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150 de elevi meşteşugari au sărbătorit "Bucuria Învierii", la ASTRA
de Ana Maria MĂTUŞOIU

26 aprilie 2013

Icoane pictate pe sticlă, iepuraşi, ouă încondeiate, felicitări şi desene. Acestea sunt doar câteva dintre
lucrările artistice care au putut fi admirate joi, începând cu ora 11, în foaierul Bibliotecii Judeţene Astra,
acolo unde a avut loc cea de–a doua ediţie a concursului naţional de creaţie artistico–plastică. "Bucuria
Învierii", este tema competiţei din acest an, organizată de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.1
Sibiu în parteneriat cu Asociaţia Creştin Ortodoxă Acord, în cadrul proiectului "Lăsaţi copiii să vină la
mine".
150 de participanţi, creatori a 300 de lucrări
Iniţiatorii proiectului, Ana Bozdoc şi Pr. prof. Marian Vlăduţ, sunt cei care au stabilit pe lângă criteriile
de participare, şi cele mai însemnate obiective ale concursului, iar acestea constau în cultivarea
sensibilităţii artistice a elevilor, educarea dragostei şi admiraţiei faţă de tradiţii, dezvoltarea capacităţii
de exprimare plastică, cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru diverse, încurajarea activităţilor
umanitare, prin ajutorarea copiilor proveniţi din familii defavorizate, încurajarea schimbului de
experienţă între şcoli. Unul dintre factorii cei mai importanţi s-a dovedit a fi însă, dezvoltarea şi
stimularea potenţialului creativ al copiilor cu dizabilităţi, întrucât elevii participanţi sunt copii cu
probleme speciale. Pe lângă asta, scopul organizatorilor a fost de a "implica şi motiva elevii în astfel de
concursuri", a mărturisit Pr. Prof. Marian Vlăduţ.
În concurs s-au înscris 150 de elevi, iar dacă unii au participat cu o singură lucrare, au fost şi tineri care
au pus la bătaie mai multe creaţii. Aşa se face că, organizatorii au trebuit să selecteze cele mai
desăvârşite opere, dintr-un număr de 300 de realizări artistice. Elevii înscrişi provin din Dumbrăveni,
Mediaş, Turnu Roşu, de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr, 1 şi nr. 2. Fiecare a avut
posibilitatea să dea frâu liber creativităţii, întrucât, competiţia din acest an a inclus cinci secţiuni, toate
specifice sărbătorilor pascale: icoane, ouă încondeiate, felicitări, colaje şi desene. Iar cum concurenţii au
fost numeroşi, lucrările la fel, organizatorii au putut să realizeze şi o expoziţie care a cuprins toate
creaţiile tinerilor meşteşugari.
Înmânarea premiilor
Cu toate că pentru realizarea lucrărilor, elevii au pus suflet, muncă şi imaginaţie, organizatorii nu au
avut posibilitatea să îi premieze pe toţi, întrucât bugetul alocat premiilor a fost de doar 500 de lei. Au
avut parte însă, de aplauze şi felicitări cu toţii. S-au acordat mai multe premii unu, doi şi trei, care au
constat în bani şi diplome, dar au fost înmânate şi menţiuni, iar câştigătorilor acestora le-au fost oferite
diplome şi ghiozdane. Cei care au primit premiul întâi pentru icoane sunt Emilian Jiga şi Emanuel Jiga,
amândoi elevi la CSI, nr. 1. Distincţia secundă le-a fost acordată elevilor Cristina Juncan şi lui Rupi
Samu, de asemnea, elevi la CSI, nr. 1. Pentru premiul al treilea au fost convovaţi Ana Zămărcău şi
Rodica Jiga. La categoria felicitări au fost premiaţi Mădălina Breica şi Gabriel Popa. Şi categoriile
desene şi colaje au avut premiaţi, iar printre aceştia îi amintim pe Andreea Muntean, Alisa Steluţa
Blăjan şi Moater Ilie.
Menţiuni au fost oferite pentru Alina Muntean, Teodora Maur, Cristina Hâncean, Maria Boldi şi Alin
Micu.
Alături de organizatori, colaboratorii au avut un rol meritoriu în desfăşurarea concursului. Aceştia sunt:
Silvana Şerb, Ana Purcia, Daniela Moldovan, Daniela Bărdaş, Corina Frântu, Rita Beleţ şi Dan Kondor.
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Acordarea premiilor în cadrul concursului “Bucuria Învierii”- 5 martie 2013
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Asociaţia “ACORD” a luat fiinţă în anul 2006,
21 noiembrie, când sărbătorim intrarea în
biserică a Maicii Domnului. Asociaţia are mai
multe proiecte, din care: “Lăsaţi copiii să vină
la mine” – coordonat de pr. Vlăduţ Marian –
şi “Un pacheţel de mâncare pentru fiecare” –
coordonat de prof. Făgeţan Rodica, în
colaborare cu CSEI Nr.1 Sibiu. În fiecare an,
Asociaţia a oferit sprijin material şi financiar
elevilor CSEI Nr. 1 Sibiu. Până în prezent,
valoarea donaţiilor se ridică la peste 20 000
lei, reprezentând bani, alimente, haine,
rechizite şcolare şi premii. Proiectele vor
continua şi pe parcursul următorilor ani.

Pr. Vlăduţ Marian
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Complexul Naţional Muzeal Astra, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, a
organizat, în perioada 2 - 4 aprilie 2013, cea de-a XVIII-a
ediţie a fazei judeţene a Olimpiadei „Meşteşuguri artistice
tradiţionale”. Aici au participat toţi cei care se pricep la
confecţionat instrumente muzicale, la pictat icoane pe lemn
sau sticlă, încondeiat ouă sau împletit nuiele, olărit, ţesut,
brodat, confecţionat podoabe sau măşti, cojocărit, sculptură
în lemn sau prelucrare şi decorare a metalelor.
Organizat anual, evenimentul are ca scop promovarea
tradiţiilor populare româneşti în rândul copiilor şi încurajarea
dezvoltării diferitelor talente artistice.
Elevii s-au prezentat cu produse brute sau semifinite pe
care le-au desăvârşit în timpul concursului. Ei au trebuit să
demonstreze că posedă cunoştinţe temeinice legate de
practicarea meşteşugurilor, că stăpânesc practic tehnicile
privind confecţionarea, modelarea şi decorarea artistică a
produselor, conform tradiţiei.
Pentru prima
dată, şcoala noastră a participat la secţiunea
Icoane pe sticlă, cu trei elevi din clasa a II a A:
Boţoman Denisa, Jiga Bianca şi Jiga Emilian.
Aceştia, după ce şi-au ales modelul:
- au trasat pe spatele foii inversul desenului
(negativul)
- au degresat sticla cu o soluţie de curăţat
geamuri, ulterior au şters geamul până a fost uscat
- au pus inversul desenului pe spatele
sticlei şi cu o pensulă subţire au trasat desenul cu
tuş negru.
- au fixat desenul cu o soluţie de lac
transparent în amestec cu diluant nitro
- următorul pas a fost pictarea, care se face cu culori tempera de calitate bună, cu culorii vii,
ţinându-se cont de maniera de pictură bizantină şi tema pe care o tratează
Jurizarea a fost asigurată de o comisie constituită din specialişti ai Complexului Naţional Muzeal
ASTRA Sibiu şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sibiu - prezidată de prof.univ.dr.Ilie Moise. În
urma jurizării, cei trei elevi au obţinut premiul al III lea.
Boţoman Denisa – cu icoana “ Maica Domnului
cu pruncul Iisus Hristos”
Jiga Bianca – cu icoana “Maica Domnului
îndurerată”
Jiga Emilian – cu icoana “Răstignirea”
Cu acest prilej, copiii şi-au îmbogăţit cultura
generală aflând semnificaţia cuvântului “icoană”, care provine din grecescul eikon şi semnifică un
portret, dar nu un portret al laturii fizice, ci al celei transcedentale, destinat să comunice spiritului,
într-o redare nu a materiei, ci a conţinutului care se găseşte dincolo de făptura fizică.

Profesor: Corina Frîntu
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COMENIUS MULTILATERAL
” Maladjusted Youth – Social Incluzion Through Sport Activities ”
Sibiu
În perioada 11.03-15.03.2013 a avut loc la Sibiu penultima întâlnire din cadrul
proiectului multilateral Comenius ”Maladjusted Youth – Social Inclusion Through Sport
Activities” la această întâlnire au participat parteneri din Turcia, Germania și Polonia.
Pe perioada întâlnirii au avut loc mai multe vizite la școli, grădinițe, centre pentru
copii cu cerințe speciale, precum și câteva obiective turistice din orașul Sibiu.
De asemenea, au avut loc ședințe de lucru, iar elevii
participanți la proiect au ținut o lecție demonstrativă de
volei sub îndrumarea profesorilor : Adriana Cioroagă,
Mihaela Mureșanu, Ionuț Mihăilă.
Această lecție a reprezentat o oportunitate pentru elevi
de a socializa și de a-și îmbunătăți cunoștințele de limba
engleză.
În ultima zi a întâlnirii, atât
elevii cât și profesorii
au participat la o excursie
la Păltiniș.

Întocmit de
prof. Adriana Cioroagă
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COMENIUS MULTILATERAL
” Maladjusted Youth – Social Incluzion Through Sport Activities ”
Turcia
Întâlnirea finală din cadrul proiectului multilateral Comenius ” Maladjusted Youth – Social
Incluzion Through Sport Activities ” a avut loc în perioada
17.06-21.06.2013 în orașul Kutahya, Turcia. La această
întâlnire au participat partenerii din Germania, Croația și
Polonia, iar din
partea țării noastre:
prof. Opriș Laura,
prof. Nan Nicoleta, prof. Mureșanu Mihaela, prof.
Herțoiu Maria, prof. Mihăilă Ionuț, prof. Kondort Dan.
Principalele obiective ale acestei întâlniri au fost:
- participare la seminar, în cadrul căruia coordonatorii de
proiect

au

prezentat

concluziile

după

desfășurarea timp de doi ani a activităților
sportive desfășurate în fiecare țară;

- vizită la școli și obiective turistice din orașul
gazdă;
- întâlnirea coordonatorilor de proiect pentru
punerea la punct a ultimelor detalii pentru
întocmirea raportului final.
prof. Mihăilă Mihai Ionuț

12

Revenire la cuprins

MEN in BLACK

MEN in BLACK

MEN in BLACK
Începutul anului şcolar 2012-2013 mi-a îmbogăţit viaţa cu o experienţă...inedită! Dacă anul
trecut v-am împărtăşit câte ceva din experienţa acumulată în cadrul unei mobilităţi individuale,
Comenius, granturi - de care, cu siguranţă aţi auzit cu toţii, în această toamnă am făcut o incursiune
într-un program de educaţie non-formală!
În perioada 31.08.2012 - 8.09.2012 am participat la cursul cu titlul Men in Black, care s-a
desfăşurat în localitatea Chocerady, Republica Cehă, localitate situată la cca. 43 de km de oraşul
supradenumit „Oraşul de aur”, Praga. Training-ul a fost organizat de DO SVETA în colaborare cu
alte câteva instituţii. Această asociaţie desfăşoară activităţi de formare, iar în cadrul ei, majoritatea
formatorilor sunt profesori care utilizează metode de învăţare experienţială şi psihoterapeuţi. Au
participat 26 de persoane din 6 țări: Cehia, Italia, Lituania, România, Turcia şi Ungaria, iar limba de
desfăşurare a cursului a fost engleza. Acest lucru a fost posibil datorită programului european în
domeniul tineretului, Tineret în Acţiune.
În explicaţia titlului se porneşte de la premisa că
în orice grup există indivizi ce reprezintă „oaia neagră”,
de aceea organizatorii au ales numele sugestiv de „Men
in Black.”
Scopul training-ului a fost acela de a dezvolta
competențe specifice pentru a sprijini relații sănătoase
în cadrul
grupului
sau
al
clasei. Obiectivele au vizat identificarea unor
modalităţi de a gestiona mai bine relaţiile dintr-un
grup, de a descoperi modul cum apare
violenţa/agresiunea şi cum să reacţionăm la ea.
Programul cursului a îmbinat aspecte teoretice
și practice, punctând teme şi activităţi legate de: cum
să sprijinim relaţiile pozitive într-un grup, modul de
abordare a conflictelor în cadrul grupului, cum să
descoperim agresorii şi cum să intervenim, modalităţi de prevenire a violenţei folosite în Cehia,
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îmbunătăţirea abilităţilor în munca cu tinerii, învăţarea unor noi tehnici şi abordări în munca cu
grupul, prezentarea unor metode atractive şi interactive în cadrul procesului normal de învăţare,
tehnici de învăţare prin experienţa la clasă, jocuri relevante pentru a sprijini relaţii deschise şi
creative în cadrul grupurilor şcolare, tehnici pentru a descoperi şi diagnostica nivelul de
agresiune/violenţă şi de a ajuta modul de restabilire a relaţiilor într-un grup.
Am învățat noi tehnici de mediere, atunci când agresiunea este la început și tehnici
psihologice de diagnosticare.
S-au utilizat metode diverse: jocuri psihologice, tehnici de învăţare prin experimentare,
ateliere de lucru, discuţii în grupuri mici, dezbateri, joc de rol, problematizare.
În cadrul acestor zile de training, una a fost destinată vizitării capitalei, Praga, un minunat
oraş, cu o arhitectură ce îmbină stil baroc, gotic, al timpului renaşterii sau al artei moderne, care m-a
impresionat puternic: Castelul, Catedrala Sf. Vit, Podul Carol, Ceasul Astronomic, Biserica Sf.
Nicolae, muzeul Franz Kafka...

Acest curs a reprezentat o oportunitate de a întâlni profesionişti din alte ţări şi de a face
schimb de experienţă, de a împărtăşi opinii, cunoştinţe şi realităţi din ţările fiecărui membru
participant, de a dezvolta competenţele de a conversa într-o limbă străină, de a avea contact cu o
altă cultură europeană.

Cursurile de instruire promovează inițiativa și creativitatea participanților și au un impact
direct asupra activității viitoare, cum ar fi organizarea unor proiecte de calitate și furnizarea de
experiențe de învățare interculturală și non-formală pentru tineri.
Prof. Cosmina-Diana Păvăluc, C.S.E. I. Nr.1, Sibiu
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Mobilitate individuală de formare Comenius
realizată de Daniela Kondort, profesor psihopedagog la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Nr.1 Sibiu.
Începutul lunii iunie al acestui an a prilejuit pentru mine şi alţi şase profesori din trei ţări
europene, România, Finlanda şi Estonia, participarea la stagiul de formare „Învăţarea socială şi
emoţională: Trăieşte puterea educaţiei”, prin intermediul granturilor puse la dispoziţia profesorilor
de Comisia Europeană în Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Formarea a fost organizată
de instituţia neguvernamentală Sinthesys Centre for Research and Education din Limasol şi face
parte dintr-o strategie de dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor prin proiecte de anvergură
europeană.
Conţinutul formativ al cursului a inclus structurarea cunoştinţelor teoretice din domeniul
interacţiunii sociale şi inteligenţei emoţionale în sprijinul dezvoltării şi învăţării sociale şi
emoţionale a elevilor, cât şi exersarea de către profesorii cursanţi a unor metode şi tehnici de
dirijare a învăţării prin creativitate, expresivitate şi autocunoaştere. Cursul a propus achiziţia de
cunoştinţe şi aptitudini extinse din domeniul utilizării inteligenţei emoţionale şi sociale în învăţare,
mijlocindu-se de seminarii, ore de curs, stagii practice,
discuţii de grup şi alte lucrări de formare.
Punctele de interes ale cursului cuprind metode
inovative de stimulare a interacţiunilor sociale cum
sunt tehnicile de ice-breaking şi secvenţele de activare
şi energizare a grupului prin jocuri educaţionale,
dramatizare şi jocuri de rol şi alte căi inedite de a
învăţa.

