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Cuvânt înainte 

 

Evoluția socială din ultimii ani a adus în actualitate din ce în ce mai mult 

ideea de diversitate umană, valorizarea diversității și oportunitățile oferite 

educației prin multitudinea experiențelor, tradițiilor și modelelor apărute în 

decursul timpului, fără a face ierarhii și judecăți de valoare asupra lor. 

 În învățământul special, educaţia este organizată în jurul a patru tipuri 

fundamentale de învăţare, care pe parcursul vieţii, constituie pilonii 

cunoaşterii: a învăţa să ştii, ceea ce înseamnă dobândirea instrumentelor 

cunoaşterii; a învăţa să faci, astfel încât individul să intre în relaţie cu mediul 

înconjurător; a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi, pentru a coopera cu alte 

persoane, participând la activităţile umane; a învăţa să fii, un element 

important care rezultă din primele trei. 

Toate formele de învăţare amintite, sunt secondate permanent de o 

învăţare afectivă, motivaţională, de aceea Educația specială, este prin 

excelență compensatorie. Pentru a se adapta cât mai bine la cerinţele vieţii 

sociale, copilul este ajutat să-şi descopere interese, pasiuni, să-şi formuleze 

scopuri şi să persevereze în atingerea lor. Sunt create situaţii care le oferă 

posibilitatea trăirii succesului şi a dobândirii aprecierii din partea comunitatii 

din care fac parte.  

Astfel, sunt implicaţi în activităţi ce presupun asumarea unor mici 

responsabilităţi, achitarea corespunzătoare de aceste obligaţii conducând cu 
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timpul la obişnuinţa de a duce lucrurile la bun sfârşit. De asemenea, creează 

premisele unei relaţii de încredere, afecţiune şi comunicare care consolidează 

şi dezvoltă conduitele dezirabile. 

Profesorul găsește locul fiecărui copil în programul didactic, adaptează 

programul școlar la nevoile elevilor, în colaborare cu profesioniștii care 

acționează specific, elaborând împreună un program specializat. Sunt insuflate 

valori, comportamente şi aspiraţii specifice copiilor tipici, finalitatea unui astfel 

de demers fiind aceea de a permite o cât mai buna inserţie socio-profesionala 

după încheierea perioadei de școlarizare. 

Materialelele din volumul prezentat, reprezintă câteva repere 

metodologice utile cadrelor didactice și sunt specifice unei societăți incluzive, 

care dispune de mecanisme adecvate de asigurare a incluziunii. 

 

Referent: prof. Cristina Buda, 

inspector școlar al ISJ Maramureș-învățământ special 

 

 

 

 

 

 

 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

9 

ŞCOALA PĂRINŢILOR                                                                      

PROIECT EDUCAȚIONAL-Comunicăm- Evoluăm 

 

 Prof. psihopedagog, Aga Maria 

  Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I, CLUJ-NAPOCA 

 

IDENTIFICAREA PROBLEMEI 

Având în vedere modificările survenite în ultimii ani în scoala românească se constată 

că părinţii întâmpină probleme în educarea copiilor. 

 

ARGUMENT 

Părinţii trebuie să ştie cum să-şi educe şi să-şi ajute copiii, în orice situaţie. Au 

probleme, dar nu au curajul de a le spune, ori nu-şi dau seama că au probleme. 

Şedinţele cu părinţii au doar rol de informare, părinţii nu ştiu să folosească 

informaţiile în beneficiul copiilor.  

Când sunt chestionaţi, fie oral, fie scris, răspund cu teamă, nu sunt sinceri sau nu ştiu 

să răspundă. Avem o colaborare excelentă cu părinţii, dar unilaterală: feed-back-ul nu se 

realizează, sunt foarte buni executanţi, vor să ajute, se implică, dar nu ştiu  „cum” şi „când” 

să facă ceea ce este potrivit unei situaţii. 

 În societatea în care trăim se pune din ce în ce mai mare accent pe conceptul de 

educaţie permanentă, care este chiar o necesitate astfel, educarea părinţilor după principii 

ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Familia este primul initiator socio-cultural al copilului, iar scoala constituie  experienta de 

viata a acestuia in societate. 

 Părinţii sunt preocupați  în a-şi clarifica şi înţelege importanța educaţiei în familie şi a 

colaborării cu şcoala ca parteneri, conștientizând deopotrivă necesitatea coerenței influențelor 

educative ale tuturor factorilor care actionează asupra copiilor. 

Noutatea acestui parteneriat din acest an scolar este de a păstra cât mai eficient 

legătura părinte-educator: întâlniri lunare, afisarea lucrărilor copiilor, evaluări periodice, 

participarea la activități demonstrative, procurare de material informațional necesar 

proiectelor tematice, activități opționale, activități extracurriculare, serbări, evenimente socio-

culturale, email-uri cu materialele informative și educative trimise de învățătoare. 

 Chestionarele aplicate și discuțiile periodice individuale/de grup din anul trecut  au 
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evidențiat diversitatea părerilor părinților legate de stabilirea unor reguli și limite în 

comportamentul propriilor copii. Acțiunile derulate ne-au întărit convingerea că fără 

stabilirea unui sistem unitar de cerințe în școală și în familie, colaborarea dintre cei doi factori 

educaționali ar rămâne fără rezultatele scontate. 

 

DURATA:    

1 an scolar : 2018-2019 ( SEPTEMBRIE 2018 – IUNIE 2019) 

 

GRUPUL TINTA : 

 17 de copii, elevi clasa  pregatitoare 

 părintii  copiilor 

 profesorul de ed. fizica 

 profesor desen 

 profesor psihopedagog 

 profesor desen 

 profesor-educator 

 psiholog 

 director 

 

BENEFICIARI:    

  a) direcţi: copiii 

b) indirecţi: părinţii copiilor, şcoala, comunitatea locală 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

Şcoala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I. 

 

OBIECTIV GENERAL: 

 Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii 

 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

 conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia 

lui, nevoile, încrederea în forţele proprii; 

 îmbunăţătirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia, îndeosebi cu familii în 
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situaţii de criză; 

 promovarea unor schimbari în mentalitatea tradiţionala în raport cu pozitia copilului 

în familie; 

 dezvoltarea unor atitudini stimulative si suportive în rândul părinţilor, bunicilor, 

cadrelor didactice, asistenţi sociali; 

 promovarea principiilor democratice în relaţia parinte–copil; 

 implicare unui număr mai mare de parinţi, bunici sau alţi membrii ai comunităţii in 

educaţia copiilor; 

 dezvoltarea la parinţi/bunici a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a 

influenţa pozitiv comportamentul copiilor. 

 cunoaşterea unor metode şi procedee pentru a preveni agresivitatea copiilor; 

 descoperirea de către părinţi a tipului de părinte pe care îl reprezintă, autocunoaşterea 

părinţilor; 

 dialogul deschis între părinţi despre subiecte tabu privind climatul familial. 

 -sa constientizeze necesitatea derularii acestui proiect de parteneriat; 

 -sa stabileasca reguli pentru activitatea zilnica a copilului ce vor fi respectate de 

ambele parti; 

 -sa se implice in atragerea de resurse (financiare si/sau materiale ) necesare unei mai 

bune desfasurari a actului educational; 

 -realizarea schimbului de opinii in ceea ce priveste necesitatea unui mediu educativ 

sanatos; 

 -existenta unui consens intre parinti referitor la stabilirea, aplicarea si respectarea unor 

reguli de comportament ale copilului. 

 

RESURSE: 

MATERIALE: 

 Sala de clasa 

 Sala CDI 

 Calculator 

 Retroproiector 

 Imprimanta 

 Materiale informative, pliante, chestionare 
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 Aparat foto, camera video 

 

REZULTATE ASTEPTATE: 

 Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii ; 

 Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi  ajuta copiii; 

 Mai mulţi părinţi/bunici implicaţi in educatia  copiilor; 

 Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor ; 

 Ameliorarea calităţii deprinderilor parentale; 

 Dezvoltarea unor atitudini si comportamente civiceale elevilor faţa de şcoala; 

 Creşterea motivaţiei şcolare si a stimei de sine la elevi; 

 Diminuarea  problemelor de comportament ale elevilor de tipul atenţiei deficitare, 

agresivităţii, violenţei.; 

 Elaborarea unor portofolii tematice care se vor folosi in activităţile instructiv-

educative. 

 Crearea unui ambient nou si plăcut în şcoala,prin valorificarea lucrărilor create in 

cadrul proiectului; 

 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii; 

 

ACTIVITĂTI PROPUSE : 

 Evaluarea nevoilor de informare/educație 

 Comunicarea eficientă. 

 Prinții parteneri de joc 

 Tărâmul povestilor 

 Atelier pictură 

 Provocările educației 

 Educație juridică 

 Agresivitatea la elevul cu C.E.S. 

 Atelier teatru 

 

ETAPE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI : 

 Achiziţia echipamentelor şi instruirea personalului ; 

 Efectuarea sondajului ; 
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 Anunţarea scopului invitaţiei; 

 Evidenţierea necesităţii proiectului: motivaţia, argumentul; 

 Anunţarea obiectivelor : 

 Prezentarea ofertei, care poate fi îmbogăţită sau transformată, în funcţie de opţiunile, 

sugestiile părinţilor; 

 Anunţarea titlului proiectului, ca o concluzie a activităţii; 

 Desfăşurarea acţiunii; 

 Consilierea părinţilor 

 Chestionar adresat părinţilor ; 

 Oferirea spaţiului pentru întruniri şi discuţii ; 

 Crearea de resurse ; 

 Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii; 

 Concluzii .Măsuri de lucru în viitor. 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: 

 Popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus; 

 Organizarea de: activităţi practice şi aplicaţii pe teme specifice întâlnirilor dintre 

parteneri; 

 Întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale,psiholog; 

 Expoziţii de pliante; 

 

MODALITĂŢI  DE  MONITORIZARE  ŞI  EVALUARE A REZULTATELOR : 

 panou al activităţii cu părinţii 

 mapa parintilor 

 rapoarte  de evaluare 

 chestionare 

 fişe de evaluare a activităţilor 

 portofoliul proiectului 

 inventar cu bune practici 

 CD-ul care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului, 

 expoziţii tematice. 
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IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ, 

ASUPRA ŞCOLII ŞI ASUPRA COMUNITĂŢII: 

 părinţii vor şti „ce”, „cum”, „când” să facă cu ceea ce ştiu, în educarea copiilor; 

 va spori încrederea în ceea ce face şcoala; 

 va creşte prestigiul şcolii în comunitate; 

 

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE 

• mediatizare 

•  diseminare 

•  album cu fotografii 

 

CONDIŢII CONTRACTUALE: 

 Programul de activităţi va fi stabilit în comun. 

 Programul poate suferi modificări pe parcursul semestrului, dacă este în interesul unei 

mai bune funcţionări. 

 Fiecare parte poate să vină cu completări sau cu modificări, cu condiţia să anunţe la 

timp. 

 În organizarea activităţii la clasă, va fi acceptată şi prezenţa părinţilor care doresc să 

participe sau să se implice. 

 La sfârşitul semestrului, se va face evaluarea activităţii de proiect. 

 

 Activitatea va continua prin includerea Proiectului Comunicăm Evoluăm în Planul 

Managerial 

 

ACTIVITATI DE INFORMARE : 

 Informarea părinţilor cu privire la documentele de reformă curriculară, obiectivele 

urmărite şi politicile educaţionale ale acestor unităţi de învăţământ; 

 Consultarea părinţilor în stabilirea „Curriculumului la decizia  şcolii“, disciplinele 

opţionale, alcătuirea schemelor orare, a programului instructiv – educativ şi a activităţilor 

extracurriculare; 

 Activităţi interactive sub formă de dezbateri – mese rotunde; 

 Activităţi pentru atragerea unor surse extrabugetare; 
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 Organizarea şi desfăşurarea unor programe artistice cu copiii; 

 Activităţi extracurriculare organizate şi desfăşurate împreună cu părinţii; 

 Activităţi educative desfăşurate cu părinţii şi specialişti. 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

NR. 

CRT. 

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII MODALITĂȚII 

DE REALIZARE 

PARTICIPANȚI PERIOADA 

1. Evaluarea nevoilor de 

informare/educație 

Chestionar părinți Director 

Pihopedagog 

Psiholog 

Părinții 

Septembrie 

2. Comunicarea eficientă Lectorat 

Prezentare power 

point 

Dezbatere 

Director 

Pihopedagog 

Psiholog 

Părinții 

Octombrie 

3. Prinții parteneri de joc Joc de cunoaștere Psihopedagog 

Psiholog 

Kinetoterapeut 

Noiembrie 

4. Tărâmul povestilor Povești 

terapeutice 

Psihopedagog 

Logoped 

Părinți 

Elevi 

Ianuarie 

5. Provocările educației Vizionare 

documentar 

Părinți 

Psihodedagog 

Psiholog 

Februarie 

6. Atelier pictură Desen colectiv Elevi 

Părinți 

Psihopedagog 

Profesor desen 

Profesor-educator 

Martie 

7. Educație juridică Vizită la tribunalul 

Cluj 

Judecator 

profesor 

Psihopedagog 

Aprilie 

8. Agresivitatea la elevul cu C.E.S. Studiul de caz Psiholog 

Psihopedagog 

Mai 

9. Atelier teatru Joc de rol 

Joc de cunoaștere 

Psihopedagog 

Actor 

Psiholog 

Iunie 
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COMPORTAMENTE NON-ETICE: VIOLENȚA 

 

Prof. Andreica Nadia 

Colegiul National "Vasile Lucaciu" Baia Mare 

 

Din scrierile biblice se cunosc multe cazuri de violenţă, poate cel mai grav fiind cel al 

fraţilor Cain şi Abel. Dar tot scrierile biblice ne dau şi poveţe contra acestor fenomene: 

„Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia omului 

nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare 

de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi…” (Iacov 1:18-21) 

Iată o definiţie cât mai exactă a ceea ce înseamnă violenţa: 

Conform DEX: violenţă - VIOLÉNŢĂ, violenţe, s.f.  

1. Însuşirea, caracterul a ceea ce este violent (1); putere mare, intensitate, tărie.  

2. Lipsă de stăpânire în vorbe sau în fapte; vehemenţă, furie.  

3. Faptul de a întrebuinţa forţa brutală; constrângere, violentare; siluire; încălcare a 

ordinii legale.  

♦ Faptă violentă, impulsivă. A comite un act de violenţă; a constrânge, a sili, a forţa. 

Răspunsurile primite de la raportorii de grupe le consemnez pe tablă. 

 

Cauzele, cu preponderenţă din mediul şcolar, care determinădiferite stări conflictuale 

sunt multiple.  

Răspunsurile referitoare la generarea cauzelor conflictuale  trebuie să cuprindăcauze 

de ordin genetic, cauze ce ţin de specificul vârstei şcolare, cauze de ordin moral, criza 

generală a sistemului de valori, cauze de natură pedagogică, la nivelul şcolii şi al familiilor, 

situaţia socio-morala şi economică în unele familii, aspecte născute de criza societăţii în 

tranziţie, cauze generate şi/sau alimentate de mass-media, cauze ce ţin de managementul 

şcolii, la nivel micro şi macro-social.  

La baza conflictelor stau o mare varietate de cauze: lipsa de comunicare, teama, frica 

extremă, sentimentele de ură, invidie, lăcomie, duşmănie, neputinţa de a rezolva prin dialog o 

anumită stare conflictuală, consumul de alcool, droguri, substanţe energizante, necunoaşterea 

sistemului legislativ, atmosfera din familie. 

E necesar să se exemplifice riscurile la care sunt expuşi elevii şi profesorii în şcoală şi 

în afara şcolii: abuzuri de orice natură din partea unor colegi, discriminare pe orice motive 

http://www.dex-online-ro.ro/cautari/caracterul.htm
http://www.dex-online-ro.ro/cautari/ceea.htm
http://www.dex-online-ro.ro/cautari/este.htm
http://www.dex-online-ro.ro/cautari/violent.htm
http://www.dex-online-ro.ro/cautari/putere.htm
http://www.dex-online-ro.ro/cautari/vorbe.htm
http://www.dex-online-ro.ro/cautari/Faptul.htm
http://www.dex-online-ro.ro/cautari/ordinii.htm
http://www.dex-online-ro.ro/cautari/comite.htm


Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

17 

(etnice, religioase, materiale), limbaj vulgar, agresiunea unor indivizi în preajma şcolilor, 

anturaje cu persoane cu preocupări infracţionale, răspunsul la violenţă cu violenţă, uneori 

părinţii, fraţii, bunicii aplică pedepse violente pentru disciplinarea copiilor, vizionarea unor 

programe la televizor cu conţinuturi violente, navigarea nesupravegheată a copiilor în spaţiul 

virtual unde găsesc destulă violenţă, participarea la petreceri în cluburi, discoteci, 

nesupravegherea copiilor în familie sau din cauză că aceştia sunt lăsaţi în grija altcuiva etc. 

Ca mijloace considerate  utile în aplanarea conflictelor sau rezolvarea definitivă a 

acestora ar putea fi menționate: dialogul civilizat, eventual se cere scuze din partea celui care 

a greşit şi acceptarea acestora de către cealaltă persoană, apelarea la alte persoane care să 

medieze situaţia creată, ajungerea la un compromis în cauza creată, apelarea la legislaţia în 

vigoare.  

Agentul  Poliţiei de proximitate poate prezenta câteva sfaturi privind ferirea copiilor 

de infracţionalitate: grijă în privinţa petrecerii timpului liber, evitarea distracţiilor în locurile 

necunoscute, nelegarea de prietenii cu persoane cu un comportament antisocial, evitarea 

drogurilor şi alcoolului.  

Pot fi prezentate copiilor  pedepsele şi sancţiunile aplicate minorilor, conform codului 

penal (Anexa 1), să fie în cunoștință de cauză  în ceea ce privește repercusiunile atunci când 

comit acte violente. 

Măsurile luate de şcoală pentru prevenirea actelor de violenţă ar putea fi : respectarea 

strictă a Regulamentului şcolar şi al Regulamentului de ordine interioară, întărirea pazei şi 

ordinii în şcoală prin contracte cu instituţii de pază şi protecţie, colaborarea strânsă cu poliţia 

locală şi cu jandarmeria, discuţii cu diriginţii, profesorii, părinţii referitoare la 

comportamentul şi problemele copiilor, discuţii purtate de personalul de specialitate din 

cabinetul şcolar de consiliere psihopedagogică, monitorizarea atentă a elevilor în vederea 

stopării  faptelor reprobabile, o bună colaborare cu familiile elevilor, cu biserica, cu primăria, 

politia, justiţia, instituţiile sanitare, introducerea unor însemne distinctive pentru fiecare elev 

din şcoală, a legitimaţiilor de elev, realizarea unei comisii de disciplină cu un număr mai 

mare de membrii la nivelul şcolii: ÎN SITUAŢII LIMITĂ SĂ VĂ PĂSTRAŢI CALMUL. 

SUPĂRAREA DE SEARA LĂSAŢI-O PE DIMINEAŢA SI CEA DE DIMINEAŢA PE SEARA. 

(Poveste populară) 

Pedepse pentru minori - Codul penal 

Art.52- Pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare al 

condamnatului. Scopul pedepsei este evitarea  săvârşirii de noi infracţiuni. 
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Art.100- Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se 

poate aplica o pedeapsă. 

 Măsuri educative: mustrarea, libertatea supravegheată, internarea într-un centru de 

reeducare, internarea într-un centru medical-educativ. Instanţa poate să impună minorului: să 

nu frecventeze anumite locuri stabilite, să nu intre în legătură cu anumite persoane, să 

presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, în afara orelor de şcoală. 

 

Bibliografie:  

1. Scriptura- Iacov 1:18-21; 2. DEX; 

3. Codul Penal al României; 

4. Regulament de ordine interioară  al Colegiului Național „Vasile Lucaciu”, Baia 

Mare. 
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PEDAGOGIILE ALTERNATIVE 

 

Prof. Amorăriți Elena 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

 Pedagogiile alternative promovează modalități de realizare a procesului educațional, 

cu alte variante organizatorice, funcționale decât cele ale sistemului tradițional. Astfel, ca 

alternative la pedagogia tradițională, în România au fost reglementate legal următoarele șase 

metode pedagogice: Pedagogia Montessori, Pedagogia Waldorf, Pedagogia curativă, 

Pedagogia Freinet, Planul Jena, Programul Step-by-step. Acestea pun în evidență, valorifică 

în perspectivă specifică, aspecte mai puțin vizate în învățământul tradițional. Ele au viziuni 

de ansamblu diferite asupra marilor sisteme pedagogice contemporane dar și asupra 

practicilor școlare actuale din lume. 

