în baza aceluiaşi decret, şi forul tutelar al liceelor
de informatică şi-a schimbat atât organizarea, cât şi denumirea, din Comisia Guvernamentală pentru
Tehnică de Calcul în Institutul Central pentru Conducere şi Informatică Bucureşti (ICI).
În vara anului 1975, prima promoţie de absolvenţi a Liceului de Informatică a susţinut
examenul de bacalaureat.
În perioada 1978-1991 liceele de informatică a fost de numite Liceul de Matematică şi
Fizică Nr. ….
Anul 1980 şi mai apoi anii care au urmat (1980-1987) au fost marcaţi de intrarea
informaticii în dizgraţia Cabinetului 2, fapt ce a dus, la acest nivel, şi la unificarea Institutului
Central de Informatică (practic desfiinţarea lui) cu Institutul pentru Tehnică de Calcul din
subordinea Ministerului Industriei, minister care în prima fază a refuzat preluarea ICI-ului, cu tot ce
acesta avea în gestiune, deci şi a liceelor de informatică. O delegaţie a directorilor liceelor de
informatică din ţară, formată din: prof. Aurel Clamba (Cluj), prof. Octavian Lefter (Iaşi) şi I.
Doboşan (Timişoara), condusă de ing. Gheorghe Gavrilescu (I.C.I Bucureşti) în timpul unei
audienţe la dl. ministru ing. Alexandru Necula, de la Ministerul Industriei, Electrotehnicii şi
Electronicii (MIEE), în anul 1987 a reuşit să obţină totuşi consimţământul acestuia de a accepta în
subordinea ministerului său cele 6 licee de informatică din Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Timişoara,
Petroşani şi Braşov.
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Lunile ianuarie-februarie 1990 au adus modificări şi în structura liceelor de informatică.
În primul rând, s-a adoptat, din mers, în ianuarie 1990, un nou plan de învăţământ şi s-au făcut rapid
ajustările cuvenite în programele şcolare.
În ultimii ani, informaticaa fost introdusă ca disciplină opțională în foarte multe școli și la
gimnaziu. Din anul scolar 2017-2018, începând cu clasa a V-a, informatica a fost introdusă și în
planul cadru obligatoriu al claselor de gimnaziu.
Un merit deosebit l-a avut Uniunea Profeorilor de Informatică din Romania
(http://upir.ro/index.php/ro/), care a făcut nenumărate demersuri la Ministerul Educației Naționale
pentru a susține introducerea informaticii la gimnaziu și se preocupă de formarea profesorilor
debutanți din gimnaziu.
BIBLIOGRAFIE:
http://li.cj.edu.ro/anuar/index.php/istoric
http://www.liis.ro/Pages/view/default/205

INFORMATICA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A
COMUNICAŢIILOR ÎN SECOLUL XXI
PROFESOR CIOCHINĂ LUISA
Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului, Râmnicu Vâlcea