Formarea a prilejuit o dinamică inedită a grupului
de cursanţi a oferit posibilitatea stabilirii de noi
punţi de comunicare, schimb de experienţă între
profesori reprezentanţi ai diferitelor sisteme de
învăţământ, culturi, comunităţi. Cunoaşterea
specificului cultural al comunităţii şi al ţării gazdă a
fost completat de vizitarea unor puncte de interes
cultural, de contactul direct cu comunitatea locală,
cu tradiţiile cipriote.
Participarea la acest stagiu de formare a constituit o oportunitate unică de a mă dezvolta
profesional şi îmi doresc ca şi alţi profesori care încă nu au accesat aceste programe să se
documenteze pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale (www.llp-ro.ro) pentru a consulta oferta
generoasă de cursuri din baza de date europeană şi să-şi depună candidatura. Este o experienţă unică
prin care te dezvolţi atât în plan personal, dar mai ales profesional.
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PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII PROGRAMUL SECTORIAL
MOBILITATE INDIVIDUALĂ DE FORMARE CONTINUĂ

COMENIUS
”SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING: EXPERIENCE
THE POWER OF EDUCATION! ”
VIOLENȚĂ / NONVIOLENȚĂ
În cadrul activităților de diseminare a cursului “Social and emotional learning: Experience the
power of education!” la care am participat în Cipru, în perioada mai – iunie 2012, am desfășurat în Școala
Gimnazială Radu Selejan atelierul psiho-educativ cu tema: Violență/Nonviolență”.
Concepția activității și modul în care aceasta s-a desfășurat a venit în sprijinul elevilor clasei a VIIIa A, în rândul cărora au fost semnalate în acest an unele situații cu caracter violent. Au fost prezenți 17 elevi
cu abateri comportamentale, însoțiți de dirigintele clasei – d-na profesor Dana Bălibanu.
Obiectivele activității au vizat:
•

•

Dezvoltarea abilităților intrapersoanle:
- cunoașterea de sine,
- încrederea și respectul de sine,
- reducerea impulsivității,
- gestionarea conflictelor,
- exprimarea de sine adecvată în
contextele școlare și de viață.
Dezvoltarea abilităților interpersonale
- capacitatea de a-l asculta pe celălalt,
- comunicarea eficientă în contexte diverse,
- empatie,
- relaționarea optimă cu autoritatea,
- buna capacitate de cooperare cu egalii.
Atelierul a cuprins mai multe activități de tip experiențial - psihodramtic:
-

-

Activități de ”spargere a gheții” și de activare psihomotrică – având rolul de antrenare a participanților și
de a crea un climat destins în vederea bunei
desfășurări a atelierului;
”Mașinuțele” – care vizează dezvoltarea încrederii în
celălalt și provocarea asumării răspunderii;
Exerciții pentru cunoașterea celuilalt – ce facilitează
interacțiunea interpersonală, exersarea
capacității de exprimare și antrenarea empatiei;

Jocuri de rol, inversiuni de rol, ”playback theater”,
activități care vizează experimentarea transpunerii substitutive în psihologia altui personaj;
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- Activități psihologice mai complexe în care - din rolurile de: elevi violenți, elevi abuzați, părinți,
profesori – participanții au explorat diferite tipuri de emoții, trăiri, reacții, atitudini și comportamente, a
căror sens și semnificație au fost desprinse din analiza ulterioară.
În cadrul unor scenete concepute și
dramatizate de către elevi, au fost puse în evidență
cele mai frecvente tipuri de comportament: pasiv,
agresiv și asertiv – cu caracteristicile, avantajele și
dezavantajele fiecăruia dintre ele.
Elevii au exersat în mod special
comportamentul asertiv, responsabil. Ei au
conștientizat
avantajele
atitudinii
asertive
exprimate în termeni de: evitarea conflictelor,
prevenirea
reacțiilor
defensive,
evaluarea
comportamentului, autocontrol.
Toți elevii s-au implicat în activitățile propuse în cadrul atelierului care s-a desfășurat pe parcursul a
două ore. În finalul activității, elevii au apreciat ca fiind cel mai valoros și mai eficient
comportamentul ASERTIV în care:
1.
2.
3.
4.
5.

problema este discutată,
drepturile proprii sunt susținute,
fiecare își alege activitatea (ce dorește să facă),
este stimulată încrederea în sine,
fiecare recunoaște și respectă atât drepturile sale
cât și pe ale celorlalți.

Acest atelier de învățare socială și emoțională cu tema
VIOLENȚĂ / NONVIOLENȚĂ
a oferit participanților posibilitatea să exploreze, să înțeleagă și să cunoască diferite tipuri de comportamente
și resorturile psihologice implicate în acestea, să se
cunoască mai bine la nivel inter-personal dar și
intra-personal și să își dezvolte unele abilități de
comunicare, empatie și de exprimare de sine
adecvată în contextele școlare și sociale.

Psiholog Elena Brănici
Profesor de sprijin - CSEI NR. 1, Sibiu
Școala Gimnazială ”Radu Selejan”
Sibiu
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În perioada 1-06.07.2013, prof. logoped Maria Herţoiu şi prof. psihopedagog Bianca Felderă
la C.S.E.I. Nr. 1 Sibiu am participat la un curs Comenius de formare continuă în Collodi, Italia.
Cursul de formare "ARTinED: A New Approach to
Education Using the Arts - ARTinED: O nouă abordare a
educaţiei folosind artele" şi-a propus să promoveze
metodologii

inovatoare

pentru

îmbunătăţirea predării la orice materie prin utilizarea artei, pentru
stimularea creativităţii elevilor, îmbunătăţirea cunoştinţelor profesorilor şi
încrederii acestora

în procesul zilnic de

predare, precum şi a posibilităţii de a utiliza
resurse din diverse şcoli din Europa.
Stagiul de formare a fost structurat pe 4 workshop-uri (dans,
muzică, scriere creativă şi arte vizuale) oferind participanţilor din cele
şapte ţări, posibilitatea de a lua contact în mod interactiv cu o serie de
tehnici din domeniul
artei
diverse

aplicate

la

discipline

(de exemplu: muzica în ştiintă, dansul în
matematică, scrierea creativă la geografie,
pictura la istorie etc.).
Această mobilitate individuală a oferit
participanţilor cunoştinţe teoretice şi practice cu
privire la integrarea artelor în curriculumul şcolii, precum şi posibilitatea de a împărtăşi experienţa
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profesională cu alţi participanţi din diverse ţări. Colaborarea permanentă dintre participanţi şi
formatori/artişti, schimbul de experienţe şi bune practici, au contribuit la perfecţionarea metodelor
şi tehnicilor de lucru, artele având un rol fundamental în sprijinirea abilităţilor creative ale elevilor,
exprimării de sine şi abilităţilor de învăţare, oferind în acelaşi timp oportunităţi nenumărate pentru
învăţarea experimentală, senzorială, emoţională, cognitivă etc.
De ce să integrăm ARTA la clasă?


este o strategie uşor de pus în practică

la toate nivelurile sociale


face distractivă învăţarea



elevii îşi îmbunătăţesc (Deasy &

Stevenson 2005):
- concentrarea,
- înţelegerea,
- rezultatele la învăţătură,
- stima de sine,
- cooperarea cu cei din jur.


arta le insuflă elevilor dorinţa să înveţe.

Elemente cheie pentru utilizarea artelor la clasă:
-

Muzica,

-

Dansul,

-

Scrierea creativă,

-

Artele vizuale.

Cum putem adapta ARTA la curriculumul existent?
Artele în şcoli joacă un rol important în sprijinirea exprimării personale şi a modului de
învăţare ale elevului. Metodologia artei în educaţie se bazează pe relaţia dintre arte şi cunoaştere şi
modul în care fiecare formă de artă promovează moduri unice de cunoaştere. Astfel, arta se
utilizează prin integrarea în curriculum şi nu ca o materie separată.
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De ce ar trebui să funcţioneze?
Pentru că:
• Arta aduce o contribuţie decisivă la dezvoltarea intelectuală, estetică şi socială a unei
persoane.
• Arta dezvoltă aptitudinile personale de a depăşi dificultăţile.
• Practica prin artă este o sursă de acces la cunoştinţe, înrădăcinate în experienţă, ea
stimulează plăcerea de descoperire, curiozitate, interes şi accesul la alte tipuri de cunoaştere.
• Arta reconectează corpul cu spiritul şi spiritul cu trupul, în timp ce emoţiile se reconectează
cu mintea şi mintea cu emoţiile.
• Expresia artistică generează noi relaţii
cu noi înşine şi lumea din afară.
• Arta creează legături între culturi
individuale şi diferite. Creaţia artistică
contribuie la formarea unei culturi
comune şi întăreşte sentimentul de
apartenenţă.
• Arta este un instrument pentru dezvoltarea respectului de sine şi respectul faţă de ceilalţi.
• Arta poate contribui la dezvoltarea dinamicii sociale.

Prof. logoped Maria Herţoiu
Prof. psihopedagog Bianca Felderă
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Prof. Bianca Ene
Pe parcursul anului şcolar 2012 – 2013, elevii cu CES integraţi în şcolile de masă
au luat parte la proiectul educaţional “Educaţia nonformală – mijloc de integrare
socială a elevilor cu CES”. Proiectul s-a derulat sub coordonarea prof. itinerant Ene
Bianca cu colaborarea directă a prof. Adam Johanna, prof. de actorie al Şcolii Populare de
Arte şi Meserii „Ilie Micu”, Sibiu.
ARGUMENT
Integrarea socială apare ca un rezultat de convergenţă a tuturor tipurilor de
învăţare, educaţie şi asimilare spontană a experienţei sociale pe care le facilitează
procesul de învăţare socială. Acest tip de integrare presupune participarea activă a copiilor
cu deficienţe la viaţa grupului, a comunităţii locale, acceptarea şi includerea lor în relaţiile
şi interrelaţiile care se structurează.
În afara metodelor clasice de recuperare si integrare a copiilor cu C.E.S., educaţia
nonformală ocupă un loc aparte. În recuperare se urmăreşte: valorificarea maximă a
posibilităţilor individuale, antrenarea funcţiilor psihice nealterate, astfel încât să poată
prelua activitatea funcţiilor afectate, în vederea formării unor abilităţi şi comportamente
care să-i permită integrarea optimă în viaţa profesională şi socială, pregătirea psihologică
pentru a-şi crea o stare afectiv-emoţională corespunzătoare.
Obiectivele generale ale acestui proiect au fost:
•

Dezvoltarea abilităţilor de învăţare prin activităţi specifice educaţiei nonformale –
arta teatrală;

•

Dezvoltarea competenţelor de relaţionare socială prin proiecte desfăşurate prin
artă;

•

Lărgirea şi completarea orizontului de cultură, îmbogăţind cunoştinţele din
anumite domenii, cultivarea diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de
manifestare a talentelor;

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, s-au planificat o serie de activităţi specifice
educaţiei nonformale: activităţi în mediul înconjurător, vizite la muzee, întâlniri tematice si
punerea în scenă a unor mici piese de teatru, dramatizări etc.
Activităţile au fost desfăşurate în diferite locaţii (şcolile integratoare, C.S.E.I. Nr. 1
Sibiu, Şcoala Populară de Artă Sibiu, muzee etc.)
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Activităţile au fost susţinute de prof. itineranţi din cadrul C.S.E.I. Nr. 1 Sibiu, precum
şi de profesori şi colaboratori dn instituţiile partenere.
Lunar, s-au organizat întâlniri în cadrul cărora s-au desfăşurat activităţi specifice de
învăţare nonformală: dramatizarea, exerciţii şi jocuri în mediul înconjurător, confecţionarea
unor lucrări de artă plastică decorativă şi practică.
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În 2.10.2012, a
avut loc o nouă
activitate în Proiectul
Interjudeţean „Vreau să
am mai mulţi prieteni”.
Ordinea de zi: vizitarea
Asociaţiei
Steps of
Hope, realizarea unor
figurine
din
aluat,
activităţi
recreative.
Activitatea
s-a
desfăşurat între orele 9–11,30, în curtea
Asociaţiei Steps of Hope. La început elevii au
fost lăsaţi să se joace cu animalele (găini, pui,
iepuri) şi cu jucăriile copiilor. (biciclete,
trotinete, mingi, etc.)
După acomodarea şi socializarea cu copiii
din cadrul asociaţiei, s-a trecut la realizarea
unor figurine din aluat. În sala de mese din
cadrul asociaţie elevii echipaţi cu şorţuleţe au
primit câte un „bulgăre” de aluat. Doamna Iris
Moser le-a arătat copiilor într-o carte diferite
modele de figurine pe care ei le pot realiza,
apoi a trecut la realizarea efectivă a unei
figurine. Entuziasmaţi de rezultatul final,
elevii au început să-şi realizeze propria
figurină.

La realizarea figurinelor,
elevii au fost ajutaţi de
copiii
din
cadrul
asociaţiei şi de două
persoane voluntare din
Germania.
Până
figurinele au fost coapte,
elevii au participat la
diferite
activităţi
recreative (tenis de
masă, box, mers pe
bicicletă, fotbal, sărituri, cântatul la pian
etc.).Aceastǎ colaborare a dus la: dezvoltarea
abilităţilor de comunicare; dobândirea de
abilităţi sociale; formarea de deprinderi de
colaborare; descoperirea de lucruri noi,
activităţi
variate,
locuri;
dezvoltarea
capacităţilor de învăţare cu ajutorul
schimbului
de
informaţii;
implicarea
profesorilor în activităţi specifice pentru a
dezvolta curiozitatea şi abilităţile elevilor.
Activitatea s-a desfăşurat la Asociaţia
Steps of Hope, Centrul de Tip Familial Daia,
judeţul Sibiu. Toate materialele necesare
(aluat, stafide, alune, făină) desfăşurării
activităţii au fost puse la dispoziţie de doamna
Iris Moser.
Prof. Corina Frântu
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ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
organizate de către CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
a C.S.E.I. NR. 1 SIBIU
• La data de 10.05.2013, un număr de 17 elevi de la Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Nr.1 Sibiu au participat la excursia de la Salina Turda – Cheile Turzii –
Cetatea Alba Iulia, excursie organizată de către catedra de sport a Centrului Şcolar
de Educaţie Incluzivă nr.1 Sibiu, prin profesorii: Mureşanu Mihaela, Cioroagă
Adriana şi Mihăilă Ionuţ.
Scopul principal al activităţii l-a reprezentat o zi dedicată sănătăţii, elevii
participanţi fiind aleşi dintre cei mai buni sportivi ai şcolii şi, de asemenea, dintre cei
cu prezenţă activă la alte activităţi extraşcolare (spectacole, serbări, competiţii
sportive). Deplasarea s-a făcut cu un microbuz de 20 de locuri al firmei S.C. Meridian
Sib. S.R.L. Sibiu, costurile fiind acoperite prin obţinerea de sponsorizări după cum
urmează: Asociaţia „Acord” a contribuit cu suma de 300 lei, iar câţiva angajaţi ai
firmei Ambient Sibiu au donat 500 lei prin doamna Mureşanu Mihaela.
În salina de la Turda, pe lângă vizitarea propriu-zisă, elevii au desfăşurat
diverse activităţi sportive (tenis de masă, minigolf), s-au jucat şi s-au simţit bine timp
de aproximativ două ore. A urmat drumeţia pe Cheile Turzii unde, atât elevii cât şi
cadrele didactice însoţitoare, au putut admira frumuseţile acestor locuri cu adevărat
speciale. S-a servit o gustare în natură, s-au făcut poze
şi s-au purtat discuţii pe teme de cunoaşterea
mediului.
Ultimul obiectiv al excursiei a fost Cetatea Alba
Iulia, unde elevii au reuşit să se întoarcă puţin în timp,
într-un loc în care istoria a avut curajul să renască şi
să trăiască din nou.
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• Devenit deja tradiţie, concursul de orientare turistică ajuns la ediţia a III-a, s-a
desfăşurat în data de 13.06.2013 în Parcul „Sub Arini” din Sibiu, noutatea din acest
an fiind participarea unei clase a IV-a de la Liceul de Artă din Sibiu alături de elevii
şcolii noastre, însoţiţi de diriginţi şi de celelalte cadre didactice din şcoală.
Întreaga activitate s-a desfăşurat sub semnul prieteniei şi al respectării
regulamentului competiţional, al conştientizării beneficiilor pe care le are un mediu
curat asupra sănătăţii. Prin jocurile şi rezolvarea rebusului de pe traseul prestabilit,
care a cuprins întrebări şi ghicitori din cunoştinţe despre natură, s-a încercat
consolidarea cunoştinţelor acumulate pe parcursul întregului proces instructiveducativ, dezvoltarea creativităţii şi gândirii, a competenţelor de relaţionare socială şi
îmbunătăţirea lucrului în echipă. De asemenea, s-a urmărit integrarea socială a
elevilor cu CES, prin formarea de echipe eterogene, fiecare echipă formată a avut în
componenţa sa şi elevi de la Liceul de Artă.

