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Orice activitate umană urmează un ciclu de dezvoltare. În momentul
în care se incheie un ciclu, începe altul pe o treptă superioară a spiralei.
Începutul unei activităĠi este încărcat de entuziasm, dăruire, dorinĠă de a face
lucrurile să meargă mai bine. Apoi, pot apărea dificultăĠi, probleme, ritmul de
evoluĠie să nu fie cel dorit, progresul să se lase aúteptat: cel implicat va
încerca să le depăúească, să treacă mai departe. Aici, poate apărea la un
moment dat oboseala, sentimentul de rutinare, de neputinĠă, de interes diminuat, numit útiinĠific
burn-out. Dar, după exemplul Păsării Phoenix, din cenuúă va renaúte ceva nou; astfel omul îúi
găseúte un nou interes, o nouă abordare a lucrurilor care îi vor ermite să aducă calitatea activităĠii
sale la un nivel superior.
EducaĠia este ƕi ea o activitate umană care urmează ciclul acesta entuziasm / implicare /
oboseală / revenire. Profesorul, unul din actorii implicaĠi în actul didactic urmează úi el un drum
bine-cunoscut. La începutul carierei didactice, vine plin de energie úi de dorinĠa de a face o
diferenĠă în viaĠa elevilor săi (cognitiv, afectiv, motivaĠional). De-a lungul anilor, poate apărea un
sentiment de neputinĠă, datorat: încorsetărilor legislative, limitărilor curriculare, lipsei de interes a
elevilor, neimplicării părinĠilor, remuneraĠiei necorespunzătoare etc. Profesorii de educaĠie specială
se pot confrunta úi mai pregnant cu aceste probleme, deoarece progresul elevilor cu CES este lent
(dar cu atât mai valoros úi apreciat), părinĠii sunt deseori cu probleme socio-economice severe,
materialele didactice concrete nu sunt suficiente, elevii au fiecare particularităĠile lor úi pentru
fiecare trebuie un demers adaptat (lucru care cere timp, energie etc.)
În acest context, profesorul
poate căuta ieúirea din burn-out prin diverse metode. Una foarte la îndemână este participarea la
cursuri de formare/ perfecĠionare, parteneriate, proiecte. Un exemplu concret este cel al
profesorilor noútri de educaĠie specială, care s-au implicat în ultimii doi ani în numeroase proiecte
cu finanĠare europeană din cadrul Programelor de învăĠare pe tot parcursul vieĠii (Longlife learning
programme).
Ca date statistice, avem o implicare a úcolii în două parteneriate úcolare multilaterale
Comenius, 13 profesori care au participat la cursuri Comenius de formare continuă, 3 profesori
care au participat la vizite de studiu pentru factori de decizie, un profesor care a participat la o
vizită pregătitoare, iar úcoala a fost acceptată pentru a găzdui un asistent Comenius. Cursurile la
care au participat profesorii de educaĠie specială au vizat aspecte precum: IT, prelucarere foto,
educaĠie în mediul liber, alternative pegagogice Montessori, managerierea conflictelor, terapie
emoĠională, creúterea motivaĠiei elevilor, metode de lucru cu elevii cu CES integraĠi etc.
Parteneriatele se bazează pe ideea principală a schimbului de experienĠe cu alte cadre didactice
implicate în educaĠia specială din toată Europa.
Toate aceste implicări ale profesorilor le permit dezvoltarea unui interes personal úi
profesional deosebit, dobândirea de noi strategii / viziuni care îi ajută să treacă de momentele
tensionate úi să-úi asimileze un nou entuziasm úi o nouă maturitate profesională. ùi, cum instituĠia
este suma indivizilor, CSEI nr.1 Sibiu este suma acestor noi experienĠe acumulate de profesorii săi,
este o instituĠie care poate oferi noi oportunităĠi / abordări / instrumente principalilor beneficiari ai
acestor formări, ELEVII.

Prof. Laura Opriú, director adjunct CSEI nr.1 Sibiu
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Prof. Bianca Ene

În perioada 07-12 iunie 2012 am participat în Copenhaga, Danemarca, la seminarul
”CONFLICT MANAGEMENT; A SOCIAL CONSTRUCTIONIST & APPRECIATIVE APPROACH TO
REPAIRING RELATIONS” (Managementul conflictului – medierea relaĠiilor interumane úi
abordarea apreciativă a relaĠiilor sociale), seminar care face parte din programul de pregătire
POSDRU finanĠat úi susĠinut de UE si ANPCDEFP, proiecte COMENIUS .
Conflictele sunt un ingredient de viaĠă. Conflictele reflectă faptul că persoanele úi
grupurile sunt poziĠionate diferit, în cadrul unei organizaĠii / de afaceri sau în societate, úi
fiecare aduce diferite valori úi experienĠe cu el. Toată lumea înĠelege úi descrie evenimentele
din perspective diferite, care duc adesea la neînĠelegeri úi conflicte. Furia úi vina sunt hrănite
de vise úi speranĠe frustrate. DiferenĠele pot duce la conflicte, dar ele pot fi, de asemenea, un
potenĠial de creútere úi o deschidere spre noi posibilităĠi de schimbare úi dezvoltare. Acest
lucru se datorează faptului că diferite perspective sunt necesare pentru a crea o poveste mai
completă despre realitate úi pentru a dezvolta soluĠii mai creative úi durabile.
Obiectivele cursului au fost:
 ÎnĠelegerea modelelor de dezvoltare a conflictelor, precum úi abordarea conflictelor din
perspectivă sistemică úi apreciativă
 Exersarea tehnicilor de ascultare activă pentru a descoperi visul ascuns din spatele
frustrării persoanei care este într-o situaĠie conflictuală
 Exersarea de diferite tehnici de dialog pentru a explora aúteptări úi dorinĠe, úi de a crea
căi alternative de a aborda diferenĠele dintre aúteptări úi dorinĠe
 Oportunitatea de a aborda o situaĠie conflictuală din diferite poziĠii (ca diriginte, coleg,
consultant, educator)
Am ales acest curs deoarece în munca mea mă confrunt aproape zilnic cu situaĠii
conflictuale care se nasc atât între elevi dar úi între profesori-elevi. Acest curs mi-a fost de un
real folos datorită faptului că am deprins tehnici moderne de mediere a conflictelor dar mai ales
am experimentat abordarea diferitelor tipuri de conflicte din mai multe poziĠii sociale si
profesionale (profesor, consultant, coleg, pedagog).
Cursul s-a desfăúurat pe parcursul a cinci zile, prezentările teoretice alternând cu
aplicaĠiile practice. Am exersat, prin urmare, diferite tehnici de dialog pentru fiecare parte
teoretică úi am experimentat deprinderea de a pune întrebările potrivite pentru a dizolva
conflictul si a repara relaĠiile sociale. ConĠinutul cursului a fost structurat în mai multe etape,
fiecare etapă abordând paúii specifici în medierea conflictelor, abordarea acestora din mai
multe poziĠii dar úi aprecierea úi repararea relaĠiilor sociale:
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I.

ABORDAREA APRECIATIVĂ A CONFLICTULUI ùI MANAGEMENTUL SITUAğIILOR
CONFLICTUALE:
a. Fazele conflictului
b. Bunele intenĠii

II.

ASCULTAREA ùI APRECIEREA CELORLALğI:

III.

a. Clarificarea perspectivelor fiecăruia dintre părĠile care iau parte la conflict
b. Reflectarea
c. Separarea acĠiunilor de interpretări
DIZOLVAREA CONFLICTULUI:

IV.

a. APLICAğII PRACTICE: EXTERNALIZAREA CONFLICTULUI
b. EXPLORAREA VIITORULUI:
c. Construirea de intrebări circulare
RESTABILIREA RELAğIILOR: EXPLORAREA INIğIATIVELOR UNICE, ÎMPREJURĂRILE ùI
SENSUL ACğIUNILOR:
a) DeconstrucĠia conflictului prin mediere
b) Repararea relaĠiilor prin mediere folosind interviul alcătuit din întrebări circulare.
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Granturile Comenius nu mai sunt de foarte mult timp o noutate pentru cadrele didactice din
România.
Întrucât sistemul de învăĠământ norvegian este considerat un etalon în spaĠiul european, am
ales să particip la cursul cu titlul Basis for Inclusive Education. Grunnlaget methodology Concept teaching model, care s-a desfăúurat în perioada 10.06.2012 – 16.06.2012, în localitatea
Voss- Norvegia. În acest sens, am intenƜionat să identific modalităƜi ƕi abordări noi de realizare a
educaĠiei incluzive, deoarece la acest capitol, consider că sistemul de învăĠământ românesc este încă
în perioada de tatonare. La noi, încă este greu să înlăturăm prejudecăĠile, este greu să renunĠăm la
etichetări úi stigmatizare úi în locul acestor atitudini să
asigurăm o atmosferă mai primitoare úi de acceptare, să ne
schimbăm radical mentalitatea ƕi atitudinea referitoare la
persoanele cu dizabilităƜi ƕi să încercăm să le oferim o viaƜă
normală. Cine úi-ar dori să aibă un copil cu dizabilităĠi?...De ce
trebuie să-i ocolim când îi vedem pe stradă úi să-i arătăm cu
degetul? Oare nu sunt úi ei oameni? Oare nu au aceleaúi
drepturi?
Acest curs de formare oferă răspunsuri, care prezintă o
abordare de predare bazată pe cercetări relevante în ceea ce
priveúte procesele neuropsihologice legate de gândire úi de
învăĠare. Metodolgia Grunnlaget (CTM - Modelul de învăĠare al conceptelor) este bazată pe dovezi, úi
s-a dovedit a preveni dificultăĠi de învăĠare úi de neajuns ale
copiilor cu bariere în procesul de învăĠare (se evită etichetarea
lor drept copii cu nevoi speciale), dar prezintă eficienĠă la orice
nivel úi orice materie predată în úcoală.
Stagiile acestea de formare reprezintă oportunitatea de
a intra în contact cu
profesori din alte
Ɯări ƕi cu sisteme
diferite
de
învăƜământ, de a
identifica
puncte
comune úi diferenĠe de politică educaĠională, lucru benefic
pentru eventualele colaborări pe viitor. Accesul direct la
informaƜii provenind de la instituƜii abilitate, cum este cazul
celor amintite mai sus, comunicarea într-o limbă de
circulaƜie internaƜională, utilizarea competenƜelor TIC sunt
alte beneficii ale unui astfel de curs.
Pentru a putea ajuta toĠi copiii să înveĠe într-un context de diversitate în ceea ce priveúte
condiĠiile pentru învăĠare e nevoie să participăm la astfel de cursuri. În societatea actuală úi a viitorului
e nevoie să ne formăm úi să învăĠăm mereu, să ne adaptăm eficient la lumea care se află într-o
schimbare accelerată.