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor reprezintă un set de instrumente şi resurse
tehnologice digitale folosite pentru comunicare, creare, transmitere, stocare şi gestionare a
informaţiei. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare, echipamente periferice digitale, transmiterea
datelor pe bandă largă, Internet.
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare
Globalizarea şi schimbările tehnologice stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în
mişcare de tehnologii, alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe. Extinderea acestei noi
economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. Deoarece
perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu, iar gradul de acces la ea creşte
exponenţial, sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set
rigid de cunoştinţe de la instructor către cursant într-o perioadă fixă de timp. După Alvin Toffler,
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“analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie, doar acel, care nu poate să
înveţe, să se dezveţe şi să reînveţe”
Experienţa implemetării în ultimele decenii a diverselor forme de Tehnologia informaţiei şi
a comunicaţiilor în sălile de clasă şi în alte formule de instruire demonstrează că realizarea deplină a
beneficiilor oferite de Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor pentru educaţie nu va fi automată.
O integrare eficientă a Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în sistemul educaţional
este un process complex, care implică nu doar tehnologiile dar şi aspectele curriculare şi
pedagogice, de organizare instituţilonală, competenţe ale cadrelor didactice, finanţe etc.
O educaţie de calitate poate fi obţinută doar în cazul integrării tehnologiilor digitale,
conceptelor şi metodologiilor pedagogice moderne, universalizării formelor de instruire şi a
conţinuturilor, cooperării şi colaborării atât a celor instruiţi, cât şi a celor care gestionează procesul
de instruire – integrare, care într-un singur cuvânt este numită e-learning.
E-Learning reprezintă procesul de învăţare, formare sau instruire prin mijloace electronice.
E-learning implică utilizarea unui computer sau alt echipament digital (de exemplu, un telefon
mobil) într-un mod special pentru a oferi formare sau materiale de studiu şi educaţionale.
Procesul de învăţare prin mijloace electronice: dobândirea de cunoştinţe şi aptitudini
folosind tehnologii electronice, cum ar fi cursurile asistate de calculator sau bazate pe Internet,
accesate local sau prin reţele de bandă largă.
Modernizarea procesului educaţional în contextul unei societăţi informaţionale este
imposibilă fără utilizarea instrumentelor digitale moderne. Acestea din urmă pot fi divizate în
următoarele categorii mari:
Instrumente hardware – echipamentele digitale universale sau specializate, utilizate pentru
asigurarea procesului de instruire. Pornind iniţial de la calculatoarele personale, accesate direct în
calitate de furnizor de texte digitale, instrumentele hardware au evoluat pînă la dispozitivele
integrate care asigură posibilităţi de comunicare, percepere a resurselor educaţionale multimedia,
creare a resurselor educaţionale de autor.
•

Echipamente de prezentare: monitoare video, proiectoare multimedia, table

interactive. Asigură perceperea vizuală şi sonoră pasivă sau interactivă a datelor în format digital
pentru auditoriul individual sau de grup.
•

Echipamente de stocare: diverse medii de stocare a datelor: magnetice, optice, mixte.

Creşterea capacităţilor de stocare este însoţită de compactarea dimensiunilor, creşterea portabilităţii
şi a siguranţei datelor. În consecinţă
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•

Echipamente specializate: de preluare a imaginilor, secvenţelor video şi sonore.

Deosebit de utile s-au dovedit a fi echipamentele pentru digitalizarea documentelor tipărite scannerele. Utilizarea lor a permis extinderea exponenţială a cantităţii de informaţie digitală şi a
servit drept imbold pentru dezvoltarea formatelor multimedia.
Instrumente software •

Resurse pasive – documente text, imagini, secvenţe sonore sau video, dicţionare

digitale, care pot fi accesate în bază legală, amplasate local, pe un suport de date sau în Reţea.
•

Obiecte de învăţare standardizate – obiecte interactive, care permit intervenţia

persoanei instruite pentru realizarea unor activităţi practice, exerciţii sau teste, realizate în
conformitate cu standardele internaţionale din domeniu, cel mai cunoscut fiind setul de standarde
SCORM (Sharable Content Object Reference Model http://www.scorm.com/scorm-explained/)
•

Aplicaţii de simulare – aplicaţii care modelează fenomene şi evenimente reale prin

un set de formule matematice. Caracteristica dominantă a aplicaţiilor de acest tip este capacitatea
utilizatorului să observe sau să modeleze un fenomen sau acţiune fără o implicare reală în acestea.
La această categorie se afiliază şi jocurile educaţionale.
•

Aplicaţii pentru evaluare – produse software instalate local sau online, care permit

crearea testelor pentru evaluări curente, intermediare sau finale, precum şi analiza, stocarea şi
transmiterea rezultatelor către evaluator sau sistemul de management al învăţării.
•

Sisteme de management al învăţării (Learning management system) – aplicaţii

software, care cu baze de date integrate care conţin date privind progresul, eficienţa învăţării,
conţinuturi instructive şi date privind utilizarea lor de către cei instruiţi în format digital. Scopul
principal al unui LMS este asigurarea procesului de creştere a cunoştinţelor, dezvoltării unor noi
deprinderi şi abilităţi, iar în unele cazuri şi creşterea productivităţii muncii.
•