Întocmit:
prof. Mihaela Mureşanu
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE, MIJLOC EFICIENT
DE REALIZARE A INTEGRĂRII ELEVILOR
CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES)
Prof. Adina Cătană
Pe parcursul anului şcolar 2012 / 2013, la Şcoala Gimnazială Nr.2 din oraşul Cisnădie, s-au
desfăşurat diverse activităţi extraşcolare. La aceste activităţi, alături de ceilalţi elevi, au participat şi
elevi cu cerinţe educative speciale (CES), în vederea realizării unei integrări cât mai eficiente a
acestora în şcoală şi în viaţa socială.
Activităţile au avut loc atât în cadrul
săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai
bun”, cât şi în alte zile. Au fost realizate în
cadrul activităţilor desene, obiecte decorative
şi s-au sărbătorit diferite evenimente (1
Decembrie, Crăciunul, Paştele, Ziua Europei
etc.).

Dintre toate activităţile, au fost câteva care s-au
remarcat în mod deosebit.

În prima zi a săptămânii „Să ştim mai multe, să
fim mai buni” s-a desfăşurat un atelier de creaţie
coordonat de către d-na profesoară de limba
engleză Busuioc Alina şi profesor de sprijin
Cătană Adina. La această activitate, alături de
elevi din clasele V-VIII, au participat şi cinci
elevi cu CES din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a.
Elevii au confecţionat diverse oiecte decorative
colaborând foarte bine între ei şi manifestând
mult entuziasm.
Atât la elevii cu CES, cât şi la ceilalţi elevi, s-a dezvoltat spiritul creativ şi munca în echipă.
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În data de 8.05.2013, elevi cu CES din clasa I A, a V-a A şi a VII-a A au aniversat Ziua
Europei. Activitatea, coordonată de d-na învăţătoare Bucerzan Raluca, s-a desfăşurat în sala
multimedia a şcolii. La activitate au participat şi profesorul de sprijin, alături de trei elevi cu CES,
profesorul psiholog şi profesorul logoped. În cadrul activităţii, elevilor le-a fost prezentat un film cu
ţările Uniunii Europene, au desenat steagul României şi steagul Uniunii Europene, iar la finalul
activităţii au intonat imnul Uniunii Europene.

Activităţile extraşcolare sunt un mijloc important de favorizare a integrării elevilor cu
cerinţe educative speciale în viaţa şcolară şi socială.
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În cadrul parteneriatului dintre şcoala noastră şi
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong”, am desfăşurat
diferite activităţi care au avut ca scop stimuarea
potenţialului artistic şi creativ al elevilor cu cerinţe
educative speciale. Am dorit ca aceste activităţi să
urmărească:
Familiarizarea elevilor cu evenimentele
artistice prezentate în cadrul Teatrului pentru
Copii şi Tineret „Gong”
Facilitarea accesului elevilor cu C.E.S. la activităţi cultural artistice realizate de Teatrul
pentru Copii şi Tineret „Gong”
Îmbogăţirea culturii generale, formarea simţului estetic, dezvoltarea personală şi
socializarea elevilor cu C.E.S.
Iniţierea în arta teatrului
Învăţarea şi utilizarea unui limbaj specific
Îmbunătăţirea relaţiei de parteneriat între cele două instituţii
Mediatizarea activităţilor comune
Una dintre activităţi a avut loc sub genericul ”Să fim
mai buni, să ştim mai multe” în săptămâna 1 – 5
aprilie 2013. Pentru că perioada Sărbătorilor Pascale
se apropia, doamna scenograf Aurelia Călinescu nea propus o activitate în care să realizăm iepuraşul
mult dorit şi aşteptat de elevi. Modelul realizat de
doamna Aurelia i-a încântat şi entuziasmat pe elevi.
Nerăbdarea de a realiza cât mai repede iepuraşul se
citea pe faţa tuturor elevilor. Îndrumaţi cu paşi
mărunţi, dar siguri, elevii au reuşit să finalizeze
activitatea. Personajul surpriză a apărut la sfărşitul
activităţii: Rilă Iepurilă (mânuit cu pricepere de
doamna Aurelia) care a povestit cu elevii şi le-a dăruit acestora un coşuleţ cu bomboane.

Profesor: Corina Frîntu
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Unul dintre cele mai
emoţionante momente ale
spectacolului l-a reprezentat
dansul cu cărucioare, pregătit
de către doamna profesor
Mihaela Mureşanu, ajutată de
prof.Ionuţ Mihăilă. Întregul
moment a fost gândit ca un
dans între băieţii care au
ajutat la deplasarea
cărucioarelor şi fetele care,
din păcate, nu se pot deplasa
decât cu ajutorul acestora.
Fondul muzical a fost un vals
deosebit, care i-a emoţionat
atât pe cei din sală, cât şi pe
cei de pe scenă.
Parada

modei,

cu

realizate

din

reciclabile,

a

număr

impact

cu

ţinute

materiale
fost

un

alt

deosebit

asupra celor din sală. D-na
profesor Adriana Cioroagă a
pregătit

acest

număr,

de

ajutor fiindu-i şi alte cadre
didactice din şcoala noastră.
Rochiile create şi prezentate
ar fi putut fi purtate la un
oricare eveniment monden din
prof. Mihaela Mureşanu
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Elevilor cu cerinţe educative speciale din Şcoala Gimnazială Poplaca li se acordă o atenţie
deosebită în ceea ce priveşte integrarea lor în învăţământul de masă. Ca toţi elevii şcolii noastre şi ei
beneficiază de un proces instructiv de calitate.
Elevii au participat în acest an şcolar la o parte din proiectele şi activităţile desfăşurate în
şcoală. Unele proiecte sunt realizate pentru aceşti elevi. Dintre aceste proiecte putem aminti
următoarele: „Mai aproape de carte prin jocuri şi poveşti’’, „Ne jucăm, învăţăm şi scriem
corect’’, „Învăţăm matematica în AEL’’.
O parte din activităţile proiectelor s-au desfăşurat în CDI-ul şcolii, unde doamna profesoară
Pleşa Liliana ne-a asigurat baza materială şi tehnică necesară.
De asemenea, am participat la concursuri judeţene şi
naţionale cu lucrările
efectuate de elevi, unde
am primit diplome şi
premii.
Cea mai importantă,
însă, rămâne activitatea
de învăţare, de aceea ne
propunem
să
ne
pregătim cât mai bine pentru a face şi noi onoare şcolii
noastre. Mulţumim doamnei director, prof. Ionaş Maria, pentru atenţia deosebită pe care o acordă
acestor copii şi activiţăţilor noastre.

prof. Liliana Surdu
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Elevi ai C.Ş.E.I. Nr.1 Sibiu

Consiliul Judeţean Cluj, împreună cu Şcoala Specială Gimnazială - Centru de Resurse şi
Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată Cluj şi Fundatia Special Olympics Romania, au
organizat marti, 28 mai 2013, pe stadionul Cluj Arena, Turneul National de Fotbal Unificat din
cadrul proiectului educaţional naţional „Magia Sportului”.
La această competiţie au participat aproximativ 200 de copii din clasele V –VIII, proveniţi
atât din şcolile speciale (copii cu deficienţe intelectuale), cât şi copii cu cerinţe educative speciale
integraţi în invăţământul de masă. Pe stadionul Cluj Arena s-au întrecut 20 de echipe integrate,
formate din sportivi cu şi fără dizabilităţi intelectuale, din judeţele Alba, Bistriţa, Sibiu, Caraş
Severin şi Cluj.
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Sibiu a fost reprezentat cu succes de către echipa
de fotbal a şcolii, formată din 9 băieţi, elevi cu cerinţe educative speciale din clasele V-VIII, cu
vârste cuprinse între 12 şi 15 ani. Echipa, antrenată de prof. Mihăilă Ionuţ, a reuşit să se claseze pe
locul III în cadrul grupei valorice în care au participat la acest turneu.
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Turneul de Fotbal Unificat face parte din proiectul naţional “Magia Sportului”, proiect
care, din dorinţa de a oferi elevilor cu dizabilităţi intelectuale şansa de a se dezvolta fizic, de a-şi
dovedi curajul, de a se bucura de viaţă alături de familia şi prieteni, propune o serie de activităţi
sportive ca punte de comunicare şi colaborare între elevi cu sau fără dizabilităţi, constituind o
experienţă care insuflă energie, sănătate, încredere în sine şi bucuria de a trăi.
Date fiind nevoile educative speciale ale elevilor cu dizabilităţi intelectuale, activităţile sportive din
cadrul acestui proiect vizează modelarea raporturilor interumane, dar şi realizarea propriei identităţi
a acestor elevi. Ei conştientizează şi exersează anumite norme elementare de conduită, aplică
regulile jocului de echipă, îşi dezvoltă abilităţi sportive menite a le consolida stima de sine şi
autonomia personală şi, nu în ultimul rând, integrarea în cadrul comunităţii. În cadrul activităţilor
sportive desfăşurate, va putea fi analizat modul în care elevii înţeleg regula, corectitudinea,
toleranţa, ideea de justiţie, de egalitate faţă de ceilalţi copii cu sau fără nevoi speciale.
Împărtăşind viziunea Fundaţiei Special Olympics, proiectul propune formarea de echipe
unificate, tineri cu şi fără dizabilităţi, care să practice împreuna sportul, creându-se astfel un mediu
în care aceşti tineri pot învăţa unii despre ceilalţi şi pot depăşi astfel barierele tradiţionale care fac
dificilă integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi.
Motto-ul proiectului educaţional naţional “Magia Sportului” este:

“Vreau să câştig!Dar dacă nu voi câştiga, vreau să fiu brav în încercarea mea!”

Prof.psihopedagog Felderă Bianca C.Ş.E.I. Nr.1 Sibiu
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SPECIAL OLYMPICS – FOTBAL
Prof. Mihăilă Mihai Ionuț
În 28.05.2013, sub
moto-ul: ”Împreună
pentru o lume mai
bună”, s-a desfășurat
Turneul Național de
Fotbal Unificat pe
stadionul Cluj Arena
din Cluj Napoca, în
cadrul
proiectului
”Magia Sportului”,
organizat în colaborare cu Fundația
Special
Olympics
Romania. La competiție au participat 16
echipe împărțite în
patru grupe, iar
C.S.E.I. nr.1 Sibiu a
fost reprezentată de
echipa de fotbal
(băieți) a școlii,
formată din 9 elevi,
însoțiți de profesorii
Mihai Ionuț Mihăilă
și Bianca Felderă.
Echipa școlii noastre
a obținut, la finalul
competiției,
locul
trei iar elevii au fost
recompensați
cu
medalii, diplome și o
cupă.
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În data de 31.05.2013, un număr de 30 de elevi, din care 25 de la Şcoala Gimnazială Nr.2 Sibiu şi 5
elevi de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Sibiu, au participat la o activitate Outdoor, în
cadrul parteneriatului „PRIN JOC, MAI APROAPE
DE NATURĂ”, parteneriat încheiat între cele două
şcoli mai sus menţionate.Activitatea s-a desfăşurat în
Parcul „Sub Arini ” din Sibiu, între orele 08:30-12:45,
elevii fiind însoţiţi şi îndrumaţi de către doamnele
profesoare Untch Ramona, Ene Bianca, Cioroagă
Adriana şi de către coordonatorul activităţii, prof.
Mureşanu Mihaela.

Elevii au pus în practică cunoştinţe
despre natură, atingând trei mari
obiective: plante, animale şi forme de
relief. Fiecare etapă a cuprins atât
părţi teoretice, concretizate prin
discuţii şi fişe de lucru, cât şi părţi
practice foarte atractive realizate prin
jocuri dinamice cu reguli simple
(„veveriţe şi copaci”, „culesul
cartofilor”, „familii de animale” etc.).

Întreaga activitate s-a desfăşurat sub semnul
conştientizării beneficiilor pe care le are un mediu curat
asupra sănătăţii, prin jocurile şi fişele pe care le-au
realizat elevii, s-a încercat dezvoltarea creativităţii şi a
gândirii, a competenţelor de relaţionare socială şi
îmbunătăţirea lucrului în echipă. De asemenea, s-a
urmărit integrarea socială a elevilor cu CES prin
formarea de echipe eterogene, implicarea fiecărui elev
fiind benefică pentru întreaga echipă.
Prin servirea unei gustări în natură, am urmărit
crearea de noi comportamente individuale, grupale şi
sociale care să reflecte preocuparea faţă de
menţinerea calităţii mediului şi capacitatea de acţiune
directă, concretă în luarea deciziilor cu impact asupra
mediului. La finalul acţiunii, elevii au realizat un mic
tablou cu elemente din natură care să le amintească
de această activitate.

prof. Mihaela Mureşanu
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ZIUA ÎNTÂI
”RECICLĂM ŞI PLANTĂM”
Obiective:


să

se

protejarea

implice

personal

şi

în

conservarea

mediului;


să participe conştient la acţiuni de
păstrare şi îmbunătăţire a calităţii
mediului înconjurător;



să ia atitudine faţă de situaţiile
care duc la degradarea mediului;



să promoveze valorile ecologice;

Descrierea activităţii:


prezentarea unui material PPS;



concurs „Cel mai bun
grădinar”;



plantarea în curtea interioară a
şcolii de puieţi si diverse flori;



ghicitori, recitări de poezii,
interpretări de cântece de
primăvară;



vizionarea unui film educativ
pe tema poluării.
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Rezultate înregistrate:


portofoliu al activităţii
realizat;



spatii verzi
create/amenajate/ puieţi
plantaţi;



habitat igienizat;



panouri cu colaje
realizate;



articole scrise pentru
revista şcolii.
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ZIUA A DOUA
VINE, VINE, PRIMĂVARA
Obiective:


să-şi însuşească şi să
reproducă corect tehnica
Tangram;



să recunoască
instrumentele muzicale şi
să înveţe cântece cu
acompaniament;



să asocieze corect
mişcările sugerate de
textul jocului muzical cu
versurile şi melodia
acestuia (Alunelul).
Descrierea activităţii:


s-au prezentat
instrumente
muzicale;



s-au interpretat
cu
acompaniament
instrumental
cântecele „Vine,
vine primăvara”
şi „Înfloresc
grădinile”;



s-a interpretat cu
acompaniament

instrumental cântecul „Alunelul” după care s-a dansat pe melodia lui;


s-au realizat desene de primăvară.
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Rezultate înregistrate:
 au executat corect
modelele – tehnica
Tangram;
 au recunoscut
instrumentele muzicale;
 au reprodus corect
cântecele învăţate;
 au dansat
Alunelul cu
acompaniament muzical.
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ZIUA A TREIA
O MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR – UN CORP SĂNĂTOS
Obiective:


să descrie
comportamente
sănătoase şi
comportamente de
risc;



să exerseze în mod
regulat acţiunile
legate de igienă
personală utilizând
adecvat obiectele
necesare;



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

Descrierea activităţii:


prezentarea
obiectivelor
proiectului

într-un

limbaj accesibil;


prezentare
PPT:”Supărarea
Marioarei”;



prezentarea de către
cadre

medicale

unor

reguli

a
de

igienă;


concurs: „Răspunde
repede şi bine!”;



completarea unor fişe de lucru.
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Rezultate înregistrate:
 denumirea corectă a
obiectelor de igienă personală;
 enumerarea
principalelor reguli de igienă;
 executarea corectă a
unor acţiuni legate de temă;
 completarea
corespunzătoare a fişelor de
lucru.
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ZIUA A PATRA
CINA CEA DE TAINĂ, PAŞTELE ORTODOX
Obiectivele:


să distingă o zi
obişnuită de o zi de
sărbătoare;



să descrie obiceiurile
şi tradiţiile legate de
Paşte;



să recunoască salutul
oamenilor în aceste
zile de sărbătoare.

Descrierea activităţii:


prezentarea semnificaţiei Sărbătorilor de Paşti;
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discuţii privind tradiţiile pascale din anumite zone geografice;



memorizarea poeziei ”La Paşti”;



completarea unor fişe de lucru.

Rezultate înregistrate:


cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor de Paşti;



descrierea unor tradiţii şi obiceiuri;



memorarea poeziei;



completarea corecta a fişelor;



realizarea unei felicitări.
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ZIUA A CINCEA
ÎNCONDEIEREA OUĂLOR DE PAŞTI
Obiective:


să

cunoască obiceiuri şi

tradiţii de Paşti;


să lucreze individual şi în
echipă;



să

realizeze

diverse

ornamente, să decoreze ouă.
Descrierea activităţii:


imagini cu datini şi obiceiuri
de

Paşte,

povestirea

”Povestea Ouălor de Paşti”;


decorare ouă,colorare de imagini;



confecţionarea de felicitări, planşe
în colaborare cu elevii Liceului
Cibinium.