 Fiecare pedagogie alternativă vine cu o concepție pedagogică proprie, cu o 

perspectivă proprie privind dezvoltarea copilului, cu noi metode de predare, învățare, 

evaluare; relația profesor/învățător cu elevii este diferită dar și relația școlii cu părinții este 

diferită. 

 Cele șase metode pot fi încadrate în curentul numit “educația nouă”, fiind elaborate în 

primele decenii ale secolului al XX-lea. Punctele comune ale alternativelor educaționale sunt: 

dezvoltă grija față de copil, urmărind dezvoltarea sa echilibrată, armonioasă; promovează 

teorii, principii pedagogice care au ca punct de plecare nevoile copilului, copilul învață din 

proprie experiență, acționând; copilul este respectat și îi este valorificat propriul ritm de 

dezvoltare, sensibilitatea proprie, autonomia, înclinațiile naturale; modelele sunt non 

directive; se pune accentul pe personalitatea celor educați, pe meditație, reflecție. 

 Pedagogia Montessori. Dr. Maria Montessori a fost un pionier în munca cu copiii cu 

nevoi speciale. A ajuns la concluzia că deficiența mintală este mai degrabă o problemă de 

pedagogie decât de sănătate, de aceea a lăsat o mare moștenire: filosofia metodei de educație 

Montessori. 

 Conceptul esențial în metoda Montessori este respectul pentru copil și nevoile sale. 

Dr. Montessori accentuează ideea că fiecare copil este un individ unic, cu personalitate unică 

și potențial unic. Elementele centrale ale metodei Montessori sunt: observația (fără ideile 

preconcepute ale adultului despre cum trebuie să învețe  copiii); mediul pregătit și conceptul 

de libertate individuală. Dr. Montessori subliniază faptul că în copilăria timpurie copilul 
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„învață cum să învețe”. Ea afirmă că toți copiii au aceleași nevoi de bază și învață în același 

mod. Consideră că trebuie să observăm copiii îndeaproape pentru a le putea oferi ceea ce ei 

au nevoie în timpul fiecărei „perioade senzitive”. Sugerează că rolul principal al educatorilor 

este de a observa copilul și de a pregăti mediul pe baza observațiilor făcute. Educatorul 

trebuie să creeze situații de învățare, fiind mai mult un ghid. Oferind copiilor un mediu 

pregătit putem să-i învățăm autodisciplina, automotivarea. A învăța copilul să gândească și să 

acționeze în mod independent, în manieră responsabilă, înseamnă a educa. 

 Pedagogia Waldorf- creată la începutul sec XX de Rudolf Steiner la Stuttgart pentru 

copiii muncitorilor de la fabrica de țigări Waldorf Astoria- își propune educarea omului în 

ansamblul său, priun mijloace specifice și accesibile fiecărei vârste, cunoașterea nemijlocită a 

lumii prin acțiune, toate cunoștințele fiind rezultatul unei activități proprii. Elevul nu este 

constrâns, nu i se dau note, teme, examene ci el face ceea ce îi place. 

 Școala Waldorf nu își propune „performanțe intelectuale” ci pune accent pe fantezie, 

creativitate, apropiere de natură, de viața socială. 

 Pedagogia curativă. Scopul pedagogiei curative este acela de a oferi copiilor cu 

C.E.S. posibilitatea de a se deschide și de a -și dezvolta propriul potențial, de a le sprijini 

integrarea socială. Deficiența afectează doar instrumentul corporal. 

 Pedagogia curativă întemeiată de Rudolf Steiner propune un alt mod de a educa. 

Direcțiile de acțiune vizează nu atât diagnosticarea deficiențelor cât descoperirea resurselor 

latente, activarea și stimularea lor cu mijloace adecvate. 

 Pedagogia Freinet. Esența pedagogiei Freinet: are în centru persoana și relațiile sale 

interumane. Freinet promovează învățarea centrată pe rezolvarea de probleme de către 

grupurile de elevi aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Constituirea grupurilor se face la 

alegerea copiilor, componența se menține 3-4 săptămâni. Astfel elevul conștientizează 

valoarea sa ca membru al unui grup dar și valoarea celor cu care colaborează. Elevul își 

dezvăluie interesele sale fiind lăsat liber, dobândind încredere în sine și acționând conform 

propriilor sale opinii. 

 Principiile pedagogiei Freinet: școala centrată pe elev, munca școlară motivată, 

activitate personalizată, expresia liberă și comunicarea, cooperarea, învățarea prin tatonarea 

experimentală, globalitatea acțiunilor educative. 

 Planul Jena. Alternativa educațională Planul Jena urmărește dezvoltarea armonioasă 

a personalității copilului, corelată cu pregătirea sa pentru integrarea în societate. Urmărește 

formarea conștiinței de sine a copilului, cultivarea responsabilității, a dorinței sale, a 
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capacității de luare de decizii independent, formarea de comportamente necesare participării 

la viața comunității. 

Pune accentul pe implicarea copilului în activitate și pe învățarea integrată. Se îmbină 

ideea de individualizare în procesul educațional cu cea de colectivitate. Activitățile de bază 

sunt: jocul, conversația, lucrul, serbarea. Activitățile extracurriculare, complementare celor 

obligatorii au influență formativă semnificativă, valorificând aptitudinile elevilor, îi 

responsabilizează, le dezvoltă inițiativa, creativitatea, comunicarea, relaționarea. 

 Programul Step by Step- susține necesitatea creării unui model educațional care să 

conștientizeze elevul că tot ce se întâmplă în viață este interdependent; pune accent pe 

colaborarea familiei  cu școala, pe implicarea părinților în viața școlii, în conceperea și 

organizatea activităților din școală. 

 La baza activităților didactice stă munca în grupuri, care le dezvoltă elevilor simțul 

identității, al prețuirii de sine, al respectului, cooperării, integrării în comunitate. Se recurge la 

moduri diferite de despunere a mobilierului, la organizarea elevilor în formații de lucru de 

deferite mărimi pentru modalități de lucru diferite și pentru metode diferite aplicate. 

 Primează abordarea individualizată a elevilor clasei, activitatea este organizată pe 

centre de interes; se ține cont de cerințele și stilurile individuale de învățare. 

 De reținut este faptul că școala sau unitatea de învățământ, indiferent de pedagogiile 

pe care le promovează-tradiționale sau alternative-  rămâne elementul de bază care reflectă 

dezvoltarea unei societăți. 

 

Bibliografie: 

1. Albulescu, Ion, Pedagogii alternative, Editura All, București, 2014; 

2. https://www.scribd.com/document/121759101/Alternative-Educationale; 
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PEDAGOGIA MONTESSORI –                                            

ALTERNATIVĂ EDUCAŢIONALĂ DE SUCCES 

 

Prof.Bloju  Rodica 

Grădiniţa P.P.Nr.5 Lugoj 

 

 Privite la început cu reticenţă, aceste iniţiative private au ajuns astăzi a fi apreciate de 

cei mai mulţi dintre cei implicaţi în actul educaţional. Dacă până mai ieri, societatea 

românească se ferea a aminti de alternativele educaţionale care existau în vest astăzi 

observăm o preferinţă către aceste sisteme-lucru deloc neglijabil pentru cei interesaţi a 

introduce reforma în învăţământ. În comunicatul de presă al M.E.C şi C.N.A.E din 

31.03.2004 sunt precizate cele 5 forme de educaţii alternative existente în România: 

 *Pedagogia Waldorf (1990) 

 *Pedagogia Montessori (1993) 

 *Pedagogia Freinet (1995) 

 *Alternativa Step by Step (1996) 

 *Planul Jena (1996) 

 Prof. Dr. Gheorghe Felea, coordonatorul lucrării Alternative Educaţionale din 

România precizează că educaţia tradiţională reprezintă elementul static, pe când educaţia 

alternativă reprezintă elementul dinamic. Astfel în învăţământul tradiţional se pregăteşte 

elevul pentru viaţă, pe când în învăţământul alternativ şcoala face parte din viaţă, cunoştinţele 

sunt descoperite de copil. 

 PEDAGOGIA MONTESSORI 

 Maria Montessori, pedagog şi medic italian, prima femeie medic a Italiei, a înfiinţat în 

1907 ’’casa dei bambini’’ pentru copiii de 2-6 ani ai căror părinţi erau în căutare de lucru. 

’’Casa dei bambini’’ similară grădiniţei este o comunitate educativă care nu se substituie, ci 

completează şi desăvârşeşte educaţia copilului în familie. Maria Montessori a prezentat în 

lucrările sale ideile care au pus bazele pedagogiei Montessori. Ea considera copilul ’’fiinţă 

divină, dar neînţeleasă’’şi afirma că ar trebui ’’să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea 

de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum 

va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze’’. 

 Pedagogia Montessori are drept principiu de bază educaţia necesară, adecvată şi 

continuă-tendinţe ale reformelor actuale din educaţie care confirmă ideile Mariei Montessori 
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şi le fac aplicabile în practică. Ca atare prin pedagogia Montessori se urmăresc promovarea 

drepturilor copilului, extinderea şi intensificarea educaţiei timpurii şi educarea părinţilor, 

formarea deprinderilor de activitate intelectuală intensă şi continuă, de adaptabilitate şi de 

asumare a schimbărilor; creşterea rolului mediului educativ în ansamblul educaţiei, în familie 

şi în comunitate; educaţia cosmică şi cea ecologică care pregătesc generaţiile următoare 

pentru extinderea relaţiilor cu universul fizic şi pentru asumarea unor responsabilităţi de care 

poate să depindă chiar viaţa umanităţii; educaţia pentru libertate, pace, pentru schimbări 

pozitive asumate responsabil. 

 Într-o clasă Montessori copiii sunt pur şi simplu absorbiţi şi foarte preocupaţi de 

propria activitate. Aproape toate lecţiile sunt individuale, deci fiecare copil are de obicei un 

plan diferit de activităţi pe care educatorul îl gândeşte şi îl pune în practică în funcţie de 

interesul şi nivelul la care se află copilul. Toate materialele din clasă sunt uşor accesibile şi la 

dispoziţia copiilor, aşezate pe rafturi joase. Copilul este liber să aleagă dintre  materialele care 

i s-au prezentat anterior şi după ce termină de lucrat cu ele ştie că trebuie să le aşeze pe raft în 

acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii, gata pentru următorul copil interesat de aceeaşi activitate. 

Posibilitatea de a alege este un privilegiu pe care, din păcate, copilul din şcoala tradiţională 

nu îl are. În clasele Montessori copilul se poate mişca liber dintr-o parte a clasei în alta, 

ascultând de propriul lui impuls interior. Cu timpul, exerciţiul alegerii devine obişnuinţă, 

adică se dezvoltă capacitatea copilului de a lua decizii cu privire la propria persoană. 

Mişcarea copiilor obişnuiţi să ia decizii pentru ei înşişi devine o mişcare inteligentă, cu scop 

şi dictată de voinţă, ba mai mult această mişcare merge împreună cu cunoaşterea şi invăţarea, 

fără ea acestea fiind nenaturale la vârsta copilăriei. 

 Structura fizică a clasei Montessori: într-o clasă Montessori există patru arii diferite: 

 1. Viaţa practică (practical life ) care cuprinde activităţi practice legate de viaţa de zi 

cu zi. Toate acestea îl ajută pe copil să se adapteze noului mediu din clasă, să îşi câştige 

independenţa, să îşi coordoneze mişcările şi să exerseze concentrarea atenţiei. 

 2. Activităţile senzoriale care vizează dezvoltarea simţurilor. La această vârstă (3-6 

ani) copilul explorează prin intermediul simţurilor mediul în care trăieşte. Dezvoltarea lor 

conduce implicit la o cunoaştere mai rafinată şi la ascuţirea inteligenţei. Prin materialul 

senzorial Maria Montessori a pus concepte abstracte în formă concretă. Materialul senzorial 

vizează dezvoltarea fiecărui simţ în parte prin izolarea lui de celelalte. Materialul senzorial 

pregăteşte copilul pentru observarea sistematică a mediului, primul pas care duce la mici 

descoperiri realizate în mod spontan. 
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 3. Activităţile de limbaj care vizează, fireşte. Dezvoltarea limbajului cu aspectele lui 

esenţiale: vorbit, scris şi citit. 

 4. Activităţile de matematică – se bazează pe materiale specifice, care respectă 

caracteristica vârstei, de a opera  în plan concret, senzorial. Treptat, spre sfârşitul celui de-al 

treilea an în aceeaşi clasă, se face trecerea la materiale care se eliberează de încărcătura 

senzorială, nu pentru că aşa spune metoda, ci pentru că pur şi simplu copilul realizează că nu 

mai are nevoie de suportul concret, că şi-a însuşit ideea. 

 Într-o clasă Montessori copiii sunt pe trei nivele de vârstă, între 3 şi 6 ani. Copiii care 

au început anul acesta grădiniţa la 3 ani vor fi în aceeaşi clasă încă doi ani de acum înainte. 

Acum sunt cei mai mici, peste doi ani vor fi cei mai mari. Un proces de creştere şi dezvoltare 

pe care ei înşişi îl sesizează cu mult entuziasm. În felul acesta relaţiile dintre copii în cadrul 

orelor de program seamănă mult mai mult cu viaţa din afara şcolii, adică cu viaţa reală. Un alt 

aspect deosebit este faptul că în clasa Montessori există un singur exemplar al fiecărui 

material, ceea ce înseamnă că un singur copil poate desfăşura activitatea care implică acel 

material. În mod implicit, dacă un alt copil vrea să folosească acelaşi material va trebui să 

aştepte până ce colegul lui termină activitatea şi aşază materialul înapoi pe raft. La începutul 

anului se creează conflicte, dar nu ia mult timp ca acceptarea să devină obişnuinţă. În mod 

indirect, se educă astfel respectul pentru lucrul altuia şi răbdarea de a aştepta să-ţi vină 

rândul. 

 Dat fiind faptul că sistemul Montessori este în mod semnificativ diferit de cel 

tradiţional, se impune un anumit plan de educaţie a părinţilor care sunt, fireşte, curioşi să afle 

la ce anume le este expus copilul. În acelaşi timp, o comunicare eficientă şi consistentă cu 

părinţii uşurează atât evoluţia copilului cât şi activitatea educatorului. Părintele şi educatorul 

sunt ca cele două vâsle ale unei bărci. Dacă se mişcă numai una sau dacă acţionează într-o 

direcţie diferită există riscuri: fie ca barca să se învârtă în loc, fie ca în cel mai rău caz să se 

răstoarne. 

Bibliografie 

1. Aldo, Pettini -Freinet şi tehnicile sale, Editura   CEDC, Bucureşti, 1992. 

2. Ezechil, Liliana; Radu, Ion T.Pedagogie. Fundamente teoretice. Ediţia a II-a, 

Editura V&I Integral, Bucureşti, 2002.    

3. Montessori, Maria-Descoperirea copilului, EDP, Bucureşti, 1977. 

 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

25 

LECTURA ELEVILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

 

Prof. Boldan Florentina 

CSEI Baia Mare 

 

Este o realitate nedorită, dar certă, aceea că în epoca modernă a informatizării 

interesul elevilor pentru lectură este destul de scăzut. De ce? O întrebare care are un răspuns 

clar: cartea a fost înlocuită cu calculatorul care printr-un simplu click oferă informaţia dorită. 

O informaţie rapidă, dar lipsită de emoţia unei lecturi în sensul propriu al cuvântului.  

Există însă şi un număr apreciabil de elevi care găsesc încă în interiorul lor, dorinţa de 

a citi şi pentru care biblioteca a devenit a doua casă. Dragostea pentru carte, apropierea de 

lectură, plăcerea de a citi sunt activităţi cu care fiecare individ trebuie să se deprindă din 

familie înainte chiar de a învăţa alfabetul. Părinţii sunt cei care, printr-o preocupare 

permanentă, au responsabilitatea de a-i obişnui pe copii cu frumuseţea inegalabilă a lecturilor 

de basme şi poveşti. Familia reprezintă primul mediu de viaţă, social şi cultural, al copilului 

şi, prin valorile pe care aceasta le transmite, pune bazele dezvoltării sale intelectuale, morale 

şi estetice. Odată cu învăţarea scris-cititului, cartea devine un bun accesibil copilului. Efortul 

stimulativ al părinţilor pentru lectură se conjugă cu efortul sistematic al şcolii, lectura 

devenind calea directă şi sigură pentru însuşirea formelor şi nuanţelor gândirii ca şi pentru 

exprimarea clară, precisă a propriilor gânduri, sentimente, idei. 

Procesul receptării literaturii în şcoală se identifică cu procesul de formare şi 

dezvoltare la elevi a interesului artistic în cele trei aspecte esenţiale: curiozitate, plăcere, 

nevoie spirituală. Scopul general al receptării literaturii în şcoală este formarea gustului 

estetic, îmbinat cu dezvoltarea gândirii, formarea orizontului intelectual-cultural, a concepţiei 

despre lume şi viaţă, a respectului pentru cultura naţională. În primele clase, părintele 

urmăreşte lectura recomandată de cadrul didactic, el însuşi va citi împreună cu copilul, 

discută asupra celor citite şi caută să-şi îmbogăţească biblioteca adecvat pentru vârsta 

copilului său. În clasele gimnaziale, dar mai ales în perioada anilor de liceu, elevii dobândesc 

cunoştinţe care pun bazele propriei culturi. Subliniem cu tărie opinia că îmbogăţirea 

cunoştinţelor nu înseamnă memorarea manualelor sau a cărţilor. Lectura trebuie îndrumată, 

selectată urmărită cu atenţie de cadrul didactic de specialitate. Rolul acestuia este de a urmări 

ce citesc şi cum citesc elevii săi, astfel încât gustul pentru lectură să devină o pasiune. Cartea 
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oferă de multe ori pentru cititorii săi modele de viaţă. Ca urmare profesorul de limba şi 

literatura română are sarcina de a concepe un demers didactic motivaţional. Pentru aceasta 

considerăm importante câteva elemente: percepţia despre necesitatea lecturii, atitudinea faţă 

de lectură, interesul subiecţilor, dorinţa de a pătrunde în plan ficţionar, experienţa de lectură, 

experienţele de viaţă trăite, valorile, nevoile, dorinţele, răbdarea.  

Propunem în intervenţia noastră o strategie didactică simplă prin care se poate analiza 

atitudinea elevilor faţă de lectură. Menţionăm faptul că nu s-a recomandat încă elevilor 

bibliografia pentru lectură. 

Pasul 1:Se aplică la clasă un chestionar. Pentru o mai bună imagine a subiectului de 

faţă redăm un posibil model de chestionar aplicat unei clase de elevi.  

Interviu despre lectură 

1. Când citeşti şi dai peste ceva ce nu înţelegi/cunoşti (un cuvânt, o expresie, un 

domeniu care nu-ţi este familiar), ce faci? Faci vreodată altceva?  

2. Crezi că (se va menţiona numele profesorului) este un bun cititor? De ce? Numeşte 

una sau mai multe persoane pe care le consideri buni cititori. 

3. De ce îi consideri buni cititori? 

4. Crezi că există situaţii în care şi ei întâlnesc lucruri pe care nu le cunosc într-un 

text pe care-l citesc? 

5. Dacă ai răspuns da, ce crezi că fac ei în această situaţie? Dacă ai răspuns nu, 

imaginează-ţi că dau şi ei peste ceva necunoscut într-un text. Cum crezi că reacţionează? 

6. Cum ai învăţat să citeşti? 

7. Ce-ţi place să faci când citeşti (să citeşti fără oprire, să citeşti întâi sfârşitul unei 

cărţi, să treci rapid peste anumite pasaje, să-ţi imaginezi locurile, personajele din text)? 