Sisteme de management al conţinutului (Learning content management system) -

aplicaţii software pentru dezvoltarea managementul şi publicarea ulterioară a resurselor
educaţionale (conţinuturilor) prin intermediul LMS. Un LCMS este un mediu comun, în care
creatorii de conţinuturi pot elabora, stoca, reutiliza, gestiona şi livra conţinuturi de învăţare prin
intermediul unui repozitoriu central.
Instrumente de comunicare ofera posibilitatea de a transmite informaţia în timp real şi a o
stoca practic fără restricţii de volum. Instrumente hardware în aspect comunicaţional sunt serverele
de date, internet, canalele de comunicaţii şi dispozitivele de reţea, care asigură transmiterea fizică a
informaţiei. Acestea sunt instrumentele software şi hardware folosite pentru organizarea procesului
de comunicare, atît sincron, cît şi asincron.
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Dintre instrumentele universale pentru comunicare sincronă individuală sau în grup, cele
mai cunoscute sunt: Skype, Google talk, Yahoo mesenger, sisteme specializate pentru videodifuzare
şi videoconferinţe etc. Numărul şi varietatea lor creşte continuu.
Din instrumentele pentru comunicarea asincronă cele mai des utilizate sunt: email,
forumuri, bloguri, grupuri de discuţii, RSS, repozitorii pentru imagini, texte şi video (Slideshare,
Google albums, YouTube etc).
Mediul virtual de învăţare (Virtual Learning Environment VLE) este un set de instrumente
de predare şi învăţare concepute pentru a extinde experienţa de învăţare a elevilor prin utilizarea
instrumentelor TIC. Principalele componente ale unui sistem VLE includ: resursele software pentru
cartografierea curriculum-ului cursului (divizarea în secţiuni distincte, care pot fi evaluate separat),
urmărirea progresului de învăţare a studentului, asistenţa online pentru elevi şi profesori,
comunicaţii electronice (canale de comunicare pentru e-mail, discutii tematice, chat, bloguri); linkuri la resursele curriculare externe, echipamente hardware: servere de aplicaţii, de conţinuturi,
Internet, echipamente de reţea. Utilizatorii VLE au roluri de profesor sau elevi.
Profesorii au acces la aceleaşi materiale ca şi studenţii, dar dispun de drepturii suplimentare
pentru a crea sau a modifica conţinuturi de învăţare pentru curs şi de a urmări progresul şi
rezultatele studenţilor. În VLE există şi rolul de administrator, dar acesta este rezervat persoanelor
care administrează întreg sistemul.
Adaptarea la cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere solicită profesorilor să regândească
parcursul educaţional al tinerilor de azi, permiţându-le acestora să exploreze noul, să rezolve
probleme prin intermediul propriilor activităţi de cercetare/investigare, să relaţioneze cu ceilalţi în
diferite medii culturale şi sociale, să exprime opinii/ păreri argumentate. Atunci când este orientată
corespunzător, tehnologia contribuie la o învăţare activă centrată pe elev, la dezvoltarea creativităţii
şi a gândirii critice. Societatea are nevoie ca tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie să fie
acum mai accesibile tinerilor decât oricând, nu numai la şcoală şi în spaţii publice, ci şi acasă, unde
accesul la calculatoare şi Internet a crescut simţitor de la un an la altul.
BIBLIOGRAFIE:
1. Learning and Teaching in the communication society. Council of Europe Publishing, F67075 Strasbourg Cedex, 2003
2. www.lemill.net (repozitoriu de obiecte educaţionale şi mediu pentru crearea testelor
online)
3. www.moodle.org (sistem de management al învăţării în distribuţie liberă)
4. www.elearning.ro (portal de e-learning din Romania)
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5. Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de e-Learning, Litera
Internaţional, 2007