Rezultate înregistrate:


elevii au reţinut şi au redat informaţiile
transmise;
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Realizat de:
Prof. Maria Herţoiu
Prof. Bianca Felderă

1. TITLUL ACTIVITĂŢII: „RECICLĂM ŞI NE JUCĂM”
2. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI
3. SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă de natură şi a conştiinţei
ecologice prin transpunerea acestora în practici ecologice,

prin colectarea şi utilizarea materialelor

reciclabile, precum şi dezvoltarea unor abilităţi productive şi creative a copiilor prin implicarea lor în
realizarea unor păpuşi;
4. OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII:
¾

Să-şi dezvolte o conştiinţă ecologică transpusă în activităţi de colectare şi utilizare a materialelor

reciclabile;
¾

Să-şi asume responsabilităţi conforme cu particularitaţile lor de vârstă;

¾

Să coopereze cu colegii în derularea unei acţiuni de reciclare;

¾

Să acţioneze în sensul colectării selective şi depozitării controlate a materialelor refolosibile prin

înfiinţarea unui punct de colectare a materialelor refolosibile;
¾

Să identifice materialele reciclabile colectate de către toţi elevii şcolii folosite în machete şi obiecte

model;
¾

Să-şi dezvolte deprinderile de abilităţi practice prin realizarea unor obiecte, jocuri de societate şi

marionete cu tema : “Jocuri şi jucării din materiale reciclabile” folosind materialele reciclabile avute la
dispoziţie;
¾

Să mânuiască corect ustensilele şi instrumentele necesare în activitatea practică de realizare a

lucrărilor;
5. GRUPUL ŢINTĂ: Elevii claselor I A, I B, II B, VI B din C.S.E.I. Nr1, Sibiu
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ELEVI PARTICIPANŢI: 31 elevi
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII (Activitatea s-a desfăşurat în incinta şcolii şi în sala

de clasă):

- Prezentarea unor noţiuni ecologice introductive despre poluare, colectare selectivă şi reciclare
- Pregătirea materialelor necesare activităţii
- Realizarea unei păpuşi şi animale din materiale reciclabile
- Finisarea produselor
- Expunerea obiectelor confecţionate
Metodele şi procedeele didactice: conversaţia directă şi euristică, observaţia, exemplul,
problematizarea, exerciţiul, jocul
Mijloacele şi materialele didactice: materiale reciclabile colectate în prealabil de elevi, foarfeci,
aracet, lipici, acuarele, culori.
Această activitate îşi propune:
- Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;
- Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
- Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional
ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare;
- Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare
şcolară.
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:


Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală);



Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);



Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare,

tensionare, încordare, plăcere, participare totală, etc.);


Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;



Acţiuni şi mişcări necontrolate (agitaţie, ticuri, mişcări ale mâinilor, picioarelor, corpului);



Reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului.

Activitatea, mai ales finalul a avut un impact mare asupra elevilor, aceştia realizând cât de multe se
pot face cu materialele reciclabile. A fost foarte interesant de observat modul în care aceştia au folosit
materialele reciclabile aduse, cum şi-au pus în practică, prin cooperare, ideile pentru realizarea unui produs
finit. Ideea realizării unor păpuşi şi jucării/mascote a fost primită cu entuziasm de către elevi. Aceştia au fost
ajutaţi în procurarea materialelor de profesori şi de părinţi.
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6.

REZULTATUL ACTIVITĂŢII :

-

PĂPUŞA DOLLY – realizată pe suport din sticlă de plastic şi îmbrăcată cu materiale

reciclabile diverse.
-

JUCĂRII/MASCOTE SUB FORMĂ DE ANIMALE – realizate din diverse materiale

reciclabile (cutii de ceai, role de carton de hârtie igienică, hârtie colorată, fire de aţă).
7.

Împreună cu elevii şi părinţii acestora am stabilit continuarea acestei activităţi, în măsura în

care vom procura diferite materiale, confecţionând şi alte păpuşi sau jucării cu materiale din natură.
8.

Colectivele claselor de elevi I A, I B, II B şi VIB formate din 31 elevi, sunt foarte eterogene,

între elevii claselor existând notabile diferenţe între vârstele lor, condiţii sociale şi materiale, stil de muncă
individual, motivaţie pentru învăţare, grad de implicare al familiei în activitatea şcolară. Însăşi cerinţele
educative speciale ale colectivelor de elevilor sunt foarte diferite, în clase existând elevi cu deficienţă
mintală medie, cu deficienţe motorii, cu dificultăţi de învăţare, cu tulburari de comportament, cu abandon
şcolar şi chiar elevi cu elemente din spectrul autist. Astfel, pentru asigurarea unui proces educativ optim,
particularizat nevoilor specifice fiecărui elev, considerăm primordial „închegarea” acestui colectiv de elevi,
în vederea stabilirii unor relaţii afective pozitive între colegi, între elevi şi profesori dar şi părinţii elevilor.
Aşadar, cunoaşterea reciprocă, a nevoilor, a posibilităţilor, a dorinţelor, capacităţilor, aptitudinilor
fiecărui elev dar şi utilizarea acestora în spiritul toleranţei, al întrajutorării între copii constituie scopul
activităţii noastre educative.
În urma discuţiilor dintre cadrelor didactice din CSEI Nr. 1 şi părinţii elevilor, s-a stabilit că această
activitate i-a antrenat pe toţi elevii din grupul ţintă şi au avut produse finale realizate chiar de ei. Activitatea a
urmărit dezvoltarea şi exersarea unor abilităţi de bază şi specifice, cum ar fi: abilităţile cognitive,
participative, de cooperare, de relaţionare, de comunicare; abilităţile motrice şi cel mai important – abilităţile
productive şi creative.
Copiii trebuie să conştientizeze atât importanţa menţinerii sănătăţii proprii, cât şi necesitatea
contribuţiei personale la asigurarea sănătăţii colective. În urma acestei activităţi credem că am reuşit ca
îndrumători al colectivului de elevi să-i determinăm pe aceştia să realizeze acest lucru.
Prin implicarea elevilor în activităţi educaţionale îmbinând utilul cu plăcutul, majoritatea elevilor au
avut o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară „altfel”, exprimându-şi gândurile şi sentimentele prin
comunicarea verbală, prin creaţie plastică sau activităţi de abilitare manuală.
Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită a şcolii în care învaţă.
ACŢIUNI DE POPULARIZARE
Produsele realizate de elevi au fost expuse în cadrul unităţii de învăţământ şi la expoziţia cu vânzare
de la Sala Thalia – “Gala Altfel” (5.04.2013).
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„RECICLĂM ŞI NE JUCĂM” – PĂPUŞA DOLLY
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„RECICLĂM ŞI NE JUCĂM” – JUCĂRII / MASCOTE SUB FORMĂ DE ANIMALE
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Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Nr.1 Sibiu în
colaborare cu fundaţia
germană Senior Experten
Service au organizat în
perioada 10 - 28 iunie 2013 un
curs de Art Terapie susţinut de
doamna Hella Janssen -Hack,
senior expert şi specialist în artterapie, cu o experienţă de peste
40 de ani ca şi profesor de
educaţie specială şi 10 ani în
practicarea art-terapiei. Acest
curs se află la a doua sesiune,
prima realizându-se în perioada
3-21 septembrie 2012.
La curs au participat 20 de
profesori din C.Ş.E.I. Nr.1
Sibiu şi 35 de elevi din C.Ş.E.I.
Nr.1 Sibiu, dintre care 12 elevi
cu CES integraţi în şcolile de
masă.
Scopul cursului a fost
familiarizarea cadrelor
didactice cu tehnici si metode
specifice art-terapiei, în vederea
utilizării lor în activităţi
practice cu elevii cu CES. Artterapia presupune folosirea
materialelor artistice, într-un
mediu sigur şi încurajator,
pentru a sprijini schimbarea şi
creşterea interioară a
persoanelor implicate în
terapie.

În perioada 10 - 21 iunie, activităţile au fost desfăşurate
în regim de supervizare: profesorii - care au participat la
prima sesiunea a cursului - sub îndrumarea d-nei Hella
Janssen-Hack au sustinut activităţi de art- terapie cu câte
un grup de 10 -12 elevi, sub asistenţa altor profesori din
cadrul C.Ş.E.I. Nr. 1 Sibiu.
Atelierele de art-terapie au fost organizate sub forma
integrării grupelor de copii în cadrul “cercului magic”,
locul magic unde copiii se pot exprima şi sunt ascultaţi,
nu sunt întrerupţi, tot ceea ce spun este acceptat şi
nimeni nu critică.
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Ei au învăţat să-şi exteriorizeze sentimentele şi emoţiile, să-şi exprime opinia, să se asculte pe ei
înşişi şi pe ceilalţi, să coopereze şi să fie toleranţi. Rolul terapeutului este tocmai acela de a modera
si de a încuraja exprimarea liberă, spontană, într-o atmosferă degajată, în care copilul se simte în
siguranţă şi protejat.
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S-au utilizat tehnici de
imagerie dirijată, tehnica
blazonului, desen în
comun, s-a folosit multă
culoare, materiale diverse
şi atrăgătoare, care au
permis copiilor să fie
creativi, să-şi dezvolte
stima de sine şi
spontaneitatea, care au
facilitat integrarea
emoţională şi
comportamentală în grup.
“Magia cercului” s-a extins şi în ultima săptămână a cursului, când activităţile au fost desfăşurate
doar cu profesorii. Sub îndrumarea doamnei Hella Janssen – Hack, au fost prezentate mai multe
tehnici de art terapie care pot fi folosite în lucrul direct cu copiii. (“cercul magic”, “consilerul
personal”, “pilonii identităţii”, în reducerea stresului în cadrul unei situaţii de criză, “echipa
reflexivă”, feedback-ul prin desen etc.). Exprimarea prin desen si culoare are rolul de a ajuta fiecare
persoană să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de anxietăţile acumulate, de tensiuni şi să faciliteze
comunicarea şi relaţionarea într-o atmosferă degajată şi securizantă.

Experienţa acestui curs ne-a oferit şansa de a vedea cum atenţia şi aprecierea oferită copiilor şi
lucrărilor realizate de ei îi ajută atât de mult în dezvoltarea lor personală. Art-terapia învaţă copiii şi
oamenii mari deopotrivă să se exprime liber, să devină încrezători în forţele proprii, să comunice şi
să relaţioneze, într-un cuvânt, să fie fericiţi.
prof. itinerant Mirela SBÂRCEA
prof. itinerant Alexandra MOLDOVAN
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Art-terapia ca activitate recuperativ–compensatorie
în stimularea limbajului la elevii cu deficienţă mintală
Profesor psihopedagog Herţoiu Maria
Profesor psihopedagog Felderă Bianca Mihaela
Centrul Şcolar De Educaţie Incluzivă Nr.1, Sibiu
Actualul sistem de învăţământ românesc se caracterizează printr-o continuă adaptare şi
perfecţionare pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor societăţii în continuă schimbare. Astfel,
învăţământul este într-o permanentă ascensiune şi adecvare la cerinţele societăţii, oferind în
acelaşi timp fiecărui individ posibilitatea dezvoltării armonioase şi integrale a personalităţii sale.
În actuala epocă, bazată pe comunicare, abordarea tematicii stimulării limbajului la elevii
cu deficienţă mintală are o semnificaţie puternică în vederea optimizării viitoarei lor integrări în
societate.
Ca profesori psihopedagogi, lucrând cu elevi cu multiple deficienţe şi cunoscându-le
particularităţile dezvoltării psiho-fizice şi socio-emoţionale, considerăm deosebit de utilă
abordarea tematicii art-terapiei ca activitate de recuperare şi compensare în stimularea limbajului
în activităţi integrate la clasă.
Una din importantele funcţii ale limbajului este cea de comunicare, de elaborare şi
organizare a ideilor şi de asimilare a experienţelor de viaţă. Oamenii interacţionează între ei prin
intermediul limbajului, formându-şi astfel conştiinţa individuală şi socială. Astfel, limbajul are
atât un caracter social, cât şi unul propriu. Exprimarea şi conduita verbală sunt determinate într-o
mare măsură de gradul de cultură, de înţelegere şi educaţie a individului, dar şi de starea lui
emotivă.
Vorbirea, limbajul au un rol esenţial în formarea şi dezvoltarea personalităţii individului,
precum şi în integrarea optimă a acestuia în societate. Stimularea şi dezvoltarea limbajului,
comunicării şi vorbirii corecte reprezintă unul din scopurile principale ale activităţilor educative
încă din perioada preşcolară, continuând pe tot parcursul şcolarizării. În cadrul acestor activităţi se
urmăresc obiective legate de formarea la copii a deprinderilor de exprimare corectă sub aspect
fonetic, lexical, gramatical, prevenirea şi corectarea defectelor de pronunţie a sunetelor, dar şi
stimularea vorbirii coerente şi expresive.
Încă de la vârsta preşcolară limbajul se află într-o continuă formare şi dezvoltare în strânsă
legătură cu gândirea care operează prin cuvinte, propoziţii, expresii, permiţând comunicarea
experienţei dar şi interrelaţionarea socială. Comunicarea verbală se dezvoltă atât la nivel cantitativ

53

Revenire la cuprins

cât şi calitativ, situativ şi contextual, vizând aspecte legate de pronunţie, structură gramaticală,
expresivitatea şi bogăţia limbajului, dezvoltarea dialogurilor, a vocabularului şi a vorbirii
interioare.
Astfel, repercursiunile pe care defectele de vorbire le au asupra dezvoltării personalităţii
impun corectarea vorbirii. Atât formele simple dar rezistente la corectare, cât şi cele grave
(bâlbâială) determină schimbări de natură psihologică, precum: nervozitate, opoziţie, negativism,
refuz de a vorbi, tulburări de comportament, dificultăţi în înţelegerea sarcinilor de lucru, dereglări
la nivel neurovegetativ (dereglări de somn, oboseală excesivă). Insuccesul înregistrat în
acumularea de informaţii, teama de insucces produce schimbări în întrega atitudine afectivă faţă
de orice activitate, ducând până la dificultăţi de integrare în colectivitate şi societate.
Dacă la copiii cu intelect normal şi tulburări de vorbire e deficitară relaţia dintre modul de
transmitere a ideilor dar şi modalitatea de recepţionare a informaţiilor şi ideilor celorlalţi, la copiii
deficienţi mintali această relaţie funcţionează complet deficitar.
Conform lui Emil Verza (5, pag.69) „datele experimentale demonstrează că asupra
copiilor cu intelect normal şi asupra celor cu intelect normal dar cu tulburări de limbaj, pot fi
exercitate influenţe instructiv - educative nelimitate. În ceea ce priveşte copiii cu debilitate
mintală, asupra lor pot avea loc influenţe educative între anumite limite.”
La elevii cu deficienţă mintală limbajul se dezvoltă cu întârziere sub toate aspectele sale:
vocabularul conţine multe cuvinte parazite, expresii stereotipe, dezacorduri gramaticale, activism
redus al vorbirii, vocabular sărac în cuvinte – noţiuni. Frecvenţa tulburărilor de limbaj la aceşti
elevi este mai mare decât la cei cu intelect normal, cu rezistenţă mai mare la acţiunea de corectare
şi cu dificultăţi importante în însuşirea limbajului scris. De asemenea, deficientul mintal prezintă
de regulă conduite operatorii inferioare copiilor normali de aceeaşi vârstă înţelegând lacunar şi
imprecis sarcinile de învăţare, tulburări de structurare spaţio-temporală, coordonarea vizualmotrică deficitară mai ales la sarcinile de grafomotricitate. Acestor caracteristici li se asociază
frecvent o imaturitate social-afectivă manifestată prin dificultăţi în relaţionare, în a-şi exprima
verbal propriile emoţii şi gânduri, de stabilire a relaţiilor interpersonale şi în infantilism afectiv.
Acest lucru este o caracteristică specifică lor, vocabularul fiind sărac în concepte ce definesc stări
emoţionale.
Mecanismele gândirii sunt adeseori blocate de factori de ordin social şi afectiv. Factorul
de integrare şi organizare a structurii cognitiv-operaţionale sunt slabi reprezentaţi, nivelul de
aspiraţie şi stima de sine scăzute, neîncrederea în sine, teama de insucces sunt elemente care
conduc la o atitudine negativă faţă de activităţile şcolare, cu consecinţe în dezvoltarea cognitivă şi
integrarea şcolară.