8. Crezi că eşti un bun cititor? De ce? 

 

Pasul 2: În urma interpretării răspunsurilor profesorul alege împreună cu elevii 

operele ce urmează a fi discutate în cadrul orelor de limba şi literatura română, respectând 

indicaţiile programei şcolare.  

S-au propus pentru lectură cărţi care au impresionat, care emoţionează amintind de 

experienţe trăite. S-a constatat că numărul celor care doreau să lectureze anumite cărţi a 

crescut comparativ cu anul precedent.  

Pasul 3: Elevii care au citit împărtăşesc impresiile despre cartea citită colegilor lor. 
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Chestionarul s-a aplicat elevilor cu cerinţe educaţionale speciale pentru care lectura 

are un sens puţin diferit.  

S-a dovedit în timp că aceşti elevi au o deschidere mare spre lectură, spre comunicare, 

sunt extrem de sensibili şi doresc să se apropie, în comportament şi gândire, cât mai mult de 

colegii lor care nu au probleme. Din acest punct de vedere considerăm extrem de utilă 

socializarea între elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi colegii lor din şcoala normală. 

Pentru a-i atrage spre lectură şi a-i sensibiliza, profesorul propune texte scurte, uşor de 

urmărit, atractive, apropiate de experienţele lor de viaţă. Astfel comentarea textelor literare 

devine mijloc pentru formarea elevului ca cititor de literatură, dezvoltă înclinaţia şi interesul 

spre literatură, cultivă gustul estetic şi formează pe cât se poate discernământul critic asupra 

textului literar.  

În general elevii sunt adepţi ai lucrului nou, ca urmare, în actul educaţional au nevoie 

mereu de alternative. Lectura le oferă posibilitatea să înlocuiască planul de idei, rezumatul cu 

jurnalul de lectură care permite evidenţierea sinelui. Enumerăm în continuare câteva repere 

necesare întocmirii unui jurnal de lectură:  

* Satisfacerea unei nevoi de exprimare a elevilor şi dezvoltarea personalităţii acestora 

prin înregistrarea experienţei emoţionale din perspectiva unui lector inocent; 

* Stimularea şi încurajarea reflecţiei pe marginea unui nou conţinut şi a exprimării 

libere a tuturor opiniilor; 

* Elevii trebuie să fie convinşi că se pot exprima liber, oferindu-se ,în acelaşi timp, şi 

ocazia să poată discuta cu ceilalţi despre ceea ce au notat, să se antreneze într-un schimb de 

opinii, să formuleze întrebări şi să caute răspunsuri; 

* Este util ca fiecare elev să împărtăşească celorlalţi din experienţa lecturii personale. 

Alina Pamfil
1
 identifică elementele esenţiale ale jurnalului de lectură pe care le 

reproducem în iniţiativa noastră: 

Ce este jurnalul de lectură: este un caiet în care sunt făcute însemnările subiective 

asupra cărţilor citite de elev într-un anume interval. 

Obiective: - încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, trăirilor 

provocate de lectură; 

- monitorizarea propriei înţelegeri asupra textului citit; 

Structura unui jurnal de lectură: 

                                                           
1
Alina Pamfil, Studii de didactica literaturii române,Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, p.13-18, 

24. 
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- lista cărţilor citite de elev; 

- lista cărţilor propuse de profesor sau pe care doreşte elevul să le citească în 

continuare; 

- consemnarea reflecţiilor pe marginea celor citite (pagina se împarte în două coloane: 

în partea stângă se notează citatul, faptul care provoacă reacţia, iar în partea dreaptă se 

notează stările, impresiile, aşteptările, experienţele personale sau de lectură pe care le 

asociază cu cel extrase din carte). 

- după încheierea lecturii se poate face rezumatul sau se formulează concluzii care ar 

putea fi orientate de următoarele întrebări: 

1. Ce aţi reţinut din ceea ce aţi citit? 

2. Ce sentimente aţi trăit pe parcursul lecturii ? 

3. Ce amintiri v-a provocat lectura? 

Elevii cu cerinţe educaţionale pot fi îndrumaţi prin liste cu începuturi de propoziţii de 

tipul : 

1. notarea reacţiilor subiectiv(scena îmi aminteşte de..., personajul îmi inspiră 

teamă...) 

2. formularea unor constatări sau anticipaţii (consider că..., probabil că eroul va...) 

3. interacţiunea cu personajele (ştiu ceea ce resimte X când..., X se aseamănă cu ) 

4. aprecieri despre personaje (X a fost curajos când...) 

5. judecăţi critice (această carte mi-a plăcut pentru că..., cea mai reuşită parte a 

cărţii a fost... consider că naratorul ar fi putut să...) 

Charles Temple
2
 numeşte jurnalul de lectură jurnalul în trei părţi cu următoarea 

componenţă: 

Obiective: - dezvoltarea capacităţii de observare prin descrierea obiectivă a unor 

evenimente, fapte; 

- dezvoltarea capacităţii de analiză şi interpretare a unor evenimente; 

- interiorizarea şi reflecţia pe seama celor celor trăite şi consemnate. 

Descriere: elevii sunt rugaţi să consemneze în jurnalul lor răspunsul la trei probleme: 

-descrieţi ce s-a întâmplat pe parcursul... 

-analizaţi...   

 -aplicaţi... 

                                                           
2
Charles Temple, Children Boock in Children Hands,Pearson, 2005, p.74. 
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Considerăm utile aceste modele de jurnal de lectură şi propunem utilizarea lor ca 

strategii activ-participative atractive pentru elevi.  

În scopul formării competenţelor de citire şi lectură, a atitudinii corecte faţă de lectură 

pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale de un real folos este legătura permanentă a 

profesorului de limba şi literatura română cu biblioteca şcolii. Pot fi îndrumaţi ei înşişi să 

participe la amenajarea unui spaţiu destinat unei mici biblioteci, la aşezarea cărţilor pe rafturi 

după autor, simţindu-se utili astfel colegilor lor. Amenajarea de spaţii sau de săli de instruire 

şi resurse pentru aceşti copii se înscrie ca strategie modernă de integrare şcolară a persoanelor 

cu cerinţe educaţionale speciale la nivel mondial.  

Într-un spaţiu al cărţilor se citeşte, se comunică, se povesteşte, fie texte literare pe care 

elevul le are la îndemână, fie cărţi împrumutate şi citite de el. 

La fel ca şi în cazul adoptării jurnalului de lectură în locul unui rezumat, elevul face o 

schimbare: sala de clasă s-a înlocuit cu un spaţiu al cărţilor, liniştit, calm care-i conferă starea 

de bine atât de necesară acestor elevi.   

Considerăm importante în scopul formării competenţelor de citire şi lectură şi 

implicarea acestor copii în diverse activităţi care presupun exemple de bune practici, cum ar 

fi omagierea unui scriitor, când elevul citeşte sau interpretează un rol. În acest mod 

dobândesc şi încrederea de sine.  

Redăm în continuare un model de atelier de lectură şi scriere, realizat cu elevii cu 

deficienţe la casa a IX-a având tema: Rugăciune, cânt şi vers eminescian. 

Scopul: Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea importanţei 

lecturii în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor. 

Obiective:- încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură; 

- cultivarea lecturii de plăcere; 

- formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi cât şi când să 

citească 

- dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi. 

Activităţi prealabile: - elevii au fost consultaţi asupra modului în care să fie marcat 

momentul Eminescu în şcoală. Activitatea s-a bazat pe principiul învăţăm-lucrând. 

- s-au executat ecusoane-simbol cu portretul poetului; 

    - s-au realizat invitaţii, exersându-şi astfel creativitatea şi abilitatea de a scrie; 

  - s-au ales poeziile care urmau să fie lecturate. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu, Baia Mare, Liceul Sanitar  
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Resurse umane: profesorii coordonatori din cele două şcoli, bibliotecarii din cele două 

şcoli, elevii, reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene. 

Resurse materiale: volume, calculator, videoproiector, copiator, aparat foto, materiale 

video. 

Rezultate aşteptate: sporirea interesului elevilor pentru lectură; familiarizarea elevilor 

cu mediul cultural (Biblioteca); formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii; stabilirea 

relaţiilor de prietenie şi colaborare între elevi; exersarea abilităţilor de scris-citit. 

Diseminarea informaţiei: prezentarea activităţii pe site-ul şcolii; realizarea expoziţiei 

cu materialele elevilor (desene); articole în revista şcolii. 

Evaluare: chestionare, expoziţie de afişe cu mesaje pro-lectura. 

Monitorizare: director, consilier educativ, coordonator proiect. 

Activităţi: 

Pasul 1. Familiarizarea elevilor cu volumele de versuri; vizită la bibliotecă; poeziile 

digitale se citesc, se audiază; se selectează poeziile pentru lectură. Selectarea s-a făcut pe 

baza conţinutului facil de identificat de către elevi cu dizabilităţi, dar şi după criteriul 

reprezentării poeziei prin desen. 

Pasul 2. Elevii aleg spre lecturare poezia preferată. 

Pasul 3. Se face lectura model (cadrul didactic), repetând-o ori de câte ori este nevoie. 

Pasul 4. Familiarizarea elevilor cu textul. 

Pasul 5. Se cere elevilor să copieze versurile care le-au plăcut mai mult din poezie şi 

să motiveze de ce. 

Închidem acest capitol despre lectura copiilor cu cerinţe speciale educaţionale prin a 

atribui cărţii şi cititului o calitate şi anume aceea de a vindeca sufletul şi mintea umană. 

Această afirmaţie determină întrebarea firească despre locul şi rolul lecturii în viaţa noastră. 

În 1939 Mircea Eliade în Fragmentarium încerca un posibil răspuns: Literatura poate 

însemna un stimulent uriaş. Cunosc cel puţin o duzină de tineri care şi-au întărit sufletele 

zdrenţuite de adolescenţă prin lectura Omului sfârşit al lui Papini. Nu e vorba nici de igienă 

spirituală, ci numai de tehnica prin care omul modern ar putea folosi izvoare necunoscute de 

energie şi de contemplaţie, tehnica armonizării sale cu anotimpurile, cu revelaţiile... . 

Sunt cărţi care oferă un puternic antidot împotriva îndoielii, a nesiguranţei în viaţa 

cotidiană sau conferă cititorului o pace interioară, linişte în dezordinea emoţională. Sunt şi 

cărţi care ne fac să ne schimbăm viziunea noastră asupra lumii, devenind mai altruişti. S-a 

constatat că lectura de plăcere, are repercusiuni asupra stării sufleteşti şi chiar asupra sănătăţii 
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individului, fiind utilizată ca terapie în ameliorarea stării de anxietate şi în depresii în general 

la copiii cu deficienţe, urmând trapia prin joc, şi prin activităţi de citire.  

Redăm la final câteva din avantajele pe care le oferă o carte citită:      

- Cartea îmbogăţeşte vocabularul şi ca urmare creşte capacitatea de exprimare scrisă 

şi orală; 

- Cartea este mijloc de relaxare activă, de bună dispoziţie; 

 -Cartea ajută la dezvoltarea înţelepciunii sau a cunoaşterii; 

- Cartea ascute inteligenţa, îmbunătăţeşte memoria şi capacitatea de învăţare.  

Scopul studierii acestei discipline în şcoală este de a forma un tânăr cu o cultură 

comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să 

interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii în 

scopul rezolvării problemelor concrete de viaţă, să poată continua oricând procesul de 

învăţare, să admire frumosul din natură şi cel creat de om. Din acest punct de vedere, 

programele şcolare de limba şi literatura română sunt alcătuite pe baza modelului 

comunicativ-funcţional care presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al textului 

literar, fiind adecvat nu doar specificului obiectului de studiu, ci şi modalităţilor propriu-zise 

de structurare a competenţei de comunicare a elevilor.  
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TEHNICI DE STIMULARE A MOTIVAȚIEI  LA ELEVII CU CES 

 

Prof. psihopedagog: Brie Camelia 

 Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I, Cluj Napoca 

 

Motivația poate fi definită ca fiind un motor intern al personalităţii sau un ansamblu 

de forţe ce incită elevul a se angaja într-un comportament  Ea reprezintă mijlocul prin care 

sunt mobilizate  energiile interne ale elevului  în vederea obţinerii  unor performanţe înalte în 

activitatea şcolară. 

Conform teoriei SDT(Self-Determination Theory) care descrie motivaţia elevului ca 

pe un continuum de la demotivare, trecând prin diferite etape de motivare extrinsecă, la 

motivarea intrinsecă, un anumit comportament şcolar poate fi descris de la lipsa motivaţiei 

sau resentiment, prin acceptarea pasivă, până la acceptarea activă şi implicarea personală. 

Elevii care prezintă interes faţă de un stimul, tind să acorde atenţie preferenţială acelui 

stimul. Această preferinţă le diferenţiază de alte persoane. Aceşti stimuli vor fi menţinuţi într-

o stare de activare temporară superioară în sistemul cognitiv. Totodată se înregistrează şi un 

proces de inhibiţie şi implicit de ignorare a stimulilor nerelevanţi. În situaţia şcolară acest 

interes poate fi captat prin recursul la mai multe tehnici simple: varierea stimulilor are efecte 

motivatoare, acompaniată de o mină încremenită nu susţine motivaţia pentru 

învăţare;  schimbarea canalului de comunicare; folosirea cât mai multor registre diferite de 

comunicare: oral, vizual, acţional precum şi recursul în timpul expunerii la anumite scheme, 

desene, grafice şi la unele mijloace auxiliare: retroproiector, diapozitive, etc. cresc motivaţia; 

utilizarea umorului, ameliorează comprehensiunea şi creează o atmosferă favorabilă 

menţinerii interesului; formularea de întrebări; observaţiile sistematice realizate de 

Silverman (1985) în mediul şcolar susţin că profesorii, ce adresează întrebări elevilor renunţă 

la a oferi doar un flux permanent de cunoştinţe. Ei devin un mediator între elev şi realitate şi 

nu doar sursa continuă a furnizării de informaţii. Această manieră de predare se reflectă în 

cazul lor în alocarea unei cantităţi mai mari, din timpul orei formulării de întrebări. 

În ceea ce privește motivația la elevul cu CES, aceasta este sensibil diminuată 

deoarece și practica acumulării de cunoștințe și experiențe este limitată. În planul învatarii, 

stimularea curiozității elevilor asigură reușita procesului de predare- învățare. Sarcina majora 

a instruirii rezidă în a educa și a crește curiozitatea elevilor și de a o cultiva considerând-o 

potențial motiv de învățare. Oferirea unor stimuli inediți, stimulează curiozitatea. Prezentarea 
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unor conținuturi informaționale complexe, peste nivelul de înțelegere și total nefamiliari 

elevilor, poate produce mai curând anxietate, decât curiozitate, provocând chiar refuzul de a 

învăța. 

Descoperirea și valorificarea posibilităților personale de învățare ale elevului cu CES 

se poate realiza prin evaluare complexa si prin divizarea sarcinilor pe secvențe și crearea 

condițiilor de a obține succes în fazele de început ale învățării, ceea ce dezvoltă încrederea în 

sine a elevului. Divizarea și clarificarea sarcinilor de învățare, dirijarea învățării și aprecierea 

pozitivă a reușitei sunt modalități practice de a asigura o bază motivaționlă a învățării și 

autoeficienței. Autoeficiența are patru surse de bază: realizarea performanțelor, experiența 

indirectă, persuasiunea verbală și starea psihologică.  Experiența indirectă apare atunci când 

elevul conștientizează rolul unui model de succes și încearcă să adopte comportamente sau 

atitudini ale acestuia. Persuasiunea verbală este secvența în care intervine cineva încercând să 

convingă elevul că este capabil să realizeze cu succes sarcina respectivă. Sursa finală a 

autoeficientei este starea psihologică, acele sentimente și trăiri interioare care „asigură” 

elevul de iminența eșecului sau de obținerea succesului.  

Există o strânsă interdependență între motivația pentru învățare în particular și nevoile 

specifice manifestate la un moment dat. Elevii nu ar fi pregătiți să învețe, dacă nu și-ar 

satisface nevoile de la nivelurile inferioare, conform piramidei lui Maslow.  

În stimularea  motivaţiei pentru învăţare este necesar să se ia în consideraţie capacităţile şi 

abilităţile fiecărui elev. Fiecare  copil este unic, de aceea trebuie create pentru el  experienţe  

de învăţare  specifice. Aplicând anumite metode (ex. studiul de caz) pentru a identifica 

trebuinţele  copiilor, le putem asigura succesul în activitatea pe care o desfăşoară. În cazul 

copiilor cu CES, trebuie să le explicăm acestora ce importantă este şcoala, să le dăm sarcini 

uşoare, interesante care să-i atragă. Pentru ca aceşti elevi să aibă o satisfacţie  la realizarea 

sarcinilor şcolare este bine să le dăm teme la alegere, să-i recompensăm imediat  după 

identificarea reuşitei  nu numai prin calificative ci şi prin alte metode. Trebuie să ne 

exprimăm încrederea în capacitatea şi resursele unui elev, chiar şi atunci când rezultatele  

sunt slabe, insistând pe sublinierea  aspectelor pozitive, evitând critica moralizatoare şi 

sarcasmul.  

De talentul fiecărui profesor depinde găsirea unui cuvânt bun  pentru fiecare elev, chiar 

şi atunci când acesta creează dificultăţi în clasă. Deşi nu este uşor, de noi depinde găsirea 

strategiei optime de motivare pentru o anumită situaţie, în funcţie de treapta motivaţională pe 
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care se găseşte elevul, de stilul motivaţional la care este acesta sensibil, de experienţa acestuia 

în asumarea şi atingerea de obiective.  

Din experienţa  predării în şcoală, ştim că a  fi motivat  înseamnă a acţiona , a tinde spre ceva 

, a face ceva. Un elev care nu simte nici un impuls  sau nici nevoi de a acţiona  este 

caracterizat  ca un elev nemotivat, în timp ce un elev  care este activat sau energizat  de a 

acţiona spre un obiectiv, este considerat un elev motivat. 
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ROLUL RITMULUI ÎN PEDAGOGIA CURATIVĂ                     

STRUCTURA UNEI SECVENŢE DIN ORA DE BAZĂ  

 

Profesor psihopedagogie specială  Bucur Maria Ioana 

C.S.E. I “Rudolf Steiner” Hunedoara 

 

Ritmul este curgere divizată temporal şi se caracterizează prin aceea că între polii 

unui câmp de tensiune există o mişcare continuă încolo şi încoace, în lung şi în lat, înainte şi 

înapoi, iar o mişcare o pregăteşte întotdeauna pe cealaltă şi un pol este opusul celuilalt. 

Ritmul este un fenomen elementar. Vorbim de ritm respirator, ritm cardiac, precum şi alte 

forme de ritm, cum ar fi ritmul: în vorbire, mişcare, dans sau muzică. (Peter Fuhler, 2000) 

Percepţia şi mişcarea sunt strâns legate de ritm. Acest lucru a fost subliniat încă de 

Platon. Ritmul este ordine în mişcare, este ordine a unor părţi perceptibile senzorial pe care 

timpul le divide în sectoare. Ritmul ia naştere doar atunci când părţile sunt aduse într-o relaţie 

ordonată. Ritmul înseamnă ordine, mişcare, viaţă. 

Ritmul ne încântă în conversaţie, în versuri şi rimă, ne animă când ascultăm muzică şi 

dansăm. Atât la adulţi cât şi la copii, se observă o manifestare aproximativ asemănătoare a 

expresiei corporale. Din teorie ştim că elementele de ritmică trăită activ prin mişcări 

corporale ca mersul, săritul, dansul, bătutul din palme, tropăitul, singur sau în grup, cu sau 

fără text, îndeplinesc o funcţie fiziologică de învăţare. Prin ritmică sunt exersate în acelaşi 

timp mişcările motorii fine şi cele ample, coordonarea corporală, creierul este stimulat, cele 

două emisfere cerebrale sunt solicitate simultan şi este înlesnit procesul de învăţare. Jocurile 

ritmice cu copiii le fac acestora mare plăcere, au calităţi recuperatorii, educative şi de 

integrare socială, asociindu-se foarte bine vârstei preşcolare şi şcolare.  