INTERNET ÎN TIMPUL ZBORULUI

PROFESOR NICOLETA VOICA
Colegiul Național ”I.C. Brătianu” Pitești

PROFESOR ADRIAN VOICA
Liceul Teoretic ”Ion Barbu” Pitești

Deși Internetul a devenit o parte esențială din viața noastră, încă mai există locuri de unde
nu se poate accesa o pagină WEB și nici nu se poate actualiza profilul de facebook. Un astfel de loc
este orice avion aflat în zbor.
Liniile aeriene care oferă pasagerilor acces la Internet sunt foarte puține, iar tarifele pe care
le percep pentru acest serviciu sunt destul de mari, deși din ce în ce mai multe avioane noi sunt
dotate cu echipamente pentru accesarea rețelei Internet. Aceste echipamente permit accesul la rețea
în timpul zborului, dar la viteze mult mai mici decât cele ale rețelelor terestre.
Companiile de telecomunicații intenționează să lanseze pe orbită sateliți noi care vor
îmbunătăți accesul la Internet pentru pasagerii aflați în avion. Proiectul britanic GlobalXpress se
bazează pe o rețea de sateliți de comunicații care să acopere întreaga planetă, făcând astfel ca
accesul la rețelele wireless să devină ieftin, rapid și disponibil chiar și pe mare.
Global Xpress promite viteze de 50 Mbps pentru download și 5 Mbps pentru upload de
conținut. Chiar dacă aceste viteze nu vor fi atinse, rezultatul va fi mult mai bun decât posibilitățile
actuale majorității avioanelor civile.
Americanii de la GoGo furnizează deja servicii de internet aerian prin intermediul releelor
terestre de telefonie mobilă. Sistemul prezintă un dezavantaj destul de mare deoarece nu
funcționează în cazul zborurilor transoceanice.
Cel mai probabil metoda rețelei de sateliți va fi cea care va asigura accesul la Internet la
nivel global. Noul sistem va folosi frecvențe mai înalte care vor asigura conexiuni de mare viteză,
astfel încât pasagerii liniilor aeriene nu doar să aibă acces la rețele wireless în timpul zborului, ci și
parametrii conexiunii să fie similari cu cei ai rețelelor terestre.
“Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească
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băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă”
(Albert Einstein)

TIPURI DE ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE
PROF. ȘANDRU VALERIA
CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

Activităţile extracurriculare, în general, au un caracter interdisciplinar ceea ce sporeşte
influenţa formativă asupra copiilor. Aceştia au nevoie de activităţi care să le satisfacă dorinţa de
cunoaştere, să îşi formeze convingeri durabile, deoarece învăţarea „nu este legată numai de şcoală
sau de alte contexte organizate ci se poate desfăşura şi în afara sistemului de educaţie formală: la
locul de muncă, în familie, în diferite organizaţii şi biblioteci.”
Activităţile extracurriculare, în toate formele ei de organizare: plimbări, excursii, vizite,
concursuri, spectacole, programe artistice, etc. îi pun pe copii în situaţii noi, în care să utilizeze
cunoştinţele sau abilităţile dobândite anterior. Conţinutul acestor activităţi corespunde dorinţelor şi
intereselor copiilor, ceea ce le conferă un caracter atractiv, destins şi optimist.
Varietatea activităţilor extracurriculare completează atractivitatea şi decurge din necesitatea
copiilor şi elevilor de a-şi valorifica diversitatea şi complexitatea înclinaţiilor, intereselor,
gusturilor, preocupărilor şi preferinţelor.
Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variate forme: spectacole cultural-artistice, excursii,
vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri, serbări organizate cu
diferite ocazii, scopul fiind destindere, dezvoltare şi divertisment pentru formarea armonioasă a
personalităţii.
Exemple de activităţi extracurriculare:
- vizionarea unor spectacole pentru copii;
- participări la concursuri naționale, internaționale, județene, seminare ştiinţifice, sesiuni de
comunicări, work-;
- participări la evenimente şi serbări pentru copii;
- participări la manifestări organizate de comunitatea locală,