54

Revenire la cuprins

Prin această temă, „Art-terapia ca activitate recuperativ–compensatorie în stimularea
limbajului la elevii cu deficienţă mintală”, ne propunem să abordăm aplicarea art-terapiei, a
tehnicilor creative, în activităţile şcolare şi extraşcolare.
Obiectivele pe care ni le propunem prin promovarea acestor activităţi sunt, în primul rând,
legate de stimularea limbajului, dezvoltarea creativităţii, exprimarea sentimentelor şi a emoţiilor,
precum şi stimularea cognitivă şi afectiv-emoţională.
Prin folosirea tehnicilor de terapie creative în descoperirea aptitudinilor practice, de
autocunoaştere, art-terapia contribuie la dezvoltarea abilităţilor motrice şi manuale ale copilului,
la stimularea senzorială (prin utilizarea lutului, apei, plastilinei, aluatului) şi a calităţilor
perceptive, la o mai bună orientare în spaţiu, achiziţionarea de deprinderi, dezvoltarea abilităţilor
de comunicare şi inserţie socială, facilitând o orientare şcolară şi profesională eficientă în acord
cu posibilităţile reale ale copilului.
Terapia prin artă este o combinaţie între artă şi psihologie, fiind produsul dintre cele două
discipline şi îmbinând în art-terapie ceea ce este mai bun din fiecare dintre acestea.
Aşa cum dezvoltarea cognitivă se realizează pe etape şi cea a exprimării artistice parcurge
mai multe stadii: stadiul mâzgălelilor, formelor de bază, formelor umane şi a schemei simple,
schemei vizuale, realismul şi adolescenţa. În funcţie de aceste etape, specialiştii vor putea raporta
calitativ rezultatele obţinute de către copii la stadiul de dezvoltare al exprimării artistice specifice
vârstei lor.
Terapia prin artă este o formă de terapie de expresie grafică şi plastică care se realizează
prin pictură, desen, modelajul cu plastilină, aluat sau lut, sculptură, colajul din diferite elemente
(materiale şi fire textile, plante). Cu ajutorul acestor metode copilul îşi poate exprima mai uşor
gândurile, conflictele interioare, sentimentele, se eliberează de anxietate determinând un efect de
relaxare menite să faciliteze comunicarea şi relaţionarea. Acest tip de terapie are o valoare
formativă conducând la apariţia situaţiilor de învăţare şi care implică dezvoltarea abilităţilor
personale şi interpersonale (comunicare, relaţionare, respectul de sine, conştiinţa de sine, munca
în echipă, adaptarea), la dezvoltarea capacităţilor cognitive prin stimularea atenţiei, gândirii,
capacităţilor senzorio-perceptive, imaginaţiei. Art-terapia încurajeză copiii să dezvolte diferite
tipuri de comunicare şi de relaţionare într-un anumit mediu sau în grup, îi face să se simtă
valorizaţi şi au mai multă încredere în ei. Astfel, ei au posibilitatea de a se cunoaşte prin
intermediul produsului final realizat, pot observa ceea ce le place şi ceea ce nu le place la propria
persoană şi cum îşi pot îmbunătăţi propriul comportament.
Desenul şi pictura în grup sunt cele mai utilizate tehnici în art-terapie, datorită uşurinţei în
folosire, fiind atât o modalitate de autocunoaştere şi autodezvoltare, cât şi un mijloc de
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comunicare şi de intrare în relaţie cu alte persoane. Tipul de instrument (pensulă, creioane
colorate sau cerate, markere, creta, instrumente neconvenţionale, soft educaţional) pentru desen,
culorile alese, tipul de hârtie, suprafaţa ocupată pentru a se exprima sunt detalii foarte importante
pentru cunoaşterea copiilor, care îi ajută să comunice, să accepte şi să colaboreze. Atât desenul
cât şi pictura sunt un mod de a descrie povestea copilului care nu poate fi exprimată în cuvinte,
exprimând foarte clar sentimentele şi trăirile acestuia. Odată ce se obinuieşte cu acest tip de
limbaj, copilul este capabil să exprime orice.
Modelajul în lut, plastilină, aluat încurajează gândirea tridimensională şi utilizarea
simţurilor tactile. În ultimii 60 de ani, colajul ocupă un rol important în practicarea art-terapiei şi
implică folosirea acelor materiale care pot adera pe o suprafaţă (hârtie, carton, pânză). Colajul
poate fi bidimensional (foi, hârtie creponată, reviste sau fotografii) sau tridimensional (materiale
naturale, resturi de lemn, fire de aţă).
Una din frumuseţile artei ca terapie este capacitatea unei persoane de a-şi exprima
sentimentele prin orice formă de artă. Art-terapia nu trebuie confundată cu arta. În artă finalitatea
este tabloul, sculptura, iar în art-terapie finalitatea o reprezintă transformarea personală,
autoacceptarea şi acceptarea, dezvoltarea personală şi emoţională a persoanei. Astfel, arta este un
mijloc de dezvoltare şi transformare pus la dispoziţia acestuia.
Art-terapia se adresează tuturor categoriilor de persoane care pot întâmpina dificultăţi
intelectuale, fizice, emoţionale, dar în mod special se adresează copiilor (preşcolari, şcolari) cu
dificultăţi de comunicare, de integrare şi adaptare în grădiniţe şi şcoli, tulburări de limbaj, autism,
ADHD, copiilor cu deficienţe mintale, tulburări de comportament. Adesea, elevii cu deficienţe
mintale prezintă dificultăţi în a-şi exprima verbal propriile emoţii şi gânduri. Acest lucru este o
caracteristică specifică lor, vocabularul lor fiind sărac în concepte ce definesc stări emoţionale.
Uneori aceşti elevi îşi exprimă trăirile afective prin tipuri de comportament care pot fi considerate
necorespunzătoare.
Activităţile art-terapeutice au o influenţă benefică asupra formării personalităţii copilului
nu numai în plan estetic ci şi în plan intelectual, afectiv, moral etc. Acestea îi oferă copilului
posibilitatea de a intra în contact cu însuşirile materialelor folosite, să le denumească, să le
cunoască utilitatea, să achiziţioneze şi să-şi fixeze informaţii despre forma, mărimea, culoarea sau
dimensiunea acestora. De asemenea, se formează o mai bună coordonare oculo-motorie, constând
în mişcări mult mai precise, dezvoltarea musculaturii mâinii pentru scris. Copilul trebuie îndrumat
în descoperirea formei, mărimii şi culorii obiectelor din mediul înconjurător (soare, flori, nori,
copaci, legume, fructe), să recunoască elementele limbajului plastic care se regăsec în natură –
punctul, linia, culoarea, forma. Iniţiindu-i în limbajul artistic şi canalizându-le percepţiile,
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reprezentările şi emoţiile îi putem ajuta pe copii să descopere frumosul, să-şi completeze
cunoştinţele şi să-şi formeze o personalitate armonioasă. Toate acestea au caracter recuperativ şi
compensator, facilitând o mai bună integrare şi adaptare şcolară şi socială.
În continuare vom prezenta câteva exemple de aplicaţii practice prin care art-terapia, ca
activitate recuperativ-compesatorie, contribuie la stimularea limbajului la elevii cu deficienţe
mintale şi implicit la o eficienţă mai bună a demersului educaţional.
1.Livada surprizelor
Obiectiv: dezvoltarea abilităţilor manuale, cognitive şi a
competenţelor lingvistice în legătură cu transformările petrecute
în natură în anotimpul de primăvară.
Metoda terapeutică folosită: colajul
Materiale: o bucată de zăpadă artificială, hărtie
creponată şi glasată, crenguţe naturale, alte elemente (fire textile, beţişoare, scobitori).
Descrierea activităţii: prezentarea şi analiza materialelor şi a activităţii; realizarea
colajului; discuţii despre anotimpul de primăvară (caracteristici, preocupări ale oamenilor şi
copiilor, lunile de primăvară, principalele sărbători ale primăverii); evaluarea activităţii
desfăşurată sub formă de concurs pe grupe constând în răspunsuri la întrebări şi rezolvarea
diferitelor tipuri de sarcini scrise pe florile şi frunzele pomilor, adăugate ulterior ca elemente
surpriză; discuţii finale despre felul cum s-au simţit pe parcursul activităţii şi ce anume au învăţat.
Se mai poate utiliza în dezvoltarea unor comportamente prosociale (munca în echipă,
acceptarea celor din jur, ajutorare), la diferite tipuri de lecţii: de limba şi literatura română,
formarea abilităţilor de comunicare, matematică, ştiinţe, interdisciplinare.
2. Cărticica – Alfabetul primăverii
Obiectiv:

recunoaşterea

şi

consolidarea

literelor

alfabetului limbii române.
Metoda terapeutică folosită: desenul, modelajul
Materiale folosite: cartoane colorate, imagini pentru
colorat, fire şi materiale textile, aluat pentru modelaj, carioci,
creioane colorate şi cerate, lipici, foarfece.
Descrierea activităţii: prezentarea şi analiza materialelor şi a activităţii; colorarea
imaginilor şi modelajul elementelor specifice primăverii (sau oricărui alt anotimp, ori pe categorii
de obiecte etc.) şi realizarea cărţii cu acestea pentru fiecare literă a alfabetului; identificarea,
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recunoaşterea, scrierea literelor, corespondenţa literă-grafem-sunet, sortare de imagini după unul
sau mai multe sunete date, denumire de cuvinte care conţin un anumit sunet în diferite poziţii în
cuvânt, despărţirea cuvântului în silabe, formare de propoziţii simple şi dezvoltate; în evaluarea
activităţii se folosesc fişe cu diverse imagini constând în identificarea primului/ultimului sunet al
cuvântului şi încercuirea literei corespunzătoare sunetului; discuţii finale şi părerile fiecăruia
despre produsul final, felul cum s-au simţit.
3.Povestea mea
Obiectiv:

stimularea

creativităţii,

dezvoltarea

limbajului expesiv şi a vocabularului
Metoda terapeutică folosită: pictura, colaj cu
imagini din propriile desene, povestirea
Materiale folosite: coli A3, cretă colorată umedă,
aparat foto, imprimantă, computer, cartoane colorate, culori cerate, carioci, lipici
Descrierea activităţii: prezentarea şi analiza materialelor şi a activităţii; realizarea unui
desen la alegere pe o coală A3, fotografierea a 4 elemente preferate din desen, listarea acestora,
realizarea unui colaj prin lipirea acestor fotografii pe cartoane colorate diferite; gasirea unui titlu,
alcătuirea unei „poveşti” pe baza imaginilor aşezate în ordinea dorită, scrierea textului
corespunzător fiecărei imagini (individual sau cu sprijin), un mesaj pentru cititori, iar la final o
poezie folosind metoda didactică – cvintetul, „legarea” cărţii; la sfârşitul activităţii vor fi
prezentate colegilor cărticelele fiecăruia şi se vor face apreieri individuale. Se poate folosi şi
pentru creşterea stimei de sine prin accentuarea calităţilor pe care le are fiecare în crearea
poveştii.
4. Simt natura!
Obiectiv: stimularea exprimării trăirilor afective prin
conştientizarea propriilor simţuri şi emoţii experimentate în
natură
Metoda terapeutică folosită: desenul, povestirea,
colajul cu materiale din natură
Materiale folosite: coli A3, creioane colorate, cerate, cretă colorată umedă
Descrierea activităţii: este un exerciţiu de reflectare, meditaţie asupra propriilor emoţii şi
simţuri în natură. Elevul primeşte următoarele indicaţii: „Găseşte-ţi un loc unde să nu te deranjeje
nimeni, nu vorbi cu colegii tăi. Ne uităm în jurul nostru, ascultăm ce ne spune corpul, simte ritmul
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paşilor tăi, simte mişcările, respiraţia. Cum îţi simţi picioarele, ce descoperă mâinile? Ascultă ce
îţi spune natura. Fii conştient de ceea ce percep simţurile tale (ce vezi, ce auzi, ce miroşi, ce
simţi). Toate aceste mesaje ia-le ca pe un cadou pentru tine. Apoi aşează-te. Desenează ceva care
exprimă starea ta şi scrie un text scurt despre toate acestea.”
La sfârşitul activităţii elevii îşi vor prezenta desenele şi îşi vor alege un obiect din natură
corespunzător stării sale pe care îl vor lipi într-un cerc desenat pe un carton.
5. Drumul nostru
Obiectiv: dezvoltarea coeziunii în echipă prin cunoaştere
reciprocă,

dezvoltarea

emoţională,

senzorială

şi

stimularea

comunicării asertive
Metoda terapeutică folosită: pictura, introspecţia,
Materiale folosite: coli de carton mari, pensule, instrumente
neconvenţionale de pictat (burete, pieptene, lame metalice, furculiţe),
vopsele acrilice, acuarele în tub
Descrierea activităţii: descrierea tehnicilor de pictură (cu pensule, burete, pieptene, lame
metalice); realizarea unei picturi comune în echipă prin alegerea temei de către aceasta. Elevii pe
grupe egale, desenează pe carton mare „drumul lor”, se alege o culoare de fond a lucrării grupei,
prin consens, în funcţie de starea lor de spirit, de dispozitii, trăiri afective; se redă „drumul”
grupei cu ajutorul instrumentelor neconvenţionale, fiecare elev aducându-şi contribuţia la
realizarea acestuia, conform propriilor emoţii, trăiri, dispoziţii, viziuni asupra lumii; fiecare
echipă interpretează desenul celeilalte echipe, exprimând opinii, păreri, trăiri; fiecare echipă face
interpretarea propriului desen, subliniindu-se stările emoţionale care i-au însoţit pe parcursul
activităţii;
Conştiente fiind că nu există o terapie mai eficientă decât alta, lucrarea propune doar idei,
sugestii şi puncte de plecare prin care activităţi plăcute şi stimulative ca jocul, desenul, povestea,
colajul, modelajul sau pictura, pot fi valorificate de către specialişti în cadrul activităţilor
terapeutice şi de la clasă, acestea implicându-i pe elevi din punct de vedere cognitiv şi afectiv întro foarte mare măsură.
Bibliografie:
Popovici, Vlad, Doru (1994), Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţă mintală, Editura Semne, Bucureşti.
Drugaş, I. (2010), 101 aplicaţii artterapeutice în consilierea copiilor, Editura Primus, Oradea
Păunescu, C., Muşu, I. şi Taflan, A. (1997), Terapie educaţională integrată, Editura Pro Humanitate, Bucureşti.
Sima, I. (1998), Psihopadagogie Specială – Studii şi cercetări vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică R. A., Bucureşti
Verza, E. (1973), Conduita verbală a şcolarilor mici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Vlad, Elena (1999), Evaluarea în actul educaţional terapeutic, Editura Pro Humanitate, Bucureşti
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Motto:
„Bine nu poţi vedea decât cu sufletul; ceea ce este esenţial
este invizibil pentru ochi.”
Antoine de Saint-Exupery

ARGUMENT
Pentru ce există sentimente? Cum reuşim să comunicăm ceea ce simţim? Cum înţelegem
ceea ce simt ceilalţi? ... sunt întrebări pe care adulţii şi le pun şi de cele mai multe ori nu găsesc
răspunsuri mulţumitoare. Proiectul SĂ „VORBIM” EMOŢII !, pe care l-am propus în anul
şcolar 2012-2013, vizează răspunsuri posibile la aceste nedumeriri încă nerostite de micii şcolari.
Buna colaborare între psihologul şcolar şi logopedul şcolar poate fi valorificată prin
activităţi interdisciplinare cu obiective axate pe dezvoltarea emoţională şi dezvoltarea limbajului.
Activităţile propuse îmbină, prin intermediul jocului, exerciţii de identificare şi exprimare a
emoţiilor cu exerciţii de pronunţie corectă. Am extins grupul ţintă propus iniţial, valorificând
materialul şi pentru copiii cu CES din şcoala noastră – Şcoala Gimnazială Nr. 21 Sibiu - prin
intermediul profesorului de sprijin Buiuc Marina.
Învăţarea abilităţilor emoţionale şi sociale este un proces complex care implică dezvoltarea
legăturilor dintre neuroni . Toate aceste legături neuronale se formează ca urmare a experienţelor de
învăţare care sunt oferite copilului. Activităţile în grup axate pe analiza emoţiilor şi pe comunicarea
lor corectă sunt „porţi” în evoluţia socială a micilor elevi.
Funcţia emoţional-expresivă a limbajului evidenţiază faptul că, odată cu comunicarea şi
cunoaşterea, limbajul are un rol important şi în viaţa emoţională: permite exprimarea stărilor
emoţionale proprii şi identificarea stărilor emoţionale ale altor
persoane. Acest rol se realizează în primul rând prin expresiile
verbale utilizate (ce spunem despre ceea ce simţim la un
moment dat), dar şi printr-o serie de mijloace de expresivitate
specifice de tip nonverbal (mimica, gestica) şi paraverbal
specifice. Toate acestea sunt purtătoare de semnificaţii despre
stările emoţionale şi atitudinile subiectului faţă de o anumită
temă. Specific lor este faptul că pot să apară independent de
orice exprimare orală. Spre deosebire de mijloacele nonverbale
de expresivitate,
mijloacele de tip paraverbal însoţesc
întotdeauna vorbirea şi au semnificaţie doar coroborate cu
conţinutul semantic al celor spuse. În rândul acestora se numără
intensitatea vorbirii, intonaţia, ritmul vorbirii, topica, pauzele, dificultăţile de exprimare etc.
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În cadrul jocurilor de recunoaştere a emoţiilor şi de mimare a acestora se utilizează sunetele
zâmbăreţe (S,Z,Ţ) şi afectuoase (Ş,J,Č) - denumite astfel în funcţie de poziţia organelor
fonoarticulatorii în timpul emiterii acestora. Astfel, copiii trebuie să cunoască, să diferenţieze şi să
utilizeze corect, adecvat situaţiei emoţionale sunetele zâmbăreţe şi pe cele afectuoase.
În experienţa noastră am observat că în clasele mai mari apare la mulţi elevi, ca efect al
vizionării îndelungate a calculatorului sau a televizorului, aşa numitul „vid emoţional”, copiii
nemaifiind capabili să recunoască emoţiile lor sau pe ale celor din jur. În acest context am
considerat important să acordăm atenţie spectrului emoţional. Conştientizarea şi verbalizarea
emoţiilor au un impact puternic asupra modului cum acţionăm adecvat la situaţiile concrete din
viaţă.