Prof. Cosmina-Diana Păvăluc, C.S.E. I. Nr.1, Sibiu
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În perioada 28.05.2012 - 02.06.2012 am participat la cursul “Social and emoƜional learning:
Experience the power of education!”, cu numărul de referinĠă COM – 12-666- CG – CY, care s-a
desfăƕurat la Limassol – Cipru, valoarea grantului fiind de 1800 Euro. Cursul a fost organizat de
Association for the Development of Life Skills
în colaborare cu SYNTHESIS Center for
Research and Education din Cipru. Comisia
Europeană recunoaúte "CompetenĠele Sociale
úi Civice" úi "A ÎnvăĠa să ÎnveĠi" ca fiind
două din cele 8 competenĠe-cheie pentru
învăĠarea pe tot parcursul vieĠii, necesare
pentru a trăi în societatea contemporană.
La curs au participat 16 profesori din
10 Ɯări europene: România, Suedia, Finlanda,
Estonia, Letonia, Lituania, Spania, FranƜa,
Slovacia,
Grecia.
În
acest
context
multicultural, cursul a oferit participanƜilor
cunoƕtinƜe teoretice ƕi practice cu privire la învăƜarea socială ƕi emoƜională, a arătat posibilitatea creării
mediilor bune de învăƜare ƕi a oferit oportunitatea de a împărtăƕi experienƜele profesionale cu alƜi
membri ai grupului, sprijinind în felul acesta
îmbunătăƜirea metodelor de lucru a fiecărui
participant.
CompetenƜele sociale úi emoĠionale au
devenit tot mai importante úi necesare în viaĠa
oamenilor de zi cu zi, în special în viaĠa copiilor
úi tinerilor care sunt solicitaƜi să facă faĠă unor
provocări diferite în relaĠiile úi contactele lor cu
colegii de úcoală sau părinĠii, profesorii ƕi alĠi
adulĠi.
Consider că, prin participarea la acest
curs, mi-am îmbogăƜit competenƜele psiho-pedagogice astfel încât să pot influenƜa ƕi mai mult succesul
actului educativ, să favorizez dezvoltarea abilităƜilor sociale ƕi a stimei de sine a elevilor cu cerinƜe
educative speciale cu care lucrez, în vederea unei dezvoltări cât mai armonioase a personalităƜii lor ƕi a
integrării optime a acestora în societate.
Profesor itinerant Elena Brănici, CSEI Nr. 1 - Sibiu
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- Mobilitate individuală – FlorenĠa, Italia Cursul cu tema “CHILD ECOSYSTEM - THE ETHOLOGICAL METHOD TO THE
SERVICE OF THE MAN CUB” s-a desfăúurat în FlorenĠa, Italia, în perioada 25-30 iunie 2012 úi a
fost finanĠat prin Programul Comunitar de ÎnvăĠare pe tot Parcursul VieĠii, Comenius, organizat de
GRUF (GRUPO PER LA RICERCA A LIVELLO UNIVERSITARIO DI FIRENZE).
Cursul a avut ca obiective principale înĠelegerea principiilor de bază ale dezvoltării copilului în
perioada 0-6 ani din punct de vedere biologic, psihologic úi neurofiziologic, precum úi introducerea în
metodele descriptive, practice de studiere a comportamentului copiilor, a propriilor comportamente
educaĠionale faĠă de copii úi faĠă de alĠi adulĠi.
Pentru aceasta, au fost organizate prezentări ale
teoriei ataúamentului úi a modelelor operaĠionale interne cu
experimentare directă a acestora prin jocuri de rol,
prezentarea metodei Montessori ca model neuroútiinĠific de
cercetare úi a metodei etologice de observare a copiilor. A
fost prezentată viziunea montessoriană asupra dezvoltării
sinelui. S-au făcut observaĠii în laboratorul experimental
BELL asupra modului de folosire a materialelor Montessori
úi a efectului pe care acestea îl au asupra copiilor.
Nu în ultimul rând, organizatorii ne-au oferit o excursie în
regiunea Toscana úi ne-au prezentat câteva elemente
reprezentative pentru cultura úi istoria italiană. Am vizitat
Fiesole, oraúul mamă al FlorenĠei de astăzi, San Giminiano,
renumit pentru turnurile caselor, Volterra, faimos pentru
produsele de alabastru, úi, bineînĠeles, FlorenĠa, leagănul artei
renascentiste.
În urma acestui stagiu, am intrat în contact cu oameni, cu o cultură úi civilizaĠie de o mare
bogăĠie dată de trecutul ei istoric, oameni cu experienĠă profesională vastă, mi-am îmbogăĠit cunoútiĠele
legate de educaĠie, mi-am format o altă viziune despre abordarea pedagogică a copilului, mi-am exersat
úi îmbogăĠit capacitatea de comunicare úi interrelaĠionare cu ceilalĠi participanĠi, ceea ce mă va ajuta în
plan personal úi profesional, în relaĠia cu úcoala, colectivul ei, comunitatea locală, în adoptarea unor
strategii noi de abordare a copiilor în munca mea de zi cu zi, mi-a crescut interesul úi încrederea pentru
a participa la aceste cursuri organizate la nivel european, care îmbogăĠesc atât prin calitatea
conĠinutului, cât úi prin experienĠa interacĠiunii cu persoane de culturi diferite.
Prof. Florentina Schiau
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Motto: „Natura este singura carte în care
fiecare filă păstrează câte un adevăr.“
Johann Wolfgang von Goethe
În perioada 03.06.2012 – 09.06.2012, am avut úansa úi plăcerea de a participa la o
mobilitate individuală Comenius în ScoĠia, mai exact în Parcul NaĠional Glenmore Lodge. Cursul
cu denumirea Outdoor Environmental Education –
Experential Approaches To Learning (abordări ale
învăĠării prin experienĠa directă) face parte din
programul de învăĠare pe tot parcursul vieĠii.
Am fost prezente 18 cadre didactice din 11 Ġări
(România, Ungaria, Cehia, Lituania, Grecia, Cipru,
Suedia, Italia, Spania, Turcia úi Finlanda), limba
engleză fiind puntea de legătură dintre noi.
Obiectivul general al cursului a fost
identificarea úi compararea diferitelor abordări
privind educaĠia în aer liber, a vizat explorarea
posibilităĠilor de utilizare a aerului liber úi a cadrului
natural ca spaĠiu de învăĠare úi formarea
profesorilor pentru a lucra tematic, folosind acest
spaĠiu într-un mod interdisciplinar.
În cele 45 de ore de curs, s-au desfăúurat atât
activităĠi practice, cât úi teoretice, vizând crearea de
situaĠii educaĠionale care să întărească încrederea în
sine, Ġinând orele în aer liber, fără a utiliza
manualele úi solicitând folosirea altor simĠuri. A fost
o experienĠă pe care aú dori să o pot retrăi úi pe care
o recomand cu căldură tuturor colegilor mei.
Cursul este disponibil úi poate fi găsit consultând adresele www.ode.kinda.se sau www.llp-ro.ro .



Profesor de educaĠie fizică úi sport, Mihaela Mureúanu, CSEI NR.1 SIBIU
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Catedra de EducaЮie fizicĉ a organizat în
data de 31.05.2012 o excursie cu vizitarea Ьcolii
C.S.E.I.Turnu RoЬu Ьi o expediЮie la Mânĉstirea
Turnu RoЬu. La excursie au participat 13 elevi ai
Ьcolii noastre, din clasele V-VIII, care au fost
recompensaЮi astfel pentru participarea la
activitĉЮile Ьi competiЮiile sportive de-a lungul
întregului an Ьcolar. Elevii au fost însoЮiЮi de
profesorii Mihaela MureЬanu, Adriana Cioroagĉ Ьi
IonuЮ Mihĉilĉ.
În data de 15.06.2012, organizat tot de
catedra de Ed. Fizicĉ, a avut loc, în parcul “Sub
Arini”, concursul de Orientare turisticĉ, unde au
participat toЮi elevii Ьcolii Ьi toate cadrele
didactice. Elevii, grupaЮi pe clase, au primit hĉrЮi
Ьi foi de concurs Ьi au urmĉrit douĉ trasee, unul
mai scurt pentru clasele I-IV Ьi altul mai lung
pentru clasele I-VIII, ultimul având 17 puncte de
control, cu întrebĉri de culturĉ generalĉ Ьi
ghicitori. Copiii s-au bucurat de o zi petrecutĉ în
naturĉ Ьi de cĉutarea punctelor de control din
parc, traseul fiind strĉbĉtut în aproximativ o orĉ.
Primele 3 locuri au fost recompensate cu diplome
Ьi medalii pentru clasele I-IV Ьi diplome Ьi cupe
pentru clasele V-VIII.

Prof. Adriana Cioroagă
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prof. Bianca Ene
În urma cursului ” Outdoor Environmental Education – Taking Learning Outdoors”
(Educatie ecologică în aer liber - Utilizarea mediului înconjurător în procesul de învăĠare) pe
care l-am efectuat în Suedia în perioada 21-28 august 2011 prin programul LLP, mobilităĠi
individuale COMENIS, am iniĠiat un proiect de parteneriat împreună cu GrădiniĠa nr. 15 Sibiu,
ùcoala nr. 2 Sibiu úi ùcoala nr. 13 Sibiu. Acest proiect face parte din partea de diseminare a
cursului susĠinut în Suedia.
Obiectivele acestui proiect au fost: dezvoltarea abilităĠilor de învăĠare prin activităĠi
desfăúurate în aer liber; dezvoltarea competenĠelor de relaĠionare socială prin proiecte
desfăúurate în mediul natural.
Pentru a atinge obiectivele propuse am iniĠiat, organizat, úi desfăúurat, alături de echipa de
proiect compusă din prof. Mureúanu Mihaela, Cioroagă Adriana, Prodea Delia (C.S.E.I. nr. 1
Sibiu), Hurbean Cosmina (ùcoala nr. 2 Sibiu) úi Buúa Gabriela (GrădiniĠa nr. 15 Sibiu) activităĠi
care s-au desfăúurat în mediul înconjurător.
ActivităĠile au avut teme diferite, însă metodele úi mijloacele utilizate în cadrul acestora au
fost exclusiv învăĠarea prin descoperire úi jocul didactic (metode) úi mediul înconjurător
(resurse materiale úi de spaĠiu). De asemenea, în cadrul ”Săptămânii Altfel” am organizat
activităĠi în mediul înconjurător atât în cadrul CSEI nr. 1 Sibiu cât úi cu o grupă a GrădiniĠei nr.
43 pe teme ecologice úi nu numai. desfăúurate cu preúcolarii au avut ca subiect ”IEPURAùUL”
iar cele desfăúurate cu úcolarii úi copiii mai mari subiectul a fost ”ARICIUL”. Prezint în
continuare câteva fotografii de la aceste activităĠi, fotografii pe care le consider grăitoare pentru
aceste activităĠi desfăúurate. Copiii care au participat la aceste activităĠi au fost foarte încântaĠi
de loculde desfăúurare dar mai ales de jocurile úi acĠiunile la care au luat parte. Pot să afirm cu
mândrie că obiectivele propuse pentru acest proiect au fost pe deplin îndeplinite. Voi încerca,
în continuare, să susĠin asemenea activităĠi deoarce consider ca educaĠia nonformală are un rol
deosebit în dezvoltarea armonioasă atât din punct de vedere fizic cât úi psihic a tuturor copiilor.