cu ocazia

diverselor ocazii,

evenimente, sărbători,
- ieşiri în natură – jocuri libere, observări în natură spontane sau dirijate, colecţionare de materiale
din natură, activităţi ce vizează protecţia mediului;
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- excursii, tabere, drumeţii. Acestea ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea
lui cetăţenească şi patriotică.;
- vizitarea unor obiective de interes cultural, educaţional (case memoriale, muzee, expoziţii);
- vizite, întâlniri care au loc în cadrul parteneriatelor încheiate cu diferiţi reprezentanţi ai
comunităţii locale (poliţia rutieră, pompieri, părinţi, bibliotecari, muzeografi, medici, funcţionari
publici);
- sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor;
- alte activităţi în care părinţii să fie implicaţi direct: şcoala părinţilor, personalităţi model,
consultaţii pentru părinţi;
- alte activităţi apărute pe parcursul anului şcolar, la care să participe toţi cei implicaţi în viaţa
organizaţiei: aniversările şcolii, deschiderea muzeului şcolii, gala promoţiilor, festivitatea de
absolvire,
- cercuri tematice: artă dramatică, desen, modelaj artistic, muzică-vocală, instrumentală (fanfară,
taraf), gimnastică-dans, istorie, orientare turistică, clubul cercetaşilor, clubul erudiţilor, comunicare,
prelucrarea lemnului, ecologie, sport (şah, tenis de masă şi de camp);
- acţiuni de voluntariat, menite să contribuie la formarea unor competenţe sociale şi civice,
orientând şi dezvoltând la copii şi tineri participarea civică şi responsabilitatea socială.
- redactarea unor reviste.
Atractivitatea este dominanta acestor activităţi, efectul lor pozitiv în cultivarea interesului
pentru cunoaştere, pentru dezvoltarea unor stări emoţionale, fiind caracteristica acţiunilor simple şi
elegante, cu o finalitate clară, realizabilă, cu grad sporit de autenticitate, în care subiecţii au un rol
activ.
Programele Uniunii Europene susţin activităţile incluse în educaţia nonformală, dezvoltând
o serie de proiecte cum sunt:
- Programul european TINERET: vizite de studiu în ţară sau în alte ţări din Europa, mese
rotunde, ateliere teoretice şi practice (pictură, muzică, fotografie, graffitti, teatru, IT, literatură,
dezvoltarea firmelor de exerciţiu), activităţi culturale (vizite la muzee, centre culturale), jocuri
interculturale, jocuri de cooperare, discuţii în grupuri mici sau în plen despre probleme care îi
preocupă pe tineri la ora actuală.
- Taberele tematice şi de odihnă pentru elevi şi pentru studenţi, cluburile elevilor sau casele
studenţilor, proiectele iniţiate de organizaţii nonguvernamentale sau de alte instituţii.
Toate acestea au în vedere dezvoltarea ingeniozităţii, creativităţii, comportamentului şi ţinutei,
cultivarea limbajului, a tactului, a bunului simţ, al culturii comunicării şi cooperării în echipă;
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Faptul că prin organizarea unor astfel de activităţi se crează un sistem de relaţii bazate pe
prietenie demonstrază valoarea educativă. Mulţi copii se vor simţi mândri şi utili atunci când
practică o activitate în plus faţă de cele obişnuite.
Activităţile extracurriculare au forme specifice, sunt orientate, cu prioritate, spre formarea şi
exersarea unor competenţe ale vieţii afective. Participarea directă la asemenea activităţi, contactul
cu oamenii, cu fenomenele ce fac obiectul acestora determină utilizarea unui instrumentar metodic
mai larg, a unor norme generale, reguli, cerinţe mai diversificat, conferindu-le un caracter specific.
Activităţile din educaţia non-formală, la fel ca şi cele specifice educaţiei formale, sunt
coordonate de persoane calificate care utilizează anumite metode pedagogice. Este vorba cel mai
adesea de formatori (un fel de pedagogi de specialitate), dar care în aceste situaţii, îşi arogă un rol
mai degrabă secundar, de moderatori sau coordonatori.