În perioada micii şcolarităţi copilul îşi dezvoltă abilităţi de înţelegerea a emoţiilor desluşind
expresiile faciale, dar şi prin identificarea contextului care provoacă anumite emoţii.
În faza următoare a evoluţiei psiho-afective a copilului şi ca urmare a îmbogăţirii
vocabularului său, devine capabil să numească emoţiile. Proiectul nostru îşi propune să faciliteze
dezvoltarea acestor abilităţi prin intermediul jocului, jocul fiind atât un instrument, cât şi un
mijloc formativ-intuitiv, relaxant şi înviorător, capabil de a produce bucurie şi de a-i atrage pe
elevi, facilitând astfel înţelegerea emoţiilor. Având în vedere aceste aspecte, ne-am orientat
atenţia spre elevii din clasa a II-a.
Programul de parteneriat este propus de către consilier şcolar Creţu Adela şi logoped Ananie
Ariana. Proiectul vizează activităţi care se vor desfăşura împreună cu elevii din clasele a II-a din
cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 21 Sibiu şi doamnele învăţătoare. Grupul ţintă a fost constituit din
elevii claselor a-II-a A, B şi C, din anul şcolar 2012-2013.
Activităţile s-au concretizat prin:




Jocuri cu suport de cartonaşe cu imagini reprezentative pentru regulile clasei.
Identificarea emoţiei din povestea echipei.
Jocuri interactive de mimare a sunetelor zâmbăreţe şi afectuoase sub sfera emoţiei
identificate.
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Recunoaşterea de către celelalte echipe a emoţiei mimate.
Alcătuirea de colaje având ca suport conţinutul poveştilor, integrând propoziţii care să
conţină sunetele zâmbăreţe şi afectuoase.
Activităţile desfăşurate în cadrul acestui program
de parteneriat au oferit elevilor posibilitatea de
a-şi dezvolta capacitatea de a verbaliza,
recunoaşte şi înţelege indici ai emoţiilor de
bucurie, tristeţe, furie şi frică, prin intermediul
unor jocuri şi sarcini de grup. Astfel, s-a realizat
o interrelaţionare pozitivă în cadrul colectivului
de elevi. Participând la aceste activităţi, şcolarii
au devenit mai empatici, cooperanţi, au
manifestat iniţiativă şi şi-au creat relaţii de
prietenie şi colaborare bazate pe respect reciproc
şi altruism.
Evaluarea programului s-a materializat prin:
9 Realizarea unui jurnal al parteneriatului,
în care se vor consemna impresii ale
şcolarilor în urma desfăşurării
activităţilor;
9 Expunerea colajelor cu ,,Poveştile
căluţului de mare” la avizierul clasei;
9 Oferirea recompenselor şi a diplomelor
din partea profesorului logoped şi a
profesorului consilier şcolar.

Prof.logoped Ananie Ariana
Prof.consilier şcolar Creţu Adela Ioana
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STRATEGIILE DIDACTICE SPECIFICE DISCIPLINEI
„COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ"
LA CLASA PREGĂTITOARE
Autor: Lucia Buţiu
Şcolarului mic din clasa pregătitoare îi vom dezvolta vocabularul, prin aplicarea de metode
interactive de lucru, care se derulează sub forma unei suite de jocuri şi antrenamente amuzante.
Strategiile didactice specifice disciplinei „Comunicare în limba română", la clasa
pregătitoare sunt: metoda globală – priveşte şi spune; metoda lingvistică integrală; metoda naturală
Freinet; metoda Montessori, având ca obiective: identificarea strategiilor didactice în vederea
formării competenţelor de comunicare pe parcursul clasei pregătitoare; şi propunerea unei liste de
instrucţiuni, adecvate elevilor din clasa pregătitoare, ce pot fi utilizate într-o activitate de învăţare
potrivită competenţei specifice Redactarea de mesaje simple.
Metodologia interactivă trebuie să stea la baza proiectării efective a activităţilor de învăţare,
ce urmăresc realizarea competenţelor de comunicare. Pe lângă realizarea obiectivelor de ordin
cognitiv (stimularea proceselor cognitive superioare, dezvoltarea capacităţii de a lega cunoştinţele
între ele, dezvoltarea inteligenţelor multiple etc.) ea ţinteşte şi atingerea obiectivelor de ordin socioafectiv (dezvoltarea capacităţilor de relaţionare, de dialogare inter personală şi intrapersonală,
stimularea încrederii în sine, stimularea capacităţilor de reflectare asupra propriilor demersuri de
învăţare şi asupra relaţiilor interumane).
Strategia didactică1 reprezintă un model de acţiune cu valoare normativă, angajată pe
termen scurt, mediu şi lung, care integrează în structura sa de funcţionare pedagogică:
•

metodele, considerate „cosubstanţiale strategiilor în calitatea lor de elemente

operaţionale sau tactice". (Dan Potolea, 1989);
•

stilurile educaţionale, de tip autoritar, permisiv sau democratic, care plasează decizia

profesorului într-un câmp psihosocial favorabil sau nefavorabil situaţiilor de învăţare concrete;
•

resursele de optimizare a activităţii. (Sorin Cristea, 2002)

1

Proiectul "Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din
clasele I-IV - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul
primar" (POSDRU/87/1.3/S/63113)
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Strategia este „o succesiune de etape mari prin care ajutăm elevii să dobândească o
cunoştinţă sau să stăpânească o capacitate." (Dictionnaire Encyclopedique de Pedagogie Moderne,
1973)
Strategiile didactice interactive de grup sunt considerate ca fiind modalităţile de
organizare a activităţii prin care se favorizează schimburile interrelaţionale între participanţii la
activitate prin procese interumane de cooperare şi competiţie constructivă (elev - elev / elevi - elevi,
elevi - profesor, elev - grup), stimulând activismul subiectului în interraţiunea sa, nu numai cu
ceilalţi, ci şi cu materialul de studiu, prin procese de acţiune şi de transformare a informaţiei.
Directa implicare în sarcină este o condiţie a activismului şi a asigurării unei învăţări temeinice.
Activitatea de predare-învăţare trebuie să devină „o aventură a cunoaşterii" în care copilul
este provocat să participe după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii de învăţare menite să-l
determine să le analizeze, să le examineze, descoperind soluţii plauzibile.
Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia activităţii
reiese din participarea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat în procesul de predare –
învăţare – evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de
satisfacţia cooperării.
„Procesul de învăţare ar trebui să fie distractiv, folosind o metodologie adaptată, diversă şi
incitantă. Dacă învăţarea nu e distractivă, vom face eforturi imense, atât elevii, cât şi noi,
profesorii." (J. Olsen şi Th. W. Nielsen, 2009).
Principii de respectat în alegerea strategiilor la clasa pregătitoare:
Folosirea nonverbalului pentru intuirea conceptelor
Se aplică, fie că e vorba de nume de obiecte sau de acţiuni, fie că e vorba de filtre de
comunicare de tipul funcţiilor limbii / actelor de vorbire. Dacă profesorul mimează acţiunea de a se
ridica / sta jos atunci când enunţă aceste activităţi, pentru elev va fi mult mai clar despre ce este
vorba. în acelaşi context, învăţarea va fi facilitată dacă elevii sunt stimulaţi să combine verbalul
(ceea ce au receptat sau ceea ce exprimă) cu limbajul corporal, vizual sau muzical.
Abordarea ludică
Tot ceea ce se întâmplă la şcoală ar trebui să se deruleze sub forma unei suite de jocuri sau
antrenamente amuzante. Din spaţiul clasei nu trebuie să lipsească jucăriile, chiar realizate de
profesor împreună cu elevii.
Învăţarea în context
Dezvoltarea competenţelor de comunicare are loc în contexte de comunicare şi, bineînţeles,
cu un scop inteligibil copiilor. în absenţa contextului, elevii ajung să recite doar cuvinte şi fraze
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memorate fără să poată să le transfere apoi în alte situaţii. De altfel, oricine învaţă mult mai bine
dacă înţelege de ce învaţă ceea ce învaţă.
Metode specifice învăţării citit-scrisului2
Eşecurile întâmpinate în învăţarea citit-scrisului pot fi cauzate şi de faptul că metoda pe care
o folosesc unii elevi în învăţare nu este cea promovată de profesor. Urmărind comportamentele
copiilor care învaţă să scrie şi să citească, etapele pe care aceştia le parcurg, mecanismele folosite,
vom preveni situaţiile problemă. Dacă este nevoie, „trebuie să ieşim din litera metodei în care neam specializat ani de-a rândul şi să folosim metode nonstandard". (G. Iaurum)
Metoda globală sau „priveşte şi spune” constă în memorarea vocabularului, la vederea
acestuia. Învăţătorul scrie pe cartonaşe cuvinte uzuale, cuvinte care denumesc obiecte cu care elevii
lucrează zi de zi, care le sunt aproape, care au semnificaţie pentru ei, care îi interesează. Atunci
când vorbesc despre obiect, le este prezentat şi cartonaşul cu numele respectiv, în mod repetat, până
este reţinut. Când copiii au memorat un număr mai mare de cuvinte, le introduc în procesul de citire
a cărţilor.
Metoda lingvistică integrală – copiii învaţă să citească prin intermediul poveştilor,
poeziilor, cântecelor, ghicitorilor etc. Textele respective, selectate în funcţie de particularităţile de
vârstă şi semnificaţia lor, sunt prezentate sub forma unor Cărţi Uriaşe, învăţătorul citeşte, marcând
cu un arătător fiecare cuvânt, iar copiii urmăresc cu privirea cuvintele indicate. Conţinutul cărţilor
poate fi studiat în amănunt, în grup sau individual, deoarece există şi cărţi mici, cu acelaşi text,
pentru fiecare elev. Citit-scrisul se predă integrat, copiii fiind întrebaţi ce doresc să scrie. Textul de
la care s-a pornit, poate oferi numeroase puncte de plecare, în funcţie de interesul celor mici.
Metoda Montessori pune accentul pe folosirea a cât mai multor canale de recepţionare a
informaţiilor (pipăit, văz, auz). „Drumul" experimentat de Maria Montessori se bazează pe faptul că
nu există o simultaneitate absolută a celor două acte şi că scrisul precede cititul.
Metoda naturală, Freinet – copiii spun scurte texte, legate de experienţa lor zilnică,
învăţătorul le scrie şi le afişează în clasă. Ele vor constitui memoria colectivă. Metoda se bazează pe
faptul că materialele cu sens (fraze, texte, date, scheme) care au o anumită semnificaţie, creează o
stare afectivă pozitivă şi vor fi mai uşor memorate decât cele fără sens.
Specificul metodei Montessori
Dezvoltarea mecanismului scrisului – mecanismele motricităţii – mânuirea instrumentului
cu care se scrie. Cea dintâi greutate a şcolarilor nu este atât aceea de a „ţine condeiul în mână", cât
2