GRĈDINIĥA 43
03.04.2012
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CSEI NR.1 SIBIU



05.04.2012















ûCOALA NR.2
SIBIU
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GRĈDINIĥA
NR. 15
SIBIU






În luna noiembrie a anului trecut, am organizat un workshop cu tema ”EducaĦie
ecologicĉ în aer liber - Utilizarea mediului natural în activitatea didacticĉ”, activitate
la care au participat cadre didactice din CSEI Nr. 1 Sibiu.
Activitatea a avut loc în Pĉdurea Dumbrava üi a constat în
activitĉĦi üi jocuri diverse üi interactive, precum üi activitĉĦi cu
carcater practic ütiinĦific. Imaginile vorbesc de la sine:

WORKSHOP C.S.E.I. NR 1
11.11.2011

SIBIU



17

Revenire la cuprins



TEMA:

“GRIJA PENTRU PLANETA MEA”

“SąRBąTOAREA PAûTELUI”

“MąRI ûI OCEANE”

“SATUL ùI ORAùUL” 

“ORAùUL MEU “

ActivităĠile s-au desfăúurat în cadrul “Săptămânii Altfel” cu elevi ai C.S.E.I. Nr.1, Sibiu
úi au avut ca obiective principale :
*dezvoltarea creativităƜii copiilor prin implicarea lor în realizarea unor lucrări
artistico- plastice (machete si colaje) dar úi
*dezvoltarea sentimentului de dragoste faĠă de natură úi a conƕtiintei ecologice,
prin transpunerea acestora în practici ecologice de colectare úi utilizare a
materialelor reciclabile.
Articol realizat de: prof. Bărdaú Daniela úi prof. Felderă Bianca, CSEI Nr. 1, Sibiu


18

Revenire la cuprins



În cadrul acestui proiect, elevii
clasei a VIII-a B au susĠinut un
moment poetic, recitând din
pastelurile lui Vasile Alecsandri:
Iarna, La gura sobei, Miezul iernii,
Sania.
Ghicitorile cu tematica anotimpului
de iarnă au antrenat spectatorii,
colegii de la úcolile de masă, care
trebuiau să ghicească chiar titlul
poeziei ce urma a fi recitată. Planúele
pictate cu tematica anotimpului
amintit au completat prestaĠia elevilor
la acest eveniment, care au mai urcat
câteva trepte pe scara integrării
sociale.





Cu această ocazie,
biblioteca ùcolii Generale
Nr.2 din Cisnădie a omagiat
acest eveniment.
Clasa a VIII-a B, model de
clasă specială organizată în
úcoala obiúnuită, a
parrticipat la activitatea
desfăúurată.
Elevii au aflat despre
publicaĠiile marelui scriitor nuvele, teatru, poezii - úi au
împrumutat cărĠile acasă.

Prof. Lidia DrăghiĠă
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„Altfel”

Săptămâna „Altfel”
s-a desfăúurat în perioada 2-6 aprilie 2012, fiind dedicată activităĠilor educative
extracurriculare úi extraúcolare, în cadrul programului numit „ùcoala altfel”. În această
săptămână, la Centrul ùcolar pentru

EducaĠie Incluzivă Nr. 1 Sibiu, orele de
matematică, română, geografie, istorie etc. au
fost

înlocuite

cu

activităĠi

recreative

úi

educative în acelaúi timp, în cadrul unor
ateliere de lucru (artizanat, educaĠie rutieră,
pictură,

concursuri

sportive,

gospodărie,

activităĠi în aer liber).
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Această săptămână a fost un pas spre întărirea relaĠiei profesor - elev, în absenĠa
presiunii clopoĠelului úi a lecĠiei, care trebuie parcursă în 45 de minute.
„Săptămâna altfel", o premieră pentru învăĠământul românesc, a fost una specială,
fiind trăită atât de elevi, cât úi de profesori, cu sentimentul câútigării unor experienĠe noi.
Copiii au fost veseli, dornici de a
participa la orice acĠiune, de a
experimenta

sau

exersa,

iar

profesorii dispuúi să socializeze cu
elevii lor, într-un context non-formal,
atipic

pentru

învăĠământul

românesc.
Un zâmbet de copil poate schimba
o zi întreagă! Un zâmbet de copil
ne învaĠă că lumea aceasta poate fi
mai bună!
Atmosfera din „Săptămâna altfel” a fost una specială, fiind trăită atât de elevi, cât úi de
profesori, cu sentimentul câútigării unor experienĠe noi.

Realizat de prof. psihopedagog Maria HerĠoiu
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Spectacolul „Altfel”, organizat la iniĦiativa doamnei
Mihaela Miron, director al Centrului ûcolar pentru
EducaĦie Incluzivĉ Turnu Roüu, a avut loc în data de 4
aprilie 2012, la Sala Thalia.
În cadrul spectacolului, au participat copii din Centrul ûcolar pentru EducaĦie
Incluzivĉ Nr.1 Sibiu,Centrul ûcolar pentru EducaĦie Incluzivĉ Nr.2 Sibiu, Centrului ûcolar
pentru EducaĦie Incluzivĉ Turnu Roüu, Centrul ûcolar pentru EducaĦie Incluzivĉ Mediaü,
Centrul ûcolar pentru EducaĦie Incluzivĉ Dumbrĉveni.
Copii cu diverse dizabilitĉĦi au prezentat cântece
üi poezii de primĉvarĉ
(C.S.E.I.Nr.2
Sibiu,
C.S.E.I
Mediaü, C.S.E.I
Turnu Roüu), o
ineditĉ paradĉ a
modei cu costume
confecĦionate
din
materiale reciclabile üi
un
vals „Altfel” al copiilor cu
deficienĦe
locomotorii,
imobilizaĦi
în
scaunul
cu
rotile
(C.S.E.I.Nr.1 Sibiu), momente folclorice (C.S.E.I.
Nr. 1 Sibiu üi C.S.E.I Turnu Roüu), dansuri
moderne üi break dance (C.S.E.I.Nr.2 Sibiu,
C.S.E.I Dumbrĉveni). Aceüti copii au impresionat
numerosul
public
printr-un
spectacol
de
excepĦie. A
fost
o
searĉ în
care
aplauzele
au înroüit
palmele,
amintindu-ne cĉ dragostea de cei de lângĉ noi este
indispensabilĉ. Un merit deosebit l-au avut üi colectivele
cadrelor didactice, remarcându-se reuüitele acestora de buni organizatori.

Realizat de prof. psihopedagog Maria HerĦoiu
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Sĉrbĉtoarea Halloween-ului a fost marcatĉ de elevii clasei a VIII-a B specialĉ,
alĉturi de colegii lor de la ûc. Gen. Nr. 2 Cisnĉdie, la sfârüitul lunii octombrie,
2011. Elevii au vizionat o prezentare power point, Origini and Tradition, Tradition
and Safety üi au primit premiul III la secĦiunea-concurs „TradiĦii üi poveüti de
Halloween”.

Profesor diriginte Lidia DrĉghiĦĉ
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Protocol de colaborare între
Teatrul pentru Copii üi Tineret GONG üi
elevii clasei I A de la C.S.E.I. Nr. 1 Sibiu





- faĦa vĉzutĉ üi
nevĉzutĉ a teatrului
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Acest protocol de colaborare are ca scop stimuarea

potenĠialului artistic úi creativ al elevilor cu cerinĠe
educative speciale. S-a urmărit :
- familiarizarea elevilor cu evenimente artistice prezentate
în cadrul Teatrului pentru Copii úi Tineret Gong
- facilitarea accesului elevilor cu C.E.S. la activităĠi cultural
realizate de Teatrul pentru Copii úi Tineret Gong

artistice

- îmbogăĠirea culturii generale, formarea simĠului estetic, dezvoltarea
personală úi socializarea cu elevii cu C.E.S.
- iniĠierea în arta teatrului
- învăĠarea úi utilizarea unui
limbaj specific
- îmbunătăĠirea relaĠiei de
parteneriat între cele două instituĠii


Activitatea din aprilie a constat în confecĠionarea de flori úi mămăruĠe. Fiind în preajma
sărbătorilor pascale, d-na Aurelia le-a făcut cadou elevilor ouă pictate













scenograf Cĉlinescu Aurelia
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Joi, 10 mai 2012, în CENTRUL DE ZI "CASA LUMINII",
pentru copiii cu deficienĠe
neuro-psiho-motorii
severe úi medii, ceas de
sărbătoare; este ZIUA PORğILOR DESCHISE. Este o ocazie
în care reprezentanĠii centrului se pot face cunoscuĠi pentru
toĠi cei care doresc să útie mai bine: "Cine sunt ei?".
Sunt un grup de cadre didactice: profesori
psihopedagogi, psiholog, logoped, pedagogi de recuperare,
alături de asistenĠi sociali, úofer, îngrijitor, care oferă educaĠie, recuperare úi îngrijire pentru 24 de
copii cu vârste cuprinse între 3 úi 18 ani. Copiii sunt împărĠiĠi pe trei grupe în funcĠie de vârstă úi
de gradul de deficienĠă al copilului.
ActivităĠile desfăúurate în cadrul celor trei grupe sunt: activităĠi educative; activităĠi de
socializare, integrare úi recreere; intervenĠii terapeutice de reabilitare; recuperare individualizată;
logopedie, consiliere psihologică a copiilor úi a familiilor
acestora úi alte servicii (îngrijire, transport).
Pentru "Ziua porĠilor deschise", a fost amenajată o
expoziĠie de fotografii, care să creeze un tablou cu activităĠile
din centru de pe tot parcursul anului úcolar. Fiecare grupă a
pregaătit o activitate reprezentativă în funcĠie de abilităĠile
copiilor úi în concordanĠă cu programul zilnic la care vizitatorii
au putut asista. În jurul orei 11 a fost prezentat un moment artistic, susĠinut de copiii celor trei
grupe, în curtea centrului. Poeziile, cântecele úi dansurile copiilor au încântat privirile oaspeĠilor.
Proiectul “Casa Luminii” a început în anul 2000, la iniĠiativa FundaĠiei "Sion InternaĠional",
oameni de bine din Olanda, care au sesizat că în Sibiu este nevoie de un Centru pentru copiii cu
dizabilităĠi severe. Ei au pus bazele centrului împreună cu o parte din instituĠiile statului care au
dorit să susĠină acestă iniĠiativă. Aceútia sunt :
- Consiliul JudeĠean Sibiu;
- DirecĠia Generală de AsistenĠă Socială úi ProtecĠia Copilului Sibiu;
- Inspectoratul ùcolar JudeĠean Sibiu;
- Centrul ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă Nr. 1 Sibiu;
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InvitaĠi la “Ziua porĠilor deschise” au fost partenerii
proiectului mai sus menĠionaĠi, alte centre similare cu care
există o colaborare permanentă: Asociatia Diakoniewerk
International; Centrul de zi pentru persoane adulte cu
handicap psihic Gabriela, GrădiniĠa Prichindelul; alĠi parteneri:
SPAS Sibiu, “Mishmaill playground”, părinĠii copiilor din
centru, mass-media locală úi… porĠile au fost deschise pentru
toată

comunitatea

sibiană

interesaĠă

de

activitatea

desfăúurată

la

“Casa

Luminii”.