Când observăm copiii la vârste diferite, la fiecare grupă de vârstă este specific un 

anumit ritm, care are un efect stimulator. Ritmul în vorbire, muzică şi dans, în cadrul unui 

grup, îi scot pe copii din ritmul propriu şi-i conduc spre un tempo comun. Acest tempo 

comun le dă copiilor sprijin şi orientare. Pe de altă parte, ritmul trăit în grup, le dă energie, îi 

vitalizează, le dă încredere de sine. Învăţarea prin ritmică este învăţarea despre corp şi spirit 

şi are loc ca proces în acţiune.  

Perceperea datelor despre spaţiu, timp, formă, forţă, sunet, grup în relaţie cu mişcarea, 

experimentarea şi improvizaţia, sunt elemente fundamentale. 
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Ritmica este o formă a pedagogiei curative care are rol în dinamizarea şi potenţarea 

procesului de evoluţie fizică, mentală şi psiho-socială a individului.  Pedagogia curativă 

întemeiată de Rudolf Steiner este un fapt social. Este un alt mod de a educa,oferit copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale, a căror probleme de sănătate fizică şi psihică nu pot fi rezolvate 

prin forme de educaţie obişnuită  

Scopul pedagogiei curative este acela de a oferi copiilor, cu cerinţe educative speciale 

posibilitatea de a se deschide,  de  a-şi dezvolta propriul potenţial şi capacităţile lor de 

gândire, de a sprijini integrarea lor în comunitatea socială, de a-i ajuta să trăiască cu 

demnitate. Fundamentele pedagogiei curative  sunt: ritmul şi voinţa; predarea în epoci; 

cuvântul viu şi lumea însufleţită; activităţile artistice; logopedia; atitudinea pedagogului 

curativ şi ambianţa. Toate acestea având la bază ritmul în aplicarea lor. 

Fiind o formă a educaţiei aceasta cuprinde atât obiective speciale referitoare la muzică 

şi mişcare, cât şi obiectivele educaţiei generale. Predispoziţia ritmic-creativă constituie sprijin 

în formarea întregii personalităţi pe baza muzicii şi a mişcării. Percepţia conştientă, 

stimularea senzorio-motorie, comunicarea nonverbală, momentul ludic, caracterizează acest 

principiu educativ. Pe lângă aceasta, un punct de plecare îl constituie personalitatea 

individului. Compensarea ritmică, starea de bine de după o experienţă ritmică reuşită, se 

întemeiază pe alternanţa mişcare-repaus. În principiu ritmica este accesibilă tuturor vârstelor. 

(Edleditsch, 2001) 

Predarea în epoci, care a fost instituită de la bun început în şcolile de pedagogie 

curativă şi care este astăzi preluată punctual în diferite şcoli, se bazează pe acest principiu, în 

predarea zilnică se cultivă de asemenea o structura ritmică - exersare, prelucrare, preluare se 

schimbă între ele, iar ceea ce s-a preluat cu o zi înainte este trezit şi prelucrat. Latura nocturnă 

a vieţii sufleteşti este deci tratată cu seriozitate. 

Ritmul zilei în pedagogie curativă se referă la, faptul că fiecare copil trăieşte în ritmul 

dintre veghe şi somn, preluare şi uitare. Dacă se ia în considerare ritmul zilei şi cercul mai 

mare al cursului anului, la organizarea orarelor şi împărţirea planului de învăţământ, vor lua 

naştere anumite particularităţi metodice ale artei pedagogice, dintre care unele trebuie să fie 

amintite: 

 se ia în considerare ritmul zilei, 

 predarea în epoci întăreşte concentrarea, 

 exersarea artistică slujeşte la şcolirea voinţei, 

 cuvântul vorbit acţionează asupra vieţii de sentiment. 
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Se încearcă să se construiască munca de fiecare zi în mod organic. Dimineaţa, 

copilului îi vine cel mai uşor să fie activ în gândire. De aceea, ziua de şcoală începe cu 

materiile la care trebuie accentuate în mod deosebit cunoaşterea şi înţelegerea (raţiunea), 

gândirea şi reprezentarea.  

Fiecare materie se va constitui, de-a lungul câtorva săptămâni, în fiecare dimineaţă, în 

aşa-zisa "ora principală", formând o epocă şi realizând astfel o unitate mai mare de predare. 

După aceea urmează acele materii care necesita o continuă repetare ritmică, în ore separate. 

Dacă se acordă prea mult timp memoriei şi gândirii, copiii devin palizi şi obosiţi. 

Sentimentul care dă viaţă, voinţa activă, înroşesc din nou obrajii, în special în clasele mai 

mici dascălul trebuie să aibă grijă cum acţionează prin predare asupra stării de sănătate a 

copiilor în creştere. Pentru însănătoşirea prin predare, pe de o parte, şi pentru prelucrarea 

materiei, pe de alta, atenţia dascălului trebuie să se îndrepte şi spre uitare, aşa cum a îndemnat 

tot mereu Rudolf Steiner.  

Felul cum materia de predare apare în dimineaţa următoare, felul cum întâmplările 

zilei anterioare apar în elev, este, atât pentru dascăl cât şi pentru copiii, extrem de important. 

Cuvântul "a uita" suna ca "a digera", ca transformarea mâncării în forţe şi capacităţi.  

Incapacitatea de a-ţi aminti câte ceva arată fie că percepţiile şi trăirile s-au scufundat, fie că 

nu au fost suficient de "înflăcărate" prin destulă căldura a interesului. La cultivarea memoriei 

şi la obţinerea capacităţilor, uitarea adevărata (corecta) joaca un rol la fel de important ca şi 

readucerea bine dirijată la suprafaţa şi amintirea. 

"Ora principală", unitate de predare din primele doua ore de dimineaţă, va fi, din 

această cauză, începută cu griji prin aşa numita "parte ritmică"(anexa 1) ce ocupă, în clasele 

inferioare, un spaţiu mai larg, până la 20 de minute. Această parte îi trezeşte pe copii, leagă 

colectivul clasei laolaltă şi îi acordează cu ora de predare propriu-zisă. Se cântă la fluier, se 

cânta cu vocea şi se recită, iar exerciţiile ritmice sunt efectuate - în clasa întâia - prin bătaie 

din palme şi cu picioarele, iar prin diferite exerciţii de vorbire, copiilor le va fi "cultivată" 

capacitatea de a rosti. După care, din repetarea materiei predate ieri, se extrage suma, 

aspectele aprofundate moral, legea naturala din experienţele zilei antecedente, aprecierea pe 

baza simţirii a figurilor istorice trăite ieri sau privirea de ansamblu asupra cunoştinţelor 

câştigate despre un animal. 

Din această concentrare în felul de a privi lucrurile, va reieşi în mod organic 

continuarea expunerii dascălului. El va povesti plastic, în imagini, luând în considerare 

temperamentele, tensionând şi relaxând, făcându-i pe copii să se adâncească în cele trăite. 
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Acum vine rândul faptei: povestiri sau sintetizări, ori desene vor fi trecute în caietul de epocă. 

Ora se încheie cu o povestire care se schimbă de la clasă la clasă şi care dă caracter întregului 

an şcolar: basme în clasa întâia, urmând fabule şi legende, povestiri biblice, mitologie 

germanică, legende greceşti despre zei şi eroi etc. 

Orice activitate are nevoie de ritm. „Aşa cum viaţa se desfăşoară între polarităţi, 

creându-se astfel un ritm repetat, care ne menţine sănătoşi, tot aşa are nevoie şi copilul de o 

alternanţă în predare, între mişcare şi odihnă, între ascultare şi activitate proprie, între munca 

împreună şi munca individual, între starea de veghe deplină şi cufundarea visătoare în 

imagini. În felul acesta se creează o inspiraţie şi o expiraţie a sufletului, care cuprinde trupul 

o dată mai puternic şi altă dată mai slab. Iar arta profesorului constă în a citi pe copii de ce au 

nevoie într-un anumit moment” 

Rudolf Steiner şi-a fundamentat sistemul pedagogic pe o respectare şi o aplicare 

general a ritmului în educaţia armonioasă şi sănătoasă a copilului, bazat pe o cunoaştere 

profundă a fiinţei umane şi a legăturilor indisolubile cu natura şi cu universul. 
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Anexă 1 

STRUCTURA UNEI SECVENŢE DIN ORA DE BAZĂ 

ÎN PEDAGOGIE CURATIVĂ – ANOTIMPUL PRIMĂVARA 

-PARTEA RITMICĂ- 

 

1. Flaut  

Exemplu:

 

2. Ritm  

Exemplu: „Unul după altul pe rând ne aşezăm/ Ţine pasul bine să nu ne călcăm/ Iar în 

fruntea noastră (numele unui copil) cap de rând/ După el/ea vin alţii veseli tot cântând,/ 

Prinzându-ne de mâini, cercul formăm.” 

3. Salut  

Exemplu: „Când soarele răsare/ Şi risipeşte ceaţa/ Ne prindem de mâini 

Şi spunem „Bună dimineaţa”./ „Bună dimineaţa, tuturor!”” 

4. Zicerea 

Exemplu: „Tatăl nostru” 

 

5. Ritm 

Exemplu:„Mâna dreaptă sus, mâna dreaptă jos/ Mâna dreaptă sus şi scutură frumos/ 

Învârteşte-te acum şi vesel o să fii!/ Asta e tot copii!/ Jos! Sus!...(mâna stângă, piciorul 

drept-stâng)” 

 

6. Cântec  - „Povestea unui ciobănaş” 

Exemplu: „Am să vă spun, copii, povestea unui ciobănaş 

Refren: Tra, la,la,la,la,la,la,la,la,/ La,la,la,la,la,la,la,la,la, 

A unui ciobănaş, a unui ciobănaş. Etc.” 

7. Poezie – interpretare pe temperamente, executăm mişcări specifice 
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Exemplu:„Vine ursul pe cărare/ Vine-ncet că ziua-i mare. 

Fug albinele în zbor/ Să îl prindă de picior! 

Ar fugi el da-i e greu/ Că-i bătrân că-i vai de el 

Harnicele, albinele/ I-au cules un fagure: 

S-a îndulcit, s-a lins pe bot/ Şi acum doarme în bârlog.” 

8. Cântec cu mişcare - „Să dansăm” 

Exemplu: „Frăţiore, să dansăm/ Mâinile să ni le dăm:     

Cu piciorul trap-trap-trap,/ Cu palmele clap-clap-clap 

Cu căpşorul tic-tic-tic,/ Cu degetul pic,pic,pic                                               

O, dar tu dansezi frumos./ - Mulţumesc, sunt bucuros ! 

R: Tra-la-la, la-la-la/ Asta nu-i treabă prea grea    

R: Tra-la-la, la-la-la/ Ne-nvârtim toţi la dreapta” 

9. Poezie - „Fluturele” 

Exemplu: „Aripile când îşi lasă parcă-s palme de mătase,/ Se aplaudă cu ele, stând în 

flori pe catifele./ Tot spectacolul naturii-i dat pe pajiştea pădurii:/ -Bravo, soare! Parc-ar 

spune aripile lui minune;/ Ninse-n alb ca floarea-n prun şi culori dintr-un păun./ Bravo 

pajişti, bravo flori, bravo noapte, bravo zori!/ Sunt un sufleţel mărunt din ce-i viaţa pe 

pământ,/ Dar sunt fericit, că sunt floarea-n flori, hoinar pe vânt.” 

10. Frământare de limbă 

Exemplu: „Flutură un fluture/ Flutură că-i fluture 

Că de n-ar fi fluture/ Nici n-ar şti că-i fluture.” 

11. Euritmie 

Exemplu: „ASCULTĂ – Să-nveţi să vorbeşti (A)/ PRIVEŞTE - Să-nveţi să clădeşti (E)/ 

TACI - Să-nţelegi ce să faci (I)” 

12. Încheiere 

Exemplu: „Râdem, râdem, râdem/ Soarele e sus pe cer 

Soarele e sus/ Noi râdem ha, ha, ha/ Soarele-i pe cer.” 
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EVALUAREA GLOBALĂ NEGATIVĂ-                                 

DIMENSIUNE  EVALUATIVĂ A PERSONALITĂȚII 

 

Prof. psihopedagog Bud Cristina-Elena 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare 

 

 Personalitatea este definită la modul general ca o structură complexă și dinamică de 

disponibilități generale și caracteristice pe care le exprimă o persoană în raport cu cei din jur 

și care conturează identitatea ei specifică, se caracterizează prin câteva trăsături 

fundamentale: stabilitate (modalitate de exteriorizare și de trăire interioară relativ 

neschimbată în timp), integrare (consolidarea unei unități și totalități între componentele 

structurale) și plasticitate (reprezintă posibilitatea de reorganizare a personalității, astfel încât 

individul să poată face unor schimbări capitale ale condițiilor de viață și să se poată adapta la 

ele). 

 Activitatea psihică umană și procesul de analiză a personalității unei persoane -cu sau 

fără dizabilități - este abordată în literatura de specialitate din mai multe perspective, astfel: 

 perspectiva biologică ne ajută să stabilim o legătură între acțiunile umane și 

modificările biochimice care au loc în interiorul organismului la nivelul sistemului nervos și, 

în special la nivel cerebral.  

 Perspectiva behavioristă ne ajută să identificăm și să înțelegem activitățile 

exteriorizate ale organismului, activități care pot fi observate și măsurate. 

 Perspectiva psihanalitică subliniază rolul motivației inconștiente, și mai ales, efectul 

refulărilor anumitor impulsuri din copilărie în conduita noastră actuală.  

 Perspectiva fenomenologică se concentrează asupra trăirii subiective a experienței și 

asupra motivației în vederea autorealizării (Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, Bem, 

2002). 

 Perspectiva cognitivă ne ajută să punem în relație o serie de procese psihice 

(percepția, raționamentul, luarea deciziei și rezolvarea de probleme, etc.) prin stabilirea 

legăturilor existente între acestea și comportamentul uman. Astfel, personalitatea poate fi 

definită ca un pattern cognitiv, emoțional, comportamental și biologic distinct al unei 

persoane care: (a) îi definește stilul personal și (b) îi influențează interacțiunile cu mediul 

(Mih, 2010). 
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 Teoria REBT, consideră că principalele aspecte ale funcționării umane sunt: cognițiile 

(gândurile), emoțiile (sentimentele) și comportamentele. Aceste trei aspecte sunt 

interrelaționate, schimbarea uneia, atrage după sine schimbarea celorlalte.  

 Evaluarea globală negativă, este una din cele patru credințe iraționale majore stipulată 

de Ellis și reprezintă convingerea inflexibilă și irațională vizavi de propria persoana. Teoria 

REBT afirmă că toate ființele umane sunt imperfecte și că vor face greșeli, și mai subliniază 

faptul că valoarea personală nu este același lucru cu performanța. Aceasta promovează 

conceptul de acceptare necondiționată, care nu implică evaluarea globală a propriei persoane, 

dar permite evaluarea unor comportamente specifice (Vernon, 2002). Astfel, deși este posibil 

să evaluăm comportamente, să ne focalizăm pe aspectele negative și să facem ceva pentru a 

le îmbunătăți, evaluarea globală a propriei persoane ca fiind bună sau rea nu corespunde cu 

principiile REBT, la fel cum este noțiunea de considerare a propriei persoane ca fiind un eșec 

total, pe baza câtorva caracteristici negative.  

 Conceptul de acceptare necondiționată este în contrast cu stima de sine, care implică 

tot o evaluare globală. Din acest motiv, practicienii REBT utilizează termenul de acceptare 

necondiționată în loc de stimă de sine (Ellis și Bernard, 2007). 

 Este foarte ușor pentru copii și adolescenți să se evalueze negativ pentru că ei văd 

lucrurile în termeni de alb sau negru: “nu sunt bun pentru că nu am trecut testul” sau “pentru 

că nu am fost invitat la petrecere înseamnă că nimeni nu mă place și că sunt un fraier” (Trip, 

2007). Acest aspect face ca ei să separe cu greu valoarea lor personală de performanța 

specifică în anumite situații.  

Caracteristicile acestui tip de cogniție sunt: 

 Nu este logică, empirică sau în acord cu realitatea obiectivă; 

 Evaluarea globală a propriei valori este dezadaptativă și duce (mai devreme sau mai 

târziu) la emoții disfuncționale negative ; 

 A spune ca suntem în întregime răi sau buni, cu sau fără valoare implică faptul că am fost 

și vom fi întotdeauna așa. 

 Pentru că evaluarea globală negativă poate duce cu ușurință la depresie, anxietate, 

vinovăție, furie, deprimare, rușine, este necesar să se abordeze această problemă la o 

vârstă cât mai tânără. 

 Varianta rațională a acestei cogniții, după unii autori (Vernon, 2002) include următoarele: 

 Ce faci nu reprezintă cine ești (comportamentul tău nu te definește ca persoană); 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

43 

 Nu există persoane în totalitate bune sau în totalitate rele; fiecare om are calitățile și 

defectele lui; 

 Ești valoros prin simplul fapt că exiști; 

 A greși este normal și fiecare dintre noi poate învăța din greșeli. 

 Denumite și distorsiuni cognitive, aceste credințe iraționale pot avea ca punct de 

plecare, pe de o parte experiențele negative din copilărie și de mai târziu, iar pe de altă parte, 

preluarea modelelor părinților și altor persoane semnificative (profesori, rude) privind 

interpretarea realității. Judecățile pe care le fac părinții asupra propriei persoane, asupra 

evenimentelor de viață prezente și viitoare sunt preluate de copii și devin tipare de 

interpretare a propriei persoane, a realității prezente și viitoare. De exemplu, părinții pot 

afirma frecvent: “oamenii sunt răi, nu merită să ai încredere în nimeni”. Această afirmație 

însumează experiențele pe care le-au avut în relațiile cu cei din jur. Copilul sau adolescentul 

preia acest tipar de gândire al părinților, care-i va produce anxietate socială -teama 

nejustificată de a cunoaște alte persoane (Mih, 2010).  De asemenea calificativele negative pe 

care le adresează părinții (de exemplu: „nu ești bun de nimic, n-o să ajungi nimic”) devin un 

tipar defectuos de autoapreciere. În cazul copiilor care se nasc un un anumit tip de 

dizabilitate, părinții le pot induce ideea potrivit căreia nu sunt în stare să facă nimic și prin 

urmare trebuie să obțină favoruri  partea altora mai degrabă decât ei să se implice și să aibă 

inițiativă în diferite activități. 

 În lucrarea „Psihologie educațională”, Mih Viorel (2010), menționează câteva dintre 

cognițiile iraționale sau “erorile de gândire” care apar cu cea mai mare frecvență în mediul 

școlar și nu numai: suprageneralizarea, personalizarea, gândirea bipolară în termeni de “alb-

negru”, saltul la concluzii, catastrofizarea, folosirea lui “trebuie”. 
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INTEGRARE ȘCOLARĂ VS INCLUZIUNE 

 

prof. Buda Cristina 

ISJ Maramureș 

 

Apariția și fundamentarea teoriilor și practicilor referitoare la integrarea și 

incluziunea școlară a tuturor categoriilor de elevi din comunitate și conturarea ideii de școală 

pentru diversitate au permis o nouă abordare a activităților de învățare în școală, fapt 

determinat de necesitatea asigurării șanselor egale la educație în funcție de potențialul 

intelectual și aptitudinal al fiecărui copil inclus în programul educațional al unei școli. 

Această preocupare în domeniul politicilor educaționale poate fi înțeleasă și ca o 

(re)confirmare și o resemnificare a unui principiu didactic fundamental, respectiv adaptarea 

structurii și a conținutului învățământului la particularitățile psihofizice, de vârstă și 

individuale ale elevilor în vederea dezvoltării cât mai echilibrate și armonioase a 

personalității lor.  

Integrarea școlară reprezintă procesul de includere în școlile de masă sau în clasele 

obișnuite, la activitățile educative formale și nonformale, a copiilor considerați ca având 

cerințe educative speciale. Dacă percepem școala ca principala instanță de socializare a 

copilului (familia fiind socotită ca prima instanță de socializare), integrarea școlară reprezintă 

o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are 

o importanță fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viața comunitară prin 

formarea unor conduite și atitudini, a unor aptitudini și capacități favorabile acestui proces. 