Proiectul "Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din
clasele I-IV - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul
primar" (POSDRU/87/1.3/S/63113)
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cealaltă, concomitentă, de a „ţine mâna uşoară", suspendată, fără a apăsa. Pentru formarea unei
mâini uşoare, se recomandă exerciţii de pregătire indirectă şi directă.
Exerciţii de pregătire indirectă: jocuri cu forme geometrice, pe care copiii să le introducă
în suporturile corespunzătoare, ţinându-le de butonul de prindere cu trei degete; înmuierea vârfului
degetelor în apă călduţă şi realizarea efortului „de a ţine mâna suspendată, ridicând-o uşor"; jocuri
cu incastre (pipăirea diferitelor contururi şi potrivirea formelor în cadrele corespunzătoare).
Exerciţii de pregătire directă: desenul - copiii conturează cu şabloanele figura pe care
doresc să o coloreze; cu ajutorul creioanelor, colorează complet figura trasată, fără a depăşi conturul
(prin acest exerciţiu repetă mişcările care ar fi necesare pentru a trasa multe pagini de liniuţe);
exerciţii de pipăire a literelor (se dau cartonaşe netede, pe care sunt lipite literele alfabetului,
decupate din hârtie şmirgheluită; culoarea fondului diferă de culoarea literelor, pentru a le evidenţia
pe cele din urmă); „pipăind traseul acestor litere în direcţia pe care o urmează scrisul, se fixează
mişcarea relativă a mâinii şi a braţului, care devin apte să reproducă semnul pe care ochiul l-a privit
îndelung. Semnul alfabetic se memorează astfel, pe două căi: prin privire şi prin atingere; trasarea
formei fiecărei litere a alfabetului în parte; asocierea senzaţiei vizuale şi tactil - musculare cu
sunetul (se începe cu vocalele şi apoi cu consoanele; se prezintă litera: „Acesta este i!"; imediat se
dă cartonaşul pentru pipăire cu degetul arătător al mâinii drepte pe hârtia şmirgheluită, în sensul
scrierii; recunoaşterea literelor, când se indică sunetul: „Dă-mi-l pe i!"; dacă un copil nu poate să
recunoască semnele privindu-le, este invitat să le atingă; pronunţarea sunetului care corespunde
semnelor alfabetice: „Ce este acesta?".
Principiile pedagogiei Freinet
Metoda naturală are la bază următoarele principii:
Şcoala centrată pe copil – profesorul este riguros şi consideră, în faza organizării clasei,
ceea ce este necesar pentru a permite fiecărui elev să lucreze liber. Educatorul urmează să se
adapteze la trebuinţele copilului, să ia în considerare interesele şi înclinaţiile sale. Învăţătorul ajută
şi NU controlează, ameninţă, atenţionează, pedepseşte. Freinet militează pentru o educaţie prin
reuşită: doar reuşita consolidează dinamismul personal.
Muncă şcolară motivată – şcoala devine un loc de producţie decisă cooperativ de copii
prin creaţii, cercetări, deprinderi dobândite; ea este astfel adevărata pregătire pentru o lume a muncii
în care fiecare va putea participa la decizii. Cu ajutorul muncii – joc, copilul, ca şi omul,
intenţionează „să cunoască, să experimenteze, apoi să creeze, pentru a stăpâni natura şi pentru a-şi
domina destinul". Conform acestui principiu, spaţiul şcolar trebuie reorganizat: de-a lungul pereţilor
să se creeze mari „laboratoare esenţiale" (presă, documentare, istorie-geografie, ştiinţe, aritmetică,
activităţi artistice, materiale audio - vizuale).
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Respectul identităţii personale şi al diversităţii – copilul trebuie acceptat ca atare, cu
personalitatea lui.
Expresie liberă şi comunicare
Creşterea performanţei educaţionale a copiilor de clasă pregătitoare depinde în mare măsură
de comunicarea eficientă a instrucţiunilor în cadrul activităţii la clasă. Eficienţa instrucţiunilor care
sunt date elevilor este influenţată de modul în care acestea sunt formulate, fiind asigurată de
respectarea unor reguli.
Aceste reguli de comunicare la clasă influenţează într-o mare măsură comportamentul de
compliere sau de refuz privind efectuarea sarcinilor pentru care copiii nu au o motivaţie internă.
Mai mult decât atât, copilul învaţă în primul rând prin imitaţie. Un model corect de comunicare
oferit de profesor va fi preluat şi de către elevi, care îl vor „exersa" în interacţiunea stabilită în
cadrul activităţilor de grup.
Reguli pentru o activitate eficientă la clasă - argumente
Regula 1: înainte de formularea instrucţiunii, asiguraţi-vă de atenţia elevilor.
Obţineţi atenţia elevului fie prin asigurarea unei proximităţi spaţiale, fie prin stabilirea
contactului vizual. Dacă elevii sunt atenţi, ceea ce le transmiteţi va fi receptat mai bine.
Regula 2: Formulaţi instrucţiunile într-o manieră simplă, la obiect
Instrucţiunile trebuie să indice concret comportamentul dorit şi să nu fie vagi. O instrucţiune
concretă de tipul „Pune caietele în dulap şi creioanele în suport!" este mai eficientă decât
instrucţiunea „Fă-ţi curat pe măsuţă!", deoarece prima specifică exact comportamentul, a doua
instrucţiune are un caracter mai vag.
Regula 3: Prezentaţi instrucţiunile pe secvenţe mici de comportament
Nu daţi mai multe instrucţiuni în acelaşi timp! Cel mai eficient este să prezentaţi
instrucţiunile pe secvenţe mici de comportament. De exemplu, instrucţiunea „împărţiţi între voi
fişele de pe măsuţa grupului şi coloraţi obiectele care se potrivesc cu povestea ascultată" poate fi
reformulată corect astfel: daţi mai întâi instrucţiunea: „împărţiţi între voi fişele de pe măsuţa
grupului", după care aşteptaţi ca elevii să execute comanda. Dacă comportamentul este realizat,
lăudaţi verbal („Bravo, foarte bine!") sau prin gesturi aprobatoare. Abia apoi formulaţi următoarea
instrucţiune: „Coloraţi obiectele care se potrivesc cu povestea ascultată"; aşteptaţi execuţia ei şi
lăudaţi elevii pentru realizare.
Regula 4: Oferiţi modele de acţiune atunci când daţi instrucţiuni
Dacă instrucţiunea este un comportament, încercaţi să-l efectuaţi şi dumneavoastră sau
solicitaţi ajutorul altui elev în timp ce spuneţi instrucţiunea. De exemplu instrucţiunea „Deschidem
cartea de poveşti la pagina 5!" este mai eficientă dacă şi dumneavoastră realizaţi, în timp ce spuneţi
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comanda, comportamentul solicitat. Pentru a fi mai bine receptată, oferiţi aceeaşi instrucţiune în mai
multe feluri! Acest lucru nu înseamnă repetarea ei, ci exprimarea instrucţiunii, prin oferirea de
indicatori comportamentali sau verificarea modului în care elevul a înţeles instrucţiunea.
Viaţa noastră este una complexă, unitară, prin urmare ar trebui să studiem fenomenele din
perspectiva diferitelor discipline, intercorelate şi, mai mult, din perspectiva valorificării învăţării
nonformale şi informale în context formal. Perspectiva interdisciplinară facilitează elevului
"formarea unei imagini unitare asupra realităţii" şi dezvoltarea unei "gândiri integratoare" (Stanciu,
M., Reforma conţinuturilor învăţământului. Cadru metodologic, 1999, Iaşi, Polirom, p.165).
Abordarea integrată a conţinuturilor trebuie însoţită de modernizarea celorlalte aspecte ale
procesului de învăţământ: finalităţile, modurile de organizare a învăţării, strategiile, metodele şi
mijloacele folosite, evaluarea etc. În viaţa de zi cu zi, nu folosim cunoştinţe disparate acumulate la
anumite discipline şi valorificăm capacităţi specifice unei materii de studiu.
„Elevii învaţă mai bine atunci când le pasă despre ceea ce învaţă, când sunt direct motivaţi
să realizeze un lucru, când există un scop, când există o responsabilitate şi un angajament asupra a
ceea ce au de făcut" (P. Appelbaun)
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FACTORI DECLANŞATORI AI DELINCVENŢEI
LA COPII CU CES
De la simplele "derapaje''comportamentale, fără periculozitate socială, care nu au tendinţa
cronicizării şi stabilizării, considerate a fi acte de predelincvenţă (ex: minciuna, insulta, actele impulsive
anticipând agresivitatea şi care nu sunt obligatoriu condiţionate social), trecând prin acte
paradelincvente condiţionate socio-afectiv, în special din cauza lipsei unui climat afectiv adecvat şi
mai ales pe fondul lipsei de discernământ (acte comportamentale specifice epilepticilor, debililor mintal
şi schizofrenicilor) şi ajungându-se la acte de delincvenţă propriu-zisă, antisociale (specifice, dar
întâlnite şi la persoanele normale - ex: omuciderea, violul etc), tulburările de comportament ocupă,
aşadar, o arie de simptomologie şi de evoluţie foarte extinsă.
Simptomatologia devianţelor comportamentale
Adolescentul cu tulburări de comportament se manifestă prin simptome caracterizate printr-un
mare polimorfism. Manifestările clinice depind atât de vârstă, de sex, stadiul de dezvoltare, cât şi de
factorii de mediu. Simptomatologia tulburărilor de comportament cuprinde o gamă foarte întinsă de
manifestări, atât ca număr, cât şi ca intensitate: ea pleacă de la o simplă minciună care poate avea un
efect anodin, putând să ajungă la acte de mare gravitate, de exemplu, omuciderea, care reclamă intervenţia legii. Între aceste extreme, stabilite relativ, se interpun un număr impresionant de simptome:
iritabilitate, instabilitate, impulsivitate, irascibilitate, eşecul şi abandonul şcolar, fuga, vagabondajul,
furtul, cerşetoria, diferitele acte de cruzime, piromania, alcoolismul, tulburările sexuale, prostituţia,
tentativele de suicid, omuciderea.
Într-o succintă prezentare, care nu poate fi exhaustivă, tabloul acestor tulburări
comportamentale ar cuprinde:
Minciuna sau tendinţa de alterare a adevărului, poate fi cauzată de fantezie, de lăudăroşenie,
de intenţia de a înşela, dorinţa de compasiune, dorinţa de a se salva dintr-o situaţie neplăcută ca o
reacţie de apărare, de simpatie sau antipatie, raţionamentele superficiale ale adolescenţilor sau de
afecţiuni psihice.
Instabilitatea nu este funciar o tulburare de comportament, ci mai mult o modalitate reacţiona
la a S.N.C., manifestată psihomotor; fiind incapacitatea de a păstra o atitudine, de a fixa atenţia, de a
reacţiona în mod conştient, de a prevedea o acţiune.
Irascibilitatea prezintă un mecanism psihopatologic similar, fiind frecvent denumită şi furie,
nervozitate, nestăpânire şi, aproape întotdeauna, prezenţa în comportamentul uman; este o reacţie de
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descărcare critică (mânie, furtuni motorii, violenţe), culminând cu mişcări spectaculoase,
exhibiţionism, cu auto şi heteroagresiune.
Impulsivitatea este reacţie specifică de scurtcircuitare, reprezentând o trecere directă la actul
de satisfacere a apetitului agresiv, de opoziţie etc. Se caracterizează prin caracterul sau brusc,
necenzurat, mai puţin elaborat în privinţa diversităţii acţionale.
Aceste ultime trei caracteristici îmbracă un caracter paroxismal, care ar putea determina o
confuzie cu epilepsia temporală, dar se deosebesc de aceasta prin existenţa electivităţii şi a motivaţiei, a
posibilităţii sistării cu prilejul înlăturării frustraţiei (satisfacerii dorinţei critice).
Furtul, cel mai frecvent delict întâlnit la minori, este definit ca fiind atentat la proprietatea
particulară sau publică, frecvenţa lui, în funcţie de vârstă, variind astfel: 20% hoţi minori, sub 13 ani,
35% de la 13-16 ani, 40% de la 16-18 ani, cu un maximum de incidenţă la pubertate. Furtul începe, de
obicei, în familie şi se extinde apoi în mediul extrafamilial, de la obiecte de valoare mică până la sume
importante de bani. În general, fetele fură singure, iar băieţii în grup. Furtul nu este o manifestare
izolată, ci face parte din cadrul delincvenţei juvenile, asociat fiind frecvent cu fuga, cu prostituţia la
fete, iar uneori chiar cu omuciderea şi piromania.
Opusul furtului conştient - care are o motivaţie psihologică lucidă (furie, vindicaţie, din
necesitate, la sugestia unor prieteni etc.) - este furtul patologic (cleptomania). Acesta se caracterizează
prin existenţa unor tulburări de conştiinţă sau prin motivaţii delirante, care apar frecvent şi asociat cu
grade lejere de debilitate mintală, cu manifestări de tip schizofren sau cu manifestări epileptice.
Fuga şi vagabondajul reprezintă erupţia violenţă din mediul familial, ca expresie a unei stări
de încordare emotivă sau a unor simptome psihotice. Distincţia dintre ele este dată de durată: fuga are
un caracter de criză, iar vagabondajul este un fenomen complex având o desfăşurare în timp. în funcţie
de cauze, fuga are diverse forme: forma de pulsiune emotivă, ca rezultat al unei stări conflictuale cu
şcoala, cu familia, o situaţie familială deosebită generată de disocierea căminului, de lipsuri materiale,
de tendinţe revendicative, hebefreniile "de orgoliu' la pubertate. Fuga poate fi şi o expresie a unei
dorinţe de aventură, de evadare pentru a vedea lucruri şi locuri noi, în special pentru a întâlni şi trăi o
experienţă imaginară indusă din lecturi sau din influenţe relaţionale, printr-o sugestibilitate infantilă.
Chazal consideră că 20% dintre cauzele fugii sunt pur sociale, iar 80% psihiatrice,în timp ce Heuyer
susţinea c5 90% din cazurile de vagabondaj juvenil şi 70% dintre delincvenţii adolescenţi aparţin
familiilor destrămate.
Vagabondajul este o reacţie organizată, care apare din lipsa de ataşament faţă de familie sau ca
reacţie la o constrângere rău suportată, adolescentul alegând "nomadismul' pentru a-şi realiza libertatea,
prin imitaţie preluând acest tip de socializare, caracteristic unei bande. Durata lui variază de la fuga de o
jumătate de zi, până la marile fugi, de 2-3 luni, în care subiectul se asociază cu alţi psihopaţi şi trăieşte
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o viaţă la baza căreia stau cele mai diverse manifestări antisociale. Fuga şi vagabondajul se asociază
frecvent cu tulburările comportamentului sexual şi cu impulsivitatea.
Esecul şcolar. La delincvenţi, deficitul şcolar este recunoscut de toţi autorii. El se poate datora
unor cauze ca: frecvenţa neregulată, condiţiile de mediu nefavorabile, lipsa de îndrumare a copiilor
către şcoală prin lipsa de instruire a propriei familii. Părinţii neglijenţi induc, atât prin ignoranţă, cât şi
prin sfaturi demobilizatoare, un efect dăunător, uneori fiind cotaţi ca periculoşi educaţional, moral.
Eşecul şcolar induce o stare de tensiune şi constituie un traumatism violent manifestat tocmai în etapa
pubertăţii, în care minorul îşi formează conştiinţa de sine.
Şcoala cu cerinţele ei constituie un efort de adaptare, iar la aceşti copii esşcul este evident.
Spre deosebire de scăderea treptată a randamentului şcolar, în debutul unei psihoze se observă o
scădere bruscă a eficienţei şcolare. La retardaţii mintal, subdezvoltarea intelectuală se remarcă în clasele
III-V, când programa de învăţământ solicită progresiv dezvoltarea unei gândiri cu note de abstractizare,
cu elemente logice, fapt de care ei sunt incapabili.
Devierile sexuale. Instinctul sexual, în mod normal latent în copilărie, apare la pubertate, dar
se definitivează în forma lui specific umană în adolescenţă tardivă, când include totodată şi ataşamentul
afectiv pentru sexul opus. La vârsta adolescenţei trebuie deosebite relaţiile permise, bazate pe
afecţiune mutuală, de cele fundamentate pe violentă (devierile sexuale). Gravitatea apare în cazurile în
care relaţiile sexuale sunt întâmplătoare, determinate de setea de aventură sau atunci când ele se
caracterizează prin precocitate, caz când se pot contacta şi transmite boli sexuale foarte grave.
Aceste situaţii constituie terenul propice pentru delincvenţa sexuală. În aceste cazuri, criza
sexuală nu este expresia unei maturităţi sexuale, ci reprezintă o deviere în cazul unui organism
caracterizat prin imaturitate psihică şi fragilitate funcţională a gonadelor, oferindu-i individului o
satisfacţie strict instinctuală. Dintre devierile sexuale cele mai frecvente sunt homosexualitatea la băieţi
şi prostituţia la fete. Precocitatea şi devierea sexuală apar, de obicei, în mediile de subcultură şi de
dezorganizare socială, unde şi moralitatea are un grad de permisivitate mult mai coborat.
La fete, prostituţia reprezintă practicarea relaţiilor sexuale pentru o retribuţie, în mod liber şi
constant, scopul principal fiind câştigul material. Ea exprimă o ripostă agresivă la stresuri, îndeosebi
după o violenţă sexuală (viol, incest) pe un fond de frustrare afectivă din copilărie sau este o primă
consecinţă a vagabondajului in 8-10% dintre cazuri.
După clasificările internaţionale OMS şi încadrările DSM-III, homosexualitatea reprezintă o
tulburare a comportamentului sexual. Această tulburare constă în atracţia exclusivă sau predominantă
pentru persoanele de acelaşi sex, cu sau fără raporturi fizice. Ea este, totodată, o deviere sexuală care nu
presupune factori patogeni ca în cazul unei boli propriu-zise (cum ar fi schizofrenia sau TBC) fiind,
conform Asociaţiei Americane de Psihiatrie, o "tulburare a orientării sexuale''. Autorii de limba
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franceză consideră o perversiune în adevăratul înteles al cuvântului doar atunci când persoana îşi caută
conştient şi deliberat satisfacţia în relaţia sexuală.
Ca deviere sexuală, homosexualitatea poate avea un caracter tranzitoriu sau accidental:
masturbaţia adolescenţilor, homosexualitatea din perioadele de detenţie, practicile perverse ale
bolnavilor psihici, ale celor cu tulburări de dinamică sexuală etc. Devierile sexuale trebuie înţelese ca
rezultat al unei dinamici de maturizare, ca o tranziţie spre adaptarea de "necesitate'' din închisori sau ca
epifenomene ale unor nevroze sau psihoze. Accentul este pus pe expresia unei instabilităţi
emoţionale, a unei insuficiente capacităţi frenatorii faţă de instincte, a lipsei de maturitate psihică
(conduite şi sentimente morale formate cu defect), răspunzătoare de nonadaptarea la realitatea complexă.
Violul rămâne singura crimă în care autorul se simte nevinovat şi victima scârbită; actul
sexual, necesar şi inevitabil, dat prin statutul special al femeii, reprezintă pentru foarte mulţi bărbaţi o
recompensă normală, o retribuţie pentru un serviciu adus (angajare, promovare, călătorie de autostop).
Cercetările au arătat că frecvenţa violurilor este diferită în funcţie de câţiva factori:
a) tipul de cultură religioasă. În ţările cu un grad ridicat de libertate morală, rata violurilor
este foarte ridicată comparativ cu cele în care cultura religioasă este foarte puternică;
b) incitaţia la comportamentul de consum sexual şi răspândirea teoriei maximului de plăcere. În
condiţiile în care sexul câstigă pondere în publicitate, sex-shop-urile invadează oraşele, sexualitatea
pătrunde în toate domeniile, căutarea plăcerii devine prioritară, chiar dacă aceasta se obţine cu
folosirea agresivităţii;
c) depersonalizarea sexualităţii. Din cauza mass-mediei şi a unei literaturi sexuale şi
pornografice de masă, se impun frecvent atitudini comune, colective ale indivizilor, castitatea şi
virginitatea devenind motive de îngrijorare şi de dispret pentru tineri, iar practica sexualităţii
obligatorie (norma de grup);
d) revoluţia industrială şi patologia sexuală. Revoluţia industrială are efecte dezastruoase asupra
populaţiei rurale, care se simte abandonată, dezrădăcinată, căzând victimă a segregării sexuale. Această
criză de febră sexuală atinge mai ales adolescenţii, astfel că delictele sexuale la copiii mai mici de 15
ani s-au multiplicat de 5 ori în ultimii 30 de ani, în timp ce la adulţi acestea aproape s-au dublat.
Comportamentele agresive împotriva copiilor sunt clasate sub denumirea de pedofilie. Formele
acestui comportament, în care obiectul manifestării perversiunii este un copil sau un adolescent, sunt
variate: fie exhibiţionism realizat într-un parc, în spatele şcolii, fie manifestări de homosexualitate sau
de heterosexualitate, mergând de la mângâieri şi îmbrăţişări libidinoase ale copilului, cu executarea de
către adult a masturbaţiei, fie viol acceptat (din teamă sau pentru recompense), fie viol agresiv.
Prof. Ioan Coman
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DEZVOLTAREA MOTRICITĂŢII
LA COPIII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE
Autor: RADU DOMNAR
Motricitatea este denumirea globală a reacţiilor musculare prin care se realizează mişcarea
corpului sau a diferitelor sale segmente. Întârzierile în dezvoltare sau diferite perturbări funcţionale
ale mişcării corpului (sau coordonării lui) şi a componentelor sale vizează calitatea mişcării cerută
de o anumită sarcină sau situaţie stimul. Această calitate este determinată de felul în care sunt
receptate şi interpretate informaţiile, precum şi de calitatea actului de răspuns – care este influenţat
nu numai de factori motrici ci şi de factori cognitivi, afectivi, motivaţionali sau volitivi.
Din punct de vedere didactic se disting1:
• motricitate grosieră generală, executată cu muşchii mari ai corpului, care caracterizează
capacitatea copilului de a se ridica (în picioare, în şezut, etc.), de a merge, de a se căţăra, de a lovi,
de a prinde, etc.;
• motricitate fină, ce implică de obicei muşchii mici, cu mişcări speciale, cum ar fi
manipularea diferitelor obiecte, utilizarea diferitelor jucării, etc.
Cunoaşterea nivelului de dezvoltare a motricităţii copiilor cu dificultăţi de învăţare are o
deosebită importanţă în cele mai multe forme de activitate umană, fiind implicată o categorie sau
alta de mişcări. Precizia articulării sunetelor în procesul vorbirii, citirii sau scrierii, perfecţionarea
mânuirii creionului, a uneltelor sau a materialului ce trebuie prelucrat, depind toate de o serie de
componente ale motricităţii, cum sunt: forţa, viteza, precizia, coordonarea.
Copiii cu cerinţe educative speciale prezintă o deficienţă a motricităţii, atunci când sunt
comparaţi cu cei normali de aceeaşi vârstă. Cu cât gradul întârzierii mintale este mai pronunţat, cu
atât nivelul motricităţii rămâne mai scăzut.
S-au comparat performanţele obţinute de copiii cu cerinţe educative speciale şi de normali
sub multiple aspecte: forţa de strângere a pumnului, forţa de împingere a umărului, distanţa de
aruncare a unui obiect, lungimea şi înălţimea săriturii, viteza de alergare, menţinerea echilibrului în
mersul pe bârnă, etc. La toate probele cei cu dificultăţi au obţinut rezultate mai slabe. Excepţii au
apărut numai la proba de aruncare a mingii în care băieţii cu dificultăţi de învăţare au obţinut
rezultate superioare faţă de unele fete. Cei cu dificultăţi prezintă o întârziere de 2 – 4 ani în
dezvoltarea motricităţii implicate în activităţi mai complexe.
1