Unicitatea Centului constă în faptul că se adresează
copiilor preúcolari care au nevoie de o îngrijire specială ce nu
le poate fi asigurată în grădiniĠele de masă, precum úi copiilor
de vârstă úcolară care nu au reuúit să facă faĠă cerinĠelor
úcolii de masă sau speciale. ActivităĠile educative se
desfăúoară în baza unor planuri individualizate menite să
asigure fiecărui copil un program adaptat nivelului său de
dezvoltare.
În acest ceas de sărbătoare: Ziua porĠilor deschise la Centrul de zi "Casa Luminii", multe
zâmbete, voie bună, căldură, respect, activitate, programe, jocuri, fotografii, filmuleĠe cu diverse
activităĠi desfăúurate în centru, flori úi aprecieri.
Au fost luate interviuri invitaĠilor de către reprezentanĠii mass-media, au fost adresate
cuvinte de laudă úi încurajare pentru copii úi pentru personal úi au fost transmise gânduri bune
úi putere de muncă pentru întreg personalul úi membrii centrului.



logoped Florentina Scheau

 educatoare Silvia Lazăr



psiholog Adina Stoiúor
prof. Ruxandra Rădoi



prof. Maria Oana
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“Tot ceea ce nu avem de la naútere úi ne va trebui
când vom fi mari ne este dat prin educaĠie.”
(Jean Jacques Rousseau)
În acest an úcolar, s-a derulat proiectul educaĠional « Datini úi obiceiuri pe înĠelesul copiilor
la Muzeul ASTRA », la care au participat elevii cu CES integraĠi în úcolile sibiene, îndrumaĠi de
profesorii de sprijin. Tema proiectului a fost aleasă din dorinĠa de a cultiva la elevii cu CES
dragostea faĠă de locul natal, faĠă de obiceiurile úi tradiĠiile acestuia, de a-i familiariza cu aspecte
ale
civilizaĠiei
úi
artei
populare
tradiĠionale, de a cunoaúte obiceiuri úi
tradiĠii româneúti, săseúti, maghiare,
rrome, precum úi de a realiza lucrări
practice folosind cunoútinĠele asimilate.
ActivităĠile propuse s-au desfăúurat în
incinta Muzeului de Etnografie Universală
« Franz Binder » din cadrul Complexului
NaĠional ASTRA úi în Muzeul în aer liber,
unde s-au organizat activităĠi practicaplicative, întâlniri cu muzeografi, artiúti
plastici, meúteri populari.

Utilizarea metodelor interactive úi a procedeelor
de lucru au avut impact deosebit asupra copiilor,
sporindu-le
încrederea
în
forĠele
proprii,
îmbogăĠindu-le orizontul de cunoaútere, facilitând
crearea de prietenii.
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« Scopul nostru este ca, prin intermediul acestei terapii
ocupaĠionale, copiii úi tinerii să îúi dezvolte încrederea în sine,
spiritul de iniĠiativă, abilităĠile practice, lucrul în echipă úi
comunicarea »,
explică pedagogul
muzeal Raluca
Andrei.

Design : Elena Branici

Prof. Delia Prodea, Cristina Salomie
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OPTIMIZAREA CAPACITĈĥILOR DE COMUNICARE ûI RELAĥIONARE
a COPIILOR cu CES
prin TEHNICI PSIHODRAMATICE
În cadrul activităĠilor comisiei metodice a profesorilor itineranĠi, în luna mai 2012, am desfăúurat
activitatea demonstrativă: ”Optimizarea capacităĠilor de comunicare úi relaĠionare ale copiilor cu CES,
utilizând tehnici psihodramatice”.
Această activitate, s-a constituit într-o úedinĠă de fallow-up, a programului de autocunoaútere úi
dezvoltare personală ce a vizat dezvoltarea inteligenĠei emoĠionale a copiilor cu CES – program pe
care l-am organizat úi desfăúurat în úcoala Radu Selejan.
Cele 10 sesiuni bisăptămânale cu durata de 50-60 minute fiecare au avut loc în biblioteca
úcolii, un cadru plăcut unde copiii se simt în siguranĠă. În grupul de lucru au fost incluúi elevi cu vârste
între 8 úi 11 ani, dintre care úase sunt cu CES, iar doi cu tulburări uúoare de comportament.
Ce este úi cum funcĠionează psihodrama?
Psihodrama este considerată de părintele ei, J.L. Moreno, ca fiind o metodă de a trăi,
nelimitându-se la a fi o metodă de psihoterapie. ùi pentru că a trăi presupune existenĠa „celorlalĠi”, a
relaĠiei, acĠiunii, a unui spaĠiu úi timp, Moreno aduce toate astea în psihodramă.
Psihodrama este o metodă de psihoterapie de grup centrată pe individ, iar fundamentul ei îl
reprezintă „experienĠa prin acĠiune”, convertirea „reprezentării înăuntru” în „reprezentare în afară”.
Psihodrama la copii
- se constituie într-un câmp de experimentare a relaĠiilor
- creează cadrul necesar expresiei libere, spontaneităĠii úi creativităĠii
- stimulează autocunoaúterea, cunoaúterea úi dezvoltarea armonioasă
Obiective generale ale activităĠilor
• Activarea úi optimizarea capacităĠilor de
autocunoaútere, relaĠionare úi comunicare
interpersonală prin:
- facilitarea contactului interpersonal
- valorizarea în relaĠie cu cei din jur
- sensibilizarea la trăirile celorlalĠi úi antrenarea răspunsului empatic
- înĠelegerea contextelor în care se manifestă o emoĠie sau alta
- creionarea imaginii de sine empatice
• Creúterea asertivităĠii úi expresivităĠii personale
• Activarea resurselor creative
• Dezvoltarea autonomiei personale úi a strategiilor de rezolvare a problemelor
• Dezvoltarea coeziunii úi dinamicii de grup
Exemple de activităĠi propuse pentru atingerea obiectivului
”Saluturi úi Complimente”
Scopuri:ͲcreareauneistĉridebunĉdispoziƜieƔicreƔtereastimeidesine.
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Consemn: ”Fiecare îl aruncă pe Happy (marioneta) unui coleg, spunându-i numele, îl salută în felul
său, propriu. Apoi, îl aruncă altui coleg úi îi face un compliment .”
„ExerciĠiu de încredere” (MaúinuĠele)
Scopuri: dezvoltarea încrederii în celălalt; provocarea asumării răspunderii.
Consemn: ”Vă alegeĠi perechi. În fiecare pereche, A devine o maúinuĠă care închide ochii, úi se lasă
condus de B, care devine úofer úi conduce maúinuĠa prin sală în timp ce aceasta stă cu ochii închiúi.
La semnalul meu, vă opriĠi úi inversaĠi rolurile.
Feedback. Cum v-aĠi simĠit în fiecare din cele două situaĠii?”
Tehnica folosită – jocul
„Desenează un copac”
Scopuri: activarea úi optimizarea expresivităĠii úi creativităĠii úi autoexplorarea úi recunoaúterea
propriilor emoĠii
Consemn: ”Fiecare ia un bileĠel. În funcĠie de ceea ce scrie pe bileĠelul sau, fiecare va desena un
copac: vesel, trist, furios, sau un copac speriat. Stop! Acum fiecare va arata desenul sau colegilor, úi
vor spune de ce crede că se simte copacul vesel, trist, furios sau speriat.
Fiecare va gasi un moment in viaĠa lui, în care s-a simĠit asemeni copacului desenat, úi îl va povesti
colegilor de grup”.
Tehnica utilizată: desenul cu temă, povestirea úi metafora terapeutică.
Evaluarea
Au fost utilizate trei tipuri diferite de probe pentru evaluarea iniĠială úi finală. Testul de
inteligenĠă emoĠională aplicat la începutul úi la încheierea intervenĠiei au pus în evidenĠă faptul că
elevii cu CES:
• nu sunt suficient orientaĠi spre cunoaúterea de sine úi a oamenilor, sub raport emoĠional;
• nu au abilităĠi de conducere în relaĠiile interpersonale
• au obĠinut un scor foarte mic la itemii ce privesc: motivaĠia proprie, stăpânirea agresivităĠii,
iniĠiativa schimbărilor în activitatea proprie - ca indicatori ai inteligenĠei emoĠionale.
Este necesar antrenamentul în planul inteligenĠei emoĠionale úi al abilităĠilor sociale - pentru
optimizarea integrării în úcoală úi în comunitate.
Modificări importante obĠinute în urma intervenĠiei
9 optimizarea capacităĠii empatice úi a competenĠelor de comunicare
9 creúterea încrederii în sine
9 imagine de sine pozitivă
9 optimism úi perseverenĠă
9 afirmare úi asertivitate
9 ieúirea din inerĠie, concretism, situativitate
9 mod democratic de relaĠionare
9 orientare spre nou, curaj
Programul de dezvoltare individuală úi optimizare emoĠională a adus reale beneficii elevilor
participanĠi. Rezultatele înregistrate la sfârúitul programului desfăúurat (martie 2012), menĠinându-se
în timp; ele fiind evidenĠiate úi demonstrate în faĠa profesorilor itineranĠi în cadrul úedinĠei comisiei
metodice din mai 2012.

Elena Brĉnici, profesor de sprijin, ûcoala Radu Selejan
(psiholog / psihoterapeut)
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RĂBDAREA CARE VINE
DIN IUBIRE
Un copil, la grĆdiniĦĆ, încerca
sĆ îüi încalĦe cizmuliĦele. Pentru cĆ nu
se descurca, a cerut ajutor educatoarei.
Cu tot trasul üi împinsul, cizmuliĦele
nu voiau nicidecum sĆ intre.
PânĆ când a reuüit sĆ-l
încalĦe, educatoarei i-au apĆrut
broboane de transpiraĦie pe frunte. De
aceea aproape cĆ i-au dat lacrimile
când copilul i-a zis: ”Doamna, dar
sunt puse invels…” Într-adevĆr, erau
pe picior greüit…
Nu a fost cu nimic mai uüor sĆ
îi scoatĆ cizmuliĦele decât sĆ i le punĆ,
totuüi a reuüit sĆ îüi pĆstreze calmul
pânĆ când cizmuliĦele erau încĆlĦate,
tot cu sudoare pe frunte, dar de data
aceasta aüa cum trebuia.
ÎnsĆ atunci când bĆieĦelul a zis:”CizmuliĦele astea nu sunt ale mele!”, în loc sĆ strige la el ”De ce nu mi-ai
spus?”, educatoarea üi-a muücat buza üi încĆ o datĆ s-a chinuit sĆ îl descalĦe.
Când s-a terminat chinul descĆlĦatului, bĆieĦelul i-a spus: ”Sunt cizmuliĦele flatelui meu. Mama mi-a zis
sĆ le încalĦ pe astea azi.”
Acum ea nu mai ütia ce sĆ facĆ… SĆ plângĆ sau sĆ râdĆ? A reuüit totuüi sĆ aibĆ suficientĆ rĆbdare
pentru a se lupta din nou cu cizmuliĦele.
Când în sfârüit l-a încĆlĦat, înainte de a-l trimit afarĆ la joacĆ, l-a întrebat: ”ûi acum, unde îĦi sunt
mĆnuüile? Trebuie sĆ Ħi le pun în mâini ca sĆ poĦi pleca afarĆ!” RĆspunsul ? ”Le-am bĆgat în cizmuliĦe ca sĆ nu le
pield…”
Morala:
Această povestire este un omagiu adus celor care, cu răbdare úi iubire, îngrijesc, educă
úi însoĠesc elevii pe drumul vieĠii lor: educatori, învăĠători, profesori.