 Incluziunea reprezintă esența unui sistem educațional comprehensiv specific unei 

societăți ce are ca principale valori valorizarea și promovarea diversității și egalității în 

drepturi. Acest sistem este caracterizat prin relații interpersonale deschise, pozitive, bazate pe 

parteneriat; flexibilitatea programelor școlare, a strategiilor educaționale și a serviciilor de 

suport pentru elevii cu dificultăți de învățare; promovarea egalității în drepturi și 

responsabilități și asigurarea accesului la oportunități; parteneriat cu familia și părinții; 

implicarea activă a comunității în programele școlii; încurajarea exercitării dreptului la 

atitudine și cuvânt. 

 În literatura de specialitate (Gherguț, 2013, Vrășmaș, 2011) sunt redate câteva 

caracteristici ale relației dintre incluziune și integrare: 
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 Integrarea copiilor cu cerințe speciale are în vedere includerea acestora în clasele 

obișnuite, se centrează pe transferul copiilor de la școli separate la școlile obișnuite din cadrul  

comunității; dacă nu se constată o creștere a interacțiunilor între elevi cu și fără dizabilități 

sau cu diferențe în învățare, putem considera că nu este un proces de integrare școlară reală, 

ci numai o etapă în integrare: integrarea fizică. 

 Educația incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătățire a instituției 

școlare, având ca scop valorificarea optimă a resurselor existente, mai ales a resurselor 

umane, pentru a susține participarea la procesul de învățământ a tuturor elevilor din cadrul 

unei comunități (aceasta înseamnă că și o școală specială poate fi incluzivă sau poate dezvolta 

practice inclusive în abordarea copiilor). 

 Dacă prin educația integrată se aveau în vedere mai ales obiective legate de 

școlarizarea în condiții de normalitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale (accentul se 

pune pe copii și pe serviciile de suport în școală pentru aceștia), educația incluzivă are ca 

obiectiv principal adaptarea școlii la cerințele speciale de învățare ale copiilor, iar prin 

extensie, adaptarea școlii în general la diversitatea copiilor dintr-o comunitate, ceea ce 

presupune o reformare și dezvoltare în ansamblu a școlii. 

În lucrarea Psihopedagogie specială, autorul redă sinteza realizată de Walker în ceea ce 

privește diferența dintre integrare și incluziune (1995, apud Gherguț, 2013): 

 

INTEGRAREA INCLUZIUNEA 

 

 

 este modalitatea de realizare/atingere 

a normalizării; 

 alocarea resurselor materiale și umane 

pentru a compensa eventualele  

dificultăți. 

 reprezintă esența unui sistem educațional 

comprehensiv real; 

 implică alocarea de resurse materiale și 

umane care să potențeze maximal 

potențialul individual al fiecărui elev; 

 este opusă excluderii; 

 reprezintă orientarea și concentrarea 

acțiunilor asupra școlii ca instituție 

deschisă pentru toți. 

Presupune: 

 focalizarea pe elev/tânăr; 

 examinarea elevului de specialiști; 

Presupune: 

 focalizarea pe clasă; 

 examinarea elevului de factorii implicați în 
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 diagnostic al rezultatelor; 

 programe pentru elevi; 

 plasarea în programe adecvate. 

desfășurarea procesului instructiv-

educativ; 

 colaborare în rezolvarea problemelor; 

 strategii pentru profesori; 

 crearea unui mediu adaptativ și a 

condițiilor de sprijinire a elevilor în clasă 

Pune accentul pe: 

 nevoile „copiilor speciali”; 

 adaptarea copilului la cerințele școlii; 

 obiectivele și finalitățile educației 

speciale; 

 recuperarea subiecților; 

 beneficiile copiilor cu nevoi speciale; 

 expertiza specializată și suportul 

formal; 

 intervenția specială. 

Pune accentul pe: 

 drepturile tuturor copiilor; 

 schimbarea școlii-adaptarea școlii la 

nevoile copilului; 

 obiectivele și finalitățile educației pentru 

toți; 

 beneficiile pentru toți copiii; 

 suportul informal și expertiza cadrelor 

didactice specializate; 

 predare-instruire pentru toți. 

 

Modele și forme de realizare a educației integrate 

 

Experiențele de pe plan mondial evidențiază faptul că în perspectiva integrării copiilor 

cu cerințe educaționale speciale se impun mai multe moduri de acțiune (Gherguț, 2013): 

 Modelul cooperării școlii obișnuite cu școala specială- în acest caz, școala obișnuită 

coordonează procesul integrării/incluziunii și stabilește un parteneriat activ între cadrele 

didactice din cele două școli care vor experimenta și susține un nou mod de desfășurare a 

activităților didactice, pregătind împreună conținutul activităților școlare, adaptând materiale 

și mijloace didactice folosite în timpul orelor și oferind un cadru confortabil tuturor elevilor 

din clasă.  

 Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în școala obișnuită – acest model 

presupune integrarea copiilor cu deficiențe în școlile de masă unde să între în relație cu 

ceilalți elevi, facilitându-se, cu sprijinul cadrelor didactice și specialiștilor din școală, o mai 

bună intercunoaștere și relaționare între elevi.  

 Modelul bazat pe amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de 

instruire și resurse pentru copiii cu dizabilități integrați individual în clase obișnuite din 
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școala respectivă– în acest caz, profesorul care se ocupă de elevii cu dizabilități este și 

profesorul de sprijin care desfășoară activități cu acești copii, atât în spațiul special amenajat 

în școală, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile solicită/permit acest lucru, colaborând 

direct cu educatorii din clasele unde sunt educați copiii. 

Modelul itinerant- acest model favorizează integrarea într-o școală de masă a unui număr mic 

de copii cu cerințe educaționale speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de 

un profesor itinerant (specializat în munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de 

dizabilitate). 

Profesorii itineranți și de sprijin asigură serviciile specializate necesare pentru 

realizarea integrării copiilor cu CES. În conformitate cu art.3, al (i), din Ord.nr.5574/2011 

profesorul itinerant  și de sprijin, este “cadrul didactic cu studii superioare în domeniul 

psihopedagogic care desfășoară activități de învățare, stimulare, compensare și recuperare 

cu persoanele cu CES integrate  în unitățile de învățămînt de masă, în colaborare cu toți 

factorii implicați “.  

 Amintim parte din atribuțiile profesorului itinerant și de sprijin: colaborează cu toate 

cadrele didactice din unitatea deînvățământ în care este înscris copilul/elevul în vederea 

realizării unei integrări școlare eficiente și a punerii în aplicare în mod unitar a planului de 

servicii individualizat; elaborează şi pune în aplicare planul de intervenție personalizat 

realizat pe baza planului de servicii individualizat, în parteneriat cu membrii echipei 

multidisciplinare; realizează adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la 

grupă/clasă; participă, în timpul orelor de predare-învățare, la activitățile care se desfăşoară în 

clasă; participă la activitățile educative şcolare şi extraşcolare din grupă/clasă în calitate de 

observator, consultant, coparticipant; desfăşoară activități de stimulare cognitivă individuală 

sau în grup; realizează evaluări periodice şi reproiectează programul de intervenție 

personalizat în funcție de rezultatele obținute; consiliază părinții/tutorii copiilor/elevilor care 

beneficiază de serviciile de sprijin şi colaborează cu aceştia; la cererea părinților/tutorilor 

şi/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea şi orientarea şcolară de către comisia 

din cadrul CJRAE/CMBRAE a tuturor acelor copii/elevi care au dificultăți de învățare şi nu 

beneficiază de servicii educaționale de sprijin. 

 Modelul comun- este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că în 

acest caz profesorul itinerant este responsabil de toți copiii cu dizabilități dintr-un anumit 

areal și oferă servicii de sprijinire a copilului și familiei, urmărește evoluția școlară a 
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copilului, colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat copilul și intervine 

atunci cînd apar probleme de învățare sau de adaptare la anumite cerințe școlare. 

În funcție de durata prezenței copilului cu cerințe educaționale speciale în școala 

obișnuită, putem întâlni următoarele forme de integrare: 

a. forme de integrare totală- elevul cu CES își petrece tot timpul la școala obișnuită, cu 

excepția eventualelor programe terapeutice care se desfășoară în spațiul aceleiași școli 

(amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu pentru copii cu dizabilități unde să se desfășoare 

activitățile terapeutice) sau în afara școlii (servicii de recuperare) 

b. forme de integrare parțială- elevul cu CES petrece doar o parte din timpul său în 

școala obișnuită (participă la anumite tipuri de activități în școala obișnuită sau la anumite 

discipline unde poate face față, iar restul programului școlar este asemănător cu programul 

unei școli speciale și se desfășoară fie într-o unitate școlară specializată, fie într-un centru de 

zi sau de reabilitare). 
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METODE  INTERACTIVE 

 

Prof. înv. primar Buda Voichiţa Maria 

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Baia Mare 

 

Metodele interactive activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, 

independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile 

luate. Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor 

forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, 

evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil.  

Metodele de învăţare activă implică copiii în procesul de învăţare în sensul formării 

lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care 

trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt 

folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale, ori în 

combinaţie cu acestea. Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a 

învăţării experenţiale, de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii 

copiilor. Specific acestor metode este faptul că ele promovează interacţiunea dintre şcolari, 

schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al actului de predare-învăţare-

evaluare. Prin folosirea acestor metode, şcolarii depun un efort intelectual, de exersare a 

proceselor psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului 

concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi 

verifică soluţii.   

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu şcolarii mi-a permis să 

experimentez, să caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din 

şcoală, prin directă implicare a şcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv. Adevărata 

învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Lucrul în echipă a 

oferit copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale 

de lucru, informaţiile, iar timpul de soluţionare al problemelor a fost de cele mai multe ori 

mai scurt.  

În continuare, voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul 

instructiv educativ, în funcţie de obiectivele urmărite la fiecare activitate. 

 Cvintetul - este o poezioară de cinci versuri, prin care se rezumă un conţinut 

de idei.        Exemplu: Fata moşului şi fata babei 
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       Fata                                                                          Fata  

urâtă, leneşă,                                                            frumoasă, blândă,  

lenevind, minţind, prefăcându-se                            muncind, răbdând, îngrijind 

Leneşa alege lada nouă.                                           Fata harnică este rasplătită. 

Lăcomie                                                                   Hărnicie 

 

Text suport: Pentru tine, primăvară! de Otilia Cazimir 

METODA CADRANELOR 

I. Enumeră semnele primăverii prezente în 

poezie: 

Sosesc păsările din ţările calde. 

Cad ploi călduţe şi scurte. 

Oamenii sunt veseli şi plini de speranţă. 

Se aude zumzetul albinelor prin florile pomilor. 

Întreaga natură a reînviat odată cu sosirea primăverii. 

Primăvara înfloresc păpădiile. 

Toată natura este în sărbătoare. 

II. Găseşte însuşiri potrivite 

pentru cuvintele: 

câmpie - înverzită 

ghiocel - plăpând 

păpădie - parfumată 

floare - gingaşă 

copil - harnic 

şiruri - negre 

ploaie - caldă 

primăvară - veselă 

III. Găseşte expresii frumoase despre primăvară şi 

redactează cu ajutorul lor o compunere cu titlul 

,,Primăvara” 

Primăvara  

     Când apar primele raze mai îndrăzneţe ale soarelui, 

primele flori care răsar sunt ghioceii.  

      Apoi toporaşii, lăcrimioarele, zambilele adaugă 

parfumul lor covorului înverzit. Păsările călătoare se întorc 

şi îşi construiesc cuiburile care nu au rezistat vitregiei 

iernii. Şi arborii încep să se trezească la viaţă. Mugurii lor 

umflaţi încep să plesnească, iar din cutiuţa arămie se ivesc 

frunzuliţele moi, împinse parcă să guste bucuria 

primăverii. Albinele îşi pregătesc aripile lor ostenite pentru 

a putea da suratelor lor vestea cea bună adusă de vânt. 

        Natura întreagă îşi schimbă haina de iarnă, 

pregătindu-se pentru sărbătoarea primăverii. 

IV.  

Desen 
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Text suport: Ciocârlia după Ion Agârbiceanu 

o SCHELETUL DE RECENZIE 

 Exprimaţi într-un enunţ  despre ce este vorba în textul citit. 

 Instalarea definitivă a primăverii este cunoscută la sat prin cântecul ciocârliei. 

 Alegeţi o expresie semnificativă (sintagmă pentru conţinutul textului). 

Mireasmă de verdeaţă 

 Printr-un cuvânt, rezumă conţinutul textului: 

Prospeţime 

 Alegeţi ,,culoarea sentimentală” a textului: 

Portocaliu – soare, speranţă, veselie, viaţă 

 Scrie ideea din text pe care o consideri mai importantă: 

Cu poveştile sale, Vasilică îi strânge în jurul lui pe copiii fermecaţi de tainele naturii 

şi de minunatele basme populare româneşti. 

 Găsiţi un simbol (grafic) pentru textul în cauză. DESEN 
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didactice, Bucureşti, 2001. 
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CONSOLIDAREA DEPRINDERII DE A PRONUNŢARE CORECTĂ A 

FONEMELOR CONSONANTICE „C” ŞI “ G” 

 

Prof. Psihopedagog Bujor Maria Amalia 

 Școala Profesională Specială "Samus" - Cluj-Napoca 

 

În  consolidarea deprinderii de a pronunța corect fonemele consonantice ”C” și ”G” se 

vor urmări următoarele obiective pentru  un copil cu surditate: 

 să-şi dezvolte motricitatea generală a aparatului fonoarticulator; 

 să pronunţe corect fonemul izolat, în silabe directe / inverse, cuvinte, sintagme; 

 să diferenţieze consoana  “C” de consoana „G” prin citirea materialului verbal 

structurat în cuvinte cu consoanele „C - G” în poziţie iniţială, mediană, finală; 

 să denumească corect personajele din imaginile rezultate în urma asamblării 

pieselor de puzzle ale poveştii„Punguţa cu doi bani” . 

I. Etapa pregătitoare 

1. Crearea unei ambianţe plăcute, prin ascultarea unor onomatopee ale animalelor domestice. 

2. Educarea respiraţiei, exersarea mobilităţii organelor fonatoare. 

A) Respiraţia nonverbală şi verbală: 

-respiraţie nonverbală:  se face prin inspiraţie pe nas- expiraţie pe gură; 

-respiraţie verbală: se face prin inspiraţie pe nas- expiraţie pe gură vocalizând vocalele şi 

consoanele. 

B) Dezvoltarea motricităţii aparatului fonoarticulator pentru:  

 - maxilare -  prin deschidere şi închidere alternativă a acestora; 

 - motricitate labială -prin  surâs, ţuguierea buzelor, umflarea obrajilor, relaxarea buzelor; 

 - motricitate linguală- prin atingerea incisivilor superiori şi inferiori cu limba, limba 

săgeata, apoi mişcarea limbii de sus în jos şi la stânga şi dreapta alternativ în ritm din ce 

în ce mai crescut. 

C) Stabilizarea vocii prin exerciţii specifice: 

 - exerciţii de vocalizare: a-e-i-o-u-ă-î; muuuuu!; ma-ma; ma- mi; ma-me-mi-mo-mă-mî 

(palparea gâtului). 

II. Demersul terapeutic 

1. Familiarizarea cu sarcina propusă. 

https://primariaclujnapoca.ro/educatie/unitate-de-invatamant/liceul-tehnologic-special-samus/
https://primariaclujnapoca.ro/educatie/unitate-de-invatamant/liceul-tehnologic-special-samus/
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    Se prezintă elevului palatograma- sunetului C, dactilema sunetului C, apoi o pronunţă în 

faţa oglinzii. La fel se face demonstraţia în paralel, pentru diferenţiere, cu pronunţia sunetului 

G.  Se demonstrează diferenţele între sunetele C şi G.  

2. Realizarea sarcinii propuse. 

    Joc didactic „Pronunţă corect!” 

Prezentarea unor planşe în care se găsesc silabe directe şi inverse cu fonemul 

consonantic C (ex.:ca, ce, ci/ac, ec, ic) şi cu fonemul G (ex: ga, ge, gi/ag, eg, ig). 

Recunoaşterea şi denumirea corectă a unor imagini  în care se găsesc cuvinte cu fonemele C 

şi G în poziţie iniţială, mediană şi finală. 

Formularea de propoziţii simple cu aceste cuvinte (ex.: casă, caiet, coleg; cuc, găină, 

gâscă, cartof; Cucul cântă; Eu merg .). 

  3. Fixarea deprinderilor, priceperilor însuşite, fixarea cunoştinţelor. 

Realizarea  unui puzzle „Punguţa cu doi bani”. Denumirea orală a personajelor şi 

acţiunilor din imaginea realizată.  

III. Evaluarea  

Aprecieri verbale şi nonverbale asupra comportamentului verbal şi nonverbal al 

elevului- prin acordarea de calificative, buline zâmbitoare şi aprecieri de genul :Foarte corect 

ai vorbit astăzi!, Bravo! Ai fost foarte atent pe tot parcursul activităţii! Ai reuşit! 

ANTRENAMENT AUDITIV 

 În cadrul antrenamentelor auditive se pot folositi programe precum TARABOSTES şi 

ECHO, instrumente muzicale, felicitări care cântă, borcane de aceiaşi cantitate în care se 

aflau materiale diferite precum bani, mărgele de plastic şi lemn. 

 Programele ECHO şi TARABOSTES pot fi folosite pentru exerciţii cu sunete 

onomatopeice, de reproducere a cuvintelor, de identificare pe baza de sunet, de recunoaştere a 

vocii umane.  

 Pentru a observa dacă sesizeză sunetul, în timp ce se juca produceam un zgomot 

(bătăi în uşă), foloseam soneria telefonului mobil sau foloseam clopoţelul. De cele mai multe 

ori clipea după care se întorcea spre partea din care vine sunetul fiind curios să afle despre ce 

este vorba. Prezenta interes faţă de o gamă variată de jocuri şi jucării. 

 La sarcini precum sesizarea ritmului îi spuneam să mă imite, foloseam fluierul sau 

bătăile pe suprafaţa mesei, în momentul în care auzea trebuia să ridice mâna. La această 

probă din cinci încercări a sesizat corect trei. 
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 Reproducerea ritmului prin utilizarea aceloraşi resurse, în care copilul din cinci 

încercări a reprodus corect trei. 

 La jocuri precum „Cine mă strigă?” sau „Ce am auzit!” am folosit instrumente 

muzicale precum trianglu, tobă, fluier sau utilizând cele trei borcane cu materiale diferite, îi 

ceream să îmi spună ce anume a auzit şi să indice instrumentul/borcanul respectiv. La această 

probă din cinci încercări copilul a reuşit să le identifice corect. 

La proba de identificare şi diferenţiere progresivă am folosit următoarele instrumente: 

sfârâitoare, băţ, tobă, trianglu, fluier, copilului i-am dat cartonaşe pe care erau desenate aceste 

instrumente pe care îl rugam să mi le indice în momentul în care auzea sunetul respectiv. Am 

observat că uneori după ce am depăşit numărul de trei instrumente dacă aveam două 

instrumente de aceiaşi intensitate joasă/înaltă reuşea să le diferenţieze cu puţin ajutor la 

începutul anului însă acum reuşeşte foarte bine singur. 

 La proba de diferenţiere a calităţiilor auditive copilul a reuşit să diferenţieze vocea de 

adult cu cea de bebeluş (ECHO). 

 La proba de înălţimea sunetelor copilul a fost învăţat cu suport vizual, două planşe 

care aveau o săgeată în sus iar alta cu vârful în jos, astfel el a reuşit să identifice înălţimea 

sunetelor. 

Recomandări: urmarea şedinţelor de terapia limbajului în care: 

o Să exerseze în continuare exerciţii care dezvoltă auzul fonematic; 

o Să memoreze şi să repete după auz serii de silabe, cuvinte, propoziţii; 

o Să îşi dezvolte abilităţiile de comunicare, atât narative cât şi conversaţionale; 

o Să dezvolte capacitatea de reproducere a ritmului; 

o Să îşi dezvolte cunoştiinţele legate de temporalitate, ordine şi succesiune; 

o Să îşi dezvolte abilităţiile de exprimare în propoziţii şi fraze şi să înveţe 

structura gramaticală; 

o Să îşi dezvolte vocabularul prin înţelegerea cuvintelor şi apoi prin utilizarea 

lor în diferite contexte; 

o Să îşi dezvolte vorbirea liberă (în conversaţiile uzuale) şi vorbirea 

independentă.  