BIBLIOGRAFIE:
1. Bocos M.,"Instruire interactivă", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2002;
2. Nolte Dorothy Law, "Cum se formează copiii noștri", Editura Humanitas Practic,
Bucureşti, 2001;

32 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE INFORMATICĂ LA COLEGIUL
NAŢIONAL „ALEXANDRU LAHOVARI” RÂMNICU VÂLCEA TRADIŢIE
PRIN EXCELENŢĂ

PROF. SIMONA IANC
COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU LAHOVARI” RÂMNICU VÂLCEA

Apărută ca un domeniu al matematicii, informatica a devenit în câteva decenii o ştiinţă cu un
conţinut bine definit şi o evoluţie nemaiîntâlnită anterior în istoria științelor.
Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea - unul dintre simbolurile
Râmnicului, cu o istorie impresionantă de 126 de ani a ocupat întotdeauna un loc fruntaş în
învăţământul vâlcean şi chiar naţional. Anul 1985 a marcat înfiinţarea primei clase cu profil
informatică (calificarea operator tehnică de calcul) din județul Vâlcea la acest liceu (de fapt, era
vorba despre o jumătate de clasă (18 elevi) care era cuplată cu o jumătate de clasă cu profil
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matematică-fizică). Se deschidea atunci drumul spre ceea ce reprezintă informatica astăzi în
învăţământul vâlcean.
Au fost primii paşi în domeniul acestei fascinante ştiinţe exacte. Absolvenții acelor ani își
amintesc și acum cu emoție de primii algoritmi descrişi în schemă logică, de primele programe
scrise în limbajele Basic, Fortran, Cobol sau Assiris, de săptămânile de practică de specialitate
petrecute la Centrul de calcul al Întreprinderii de echipamente hidraulice (IEH) sau la Centrul
județean de calcul electronic, de laboratorul de informatică al liceului, de calculatoarele pe care au
rulat primele aplicații: TIM-S – „microcalculator personal românesc, produs la Timișoara de
Institutul pentru Tehnică de Calcul și Informatică (ITCI) și Fabrica de Memorii electronice și
Componente pentru Tehnică de Calcul și Informatică (FMECTC) începând cu toamna anului
1986”i; PRAE – „primul microcalculator personal de concepţie românească, destinat în primul
rând elevilor.
A fost proiectat de către o echipă a Institutului de Tehnică de Calcul din Cluj-Napoca sub
conducerea inginerului Miklós Patrubány. În limba latină, prae (citit pre) înseamnă început, acest
termen subliniind întâietatea lui PRAE pe piaţa românească, dar şi speranţa autorilor că producţia
de microcalculatoare personale din România va continua. Calculatoarele PRAE, alături de
calculatoarele aMIC, au echipat nu doar fabricile şi întreprinderile de stat ale României, ci şi
laboratoare şcolare şi universitare”ii; aMIC – „microcalculator personal românesc, produs ca
model de laborator la Catedra de Calculatoare din Institutul Politehnic București (IPB) de o
echipă formată din profesorii Adrian Petrescu și Francisc Iacob, și introdus în fabricația de serie
la Fabrica de Memorii din Timișoara, în perioada 1983 - 1984. Între anii 1982 - 1983, echipa de la
Catedra de Calculatoare din IPB a experimentat mai multe variante ale acestui microcalculator,
folosind procesoarele 8080, Z80 și circuitele aferente acestora.
Microcalculatorul aMIC a făcut parte din categoria calculatoarelor personale destinate
acoperirii unei largi game de aplicații, în condițiile unor performanțe ridicate (pentru perioada
respectivă) și al unui cost relativ scăzut
Produs în numeroase exemplare, aMIC a fost utilizat în cercetare, învățământ și o serie de
aplicații industriale”iii; JUNIOR – „o familie de calculatoare personal-profesionale produse la
Întreprinderea de Echipamente Periferice (IEPER) în a doua jumătate a anilor '80. Pentru
proiectarea seriei, specialiştii din cadrul Atelierului de Proiectare a Terminalelor şi