Text preluat úi adaptat de Elena Brănici – profesor de sprijin, ùc. Radu Selejan, Sibiu
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În cadrul proiectului „Hai la drum, mici pietoni!”, Serviciul Rutier Sibiu a
desfăúurat activităĠi de prevenĠie rutieră în
rândul copiilor, ocazie cu care au fost
prelucrate úi au fost discutate cu aceútia
aspecte cotidiene referitoare la circulaĠia pe
drumurile publice.

Pornind de la exemplul unei colege
de-a lor, presupusă victimă a unui accident
de circulaĠie, micuĠii au învăĠat cum să se
comporte în trafic, pentru a nu fi, pe viitor,
victime ale unor evenimente rutiere.
„Ca urmare a proiectelor comune pe care le
avem în derulare, a parteneriatelor cu
unităĠile

de

învăĠământ

de

pe

raza

municipiului Sibiu, astăzi am derulat o
activitate preventivă în rândul copiilor din

cadrul spitalului de Psihiatrie <<Gheorghe
Preda>> Sibiu”, a spus inspectorul Bogdan
Maxim, coordonatorul acestei activităĠi.
Activitatea s-a încheiat cu un moment
artistic, susĠinut de preúcolarii GrădiniĠei Nr.
18, Sibiu.
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E

vacanĠă

pentru

cei

mici,

úcolari úi preúcolari.
Totuúi, mereu dornici de ceva
deosebit, s-au adunat cu toĠii în úcoală
pentru

o

proiectului

activitate

în

,,EMOğII

cadrul
DE

TOAMNĂ”.
Copiii

au

realizat

obiecte

diverse

dedicate toamnei úi au uitat pentru
câteva momente că sunt suferinzi úi
internaĠi în spital.

Ei au lucrat pe centre tematice,
au realizat machete de toamnă, jucării
cu

materiale

din

natură,

colaje

specifice anotimpului úi decoraĠiuni.
Activitatea s-a încheiat cu o expoziĠie.
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În cadrul parteneriatului educaĠional úcoală – biserică „LĂSAğI COPIII
SĂ VINĂ LA MINE”, copiii din spital – úcolari úi preúcolari, împreună cu
preúcolarii din GrădiniĠa Nr.18, au avut parte de un Moú Nicolae special. Alături
de preotul Ciprian Cândea, care le-a povestit despre tradiĠiile religioase úi
formarea virtuĠilor creútine, clownul Tibolo i-a încântat cu prezenĠa lui, dar úi
cu daruri minunate.
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SĂPTĂMÂNA ALTFEL
ZIUA ÎNTÂI
ECOLOGIZAREA ZONEI: „ùCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE”
Scopul

–

dezvoltarea

capacităĠii

de

cunoaútere

úi

înĠelegere a mediului înconjurător; formarea úi exersarea
unor

deprinderi

de

îngrijire

úi

ocrotire

a

mediului

înconjurător în vederea educării unei atitudini pozitive;
cultivarea

interesului

pentru

înfrumuseĠarea

zonei

(realizarea parcului).

Obiective:
x

să participe conútient la acĠiuni de păstrare úi
îmbunătăĠire a calităĠii mediului înconjurător;

x

să ia atitudine faĠă de situaĠiile care duc la
degradarea mediului;

x

să discearnă între acĠiuni pozitive úi negative în
relaĠia cu mediul;
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x

să promoveze valorile ecologice;

x

să argumenteze necesitatea protejării mediului
înconjurător;

x

să semnaleze situaĠii de încălcare a normelor de
protecĠie a mediului;

x

să se implice în acĠiuni de sensibilizare prin
plantarea de arbuúti ornamentali.
Grup Ġintă:
· preúcolarii;
· úcolarii mici (cl. I-IV);

Calendarul activităĠilor: 02.04.2012

· elevii din cl. V-VIII.

Evaluare (rezultate):

Resurse:

· album foto;

· arbuúti ornamentali;

· fiúe de concurs.

· lopeĠi;

Anexe:

· găleĠi cu apă;

· fiúe de lucru;

· fiúe de lucru;

· fiúe cu texte specifice;

· creioane, culori;

· fiúe de concurs.

· aparat foto;
· hârtie colorată, lipici, foarfece, acuarele, blocuri de desen.
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ZIUA A DOUA
O MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS
Scop: familiarizarea copiilor cu obiectele de uz personal úi modul corect de folosire al acestora.
Obiective:
x

să descrie comportamente sănătoase úi
comportamente de risc;

x

să

identifice

principalele

părĠi

ale

termeni

simpli

de

corpului,utilizând
anatomie;
x

să exerseze în mod regulat acĠiunile legate
de

igienă

personală

utilizând

adecvat

obiectele necesare;
x

să execute acĠiuni simple de întreĠinere a

unui mediu curat úi sănătos, perierea hainelor úi a încălĠămintei, aerisirea încăperii, menĠinerea
curăĠeniei în natură;
x

să realizeze conexiunea cauză-efect vizând factorii naturali apă, aer, soare asupra individului úi a
grupului;

x

să identifice úi să deosebească factorii favorabilii menĠinerea sănătăĠii úi cei nocivi;

x

să completeze corespunzător fiúele de lucru.

Grup Ġintă:
·preúcolarii,
·úcolarii mici (cl. I-IV),
·elevii din cl. V-VIII
Resurse:
· hărĠi úi imagini cu organismul uman,
· imagini cu activităĠi sportive pentru întreĠinerea
Calendarul activităĠilor: 03.04.2012

sănătăĠii,
·

broúuri

medicale

de

prevenirea

îmbolnăvirii,

recomandate de cadrele medicale din cadrul Spitalului

Evaluare (rezultate): album foto

de Psihiatrie ”Ghe. Preda”,
· fiúe de lucru,

Anexe:

· creioane, culori

· album foto,

· hârtie colorată, lipici, foarfece, acuarele, blocuri de

· fiúe de lucru,

desen,

· imagini cu activităĠi sportive,

· aparat foto

· broúuri medicale
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ZIUA A TREIA
,,SEMNELE DE CIRCULAğIE TE ÎNDRUMĂ ÎN ORICE SITUAğIE”
Scop: familiarizarea elevilor cu norme, reguli úi semne de circulaĠie rutieră în vederea îmbunătăĠirii
conduitei rutiere.
Obiective:
x

să identifice semnele de circulaĠie;

x

să recunoască regulile elementare de circulaĠie;

x

să recunoască regulile elementare de circulaĠie;

x

să

alcătuiască enunĠuri integrând termeni din

vocabularul specific educaĠiei rutiere;
x

să

răspundă la întrebări referitoare la situaĠii

concrete;
x

să exprime păreri proprii în legătură cu consecinĠele nerespectării regulilor de circulaĠie;

x

să explice semnele folosite de agentul de circulaĠie în dirijarea traficului rutier/pietonal;

x

să explice ce este un pieton úi de ce trebuie să respecte semnele de circulaĠie;

x

să enunĠe reguli de circulaĠie care trebuie să fie respectate de pietoni / bicicliúti;

x

să participe activ la un concurs pe teme de
circulaĠie.

Grup Ġintă:
· preúcolarii,

Calendarul activităĠilor: 04.04.2012

· úcolarii mici (cl. I-IV),

Evaluare (rezultate):

· elevii cl. V-VIII

· album foto,

Resurse:

· fiúe de concurs

· broúura LECğIA DE CIRCULAğIE elaborată de

Anexe:

Carmen Voinea, Lucia BuĠiu úi Julieta Toma;

· fiúe de concurs, fiúe de lucru,

· materiale oferite de PoliĠia Municipiului Sibiu: pliante

· broúura LECğIA DE CIRCULAğIE

cu

MEU

· materiale oferite de PoliĠia Municipiului

SEMAFORUL; orare cu semnele de circulaĠie; imagini

Sibiu: pliante cu semnele de circulaĠie

cu situaĠii întâlnite în circulaĠie,

PRIETENUL MEU, SEMAFORUL, orare cu

· fiúe de lucru, creioane, culori , hârtie colorată, lipici,

semnele de circulaĠie,

foarfece, acuarele, blocuri de desen,

· imagini cu situaĠii întâlnite în circulaĠie

semnele

· aparat foto

de

circulaĠie

PRIETENUL
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ZIUA A PATRA
”CINA CEA DE TAINĂ” – PAùTELE ORTODOX
Scop: educarea virtuĠilor creútine prin
cunoaúterea însemnătăĠii sărbătorilor pascale
Obiective:
x

să respecte reguli de comportare în
societate/biserică ;

x

să distingă o zi obiúnuită de o zi de
sărbătoare ;

x

să descrie obiceiuri úi tradiĠii legate de
Paúte ;

x

să recunoască salutul oamenilor din aceste zile de sărbătoare;

x

să memoreze o poezie religioasă;

x

să completeze corespunzător fiúele de lucru;

Grup Ġintă:
• preúcolarii,
• úcolarii mici (cl. I-IV),
• elevii din cl. V-VIII

Resurse:
• imagini religioase specifice Paútelui,

Calendarul activităĠilor: 05.04.2012

• fiúe de lucru,

Evaluare (rezultate):

• creioane, culori

• album foto

• hârtie colorată, lipici, foarfece,

Anexe:

• acuarele, blocuri de desen,

• album foto,

• aparat foto

• fiúe de lucru,
• imagini religioase specifice Paútelui
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ZIUA A CINCEA
ÎNCONDEIEREA OUĂLOR – TRADIğII ROMÂNEùTI
Scop: dezvoltarea relaĠiilor sociale prin încurajarea muncii în echipă; dobândirea de abilităĠi practice
prin realizarea de încondeieri de ouă, picturi úi desene respectând tematica religioasă.
Obiective:
x

să povestească despre însemnătatea

sărbătorii

Pascale;
x

să realizeze picturi cu teme religioase;

x

să încondeieze ouă prin diferite tehnici de lucru;

x

să recite poeziile învăĠate;

x

să aleagă úi să participe la unul dintre atelierele
propuse;

x

să cânte despre primăvară úi Paúti.

Calendarul
activităĠilor:
06.04.2012
Grup Ġintă:

Evaluare (rezultate):

• preúcolarii,

• album foto,

• úcolarii mici (cl. I-IV),

• premii

• elevii din cl. V-VIII

Anexe:

Resurse:
• imagini úi materiale digitale cu încondeierea ouălor,

• album foto,

• fiúe de lucru,

• fiúe de lucru,

• creioane, culori
• hârtie colorată, lipici, foarfece, acuarele, blocuri de

•imagini

úi

materiale

desen,

digitale cu încondeierea

• aparat foto

ouălor.
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"Sănătatea este o comoară
pe care puĠini útiu să o preĠuiască,
deúi aproape toĠi se nasc cu ea".
Hipocrate

Centrul ùcolar pentru EducaĠie
Incluzivă Nr.1, Sibiu – ùcoala cu
clasele I-VIII Nr. 22 (cu regim
preventorial) a iniĠiat, împreună cu
ùcoala cu clasele I-VIII, Vurpăr, un
proiect de parteneriat educaĠional
numit “Sănătatea – darul cel mai de
preĠ”.