 Datorită faptului că copilul este integrat în şcoala de masă acest fapt ar putea 

reprezenta un bun model de dezvoltare al limbajului, acolo putând să socializeze cu copii de 

vârsta lui  cu care v-a interacţiona în jocurile de la clasă propuse de doamnana educatoare. 
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PEDAGOGIA WALDORF-ALTERNATIVĂ EDUCAȚIONALĂ 

 

Prof. psihopedagog Burduhos Victoria  

Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I , Cluj-Napoca 

 

 În ultimele două decenii și-au făcut apariția o serie de alternative la sistemul 

tradițional de învățământ, și anume Pedagogie Waldorf, Pedagogia Curativă, Pedagogia 

Freinet, Pedagogia Montessori, Programul Step-by-Step, Planul Jena. 

 Pedagogiile alternative sunt pedagogii care valorifică ideile unor pesonalități de 

referință, precum Rudolf Steiner, Maria Montessori, Celestin Freinet sau Peter Peterson. Ele 

promovează modalități de realizare a procesului educațional ce oferă alte variante 

organizatorice și funcționare ca urmare a unor viziuni de ansamblu diferite asupra marilor 

sisteme pedagogice contemporane. 

 Școala Waldorf a fost înființată în 1919, la Stutgart în Germania la inițiativa 

filosofului german Rudolf Steiner. În țara noastră primele clase au fost înființate în 1990, în 

cadrul învățământului de stat.Școlile Waldorf  urmăresc educarea omului atât cognitiv, 

afectiv, atitudinal, motivaţional, cât şi artistic armonizându-se, astfel, procesul educaţional. 

Disciplinele şcolare nu sunt privite ca scop în sine, ci ca mijloace educaţionale. 

Pedagogia Waldorf are la bază un număr de 7 principii pedagogice: 

1. Principiul abordării integrale a fiinţei umane, conform cu specificul vârstei şi având 

ca ţel dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului. 

2. Principiul educaţiei permanente, care se referă la faptul că educaţia începe odată cu 

naşterea omului şi devine o dimensiune a existenţei sale pe parcursul întregii vieţi. 

3. Principiul organizării ritmice a situaţiei educaţionale (prin planificarea pe epoci de 

studiu). 

4. Principiul creării unui ambient adecvat realizării obiectivelor urmărite. 

5. Principiul asigurării unui echilibru între teorie şi practică în pregătirea elevilor. 

6. Principiul predării artistice, care se referă la faptul că predarea este considerată o artă 

şi este realizată ca atare. 

7. Principiul predării în imagini, care se referă la nevoia de imagini vii a copilului de 

vârstă şcolară mică. 
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Din perspectiva pedagogiei steineriene, copilul este o fiinţă tripartită: voinţa, gândirea 

şi simţirea se determină una pe cealaltă. El vine pe lume înzestrat cu anumite daruri, necesare 

pentru a putea să devină om: 

1. Simţurile, privite ca porţi deschise spre lume, prin care copilul receptează tot ceea 

ce vine spre el din mediul ambiant (sunet, mişcare, imagine, sentiment, gând); 

2. Voinţa, privită ca fiind bucuria de a face şi care îi permite copilului să se ia treptat 

în stăpânire; 

3. Forţa modelatoare (creativitatea, fantezia), din care se hrăneşte copilul şi care îi 

formează individualitatea; 

4. Bucuria de a învăţa şi uimirea în faţa vieţii, a proceselor ei; 

5. Evoluţia (devenirea), căci copilul este născut pentru a evolua; 

6. Capacitatea de a imita (sunet, mişcare, imagine, trăire); 

7. Capacitatea de a se autoeduca (educaţia este de fapt auto-educaţie). 

În şcoala Waldorf, ritmul are un rol important în educarea voinţei, urmărindu-se 

ritmul unei ore, al zilei, al lunii şi al anului. Ritmul orei este reliefat de împărţirea cursului 

principal, ce se desfăşoară în primele două ore ale zilei de şcoală, în trei părţi: 

 Partea ritmică, prin care este solicitată voinţa copilului; 

 Partea cognitivă, care se adresează intelectului; 

 Partea de povestire, care se adresează simţirii. 

În primii şapte ani, dezvoltarea sănătoasă a copilului are loc într-o atmosferă de 

căldură şi îndrumare, care produce bucurie, uimire şi respect. Cel mai important aspect al 

educaţiei copilului mic îl reprezintă atitudinea lăuntrică a educatorului, care este modelul pe 

care copiii îl imită. În grădiniţele Waldorf se pun bazele sănătăţii fizice şi vitalităţii, uimirii şi 

interesului pentru lume, încrederii în sine, dispoziţiei lăuntrice de a învăţa şi de a cunoaşte 

lumea prin trăiri personale, aptitudinii de a relaţiona, precum şi ale dezvoltării fizice, 

emoţionale, intelectuale şi spirituale pe tot parcursul vieţii. 

 Metode educaţionale folosite în grădiniţa Waldorf sunt: 

 Jocul în cerc, jocul de degete, jocul liber; 

 Teatrul de masă sau cu marionete; 

 Pictura cu acuarele, modelajul, desenul. 

La grădiniță ziua începe cu jocul liber, copiii alegând activitatea pe care doresc să o 

desfăşoare. În timpul acesta, educatoarea coase sau tricotează, unii copii ajutând-o, în timp ce      

alţii construiesc,  desenează etc. (expiraţia). După strângerea jucăriilor şi aşezarea lor acolo 
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unde le este locul în clasă, urmează partea ritmică, adică întâlnirea de dimineaţă, care se 

desfăşoară cu întreaga grupă (inspiraţie, concentrare). Spălatul pe mâini şi, mai apoi, servirea 

mesei este un moment de relaxare (expiraţie). Repetarea zilnică a ritualului servirii mesei 

creează un climat socio-afectiv familial, ceea ce duce la  formarea unui comportament corect 

legat de această activitate. Strângerea şi aranjarea veselei se face împreună cu copiii, după 

care urmează activităţile dirijate (pictură, modelaj, jocul în cerc, activităţi gospodăreşti), în 

fiecare zi alta, care se  desfăşoară după un ritm săptămânal. Apoi ies la joacă în curte. Acesta 

este  un  moment de destindere, relaxare, expiraţie. După aceea, se revine în sala de grupă 

pentru ascultarea basmului, prilej de concentrare, inspiraţie. Un basm se repetă zilnic  în 

timpul unei epoci. 

În şcoala Waldorf, elevii studiază materiile cognitive în epoci. De exemplu, o clasă 

studiază matematica, zilnic, primele două ore fără pauză, timp de 2 - 4 săptămâni. Materia pe 

un an şcolar se împarte, aşadar, în două-trei epoci, economia lucrului fiind deosebit de 

eficientă. Urmează alte epoci, elevii reîntâlnindu-se cu matematica doar peste câteva luni.  

În şcolile Waldorf nu există manuale, îndrumare, culegeri de texte literare. Profesorul 

este pus în situaţia de a găsi, prin efort propriu, cele mai potrivite mijloace de predare. Până şi 

în privinţa recomandării unor metode specifice de lucru la clasă, a unor strategii didactice 

prestabilite, există mari rezerve. Lipsa manualelor încurajează documentarea din cât mai 

multe surse în studiul unei teme, ceea ce contribuie la creşterea respectului faţă de cărţi şi la 

întărirea autorităţii profesorului, care are, astfel, o legătura directă în comunicarea cu elevii. 

De asemenea, profesorul poate introduce în cadrul procesului de învăţământ noi informaţii 

sau materiale apărute în domeniul respectiv şi are posibilitatea de a adapta nivelul predării şi 

al cerinţelor la nivelul clasei. 

În Şcoala Waldorf se pune un mare accent pe colaborarea, armonia şi constanţa 

relaţiei dintre profesori şi părinţi răsfrângându-se pozitiv asupra elevilor. Cel mai evident 

aspect al acestei colaborări este faptul că cele două lumi ale elevului, şcoala şi familia, ştiu tot 

timpul una de cealaltă, formează, de fapt, un întreg. Pe lângă obişnuitele şedinţe cu părinţii, 

elevii, părinţii şi profesorii se întâlnesc şi colaborează în multe alte ocazii, prilejuite de 

activităţile extracurriculare: tabere, spectacole, serbări, carnavaluri etc. La acestea muncesc 

toţi, cot la cot, pregătind împreună acţiunea respectivă. În acest fel se conturează treptat 

comunitatea şcolii respective. Şi această muncă în colectiv este deosebit de educativă, puterea 

exemplului celor din jur influenţându-l pozitiv pe copil. 
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O preocupare constantă a cadrului didactic din școala Waldorf este de a se forma pe el 

însuşi ca „artist al educaţiei”, astfel încât să-l îndrume cu competenţă pe elev să devină 

creativ din punct de vedere intelectual, responsabil din punct de vedere social şi apt de a 

acţiona. 
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ACTIVITĂȚILE  ÎN  GRADINIȚA WALDORF 

 

Prof. Căciulan Cristina- Mariana 

Grădinița P. P. Nr.5 Lugoj, jud. Timiș 

 

Ţelul educaţional al alternativei  Waldorf reprezintă o  această activitate interioară a 

copilului, constituind baza pentru o dezvoltare sufletească sănătoasă, în contrapondere cu 

societatea de consum care ia totul de-a gata. Formele principale de realizare a procesului 

instructiv-educativ de tip Waldorf, în grădiniţă sunt: jocul liber, jocul ritmic, jocul de degete, 

jocul de rol, jocul în aer liber, basmul, activităţi artistico-plastice şi practice, activități 

gospodăreşti). 

Jocul ritmic:ocupă un loc central al activităţilor în grădiniţa Waldorf, fiind o activitate 

complexă. Educaţia interdisciplinară se realizează prin îmbinarea artistică şi plină de sens a 

versurilor, mişcărilor şi gesturilor în conţinuturi orientate după anotimp şi sărbători. Acest tip 

de joc cuprinde cele mai variate conţinuturi precum transformările din natură, 

muncile specifice fiecărui anotimp, cât şi muncile gospodăreşti, diferite meserii, etc. În cadrul 

acestui tip de joc are loc exersarea limbajului, cultivarea mişcării armonioase, dobândirea de 

noi cunoştinţe. Jocul ritmic se bazează pe puterea de imitare, modelul fiind educatoarea, în 

funcţie de dezvoltarea şi dispoziţia de moment a copilului.Jocul de degete:copilul mic 

percepe mediul cu ajutorul degetelor, apoi îi descoperă structurile, mai apoi dezvoltă 

noţiunile de gândire. 

Jocul liber:  prin jocul liber, copilul are posibilitatea de a învăţa să cuprindă şi să 

cunoască lumea prin imitaţie într-un mod personal, în funcţie de vârstă şi în funcţie de 

fantezia proprie. Datorită materialului diversificat pus la dispoziţia copilului, acesta are 

posibilitatea de a-şi exersa simţurile, de la fineţea mătăsii, la asperitatea rădăcinilor, de la 

transparenţa şi căldura lânii netoarse la greutatea şi răceala pietrei, copilul trăieşte o continuă 

experienţă tactilă.  În grădiniţele Waldorf, jocul liber este activitatea specifică vârstei, care 

prin interdisciplinaritatea sa contribuie în mod eficient la educarea copiilor. Jocul liber în aer 

liber, satisface nevoia de mişcare favorizând dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor. 

În grădiniţa Waldorf, copiii trebuie să dobândească îndemânarea degetelor, de aceea se 

fac multe jocuri pentru degete. Mai târziu, copiii învaţă să cânte la flaut, să tricoteze, să 

coasă, şi să ţeasă. Cu ajutorul mişcării degetelor putem să-i vrăjim pe copii, să le captăm 

atenţia şi să le dezvoltăm imaginaţia şi motricitatea fină. 
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Jocurile de degete sunt însoţite de versuri şi mişcări adecvate, şi care devin o 

povestioara hazlie, care produce plăcere copiilor, urmărindu-se astfel nu memorarea 

versurilor, ci trăirea interioară a copiilor, implicarea în imaginaţie şi liniştirea lor. 

Teatru de masă sau cu marionete:permite copilului să-şi dezvolte fantezia. Păpuşile 

care stau şi sunt folosite pentru teatrul de masă sunt simple şi au caracter general. La început, 

edificiul în care se va desfăşura povestea este acoperit cu pânză care va fi ridicată încet, în 

acorduri muzicale. Stând în spatele mesei, educatoarea conduce păpuşile în concordanţă cu 

povestea pe care o spune. Odată terminată povestea, aranjamentul va fi din nou acoperit cu 

pânză care are rolul cortinei. La teatrul de masă, actorul care conduce păpuşile este văzut, iar 

conducerea lor se face din afară, spre deosebire de teatrul cu marionete, unde păpuşile sunt 

conduse dinăuntru şi dezvoltă o viaţă proprie. 

Abilităţile practice şi educaţia tehnologică. Aceste materii au o deosebită importanţă 

în formarea copiilor pentru viaţă. Tricotând, sculptând, modelând lutul sau împletind nuiele, 

copiii îşi dezvoltă pe lângă diferitele abilităţi şi voinţa.Simţul artistic,cel tactil,simţul 

echilibrului şi al armoniei sunt cultivate în fiecare lucrare practică realizată. 

Desenul, pictura, modelajul, tablourile de iarnă: pedagogia Waldorf conferă activităţii 

de desen rolul fundamental de instrument de cunoaştere a copilului.Copiii nu au teme, nu 

trebuie respectat un contur delimitat, ci desenează liber şi individual. Activitatea de pictură se 

desfăşoară o dată pe săptămână, de obicei dimineaţa în cursul jocului liber. Se lucrează în 

grupuri mici de copii. Modelajul, se desfăşoară o dată pe săptămână. Copiii primesc în căuşul 

palmelor o sferă din ceară de albine colorată. Modelând materia, mâinile copilului devin mai 

active, mai precise şi mai puternice.Pedagogia Waldorf conferă activităţii de desen rolul 

fundamental de instrument de cunoaştere a copilului.Copiii nu au teme, nu trebuie respectat 

un contur delimitat, ci desenează liber şi individual.    

Activităţile practice din grădiniţă se desfăşoară după modelul unei gospodării 

tradiţionale, unde educatoarea lucrează cu mâinile tot ceea ce este necesar pentru bunul mers 

al grădiniţei: spală, găteşte, coase, ţese, împleteşte, confecţionează diverse obiecte, face 

ordine etc.  

Alternativa Waldorf  se  încorporează diferenţiat în cadrul activităţilor specifice 

nivelului preşcolar spre deosebire de învăţământul preşcolar clasic. 

Bibliografie: 

1.Catalano. H , Dezvoltări teoretice şi instituţionale în alternativele educaţionale, Editura 

Nomina; 2.Knispping, U., Pedagogia Waldorf  în grădiniţă, Ed. Triade, Cluj-Napoca, 1999 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

61 

TERAPIA OCUPAŢIONALĂ-                                               

ALTERNATIVĂ EDUCAȚIONALĂ DE SUCCES 

 

Profesor-educator Anca Geanina Ciolan 

   C.Ş.E.I. ,,Dumitru Ciumăgeanu”  Timişoara 

 

Terapia ocupațională are la bază concepția după care activitatea voluntară sau, altfel 

spus, ocupația cu componentele sale interpersonale și de mediu, poate fi utilizată eficient 

pentru împiedicarea apariției sau ameliorarea disfuncțiilor organismului uman, contribuind, în 

acest mod, la creșterea adaptării individului la societate. Mai sintetic, putem spune că terapia 

ocupațională se preocupă în primul rând de asigurarea sănătății și funcționării optime a ființei 

umane în mediul său de existență. 

În cadrul terapiei ocupaționale accentul se pune pe caracteristicile persoanei  în relație 

cu societatea și cu lumea în care trăiește. Terapia ocupațională oferă copiilor metode variate, 

activități plăcute, distractive, pentru a le îmbogăți deprinderile cognitive, fizice și motorii și 

pentru a spori încrederea în sine. 

Cu ajutorul terapiei ocupaționale, copiii cu cerințe educative speciale, precum și copiii 

cu diferite tipuri de deficiență, vor învăța să interacționeze cu membrii familiei, cu profesorii 

psihopedagogi și să dezvolte relații sociale cu alți copii sau parteneri de joc. 

Terapia ocupațională este necesară atunci când este afectată performanța în mai 

multe domenii: 

1. Abilități de motricitate fină: mișcarea și dexteritatea mușchilor mici din mâini și 

degete. 

2. Abilități de motricitate grosieră: mișcarea mușchilor mari din brațe și picioare. 

3. Abilități vizual-motrice: deplasarea unui copil pe baza percepției informațiilor 

vizuale. 

4. Abilități oral-motorii: mișcarea mușchilor din gură, buze, limbă și maxilar, incluzând 

suptul, mușcatul și mestecatul. 

5. Abilități de autoîngrijire: îmbrăcat/dezbrăcat, hrănit și mersul la toaletă. 

6. Integrare senzorială: abilitatea de a primi, sorta și răspunde la informațiile primite 

din mediul înconjurător. 

7. Abilități de planificare motorie: abilitatea de a planifica, implementa și împărți 

secvențele sarcinilor motorii. 
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În cadrul terapiei ocupaționale s-a încercat definirea și clasificarea formelor de 

ocupații majore ale ființei umane. Majoritatea specialiștilor, atât în domeniul medical, cât și 

din cel educațional, consideră că principalele forme de ocupații ale ființei umane sunt: 

munca, jocul și activitățile de viață cotidiană. 

1. Activitățile de muncă, includ, în general, toate formele de activități productive, 

indiferent dacă sunt recompensate sau nu. Activitățile productive sunt cele care oferă bunuri 

sau servicii, cunoștințe sau idei, contribuind, în final, la progresul societății. Ele determină 

dezvoltarea personalității în ansamblul său. Activitățile de muncă, prin specificul lor, 

contribuie la structurarea statutului și rolului persoanei, recunoscute din punct de vedere 

social. Acest fapt determină instalarea unui echilibru psihic care duce la creșterea încrederii 

în sine și contri-buie, în final, la o autoestimare pozitivă cu efecte benefice asupra persoanei. 

Munca cu ajutorul uneltelor ajută la dezvoltarea membrelor superioare și contribuie la 

progresul capacităților de coordonare individuale, determinând o bună integrare în mediul de 

viață. 

Efectele pozitive ale activităților de muncă sunt vizibile la persoanele cu deficiențe. 

Recuperarea acestora este necesar să cuprindă activități de muncă și de profesionalizare, încă 

din fragedă copilărie, de pe băncile școlii, iar mai târziu, în cazul imposibilității integrării lor 

într-o profesiune, este necesar să fie menținuți în cadrul unor activități de ergoterapie. În 

general, fără activități de natură ocupațională, personalitatea umană regresează. 

2. Utilizarea jocului, ca activitate organizată de terapie ocupațională, a fost subliniată 

de cercetările a numeroși specialiști psihologi, pedagogi, psihopedagogi și terapeuți 

ocupaționali. 

Introducerea jocului ca metodă, este cu atât mai importantă cu cât copiii cu deficiențe, 

în special cei instituționalizați, au mai puține posibilități de a se juca. Jocul solitar își aduce 

doar o mică contribuție la dezvoltarea acestor copii și doar prin jocul de grup ei pot obține 

stimularea necesară pentru o dezvoltare optimă. 

La vârsta copilăriei, comportamentele ludice au un caracter manipulativ, explorator și 

creativ. În adolescență acestea se transformă în sporturi, competiții, ritualuri și hobby-uri. La 

maturitate cresc în importanță comportamentele specifice jocurilor de societate. La bătrânețe, 

acestea se transformă în  principala modalitate de comportament ocupațional al existenței. 

Practic, putem spune că jocurile reprezintă principala activitate a copilului și revin în 

actualitate în formă schimbată în perioadele de regresie ale vieții. 
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Prin funcțiile lor, activitățile ludice dețin un rol esențial în socializarea persoanei, în 

vederea integrării ei optime în societate. 

3. Activitățile de viață cotidiană cuprind o gamă largă de acțiuni necesare în vederea 

adaptării persoaneila mediul său de viață. Acestea includ formarea de comportamente 

implicate în autoîngrijire, întreținerea locuinței, precum și în folosirea serviciilor din 

comunitate. 