echipamentelor Grafice (APTG) au beneficiat de experienţa acumulată în conceperea, producţia şi
urmărirea funcţionării terminalului TPD, lansat pe piaţă în 1983.Calculatoarele Junior au fost
proiectate ca modele „desktop computers”, de dimensiuni reduse şi cu o structură modulară.
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Primul model din serie a fost numit Junior (sau, mai rar, TPD Junior, Junior-80) şi a fost
introdus în producţia de serie în cursul anului 1985. Acesta fusese proiectat pentru utilizarea în
diverse domenii: calcule ştiinţifice, planificare, finanţe-contabilitate, statistică, management,
învăţământ, proiectare asistată de calculator etc.”iv; FELIX PC – „calculator românesc proiectat și
adus până în faza de model de laborator, avându-se în vedere compatibilitatea cu IBM PC, la
Institutul Politehnic București, Catedra Calculatoare, între anii 1983-1984, fiind apoi preluat de
către Întreprinderea de Calculatoare Electronice Felix S.A. pentru tehnologizare și introducere în
fabricația de serie, între anii 1985-1990”v.
Au urmat ani de muncă, de experiență acumulată de către profesorii care în acea perioadă
predau disciplinele de specialitate la profilul informatică, iar apoi de rezultate obținute de elevii
liceului la concursuri și olimpiade. Anii 1997 și 2002 au marcat şi alte premiere în ceea ce priveşte
informatica în județul Vâlcea legate de numele Colegiului Național „Alexandru Lahovari”: primul
premiu I (absolut) la olimpiada de informatică – faza naţională obţinut de un elev din judeţul
Vâlcea – Cibu Cristian, clasa a IX-a – ONI, Timişoara 1997; primul premiu (premiul II) la
olimpiada de informatică gimnaziu – faza naţională obţinut de un elev din judeţul Vâlcea – Ştefan
Andrei, clasa a VI-a – ONIgim, Gălăciuc 2002; primul premiu internaţional obţinut de un elev din
judeţul Vâlcea – premiul II la Concursul internaţional de soft educaţional Georgia 2002 – Hobeanu
Bogdan şi Hobeanu Răzvan, clasa a XI-a.
După anul 1990 la Colegiul Național „Alexandru Lahovari” au funcționat două clase de
matematică-informatică (una intensiv informatică șu una neintensiv sau ambele intensiv
informatică) pe fiecare nivel iar rezultatele elevilor acestor clase din ultimii 20 de ani sunt
remarcabile (peste 40 de premii și mențiuni obținute la fazele naționale ale olimpiadei de
informatică, ale Concursului de aplicații IT&C “InfoEducație”, ale olimpiadei de tehnologia
informației și a comunicațiilor; zeci de calificări la fazele naţionale ale olimpiadelor de informatică
şi TIC, sute de premii obținute la fazele județene ale olimpiadelor și concursurilor de informatică,
sute de premii obținute la concursurile interjudețene de informatică).
Absolvenții acestui profil se regăsesc ca studenți la facultăți de top din domeniul
informaticii din țară sau străinătate iar apoi în poziții importante în firme de IT cu renume mondial
sau ca profesori, cercetători la universități de prestigiu din România sau din lume
(http://www.lahovary.ro/prezentareabsolventi/Prezentarea.html).
Sunt mândră că fac parte dintre absolvenţii primelor clase de informatică din Colegiul
Naţional „Alexandru Lahovari” şi că mai apoi, ca profesor de informatică la acest liceu am
contribuit prin rezultatele elevilor mei la continuarea tradiției prin excelență în ceea ce privește
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informatica. Astăzi, prin rezultatele elevilor și absolvenților profilului matematică-informatică
numele Colegiului Lahovari este cunoscut în țară și în străinătate.

2017

Laboratorul de informatică - Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” - 2017

Tradiţie prin excelenţă

1985

Calculator TIM-S din laboratorul de informatică
Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” – 1985 - 1990
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