Reprezentantul DirecĠiei Sanitar
Veterinare

úi

Alimentelor Sibiu

pentru

SiguranĠa

a prezentat, în

cadrul acestui proiect, un material PPT
cu titlul „Căpuúa - prevenirea infestării
cu boala Lyme”.
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„O viaĠă mai sănătoasă într-un
mediu mai curat” este

un proiect de

parteneriat educaĠional iniĠiat de Centrul
ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă Nr.1,
Sibiu – ùcoala cu clasele I-VIII Nr. 22 (cu
regim preventorial) împreună cu ùcoala cu
clasele I-VIII Vurpăr úi AgenĠia Regională
pentru ProtecĠia Mediului Sibiu.
Reprezentantul AgenĠiei Regionale
pentru ProtecĠia Mediului Sibiu a avut o
întâlnire cu elevii ùcolii cu clasele I-VIII
Nr.22, Sibiu. În cadrul acestei întâlniri a
prezentat un material despre păsările
răpitoare din Ġara noastră, păsări pe cale
de dispariĠie úi ocrotite de lege.

Întâlnirea a avut un impact puternic
asupra elevilor, dovedindu-se deosebit de
interesaĠi de soarta acestor păsări úi de
modalităĠile de ocrotire a lor.
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IMPORTANğA LECTURII
II

Rolul părinĠilor în trezirea interesului pentru lectură este important căci lectura
este o poartă deschisă spre toate cunoútinĠele.
Dacă un copil poate învăĠa să citească, el nu înseamnă că a devenit un cititor.
DorinĠa de a citi se formează zi de zi. Este deci important ca un copil să înĠeleagă
încă de la început că nu e vorba doar de a descoperi prin lectură

frumoasele

istorioare, basme sau legende ci în mare măsură se poate accede prin lectură la toate
cunoútinĠele. Astfel copiii obĠin informaĠii din toate domeniile: istorie, geografie,
biologie, astrologie, etc. fapt care-i va ajuta în formarea lor úcolară sau profesională.
Iată câteva trucuri pentru a-i atrage pe copii spre lumea cărĠilor:
amuzaĠi-vă jucând jocuri de cuvinte (Scrabble, cuvinte încruciúate etc.);
identificaĠi ce anume îi atrage pe copii úi încurajaĠi-i să citească cât mai
multe cărĠi din domeniul respectiv;
spuneĠi-le copiilor că vă place să-i vedeĠi citind;
lăsaĠi-le cărĠile la vedere prin casă căci le veĠi trezi curiozitatea;
obiúnuiĠi-i să nu renunĠe la povestea citită de dumneavoastră înainte de
culcare ci să o citească singuri;
mergeĠi la bibliotecă úi alegeĠi cărĠi împreună;
Obiectivul este ca lectura să ajungă a fi un gest natural ce-i va însoĠi pe copii
pe tot parcursul vieĠii.

Prof. Rodica Gavrilă
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VALENğELE FORMATIVE
ALE LECTURII EXPLICATIVE LA CLASELE I – IV
Lucia BUğIU
Cartea este cea mai fidelă, înĠelegătoare úi discretă prietenă a ta. ÎĠi răspunde cu răbdare la
întrebări úi poĠi citi de câte ori vrei, până ai înĠeles, fără să te ruúinezi de ignoranĠa ta. Ea nu se
supără úi nu te jigneúte, te aúteaptă credincioasă.
Familiarizarea elevilor cu cititul presupune în primul rând însuúirea tehnicii cititului, iar apoi
învăĠarea instrumentelor muncii cu cartea, a tehnicilor de folosire a cărĠii, ca mijloc de autoinstruire.
Dascălul lărgeúte orizontul cultural al elevilor, el este cel care poate dezvolta sau spori
atracĠia spre lumea cărĠilor, cel care îi învaĠă pe elevi să gândească singuri.
Obiectivele majore ale citirii sunt:
însuúirea de către elevi a mesajului unui text, a valorilor multiple ale acestuia
(cognitive, formativ-educative, cultural-artistice, stilistice etc.);
familiarizarea elevilor cu capacitatea de a se orienta în textul citit – cu instrumentele
muncii cu cartea.
Ele sunt inseparabile. Realizarea unuia în detrimentul sau prin neglijarea celuilalt ar avea
consecinĠe dăunătoare asupra elevilor.
ImportanĠa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică:
aspectul cognitiv: prin lectură elevii îúi îmbogăĠesc cunoútinĠele despre lume, despre
realitate;
aspectul educativ: lectura contribuie esenĠial la educarea copiilor în dimensiunile etice úi
estetice;
aspectul formativ: lectura are drept consecinĠă formarea úi consolidarea deprinderilor de
muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaĠiei, a capacităĠii de exprimare corectă úi
expresivă.
Lectura explicativă1
Pentru a-i familiariza pe elevi cu instrumentele muncii cu cartea trebuie apelat la o metodă –
lectura explicativă – o îmbinare a lecturii (a cititului) cu explicaĠiile necesare, care împreună duc,
în cele din urmă, la înĠelegerea mesajului textului.
Lectura explicativă reprezintă un instrument de lucru folosit de învăĠători, spre a dezvălui
elevilor conĠinutul unui text citit úi valorile lui multiple.
Lectura explicativă e un complex de metode deoarece face apel la conversaĠie, la
explicaĠie, la povestire, chiar la demonstraĠie.
Lectura explicativă este un fel deosebit de analiză literară a textelor pe care le citesc
elevii din ciclul primar, adaptată la nivelul capacităĠilor lor intelectuale.


1

Ion ùerdean – Metodica predării limbii române la clasele I – IV - manual pentru liceele pedagogice, specializarea
învăĠători – Editura Didactică úi Pedagogică – 1978, pag. 56 – 59
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Componentele lecturii explicative:
activitate de pregătire a elevilor în vederea lecturii, care are menirea de a introduce
elevii în
atmosfera generală a textului, în problematica lui. Această pregătire urmăreúte úi
trezirea interesului elevilor pentru text, crearea unui fond afectiv adecvat, pe care să
se desfăúoare lecĠia de citire.
Pregătirea pentru citire se poate realiza prin:
 conversaĠie adecvată
 povestirea învăĠătorului (atunci când elevii nu cunosc faptele necesare
înĠelegerii textului),
 pe baza observaĠiilor úi impresiilor elevilor (realizate prin contactul lor
nemijlocit cu realitatea despre care vor afla prin citirea textului),
 pe baza unor expuneri libere ale elevilor (atunci când observaĠiile úi
impresiile lor sunt mai puternice).
 intuirea unor tablouri, a unor ilustraĠii,
 prezentarea unui diafilm sau cu ajutorul altor mijloace audiovizuale.
Etapele sau componentele lecturii explicative prin care se face receptarea mesajului
textului2:
citirea integrală a textului;
citirea pe fragmente úi analiza acestora,
activitatea în legătură cu planul textului,
conversaĠia generalizatoare cu privire la conĠinutul textului,
reproducerea textului pe baza planului, printr-o exprimare pe cât posibil
originală,
citirea de încheiere.
Componentele lecturii explicative trebuie folosite în mod diferit, în funcĠie de specificul
fiecărui text úi atrage după sine marea diversitate a lecĠiilor de citire. În organizarea úi desfăúurarea
lecĠiilor nu se pot stabili structuri general valabile, obligatorii în toate cazurile.
Problema principală în folosirea lecturii explicative este tocmai de a asigura pentru fiecare
text un echilibru corespunzător între componentele lecturii explicative pentru a putea fi
valorificate în mod deplin valenĠele multiple ale textului citit.
LecĠiile de citire au úi rolul de a familiariza elevii cu tehnici ale muncii cu cartea, care să le
permită să se orienteze úi independent în textul citit.
Sarcina învăĠătorului este úi familiarizarea elevilor cu valorile informative formativeducative, artistice ale unui text, precum úi cu instrumentele muncii cu cartea. Calea este aceeaúi:
lectura explicativă.
Lectura explicativă úi tehnicile muncii cu cartea3
Forme de muncă independentă ce pot fi utilizate la lecĠiile de citire:
Lectura integrală a unui text - elevii pot fi orientaĠi să reflecteze asupra ideii de
bază ce se desprinde din text, eventual asupra structurii textului, a imaginilor artistice etc.