Prin toate activitățile de acest gen se asigură, în fond, realizarea sarcinilor curente ale 

existenței, indispensabile supraviețuirii ființei umane. 

Dezvoltarea omului este posibilă datorită schimbărilor permanente ce au loc în 

structura biologică a organismului sau altfel spus, sistemul nervos și cel muscular se dezvoltă 

în urma stimulării sale permanente prin intermediul diverselor forme de activitate desfășurate 

de copil, încă de la vârstele cele mai fragede. În această perioadă, organizarea unor activități 

ludice, cu finalitate terapeutică constituie modalitatea optimă de intervenție, aflată la 

îndemâna specialistului. La vârsta adultă se pune problema conservării funcțiilor biologice la 

nivel optim pe o perioadă cât mai lungă de timp. Longevitatea vârstnicilor este strâns legată 

de menținerea lor în diverse forme de activitate pentru petrecerea timpului liber excedentar. 

Omul se construiește pe sine și schimbă mediul din care face parte prin activitatea 

voluntară dirijată.    Schimbările în plan psihic sunt realizate, în principal, prin intermediul 

activităților ludice și a celor de muncă. Principalele deprinderi și capacități ale copilului se 

construiesc prin intermediul jocului. Prin practicarea activităților ludice, copilul învață mai 

întâi să manipuleze obiectele înconjurătoare, își dezvoltă mișcările pentru ca, mai apoi, să își 

însușească principalele reguli ale unor activități și să înțeleagă noțiunile de statut și de rol 

social. Pentru devenirea sa ulterioară, deosebit de importantă este antrenarea sa în jocuri cu 

reguli ce contribuie la disciplinarea sa și la înțelegerea semnificațiilor exacte ale unei 

activități desfășurate în comun. 

Munca, la rândul ei, îi furnizează persoanei elementele esențiale ale propriei imagini 

și sentimentul respectului de sine, aflate în strânsă legătură cu poziția sa în ierarhia 

profesională. 

Sentimentele de satisfacție sau insatisfacție, apărute în urma desfășurării unei 

activități productive, reprezintă o condiție principală a echilibrului psihic. Succesul în plan 

profesional și material obținut în concordanță cu modelele sociale existente, este un element 

esențial al evaluărilor realizate de psihiatria modernă. Insuccesul profesional constituie 

adesea o explicație convingătoare pentru instalarea, la o persoană, a pierderii respectului de 
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sine și a dezorientării. La aceasta se mai poate adăuga și tendința actuală de dezintegrare a 

ocupațiilor tradiționale și apariția unora noi pentru care persoana poate fi insuficient 

pregătită. 

În această situație, în fața terapiei ocupaționale, se pun noi problem legate de 

menținerea acestor persoane în diverse forme de activitate și  înlăturarea  

comportamentelor deviante, apărute în urma lipsei de activitate. 

Desfășurarea procesului de terapie ocupațională, are la bază următoarele obiective 

generale: 

1. Dezvoltarea, menținerea și recuperarea nivelului de funcționare al fiecărei 

persoane, pe cât mai mult posibil. 

2. Compensarea deficiențelor funcționale prin preluarea funcțiilor afectate de către 

componentele valide ale persoanei. 

3. Prevenirea destructurării anumitor funcții ale organismului. 

4. Inducerea unei stări de sănătate și încrederea în forțele proprii ale persoanei. 

Un plan de intervenție din domeniul T.O. la persoanele cu deficiențe, trebuie să 

cuprindă, în detaliu, activități din cele trei domenii fundamentale de acțiune și anume: 

activități de muncă, activități de joc și activități de viață cotidiană. 

Subliniem faptul că, procesul de terapie ocupațională T.O. este deosebit de complex, 

iar desfășurarea lui, în mod științific, necesită parcurgerea următoarelor etape: 

1. Evaluarea și interpretarea nevoilor persoanei în cauză 

2. Planificarea intervenției 

3. Selecționarea și adaptarea echipamentelor folosite 

4. Înregistrarea și aprecierea progreselor realizate 

Procesul de recuperare prin terapia ocupațională T.O. la persoanele cu diferite tipuri 

de deficiențe este un proces continuu, care trebuie reluat în permanență la diferite vârste, în 

funcție de nevoile specifice fiecărei persoane, apărute în diverse etape ale existenței. Acest 

proces trebuie reluat mereu în forme noi și este indicată utilizarea unor metode și procedee 

cât mai variate. 

Rolul terapeutului ocupațional 

Rolul terapeutului ocupațional, pe direcția sprijinirii și maturizării sociale a copiilor și 

a adulților, se poate exprima, fie prin implicarea în acțiuni sociale cât mai diversificate, fie 

prin acordarea de asistență grupurilor sociale în vederea integrării unor persoane cu dificultăți 

de adaptare socială. 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

65 

Acțiunea terapeuților ocupaționali se exercită în următoarele direcții de bază: 

stimularea responsabilității în diverse situații de viață; formarea deprinderilor de autoîngrijire 

și igienă personală; cultivarea deprinderilor de muncă; organizarea de jocuri și distracții; 

formarea imaginii de sine și stimularea încrederii în propria persoană; cultivarea 

autocontrolului și expresivității personale; educarea capacităților cognitive; educarea 

capacității de reacție la diverse situații de viață; antrenarea funcției neuromusculare; 

antrenarea integrării senzoriale; sprijinirea relațiilor interpersonale; educarea capacității de 

acțiune în funcție de constrângerile și resursele de mediu. 

Principalele caracteristici ale ocupației , trebuie să se regăsească în proiectarea 

planului terapeutic, în ansamblul său. În acest sens, este necesar ca terapeutul să aibă 

permanent în vedere următoarele aspecte esențiale: 

1. Deoarece ocupația este deosebit de importantă pentru adaptarea la mediu, 

întreruperea sau absența ei reprezintă o amenințare pentru sănătatea persoanei. 

2. Când diversele maladii, deficiențe sau condiții sociale defavorabile au afectat 

sănătatea biologică și psihică a persoanei, ocupația constituie un mijloc eficient de 

reorganizare comportamentală. 

Este evident, în viața fiecărei persoane, faptul că întreruperea bruscă a unor forme 

ocupaționale, determină tulburări de natură biologică și psihică. În aceste situații se 

recomandă ca,  terapeutul să intervină prin organizarea altor categorii de activități de natură 

ocupațională, menite să le înlocuiască pe cele pierdute. 

Terapeutul ocupațional are rolul de a îmbunătăți motricitatea fină și forța musculară. 

Se ocupă de asemenea, de problemele de hrănire și motricitate orală, de abilitățile de 

autoîngrijire, de postura corporală, de sistemul de apărare, de tehnicile de integrare senzorială 

și ajută persoanele în dificultate să dobândească informațiile necesare pentru a performa. 

Terapeuții ocupaționali au folosit periatul și compresia articulațiilor ca tehnică de 

intervenție. Rolul acestei metode terapeutice este acela de a oferi input-uri tactile profunde 

care ajută la organizarea sistemului senzorial și măresc focalizarea atenției și nivelul general 

de alertă corporală. Este recomandat să se folosească această tehnică zilnic, o dată la două 

ore, înaintea activităților care provoacă frica, anxietatea sau rezistența. 

Terapeuții ajută și pe cei cu dizabilități permanente, cum ar fi leziuni ale coloanei 

vertebrale, paralizie cerebrală, în formarea abilităților de autoîngrijire (îmbrăcat/dezbrăcat, 

hrănit). Evaluarea și înregistrarea activităților și progreselor copiilor sau adulților este o parte 

importantă din activitatea terapeutului ocupațional. Raportarea obiectivă este esențială pentru 
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evaluarea acestora și pentru transmiterea informațiilor medicilor sau altor furnizori de servicii 

de sănătate. 

Terapeuții ocupaționali lucrează în spitale, școli și în comunitate. Terapeuții se pot 

folosi de orice combinatie de activități pentru a crește forța musculară, mișcarea, pentru a 

reda coordonarea și echilibrul. În școli ei evaluează abilitățile copiilor, recomandă și oferă 

servicii terapeutice, modifică dotarea clasei și ajută copiii să participe, cât mai mult, la 

activitățile și programele școlare.  

 

Bibliografie: 

 

1. Gherguț, A., - Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și 

examene de obținere a gradelor didactice, Ed. Polirom, Iași, 2005. 

2. Mușu, I., Taflan, A., (coord.), - Terapia educațională integrată, Ed. Pro 

Humanitate, colecția ”Persoane în dificultate”, coord. Rusu, C., București, 1997. 

3. Popescu, Al., - Terapia ocupațională și ergoterapia, Ed. Cerna, București, 1993.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

67 

MODALITĂŢI  EFICIENTE DE INTEGRAREA ELEVILOR CU C.E.S. 

 

Prof. Ciubotariu Ancuța Simona 

Prof. Ciobaniuc Maria Magdalena 

Colegiul Tehnic „Latcu Vodă”, Siret 

Educaţia cerinţelor speciale (CES) denumită în prezent educaţie incluzivă – 

componentă a paradigmei educaţie pentru toţi – proiectează un nou tip de şcoală:  

comprehensivă (cuprinzătoare, care nu selectează şi nu exclude), care realizează co-educatia, 

este deschisă, toleranţă, prietenoasă şi democratică, naturală prin eterogenitatea ei care îi 

valorizează şi integrează pe toţi copiii, adaptându-se la diversitatea de cerinţe educaţionale, la 

particularităţile de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil.  

Este acceptată în prezent noţiunea de „CES” care desemnează necesităţile 

educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei speciale, necesităţile care 

solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi / sau caracteristice unei 

deficienţe precum şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare. 

Scopul actual al societăţii în care trăim este acela de a oferi posibilitatea fiecărui 

individ de a-şi găsi locul în care să se simtă util din punct de vedere personal , dar şi social. În 

orice societate există anumite persoane care, din cauza unor deficiente, incapacitati nu se pot 

„integra” in comunitate prin propriile lor forte.   

Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă sau de conceptele 

utilizate, problema personalităţii elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă 

cea mai bună este aceea „care modelează eul”, permiţând deficienţilor mintali învăţarea 

realităţii sociale, pentru că ei se vor integra în realitatea socială normală. Ca urmare, 

profesorul trebuie să sensibilizeze în elevi propriul „eu”, conştiinţa posibilităţilor, capacitatea 

de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Acest lucru  se poate realiza nu numai prin activităţi 

educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare.  

Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de 

activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea 

cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Handicapul, problematica persoanelor cu dizabilitati, inainte de a fi problema de ordin 

emotional este problema de ordin social. De aceea, societatea, prin diverse mecanisme trebuie 
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să urmareasca si satisfacerea nevoilor reale ale persoanelor cu dizabilitati, sa le asigure 

respectarea deplina a intereselor acestora, a demnitatii si a drepturilor lor in orice imprejurare 

si in raport cu orice sistem de referinţa, in vederea integrarii acestora ca membrii deplini ai 

societatii. Orice deficienta reprezinta un handicap in procesul dezvoltarii psihice si implicit in 

integrarea copilului deficient in viata si activitatea sociala. Copilul deficient ramane in urma 

copilului cu posibilitati normale de dezvoltare.  

Copiii cu cerinte educaţionale speciale au nevoie poate mai mult decât ceilalţi elevi de 

susţinerea grupului social. Pentru că au stima de sine scăzută, aceşti copii au nevoie de 

încurajare şi apreciere. Din păcate, au probleme cu ritmul de învăţare şi cu puterea de 

concentrare. Au rămas în urma colegilor lor şi de aceea nu au încredere în forţele proprii şi 

nici nu pricep bine cunoştinţele noi. Trebuie să ne străduim să le descoperim aptitudinile şi să 

le valorificăm pentru ca să îi ajutăm să se facă utili şi apreciaţi. Astfel, vom reuşi să le creăm 

motivaţie pentru învăţare şi să îi sprijinim în procesul de recuperare şcolară şi de adaptare 

socială.   

Notiunea de integrare presupune exisitenta unor relatii intre membrii unui grup, relatii 

bazate pe recunoasterea integritatii lor, a valorilor si drepturilor comune pe care le au. 

Integrarea (relatia stabilita intre individ si societate) atinge mai multe niveluri, de la simplu la 

complex, si anume: integrarea fizica- se refera la reducerea distantelor dintre copii cu CES 

si ceilalti copii- si are ca principal scop eliminarea sau estomparea dependentei persoanei cu 

dizabilitati de ceilalti; integrarea functionala- presupune existenta posibilitatii ca 

elevul/copilul cu CES sa participe in comun la procesul educational; integrarea sociala- 

necesita constiutuirea relatiilor cu ceilalti membrii ai comunitatii; integrarea personala- este 

legata de dezvoltarea unor relatii cu persoanele importante, semnificative; integrarea 

societala- - apare atunci cand copilul integrat în grupul de elevi dobandeste sentimentul de 

apartenenţa si participare deplină la comunitate, cu asumarea de roluri. Integrarea societala 

presupune acceptarea deplina a copilului cu cerinţe speciale de catre ceilalti membrii ai 

comunitatii scolare, presupune existenta sentimentului de incredere în sine si în ceilalti.  

Poate, cele mai eficiente căi de integrare a copiilor cu C.E.S. sunt activităţile 

extracurriculare. De la serbări şcolare, vizionări de spectacole, vizite, drumeţii, excursii şi 

organizare sau participare la expoziţii la concursuri şcolare, cercuri pe obiecte sau excursii de 

studii, toate activităţile extracurriculare favorizează interacţiunea grupului de elevi. creează 

premisele unor bune raporturi cu comunitatea, cu părinţii şi cu organizaţiile 
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nonguvernamentale. Ele sunt componente educaţionale valoroase şi eficiente dacă se asigură 

conţinuturi şi forme de desfăşurare care să producă atractivitate, plăcere şi satisfacţie. 

Activităţile extracurriculare pot fi desfăşurate în şcoală sau în afara ei . În funcţie de 

specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi 

comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al 

sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială.  

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu, etc.) 

dezvoltă la elevii cu CES, spiritul de competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le 

dezvoltă încrederea în forţele proprii. Desfăşurarea de competiţii între elevii cu CES şi cei din 

şcolile de masă facilitează depăşirea sentimentului de marginalizare şi permite valorizarea 

potenţialului aptitudinal al copiilor cu deficit de intelect.  

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de 

referinţă, jaloane care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi 

descoperă treptat propria sa identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie 

sau 1 Iunie, permit socializarea şi valorizarea acestor copii. 

Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa, dar schimbând mediul pentru copil, efectul 

deficienţei este mai puţin evident. Experienţă practică a demonstrat că parteneriatele dintre 

şcoli  în cadrul programului „Teatrul... şi şcoala”,  arterapia creează la elevii cu dizabilităţi, 

puternice emoţii şi sentimente, dezvoltă autonomia personală şi favorizează socializarea. Pus 

în situaţia de a practica o diversitate de comportamente, de a se transpune în „pielea” unor 

personaje, copilului i se solicită un anumit mod de comportare, i se oferă prilejul de a acţiona 

efectiv pe baza unor reguli de comportare civilizată, de a exersa în mod direct deprinderi, 

comportamente, relaţii sociale. Deci, formarea personalităţii deficientului mintal se face în 

cadrul obiectivelor educative generale, comune tuturor elevilor, numai că mijloacele de 

realizare sunt diferite 

 Din categoria activităţilor extracurriculare, parteneriatele educaţionale, prin 

multitudinea activităţilor pe care le presupun, contribuie la îmbunătăţirea comportamentului 

elevilor, la respectarea normelor de convieţuire în grup, la stimularea încrederii în forţele 

proprii, la conturarea ideii că fiecare are rolul şi locul lui în cadrul grupului, că avem nevoie 

unii de alţii şi grupul poate evolua doar prin contribuţia comună. Parteneriatele educaţionale 

vin în sprijinul eforturilor noastre de integrare a copiilor cu C.E.S. şi reprezintă o alternativă 

de dezvoltare a personalităţii acestora. 
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Copiii cu cerinte educaţionale speciale au nevoie poate mai mult decât ceilalţi elevi de 

susţinerea grupului social. Pentru că au stima de sine scăzută, aceşti copii au nevoie de 

încurajare şi apreciere. Din păcate, au probleme cu ritmul de învăţare şi cu puterea de 

concentrare. Au rămas în urma colegilor lor şi de aceea nu au încredere în forţele proprii şi 

nici nu pricep bine cunoştinţele noi. 

Trebuie să ne străduim să le descoperim aptitudinile şi să le valorificăm pentru ca să îi 

ajutăm să se facă utili şi apreciaţi. Astfel, vom reuşi să le creăm motivaţie pentru învăţare şi 

să îi sprijinim în procesul de recuperare şcolară şi de adaptare socială. 

 Activităţile extracurriculare se bazează pe participarea benevolă a copiilor, în funcţie 

de modul în care le-a fost captat interesul pentru respectivele activităţi. În acelaşi timp, aceste 

activităţi punctează ideea că nu doar individul este important, ci contribuţia grupului, cu 

întregul său corolar de contribuţii socioculturale. 

Modelul integrarii si incluziunii vine in prelungirea filosofiei umaniste care 

valorizeaza omul si potentialul sau, incurajeaza experientele pozitive ale invatarii active, cu si 

fara sprijin, socializarea si formarea unor deprinderi adaptative de viata si actiune. In procesul 

de valorizare si valorificare a capacitatilor fiecarui elev un rol esential il are stimularea 

motivatiei pentru a invata care poate insoti succesul scolar, satisfactia si chiar performanta.  

Motivatia intrinseca este cea cea care poate mobiliza elevul sa treaca la actiune- sa 

invete si sa acumuleze cunostinte utile. De regula, oamenii lucreaza mai productiv si mai 

intensiv atunci cînd sînt motivati. Legata de motivatie, o dimensiune a interesului pentru 

invatare este curiozitatea, care la elevul cu CES este sensibil diminuata deoarece si practica 

acumularii de cunostinte si experiente este limitata. In planul învatarii, pentru a descrie 

dimensiunile cu cea mai mare influenta asupra reusitei scolare, stimularea curiozitatii elevilor 

asigura reusita procesului de predare- invatare.  

Sarcina majora a instruirii rezida în a educa si a creste curiozitatea elevilor si de a o 

cultiva considerind-o potential motiv de învatare. Oferirea unor stimuli inediti, dar nu foarte 

diferiti de ceea ce stiu deja elevii, stimuleaza mult curiozitatea. 

 Intr-adevăr, există și foarte mari dificultăți în procesul de integrare, pornind de la 

mentalitate și ajungănd la dotările necesare dar, dupa cum am menționat, totul este posibil cu 

răbdare, bunăvoință și încredere în forțele nelimitate ale fiintei umane, în speță ale copiilor. 
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La şcoala noastră am desfăşurat mai multe parteneriate educaţionale în care am fost 

direct implicaţi profesorii, elevii şi părinţii acestora. Un impact deosebit l-a avut parteneriatul 

„Şcoala părinţilor”. Scopul acestui parteneriat se referă la stabilirea unei bune relaţii de 

colaborare între cadrele didactice prin activităţi realizate în comun în beneficiul elevilor, 

părinţilor, profesorilor, comunităţii.  
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ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE -PEDAGOGIILE ALTERNATIVE 

 

Profesor psihopedagog Căpușan Mihaela Ramona 

Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I. Cluj 

 

Fiecare dintre noi a asistat în secolul XXI, mai mult ca oricând la o ’’punere sub 

lupă’’ a sistemului educaţional, determinat atât de noile schimbări ale societăţii cât şi de 

impregnarea valorilor aduse din vest în ceea ce priveşte sistemul educaţional. Această 

tendinţă s-a concretizat în România prin introducerea alternativelor educaţionale, cele mai 

multe având la bază iniţiative private. 

Privite la început cu reticenţă, aceste iniţiative private au ajuns astăzi a fi apreciate de 

cei mai mulţi dintre cei implicaţi în actul educaţional. Dacă până mai ieri, societatea 

românească se ferea a aminti de alternativele educaţionale care existau în vest astăzi 

observăm o preferinţă către aceste sisteme-lucru deloc neglijabil pentru cei interesaţi a 

introduce reforma în învăţământ. 