Prodea, C., (2009), Didactica educa iei fizice în

colile speciale, suport de curs, Cluj Napoca, pag. 9
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Întârzierea motricităţii se înregistrează mai ales sub următoarele aspecte2:
• Viteza mişcărilor atât de desfăşurare cât şi de reacţie este, în general, mai scăzută – cei
cu dificultăţi sunt mai puţin deficitari sub aspectul timpului de reacţie decât cei cu leziuni cerebrale;
• Precizia mişcărilor – lipsa de precizie apare şi în mişcările mari, însă este mai evidentă
în mişcările mai fine ale mâinii, imprecizia mişcărilor este însoţită de sinkinezii importante;
• Imitarea mişcărilor – se realizează mai greu atunci când solicită orientarea în spaţiu,
întârziaţii mintali au tendinţa de a imita mişcările ca în oglindă;
• Indicaţiile verbale îi ajută în mai mică măsură în organizarea şi corectarea
comportamentului motor, comparativ cu rolul aceloraşi indicaţii la copilul normal;
• Reglarea forţei musculare este deficitară datorită insuficienţei senzaţiilor kinestezice;
• Contractarea anumitor grupe de muşchi nu se realizează dintr-o dată, ci numai după o
perioadă de sinkinezii, în care adeseori se cuprind şi muşchii antagonişti;
• Copiii cu dificultăţi întâmpină greutăţi în relaxarea voluntară a anumitor grupe de
muşchi precum şi la trecerea de la o mişcare la alta.
Dacă se asigură condiţii de antrenament, motricitatea se poate educa în mod simţitor, mai
ales în coordonarea ochi – mână şi dexteritatea manuală. Scopurile pe care şi le fixează copilul cu
dificultăţi sunt, în general, scopuri apropiate, generate de trebuinţele şi de interesele momentane, el
se abate de la scopul fixat dacă întâmpină dificultăţi şi execută o altă activitate mai uşoară.
Apar frecvent manifestări de negativism ca efect al capacităţii reduse de lucru a scoarţei
cerebrale, când copilul prezintă o stare de negativism, tonul aspru şi poruncitor este cu totul
neindicat, având ca efect adâncirea negativismului.
În general, deprinderile motrice se formează mai uşor decât deprinderile intelectuale, la
copiii cu cerinţe educative speciale. Pentru ca exerciţiile de dezvoltare a motricităţii şi de formare a
anumitor deprinderi motrice să fie eficiente este necesar să se ţină seama de nivelul lor intelectual,
să se aleagă exerciţii şi stimulări care să corespundă mai mult nivelului intelectual al subiectului
decât vârstei sale cronologice, să se facă la început prin imitare.
Pe această cale mişcările se însuşesc mai repede şi dezvoltă capacitatea de a reacţiona
prompt la comenzi verbale, favorizând reglarea activităţii prin limbaj interior.
Bibliografie
Cîrstea, Ghe., (2000), Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA, Bucureşti
Prodea, C., (2009), Didactica educaţiei fizice în
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JOCURI MUZICALE ŞI DE MIŞCARE
PENTRU PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARII MICI
Prof. Ilie Dan Ciolan
Jocul reprezintă unul din mijloacele de bază ale educaţiei fizice pentru copii, cu valenţe
instructiv-educative deosebite, care trebuie să-şi găsească o pondere importantă în cadrul
activităţilor desfaşurate in grădiniţe si scoli.
Jocul de mişcare, în special, este strâns legat de dinamismul şi specificul vieţii în perioada
copilăriei, iar cel muzical contribuie la dezvoltarea auzului muzical, a vocii copiilor, realizând
intense trăiri.
Jocurile de mişcare evoluează atât sub aspectul complexităţii, cât şi al modului de
organizare. Prin structura şi conţinutul lor, jocurile muzicale şi cele de mişcare contribuie la
socializarea copiilor, la formarea primelor prietenii, la dezvoltarea spiritului de observaţie, a
atenţiei, îndemânării, perspicacităţii şi pentru reamintirea regulilor de circulaţie.
Iată câteva exemple de astfel de jocuri pe care le-am aplicat cu succes la grupă / clasă:
JOCURI DE MIŞCARE
„CE S-A SCHIMBAT?”
Loc: sala de grupă / sala de clasă
Participanti: copiii grupei / clasei
Scop: dezvoltarea spiritului de observaţie
Desfăşurare. Trei sau patru copii se aşază unul lângă altul în faţa colegilor, aşezati în
semicerc. Conducătorul jocului invită alţi 2 copii să se uite cu atenţie la ei, să observe şi să
memoreze poziţia şi/sau ţinuta lor vestimentară. După 60 de secunde de examinare vizuală, cei 2
copii părăsesc camera, iar cei 3-4 copii, stabiliţi iniţial, fac schimbări în ceea ce priveşte poziţia,
locul şi îmbrăcămintea lor (îşi schimbă locurile, hainele, se descheie la nasturi etc.). Copiii care au
ieşit din încăpere sunt chemaţi înapoi şi trebuie să remarce schimbările survenite în legătură cu
copiii observaţi. Va fi câştigător cine are spirit de observaţie mai dezvoltat şi va remarca mai repede
şi mai multe schimbări.
„BROASCA-N CERC”
Loc: sala de grupă sau în aer liber
Participanţi: copiii grupei / clasei
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Scop: dezvoltarea deprinderilor motrice
Desfăşurare. Se împart copiii in echipe de pâna la 10 membri. Fiecare echipă formează un
cerc, iar membrii fiecărei echipe primesc câte un număr. La o comandă, toţi participanţii cu numărul
1 pornesc în jurul cercului format de propria echipă, sărind ca broasca. În momentul în care revin la
locul lor în echipă, pornesc cei cu numărul 2 şi aşa mai departe. Câştigă echipa care termină prima.
Jocul se poate repeta prin schimbarea modului de deplasare – sărituri într-un picior, alergare în
patru labe, alergare cu spatele etc.
„IMITĂ-MĂ”
Loc: în aer liber sau în sală
Participanţi: copiii grupei / clasei
Scop: dezvoltarea vitezei, a imaginaţiei şi a expresivităţii
Desfăşurare. Participanţii la joc stau aşezaţi în linie, având în faţa lor, la 2-3 metri, un copil
care mimează, făcând tot felul de mişcări, iar ceilalţi trebuie să- l imite întocmai. Când cel care este
imitat atinge solul cu ambele mâini, el trebuie să se întoarcă şi să fugă repede, urmărit de ceilalţi,
până la un reper stabilit. Dacă este prins înainte de a ajunge la reper, schimbă locul cu acel copil,
care va relua mima. Dacă nu, tot el va relua jocul.
„JOS, SUS”
Loc: în aer liber sau în sală
Participanţi: copiii, împărţiţi în echipe
Scop: dezvoltarea mobilităţii
Desfăşurare. Echipele, una lângă alta, au jucătorii aranjaţi în coloană câte unul, cu distanţa
dintre componenţii echipei de circa 1 metru. Primul jucător al fiecărei echipe transmite, la un
semnal, mingea în spate, pe deasupra capului său, iar al doilea o ia şi o rostogoleşte mai departe,
printre picioarele depărtate, celui din spatele său. În acest fel, alternativ, mingea trece pe la toată
echipa. Ultimul din echipă, primind mingea, se duce cu ea în faţa echipei şi o transmite în acelaşi
mod, până ajunge iarăşi la ultimul jucător. Echipa ai cărei jucători revin mai repede pe locul iniţial,
câştigă jocul, care poate fi repetat de 2-3 ori.
„MINGEA ÎN COŞ”
Loc: în aer liber sau în sală
Participanţi: copiii, împărţiţi în echipe
Materiale: câte un coş de plastic sau o cutie pentru fiecare echipă şi câte o minge de oină, de
cauciuc sau de tenis pentru fiecare participant.
Scop: dezvoltarea îndemânării.
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Desfăşurare. Copiii din fiecare echipă, având câte o minge în mână, stau pe linia de
aruncare, cu faţa la un coş aflat la distanţă convenabilă. La semnalul conducătorului de joc, primii
din fiecare echipă aruncă mingea, căutând să o introducă în coş. Copiii care au aruncat mingea
ocupă ultimul loc de la echipa din care fac parte. Câştigă echipa care a introdus în coş numărul cel
mai mare de mingi. Jocul se repetă de 2-3 ori.
JOCURI MUZICALE
„SEMAFORUL”
Se cântă: Trei culori el are / Veşnic vii şi noi
Şi e lucru mare / Să le ştim şi noi
R- Roşu – stai / Galben - mai aşteaptă
Verde poţi să treci!
Fiece culoare /Are propriul grai
Roşu ştiţi ce-i oare?/ Roşu spune Stai!
Galbenul înseamnă / Mai aşteaptă un pic
Verdele te-ndeamnă / Treci, flăcău voinic!
Copiii sunt dispuşi în coloană şi merg în ritm. La refren, pe cuvintele STAI şi MAI
AŞTEAPTĂ , stau pe loc, iar la cuvintele POŢI SA TRECI, merg.
„CINE-I IUTE DE PICIOR”
Se cântă: Hai să facem un concurs / Cine-i iute de picior
Să vedem care din noi / Va ieşi învingător.
Când plecarea se va da / Hai cu toţii să pornim !
Deci, atenţie, copii! / Printre primii noi să fim !
Scăunelele se aşază în semicerc, cu unul mai puţin decât numărul de jucători. La distanţa de
3-4 metri de scăunele, copiii merg în cerc, cântând. La un semnal dinainte stabilit, copiii aleargă
spre scăunele. Celui rămas în picioare, care este eliminat din joc, i se cântă: Rău ne pare, ai pierdut/
Nu eşti iute de picior / Altă dată, chiar şi tu / Vei fi un învingător. Jocul se reia de fiecare dată cu
un jucător şi un scaun în minus, până rămâne un singur câştigător.
„TARAFUL CHIŢ”
Se cântă: Ne cunoaşte o lume întreagă, / Noi suntem taraful Chiţ,
Jucăuşi şi buni de şagă, / N-avem frică de pisici.
- Chiţ, chiţ, chiţ, n-avem frică de pisici!
Chiţ, chiţ, chiţ, când nu sunt pe-aici.
Cu o cobză şi-o chitară, / C-un ţambal şi-un contrabas
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Ne distrăm seară de seară / Şi cântăm aşa pe nas
La comanda PISICA!!! toţi copiii aleargă în cele patru colţuri ale terenului de joc, unde au
fost marcate căsuţele şoriceilor şi se ghemuiesc unul lângă altul. La comanda PISICA A PLECAT,
copiii revin în mijlocul terenului şi reiau joaca. Dacă pisica reuşeşte să prindă un şoricel, înainte de
a ajunge în căsuţă, schimbă rolul cu el şi jocul continuă.
„BARZA NE PÂNDEŞTE”
Copiii îndeplinesc roluri de broscuţe şi stau pe marginea unui cerc desenat pe sol, care
reprezintă malul lacului. Un copil, ales de educatoare, este barza. El stă într-un picior, ceva mai
departe de broscuţe şi le priveşte. Broscuţele se plimbă pe malul lacului şi cântă:
Barza ne pândeşte stând într-un picior / Vă feriţi de dânsa, surioarelor!
Barza are ciocul lung şi ascuţit / Şi cu el ne-apucă când nici n-am gândit.
La cuvintele educatoarei VINE BARZA, copiii sar în lac, ca să scape de barza care se repede
să-i prindă. După ce au scăpat de barză, broscuţele cântă:
De vrăjmaşa barză / Iată c-am scăpa,t
Bine ne mai pare / Că nu ne-a mâncat!
Jocul continuă până când barza reuşeşte să prindă cât mai multe broscuţe.
„BONDARUL”
Se cântă: Măi bondare, bondărici, ce-ai cătat la noi aici?
C-un bondar să nu glumeşti şi de el să te fereşti.
Dacă nu te vei feri, cu acul te va răni.
Bâz, bâz, bâz, bondare bâz ,bâz, bâz, bâz, bondare bâz!
Copiii sunt aşezaţi în cerc. Copilul ales bondar merge în jurul cercului format de copii, prin
interior. El se opreşte în faţa unui copil, încercând să lovească cu palma acul - palma întinsă a
acestuia. Copilul trebuie să-şi tragă palma la momentul potrivit, ca să nu fie lovit. Dacă bondarul nu
l-a înţepat, trece mai departe la alt copil. După ce reuşeşte să lovească palma unui copil, bondarul
intră în cerc, iar copilul lovit devine bondar. În rolul de bondar pot fi simultan 2-3 copii. Jocul se
termină când toţi copiii au fost bondari şi / sau se poate repeta de câteva ori.
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