2

Anca Sîrghie – Metodica predării limbii úi literaturii române în învăĠământul preúcolar úi primar – Editura „Alma
Mater”, Sibiu, 2009, pag. 153
3
Anca Sîrghie – Metodica predării limbii úi literaturii române în învăĠământul preúcolar úi primar – Editura „Alma
Mater”, Sibiu, 2009, pag. 159 – 162
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Prima lectură integrală a unui text poate fi realizată, fie ca temă pentru acasă, fie
în clasă. Nu orice text poate fi însă dat pentru a fi citit independent.
Determinarea structurii unui text, a părĠilor sau fragmentelor sale este o activitate
destul de dificilă nu numai pentru elevi ci úi pentru cititorii cu experienĠă. Pentru a uúura această
operaĠie se poate apela la delimitarea fragmentelor după criteriul logic, fiecare fragment constituind
o unitate logică în structura întregii lecturi.
Delimitarea fragmentelor depinde de specificul textului, de genul sau specia
căreia îi aparĠine.
Cele mai multe texte (chiar cele din manualele de citire) pot fi delimitate în
fragmente după criterii determinate fie de structura lor internă, fie de însăúi desfăúurarea
acĠiunii. Astfel, unele texte sunt concepute după structura clasică a unei compoziĠii: introducere,
cuprins, încheiere, sau cadrul general al desfăúurării acĠiunii. Marcarea limitelor fragmentelor
poate fi făcută în funcĠie de deplasarea în spaĠiu a acĠiunii sau de succesiunea ei în timp.
Se poate apela la unele puncte de sprijin pentru elevi – idei principale formulate
dinainte, fie în manual, fie de către învăĠător. Numărul ideilor arată numărul fragmentelor,
elevii orientându-se în fragmentarea textului-după ideile principale.
Momentul cel mai important al unei lecĠii de citire este analiza textului pe
fragmente - sarcină prioritară a citirii. Este cel mai de seamă instrument al muncii cu cartea,
formând capacitatea cititorului de a se orienta în mod independent într-un text.
Efectuarea independentă a analizei unui fragment presupune formularea prealabilă
a unor cerinĠe care să fie cunoscute úi urmărite de elevi.
Îndrumarea atentă a elevilor în timpul cât ei lucrează independent este obligatorie úi
trebuie făcută în mod diferenĠiat, chiar individualizat, în special elevii care întâmpină greutăĠi, cei
care au un ritm mai lent de citire.
Citirea úi analiza independentă a unui fragment este urmată de verificarea măsurii în
care elevii au înĠeles conĠinutul esenĠial al fragmentului, de comentarea acestuia în vederea
valorificării depline a conĠinutului lui.
O formă eficientă de muncă independentă o constituie citirea în gând, în scopul
selectării cuvintelor úi expresiilor noi. A lucra pe text în mod independent cu elementele de
vocabular înseamnă a căuta sensul unor cuvinte sau expresii, mai întâi în contextul întâlnit în
manual, iar apoi a le introduce în contexte noi. De aceea, o asemenea activitate trebuie să
urmărească mai ales punerea elevilor în situaĠia de a opera în mod independent cu noile achiziĠii,
prin introducerea lor în alte construcĠii de limbă.
Citirea în gând în scopul reproducerii orale a unui text, integral sau parĠial, constituie o
formă de muncă independentă cu o mare valoare instrumentală. Spre deosebire de prima citire,
citirea în gând urmează după analiza textului, după cunoaúterea integrală a conĠinutului lui. De
aceea, citirea în gând în scopul reproducerii orale a textului nu solicită un prea mare efort din partea
elevilor. Ea poate fi chiar relaxantă, după efortul depus în etapele precedente. Valoarea ei
constă în aceea că elevii exersează independent citirea în gând, forma cea mai productivă a citirii, că
având drept obiectiv úi reproducerea conĠinutului textului, angajamentul lor în realizarea actului
complex al citirii este deplin. În plus, elevii vor realiza, tot în gând, reproducerea orală, într-o
expunere originală, noile achiziĠii fiind deci un bun propriu, cucerit prin efort personal úi, în
consecinĠă, ele vor fi durabile.
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Frecvent úi cu rezultate bune se pot folosi răspunsurile — orale sau scrise — la
întrebările sau temele formulate la sfârúitul unor texte sau la cele fixate de învăĠători. Calitatea
întrebărilor úi a temelor, indiferent că sunt, formulate de manual sau de învăĠător, este dată de
măsura în care ele solicită efort de gândire din partea elevilor. Întrebările al căror răspuns se află
gata formulat în textul citit, iar elevilor le rămâne simpla sarcină să-l reproducă mecanic au o
valoare limitată doar la aspectul informaĠional, fără a le angaja resorturile formativ-educative. Unele
întrebări sau teme solicită un răspuns concis, altele se pretează la o dezvoltare mai amplă a
răspunsului. În cel cel-al doilea caz sunt evidente posibilităĠile de a se formula răspunsuri cu un mai
înalt grad de originalitate.
Lectura explicativă úi formele muncii independente la citire, nu sunt scopuri în sine; ele
nu reprezintă doar simple modalităĠi de organizare úi desfăúurare a lecĠiilor de citire, ci calea cea
mai eficientă de a-i învăĠa pe elevi cum să înveĠe prin intermediul cărĠii.
Lectura explicativă úi varietatea textelor de citire4
FuncĠia instrumentală a citirii, ca disciplină úcolară în ciclul primar, se referă la însuúirea de
către elevi a instrumentelor muncii cu cartea. Un cititor ajunge, în mod inevitabil, în faĠa unei
mari diversităĠi de genuri úi specii literare.
Procesul familiarizării elevilor cu tehnicile muncii cu cartea trebuie să includă úi formarea
capacităĠii ele a folosi aceste tehnici potrivit genului úi speciei căreia îi aparĠine fiecare operă citită.
Elevii operează cu elementele lecturii explicative, deci cu instrumente ale muncii cu cartea, pe texte
extrem de diferite. Ceea ce va deosebi modul de abordare a textelor de citire în funcĠie de specificul
lor nu este metoda, care rămâne aceeaúi, lectura explicativă, ci ponderea diferită pe care o vor avea
diversele componente ale lecturii explicative, în funcĠie de particularităĠile fiecărui text.
Familiarizarea elevilor cu unele tehnici eficiente de activitate cu cartea trebuie rezolvată,
prin urmare, pornindu-se de la diversitatea textelor de citire care este extrem de mare úi oferă largi
posibilităĠi de a-i pune pe elevi în situaĠia să opereze cu instrumentele muncii cu cartea în condiĠii
diferite, în funcĠie de specificul fiecărui text.
Trebuie avut în vedere că nu există genuri pure; deseori în aceeaúi creaĠie apar elemente
specifice fiecărui gen literar. O pondere însemnată o deĠin, în manuale úi în general în lecturile
úcolarilor mici, textele cu caracter epic. În ce priveúte conĠinutul lor acesta înfăĠiúează fie aspecte
din viaĠa copiilor sau adulĠilor, fie momente din trecutul sau prezentul patriei etc.; basmele,
poveútile úi povestirile fac parte, de asemenea, din lecturile preferate ale úcolarilor. Acest conĠinut
obligă la o tratare diferenĠiată a textelor respective. În lectura preferată a elevilor există numeroase
texte cu conĠinut istoric înfăĠiúând momente glorioase din trecutul neamului úi din prezentul
luminos al patriei. Ele se încadrează în genul epic, dar au un specific anume, determinat de marea
lor forĠă evocatoare. Unele momente din istoria patriei úi a poporului nostru sunt înfăĠiúate sub
forma legendelor; alte texte istorice, realizate de maeútri ai scrisului românesc, au o mare valoare
artistică, presupunând o abordare specifică. Pot exista texte cu conĠinut istoric „pur", care îi apropie
pe elevi de manualul de istorie. Elevii fac, deseori, lectura unor texte care evocă viaĠa, activitatea úi
opera unor personalităĠi marcante din istoria culturii româneúti sau universale.
Textele care creează dificultăĠi mai mari în înĠelegerea lor sunt cele care aparĠin genului
liric. Ele au o pondere mai mică în manualele úcolare de citire dar valoarea lor este incontestabilă

4

Ion ùerdean – Metodica predării limbii române la clasele I – IV - manual pentru liceele pedagogice, specializarea
învăĠători – Editura Didactică úi Pedagogică – 1978, pag. 60 – 64
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úi, în ciuda dificultăĠilor pe care le impun, creează satisfacĠii deosebite. Asemenea texte urmăresc
dezvoltarea unor trăiri emoĠionale. ÎnĠelegerea mesajului unui text liric cere un efort suplimentar,
care poate fi însă depăúit printr-o orientare corectă a lecĠiilor respective.
În lectura elevilor se întâlnesc úi texte cu conĠinut útiinĠific, a căror pondere este însă mult
diminuată în manualele de citire, în condiĠiile în care există manuale speciale de cunoútinĠe despre
natură. Unele din aceste texte, chiar dacă din punctul de vedere al conĠinutului informaĠional au un
caracter „útiinĠific" în privinĠa formei sunt totuúi literare.
Pe lângă categoriile de texte amintite, un loc aparte îl ocupă fabulele, care aparĠin de fapt
genului epic (relativ puĠine în manualele úcolare), ghicitorile, zicătorile ú.a.
Educarea elevilor prin intermediul lecturii porneúte de la premisa că accesibilitatea úi
evitarea supraîncărcării elevilor nu exclude punerea lor în contact cu o literatură de valoare,
adresată anume copiilor. ùcolarii mici sunt capabili să înĠeleagă úi să guste o creaĠie de un nivel
artistic elevat. Accesibilitatea devine nu atât o chestiune de conĠinut cât mai ales de metodă.
Metoda rămâne aceeaúi: lectura explicativă. Ceea ce trebuie să apară însă diferit este
ponderea diferită ce trebuie asigurată fiecărei componente a lecturii explicative.
Folosirea lecturii explicative la analiza textelor care conĠin o naraĠiune
Textele cele mai numeroase úi mai accesibile pentru elevii din ciclul primar aparĠin genului
epic.
După o primă lectură (care poate fi repetată până la însuúirea sumară a conĠinutului), se
stabileúte că în textul respectiv se povesteúte ceva (o întâmplare, o acĠiune). După aceasta se pot
adresa întrebările:
—
Cine povesteúte? (autorul)
—
Cine săvârúesc faptele, întâmplările povestite de autor? (se numesc personajele,
individuale úi colective).
Astfel se poate stabili de la început că e vorba de un text în care se povesteúte ceva, în care
apar personaje, care participă la aceste întâmplări. În aceste texte autorul redă faptele săvârúite de
personaje, povestind; de cele mai multe ori el nu participă la acĠiune.
Copilul poate înĠelege úi gusta cu mai multă plăcere textul, dacă e condus să intuiască
gradaĠia interioară a acĠiunii, desfăúurarea, mai mult sau mai puĠin dramatică, a acesteia. El
urmăreúte „cu sufletul la gură" conflictul dintre bine úi rău în basme, în legende, în povestiri unde
aceste două elemente contradictorii sunt mai bine conturate úi se bucură sincer de succesul binelui,
fiind tot timpul alături de eroul, preferat. Există deci o participare activă, determinată, s-ar putea
spune, de tendinĠa înnăscută de a dori triumful binelui. Această tendinĠă firească a copiilor poate fi
utilizată ca punct de plecare pentru înĠelegerea modului în care autorul unei povestiri, al unui basm
sau legende îúi organizează gradat desfăúurarea acĠiunii, până la punctul culminant, care în mod
firesc îi atrage cel mai mult pe copii úi apoi până Ia deznodământ, care dă satisfacĠia deplină a
triumfului binelui asupra răului.
Deseori timpul nu prezintă interes, deoarece faptele úi caracterele înfăĠiúate sunt general
valabile, fiind manifestări ale unor atitudini fundamentale ale omului în faĠa vieĠii (munca, hărnicia,
lenea, lăudăroúenia, minciuna etc.), iar comentariul asupra expoziĠiunii poate fi orientat în acest
sens.
ÎnvăĠătorul poate atrage atenĠia elevilor că adeseori încă de la începutul textului scriitorul
simte nevoia să prezinte locul úi timpul acĠiunii úi principalele personaje, cu trăsăturile lor de
caracter definitorii, potrivit cărora acĠionează.
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Intriga textului, al doilea moment al subiectului apare ca o motivare a acĠiunii ce urmează.
De cele mai multe ori însă intriga e un moment scurt al subiectului, care determină desfăúurarea
acĠiunii úi, uneori, chiar deznodământul. Acest moment se află, de obicei, imediat după stabilirea
locului úi timpului subiectului úi determinarea lui are menirea de a orienta, în continuare, atenĠia
elevilor asupra mersului acĠiunii.
Analiza desfăúurării subiectului este orientată, în continuare, spre receptarea úi înĠelegerea
punctului culminant, care este momentul cel mai captivant pentru orice cititor.
Analiza punctului culminant al unui text poate constitui un bun prilej pentru a evidenĠia
trăsături de înaltă Ġinută morală ale unor personaje, trăsături verificate tocmai în acest moment de
maximă încordare. Analiza punctului culminant oferă mari resurse educative, marcând
momente de maxime trăiri afective. În unele cazuri, punctul culminant dezvăluie resurse comice
care provoacă buna-dispoziĠie, dar care au úi valenĠe educative evidente.
Deznodământul unei naraĠiuni nu trebuie privit doar ca „sfârúitul acĠiunii''; el nu încheie
activitatea de analiză a textului, ci reprezintă un prilej în plus de reflecĠii care creează emoĠii,
satisfacĠii pentru triumful binelui, al adevărului. De aceea, discuĠiile referitoare la deznodământ
trebuie astfel dirijate încât elevii să vadă în rezolvarea conflictului expresia spiritului de dreptate
care caracterizează în general poporul nostru.
Deznodământul poate cuprinde sau poate fi completat cu o învăĠătură, o maximă sau un
proverb izvorâte din înĠelepciunea poporului nostru, din concepĠia lui sănătoasă despre viaĠă.
În aceste texte ideile principale se desprind din acĠiunea úi comportarea personajelor.
ConĠinutul (tematic, de idei etc.) poate fi desprins după parcurgerea integrală a textului.
—
Care este ideea centrală (principală) a textului ?
—
Ce alte idei se mai desprind din acĠiune ?
În continuare urmează analiza textului, pentru a se afla cum procedează autorul
(povestitorul) ca să poată transmite cititorului aceste idei (prin înfăĠiúarea unor momente, a unor
întâmplări legate de subiectul textului, de ideea sa de bază).
Celelalte momente ale lecturii explicative se desfăúoară în continuare, cu accent simultan pe
conĠinut úi formele de exprimare folosite de autor.
Analiza textelor cu conĠinut istoric
Elevii iau cunoútinĠă, în special prin conĠinutul unor texte de citire, de unele dintre cele mai
semnificative momente din istoria milenară a poporului român, fie află despre trecutul de luptă al
poporului nostru pentru libertate naĠională, dreptate socială úi progres. Contactul pe care elevii
ciclului primar îl fac cu unele dintre cele mai reprezentative momente din istoria poporului nostru,
încă din primele trei clase, în cadrul lecĠiilor de citire úi al altor forme de activitate uúurează
înĠelegerea cursului sistematic de istoria patriei, pe care elevii îi parcurg pentru prima dată în clasa a
IV-a.
Citirea textelor cu conĠinut istoric ajută la familiarizarea elevilor cu unele din cele mai
importante reprezentări úi noĠiuni istorice, cum sunt cele cu privire la cronologie (epocă, perioadă,
mileniu, secol etc.), referitoare la viaĠa economică (muncă, unelte de muncă), cu privire la
organizarea socială úi viaĠa politică (clase sociale, forme de stat, război drept úi război nedrept) etc.
în strânsă legătură cu reprezentările úi noĠiunile istorice, studiul istoriei în general, al istoriei patriei
noastre în special. Trebuie să-i conducă pe elevi la înĠelegerea, în măsura posibilităĠilor lor, a
interdependenĠei fenomenelor ce au loc în societate, a faptului că diferitele evenimente sociale sunt
datorate unor cauze bine stabilite, care pot fi nu numai cunoscute ci úi influenĠate.
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Pe de altă parte, cunoútinĠele de istoria patriei pe care úi le însuúesc elevii ciclului primar au
o valoare educativă cu totul remarcabilă. Dacă unele date, fapte sau noĠiuni istorice pot fi uitate,
semnificaĠia acestora, sensurile lor declanúează puternice trăiri afective, sentimente profunde de
dragoste faĠă de patrie, faĠă de popor.
Textele de citire cu conĠinut istoric urmăresc în maro măsură cultivarea unor sentimente
nobile, în special a patriotismului. Sentimentele se trăiesc. Se formează trăirile afective adecvate,
care determină un comportament corespunzător.
Unele texte istorice sunt în proză, altele în versuri. Privite din această perspectivă, textele cu
conĠinut istoric determină o tratare diferenĠiată din punct de vedere metodic.
O categorie aparte a unor asemenea texte evocatoare, cu o mare forĠă educativă o constituie
legendele istorice. Explicând geneza unui lucru, a unei fiinĠe, a unui fenomen, caracterul aparte al
unui eveniment istoric, evocând isprăvi neobiúnuite ale unor eroi, atestaĠi sau nu de documente,
legendele apelează, de obicei, la elemente fantastice.
ExperienĠa acumulată în citirea legendelor istorice arată că soluĠia cea mai eficientă, care
asigură realizarea dezideratului amintit, este aceea ca primul contact al elevilor cu conĠinutul
legendei să fie realizat prin povestirea învăĠătorului. Aceasta favorizează, pe de o parte,
accesibilizarea înĠelegerii mesajului legendei, a conĠinutului ei, iar pe de altă parte asigură crearea
unui fond afectiv puternic, pe care se poate desfăúura, în continuare, activitatea de analiză a textului.
O povestire caldă, nuanĠată, expresivă, cu o intonaĠie adecvată, cu pauzele úi accentele
necesare, cu gesturile cele mai potrivite emoĠionează puternic úi menĠine atenĠia elevilor pe tot
parcursul ei.
Copiii îúi dau seama astfel că din legende istorice pot afla adevăruri despre trecutul
îndepărtat al poporului.
Folosirea lecturii explicative la analiza textelor din lirica peisajistă
Textele din lirica peisagistă sunt o categorie de texte care fac de asemenea apel la resorturile
afective ale personalităĠii. analiza lor are numeroase asemănări cu textele aparĠinând liricii
patriotice. Sentimentul naturii, care generează această creaĠie, se asociază cu dragostea de viaĠă, cu
admiraĠia pentru frumos, chiar cu patriotismul. Aceste tonalităĠi trebuie surprinse úi analizate cu
aceeaúi subtilitate cu care au fost exprimate de poet.
Aceste poezii nu pot fi încadrate în structura obiúnuită a unei lecĠii în care se citeúte un text
conĠinând o naraĠiune sau un text cu conĠinut literar, luat la modul general. Lectura explicativă,
analiză literară specifică folosită în modul cel mai firesc, în funcĠie de caracterul creaĠiei lirice, nu
numai că nu supraîncarcă elevii dar accesibilizează înĠelegerea mesajului unui asemenea gen de
text. Tratarea lor schematică, după structuri de lecĠii prestabilite, considerate ca fiind general
valabile le poate face însă de-a dreptul inaccesibile.
Analiza textelor de proză lirică
Cele mai multe creaĠii lirice sunt scrise în versuri. Există însă úi creaĠii în proză în care
scriitorul exprimă direct, prin intermediul imaginilor artistice, gândurile úi sentimentele sale.
Asemenea texte aparĠin prozei lirice.
În aceste texte predomină descrierea, ele fiind caracterizate prin înfăĠiúarea în proză a unor
tablouri din natură. Nici în aceste texte nu este vorba de acĠiune – subiect, de personaje, de
înfăĠiúarea unor întâmplări, evenimente etc. Fragmentele devin tablouri, iar „ideile principale" pot
apărea, eventual, sub forma titlurilor ce se dau tablourilor. Analiza acestora se face insistând asupra
înĠelegerii sensului figurilor de stil utilizate de autor, în special al metaforelor. ÎnĠelegerea sensului
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figurat al unor cuvinte si expresii nu se poate confunda cu însuúirea unor noĠiuni útiinĠifice; de
aceea, accesibilitatea unor texte în care predomină descrierea nu este dată decât în mică măsură, de
numărul metaforelor úi al celorlalte figuri de stil. Prin intermediul lor cititorul este pus în faĠa unor
minunate tablouri din natură, în faĠa unor străvechi monumente istorice, el vine în contact cu
oameni úi fapte din zilele noastre.
Dincolo de imaginile în sine, elevii trebuie conduúi să distingă sentimentul de încântare al
autorului, de admiraĠie în faĠa măreĠiei naturii, realizând un peisaj în care se topesc propriile sale
sentimente.
Misiunea dascălului
Dascălul are astfel dificila misiune de a-l întoarce pe cititor la carte folosind diverse
metode, cât mai active, mai antrenante úi mai atractive.
Datoria noastră rămâne promovarea unor soluĠii directe de stimulare a lecturii
încercând să ne optimizăm demersul educativ prin realizarea unui schimb de idei, de metode, de
activităĠi, de materiale didactice în sprijinul dezvoltării sferei motivaĠionale a elevului.
Lectura ne dezvoltă imaginaĠia úi creativitatea, treze te în noi sentimente diverse úi
profunde, ne arată experien e variate, personaje cu care uneori ne identificăm úi de care ne legăm
suflete te, crâmpeie din vie i trecute, dar care ne fac să înĠelegem cine suntem, de unde ne tragem.
Datoria úcolii este de a dezvolta gândirea, de a ghida úi canaliza eforturile, de a trezi
curiozitatea, astfel încât să experimentam úi singuri lumea cărĠilor úi să fim capabili să ne selectăm
propriile zone de interes.
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I
Importan
nţa educaţţiei fizice în şcoala din spitaal

Radu
u Domnarr

Inteeresul copiiilor pentru mişcare şii exerciţiu fizic este foarte maree în perioaada cicluluii
primar. Dee aceea eduucaţia fizicăă are un rool însemnatt în ceea cee priveşte iinfluenţa eii favorabilăă
asupra procesului de dezvoltare
d
ş fortificaree fizică a orrganismuluii. Este de assemenea un
şi
n instrumentt
m
să favoorizeze cunoaşterea coopiilor, adap
ptarea lor mai
m rapidă laa noile cerin
nţe şcolare,,
didactic menit
închegareaa colectivelor claselor şi formareea unui climat activ de
d muncă de bună în
nţelegere şii
întrajutorarre.
Treezirea interesului şi a dragostei faţă de mişcare,
m
faţă de sportt sunt determinate dee
personalitaatea, pricepeerea şi tactuul celui caree este chemaat să predeaa exerciţiile fizice la ceii mici.
Leccţia de educcaţie fizică la clasele I—IV trebu
uie să se deesfăşoare înntr-un climaat favorabill
pentru ca personalitaatea lor psihică şi bioologică, să se manifesste în mod natural. Acest
A
climatt
elimină în mare parte timiditatea,, stângăcia şi
ş teama uno
or copii faţăă de unele eexerciţii din lecţie.
ş activităţiile sportivee, integratee organic în
î viaţa şii
În zilele noasstre educaţţia fizică şi
c
n, cunosc o dezvoltare din ce în cee mai mare.
preocupăriile omului contemporan
Eduucaţia fizicăă şi sportull erau conssiderate acttivităţi minoore, dexteriităţi, ale planurilor dee
învăţământt, dar ideea a fost treptaat abandonaată.
Rollul educaţieei fizice şi al activităăţilor sportiive ca factori care poot asigura dezvoltarea
d
a
echilibrată şi armonioasă, fizică şi
ş morală, a fiinţei umaane, se recunnoaşte de căătre toţi facttorii care see
ocupă de pregătirea
p
şii formarea tinerelor
t
geeneraţii penttru viaţă, dee ocrotirea ssănătăţii şi combaterea
c
a
efectelor seedentarismuului şi a soliicitărilor unnilaterale specifice sociietăţii contem
mporane.
Eduucaţia fizicăă poate conntribui la frrânarea uno
or procese degenerativve cauzate de lipsa dee
solicitare la efort a unnor funcţii şii organe.
mul, solicităările psihicce mult mai
m intense,,
Acttivităţile prronunţat unnilaterale, sedentarism
alimentaţiaa din ce înn ce mai boogată şi abbundentă, liimitarea treeptată a efoortului şi mişcării
m
dinn
tehnicile de
d muncă şi din viaţa cotidiană, coonsecinţe a progresuluii tehnic şi şştiinţific, rid
dică tot maii
acut, în soocietatea nooastră, probblema consservării stărrii de sănăttate, a resttabilirii ech
hilibrului înn
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activităţile organismuului, dereglaat de efortuurile domin
nant intelecttuale şi de lipsa de mişcare.
m
Elee
î
a
ansamblu
dde activităţii corporalee
subliniază şi amplifică rolul edducaţiei fizzice şi al întregului
destinate fortificării
fo
organismuluui, întăririi sănătăţii, desstinderii şi reconfortări
r
ii, combaterrii efectelorr
nocive amiintite.
Soccietatea

coontemporannă contureaază noi asp
pecte privinnd contribuuţia educaţieei fizice şii

activităţiloor sportive la pregătireea pentru învăţătură
î
şi
ş muncă, întărirea
î
săănătăţii, dezzvoltarea şii
menţinereaa capacităţiii de învăţăătură şi muuncă prin organizarea
o
activităţiloor destinate fortificăriii
organismului, destindeerii şi reconnfortării psihhice şi fizicce.
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