PEDAGOGIA WALDORF.  Pedagogia Waldorf a fost creată la începutul secolului 

XX de către Rudolf Steiner, la iniţiativa directorului fabricii de ţigarete Waldorf Astoria, 

Emil Molt. Ea se bazează pe antropologia dezvoltată de Rudolf Steiner în cursurile de 

introducere ţinute în toamna anului 1919, înainte de începerea primelor clase. În lume, acest 

sistem educativ are o largă răspândire.  

De la început, organizatorii şi-au propus realizarea unei şcoli la baza căreia să stea 

concepţii pedagogice noi, care au în vedere arta educării, nu doar a omului pământean, ci şi a 

omului sufletesc şi spiritual. 

 Această educaţie este orientată antropologic, ţinând seama de necesităţile şi 

capacităţile fiecărui individ. Conţinutul disciplinelor nu urmăreşte însuşirea acestora, ci să 

stimuleze interesul copilului pentru cunoaştere. Dezvoltarea gândirii, simţirii, voinţei 

copilului sunt obiectivele esenţiale ale acestei alternative educaţionale. 

Pedagogia Waldorf  se bazează şi funcţionează pe baza unui număr de 7 principii 

pedagogice.  

Principiul fundamental este abordarea integrală a fiinţei umane conform cu specificul 

vârstei şi având ca ţel dezvoltarea personalităţii copilului.  

Principiul educaţiei permanente se referă la faptul că educaţia începe odată cu 

naşterea fiinţei umane şi devine o dimensiune a existenţei sale pe parcursul întregii vieţi.  
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Principiul organizării ritmice a situaţiei educaţionale-această organizare ritmică este 

reflectată în pedagogia Waldorf prin planificarea pe ’’epoci de studiu’’.  

Crearea unui ambient adecvat obiectivelor este cel de-al patrulea principiu, în timp ce 

principiul asigurării unui echilibru între teorie şi practică are în vedere obiectivul pedagogiei 

Waldorf  de a forma şi dezvolta elevul nu doar din punct de vedere cognitiv, ci şi din punct de 

vedere volitiv.  

Principiul predării artistice se referă la faptul că predarea este considerată o artă şi este 

profesată ca atare, astfel încât în faza liceală elevul  să fie apt de a dezvolta o gândire cu un 

înalt grad de abstractizare.  

În fine, principiul predării în imagini care se referă la nevoia de ’’imagini vii’’ a 

copilului de vârstă şcolară mică. Această nevoie nu este satisfăcută, însă, doar de prezentarea 

unor planşe,  diapozitive sau chiar a modelului natural, ci principala modalitate de a crea 

„imagini vii’’ este cuvântul. 

PEDAGOGIA MONTESSORI 

 Maria Montessori, pedagog şi medic italian, prima femeie medic a Italiei, a înfiinţat în 

1907 ’’casa dei bambini’’ pentru copiii de 2-6 ani ai căror părinţi erau în căutare de lucru. 

’’Casa dei bambini’’ similară grădiniţei este o comunitate educativă care nu se substituie, ci 

completează şi desăvârşeşte educaţia copilului în familie. Maria Montessori a prezentat în 

lucrările sale ideile care au pus bazele pedagogiei Montessori. Ea considera copilul ’’fiinţă 

divină, dar neînţeleasă’’şi afirma că ar trebui ’’să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea 

de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum 

va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze’’. 

 Pedagogia Montessori are drept principiu de bază educaţia necesară, adecvată şi 

continuă-tendinţe ale reformelor actuale din educaţie care confirmă ideile Mariei Montessori 

şi le fac aplicabile în practică. Ca atare prin pedagogia Montessori se urmăresc promovarea 

drepturilor copilului, extinderea şi intensificarea educaţiei timpurii şi educarea părinţilor, 

formarea deprinderilor de activitate intelectuală intensă şi continuă, de adaptabilitate şi de 

asumare a schimbărilor; creşterea rolului mediului educativ în ansamblul educaţiei, în familie 

şi în comunitate; educaţia cosmică şi cea ecologică care pregătesc generaţiile următoare 

pentru extinderea relaţiilor cu universul fizic şi pentru asumarea unor responsabilităţi de care 

poate să depindă chiar viaţa umanităţii; educaţia pentru libertate, pace, pentru schimbări 

pozitive asumate responsabil. 
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 Într-o clasă Montessori copiii sunt pur şi simplu absorbiţi şi foarte preocupaţi de 

propria activitate.  

Aproape toate lecţiile sunt individuale, deci fiecare copil are de obicei un plan diferit 

de activităţi pe care educatorul îl gândeşte şi îl pune în practică în funcţie de interesul şi 

nivelul la care se află copilul. Toate materialele din clasă sunt uşor accesibile şi la dispoziţia 

copiilor, aşezate pe rafturi joase.  

Copilul este liber să aleagă dintre  materialele care i s-au prezentat anterior şi după ce 

termină de lucrat cu ele ştie că trebuie să le aşeze pe raft în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii, 

gata pentru următorul copil interesat de aceeaşi activitate. Posibilitatea de a alege este un 

privilegiu pe care, din păcate, copilul din şcoala tradiţională nu îl are.  

În clasele Montessori copilul se poate mişca liber dintr-o parte a clasei în alta, 

ascultând de propriul lui impuls interior. Cu timpul, exerciţiul alegerii devine obişnuinţă, 

adică se dezvoltă capacitatea copilului de a lua decizii cu privire la propria persoană.  

Mişcarea copiilor obişnuiţi să ia decizii pentru ei înşişi devine o mişcare inteligentă, 

cu scop şi dictată de voinţă, ba mai mult această mişcare merge împreună cu cunoaşterea şi 

invăţarea, fără ea acestea fiind nenaturale la vârsta copilăriei. 

PEDAGOGIA FREINET 

 La sfârşitul sec. XX, un anonim profesor francez, Celestin Freinet pune bazele unui 

sistem denumit mai târziu pedagogia Freinet. În mare parte, învăţătorul plecat dintr-un mic 

sătuc francez nu avea să-şi vadă roadele muncii sale de-o viaţă. 

 Astăzi în peste 40 de ţări din întreaga lume, zeci de mii de copii din ciclul primar învaţă să 

scrie, să citească, să se descurce în viaţă conform pedagogiei Freinet. 

 Pedagogia Freinet se bazează  pe o serie de principii, clar stabilite: şcoala centrată pe 

copil, munca şcolară motivată, activitate personalizată, expresie liberă şi comunicare, 

cooperare, învăţare prin tatonare experimentală, globalitate a acţiunii educative. 

 În pedagogia Freinet elevul devine o prezenţă activă, el nu mai este un simplu 

recipient în care se toarnă cunoaştere. Printr-o analiză critică faţă de doctrinele care tratează 

şcolaritatea ca activitate ludică Frienet evită neajunsurile acestor doctrine prin crearea şi 

justificarea ideii de  ’’muncă-joc’’ contrapusă celei de ’’joc-muncă’’ subliniind astfel rolul 

muncii asumate liber nu numai în educaţie, ceea ce se observase de mult, ci şi în învăţare. 

Este relevată repudierea energetică a muncii-corvoadă, a muncii-impuse tipice pentru şcoala 

tradiţională. În pedagogia Freinet, libertatea nu înseamnă libertate de a nu face nimic, ci 

libertatea de a alege între opţiuni diverse.  
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Munca individuală înseamnă că fiecare elev face ce crede că are nevoie  mai multă în acel 

moment. Freinet porneşte de la ideea că orice copil poate deveni cel mai bun într-un anume 

moment al existenţei sale, în aceste condiţii ierarhizarea într-un grup de copii nu pare cea mai 

bună idee. Freinet este „o pedagogie care responsabilizează la maxim şi îi învaţă pe copii 

respectul faţă de alţii’’(Denise Lelouard Fouquer-corespondenta sectorului internaţional al 

Institutului Cooperativ al Şcolii Moderne din Franţa).  

STEP BY STEP 

 Programul Step by Step este destinat copiilor de la naştere şi până la vârsta de 13 ani, 

precum şi familiilor acestora. În România, programul a debutat în 1994 sub numele de Head 

Start, care, în 1995 a luat numele de Step by Step, la iniţiativa Fundaţiei Soros pentru o 

Societate Deschisă, prin semnarea unei Convenţii cu Ministerul Educaţiei  Naţionale. 

Începând din martie 1998 programul este continuat de ’’Centrul Step by Step pentru Educaţie 

şi Dezvoltare Profesională’’ care oferă noi metode ca o continuare a viziunii de educare a 

generaţiilor viitoare în vederea unei participări active în cadrul societăţilor deschise. 

 Programul Step by Step creează temelia atitudinilor, cunoştinţelor şi deprinderilor de 

care copiii vor avea nevoie în rapida schimbare a timpurilor viitoare. Programul este conceput 

în spiritul respectului faţă de necesităţile specifice fiecărei ţări şi tradiţiilor culturale, în 

spiritul respectării Drepturilor Omului şi Convenţiei Drepturilor Copilului. 

 Alternativa educaţională Step by Step respectă curriculum-ul naţional, standardele 

naţionale, este adaptat culturii locale şi, în acelaşi timp, integrează standardele şi cele mai 

bune practici internaţionale din domeniul educaţiei. 

 Programul promovează educaţia centrată pe copil, predarea orientată după nevoile şi 

interesele copilului, învăţarea organizată în centre de activitate, implicarea familiei şi 

comunităţii în educaţia copiilor, respectarea şi aprecierea diversităţii umane, susţinerea 

incluziunii grupurilor defavorizate.  

Alternativa educaţională Step by Step are misiunea de a dezvolta în fiecare copil 

capacitatea de a fi creativ, de a-şi forma o gândire critică, a face opţiuni şi a avea iniţiativă, a 

defini şi a rezolva o problemă, a comunica uşor cu semenii, a-i înţelege şi a negocia. 

La şcolile Step by Step fiecare clasă are câte două învăţătoare. La începutul unei zile 

în clasa Step by Step are loc întâlnirea de dimineaţă. Această întâlnire nu este o oră de curs, 

iar durata ei este variabilă şi poate ţine chiar de la 8:00 până 9:00. Este un prilej pentru copii 

să se salute, să comunice, dar şi să afle tema şi activităţile zilei.  
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Aceste activităţi nu sunt condiţionate de timp. Aceasta este una din caracteristicile 

alternativei educaţionale Step by Step, care se adresează numai copiilor din învăţământul 

preprimar şi primar.   Elevii îşi desfăşoară activitatea de învăţare după modelul şcolii depline, 

între orele 8-16, pe centre de activitate: citire, scriere, matematică, ştiinţe, arte, construcţii, 

alte imagini. Elevii au responsabilităţi diferite: există copii care răspund de prezenţă, de 

aranjarea materialelor în centre, de îngrijirea florilor etc. 
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ROLUL INTELIGENȚEI  EMOȚIONALE                                                  

ÎN EDUCAREA SPRE SUCCES A ELEVILOR  CU CES 

 

Profesor-educator Cordoș Floarea  

Școala Gimnazială Specială CRDEII – Cluj-Napoca 

 

De câte ori ne exprimăm nevoile, dorinţele, sentimentele, luăm o decizie importantă, 

ne împrietenim, negociem, ne cerem drepturile, ne spunem părerea, , socializăm, ne motivăm, 

trecem printr-o perioadă stresantă,sau muncim alături de colegii noştri, ne folosim (sau nu!) 

inteligenţa emoţională. 

Inteligenţa emoţională este cea care ne poate asigura reuşita în viaţă deorece dacă ştim 

cum să ne gestionăm emoţiile în situaţii stresante, dacă ştim cum să comunicăm cu ceilalţi în 

mod adecvat (fără agresivitate sau  fiind pasivi), dacă ştim că avem posibilitatea de a ne alege 

modul în care gândim pentru a ne motiva, atunci vom obţine succesul. 

Inteligența emoțională a copiilor ar trebui să fie o preocupare constantă a părinților și 

a profesorilor, fiind o aptitudine-cheie pentru reușita în viață. EQ-ul poate fi îmbunătățit și 

cultivat mai ales în copilărie, inclusiv prin jocuri distractive pe care vi le recomandăm pentru 

dezvoltarea inteligenței emoționale și petrecerea timpului de calitate împreună cu copiii. 

Inteligenţa emoţională poate fi educată, şi este bine să începem chiar din primii ani 

de viaţă ai copilului. Putem face acest lucru prin: 

 modelul de comportament pe care îl oferim ca părinţi, cadre didactice 

şi prin metodele de educaţie pe care le folosim; 

 înscrierea copilului la diverse ateliere de dezvoltare personală, conduse 

de persoane avizate; 

 Prin intermediul jocurilor şi poveştilor special create în acest scop; 

Jocurile pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la copii în special la cei cu CES 

(cerințe educative special) descrise mai jos vor oferi părinţilor și profesorilor instrumente 

simple şi eficiente, şi pot deveni o alternativă mult mai utilă a jocurilor clasice. Ele pot fi 

adaptate oricărei vârste,  depinde doar de imaginaţia părinţilor! 

1. Cum te simţi astăzi? (activitate pentru identificarea emoţiilor):se realizează 

împreună cu copilul/ grup de copii prezentând o carte cu imagini sau un poster cu diferite feţe 

ce exprimă emoţii diverse (lista emoţiilor de bază o prezint mai jos). Feţele se pot decupa din 

reviste, ziare, sau se pot desena şi se lipesc într-un caiet sau pe o coală mare de hârtie. În timp 
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ce realizaţi acest lucru îl întrebaţi pe copil ce emoţie crede el că reprezintă o faţă sau alta, şi 

poate să redea chiar el o emoţie la alegere. Putem lăsa copilul să realizeze, din când în când, 

în jurnal, un colaj cu astfel de feţe, în funcţie de cum se simte în acea zi sau în săptămâna ce a 

trecut. 

Acest exerciţiu simplu îi va dezvolta copilului nostru abilitatea de a identifica şi 

înţelege mai bine stările emoţionale ale celor din jur, interpretând mai uşor limbajul corpului 

sau al feţei.  De asemenea, se va obişnui să-şi identifice stările emoţionale prin care trece, şi 

prin realizarea acestei  activităţi creative se va elibera de emoţiile negative, își crește stima de 

sine și va gândi și acționa pozitiv. 

Tabelul emoţiilor: 

Emoţii fundamentale Emoţii opuse 

Bucurie Tristeţe 

Încredere Dezgust 

Frică Mânie 

Surpriză Anticipaţie 

2. Cărţi de joc cu emoţii:  Se realizează un pachet de cărţi de joc cu chipuri, decupate 

din reviste sau imprimate, ce exprimă diverse emoţii. Se folosesc pentru aceeaşi emoţie (ex. 

tristeţe) chipuri de copii, femei, bărbaţi, astfel încât să avem mai multe cărţi de joc ce 

exprimă acelaşi tip de emoţie. Cărţile de joc se pot lamina, sau lipi pe cartonaşe, pentru a fi 

mai rezistente. Cu aceste cărţi putem desfăşura mai multe activităţi, cum ar fi: 

 Să grupăm împreună cu copilul toate cartonaşele ce exprimă acelaşi tip de emoţie; 

 Să extragem, pe rând, câte un cartonaş din pachet şi să mimăm emoţia extrasă; 

 Să extragem o carte de joc şi să povestim o situaţie în care am trăit acea emoţie; 

 Alcătuim încă un set de cartonaşe ce descriu fiecare câte o situaţie care ar putea 

provoca diferite emoţii. Apoi copilul va potrivi cărţile de joc cu emoţii cu cele ce reprezintă 

situaţiile respective. Exemple de situaţii: 

 Cineva primeşte un cadou 

 O persoană fuge de un pericol 

 Eşti călcat pe picior sau te loveşti 

 Ţi-a căzut îngheţata pe care tocmai ai primit-o 

 Turnul de cuburi pe care l-ai construit este dărâmat de un coleg 

 Nimeni nu vrea să se joace cu tine la (şcoală) 

 Eşti lăudat de toţi colegii de şcoală pentru o reuşită 
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 Cineva îţi ia un obiect preferat fără să-ţi ceară voie 

 3. Să ghicim emoţiile celorlaţi: în clasă sau când ieșim cu copiii în parc, la magazin, 

pe stradă  putem să ne distrăm ghicind împreună ce simt oamenii privindu-le mimica feţei, 

mersul sau gesturile şi postura corpului, sau ascultând tonul vocii. Putem să-i întrebăm pe 

copii: “cum arată faţa acelui om?” sau “Ascultă-i vocea, cum crezi că se simte?”, sau “uite 

cum îşi ţine capul aplecat acea femeie şi merge foarte greu/încet, ce crezi că simte?”, etc. 

3. Nu sunt de acord cu tine 

Gândirea critică și autonomă, precum și capacitatea de a argumenta o afirmație, sunt 

competențe de bază la orice vârstă, ce pot fi antrenate cu succes în copilărie. 

Jocul Nu sunt de acord cu tine presupune adresarea unor întrebări care fac referire la 

preferințele personale ale copilului. De exemplu, îi putem adresa întrebarea “Ce carte ai citit 

recent și ti-a plăcut?”, iar el va răspunde, poate, “Rățușca cea urâtă” sau o altă întrebare 

referitoare la o activitate plăcută și preferată de copil. Pasul următor este să încercați să-l 

provocați cu un răspuns care să-i contrazică punctul de vedere: “Este o carte mai puțin 

reușită, nu înteleg de ce ți-a plăcut”, sau cum te îți place să te joci la calculator, sau să pictezi 

o floare. Sarcina copilului este să încerce să argumenteze de ce o consideră o carte bună. 

Indiferent de întrebare, jocul îi învață pe copii să-și apere punctul de vedere și să 

învețe să-și argumenteze opiniile, să fie motivate, creative și sigur pe el. 

4. Inventatul de povești 

Acest joc este foarte eficient în dezvoltarea imaginației. Scopul este să oferiți 

copilului un set de termeni aparent fără nicio legătură între ei și să-l provocați să inventeze o 

poveste care să îi conțină. De exemplu: pădure, roată, ceai, mașină, val, lună, invidie, blană, 

tavan și zăpadă. Vă va surprinde cât de inspirat, amuzant și creativ poate fi un copil care 

acceptă provocarea! 

5. Jocul complimentelor 

Acest joc se adresează unui grup de copii, o clasă de copii așezați în cerc. Fiecare 

jucător trebuie să spună câteva cuvinte frumoase copilului de lângă el, privindu-l în ochi. 

Copilul care primește complimentele, cuvintele frumoase  trebuie să își manifeste 

recunoștința și să facă același lucru următorului copil de lângă el. Dacă este nevoie, se 

intervine cu exemple ajutătoare, oferind complimente, cuvinte magice copilul care începe 

jocul. Exprimarea în cuvinte a aprecierii pentru cei din jur este o artă, ce poate fi deprinsă de 

la vârste fragede, copii își dezvoltă empatia, recunoștința și inteligența emoțională. 
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Antrenând potrivit acest gen de comunicare, copilul va caștiga încredere în el, îi va 

crește stima de sine și îi vor spori șansele să fie înțeles și respectat de ceilalți. 

Sporirea și integrarea educației bazate pe inteligență emoțională va aduce multe 

plusuri în viață și nu numai.  

Folosindu-ne și de inteligența emoțională în fiecare activitate din cadrul vieții noastre, 

vom putea ajunge să experimentăm pacea și liniștea interioară, vom putea să ignorăm 

lucrurile negative din jur, și vom trece cu mai multă ușurință peste problemele vieții 

înțelegând că orice lucru se întâmplă cu un scop. 

În multe situații din viața de zi cu zi, ni se cer aptitudini de inteligență emoțională și 

poate mai puține de inteligență academică. Un IQ ridicat nu este o garanție de prosperitate și 

fericire. 

Aptitudinile emoționale bine dezvoltate determină cât de bine ne putem folosi de 

talentele pe care le avem, inclusiv de inteligența pură( IQ). Și atunci, dacă  inteligența 

emoțională este atât de importantă și atât de necesară în viața noastră, de ce să nu o antrenăm 

de mici, astfel încât copiii  să fie cât mai pregatiți și mai conștienți de capacitățile și 

aptitudinile lor, dar mai ales să știe să le folosească adecvat. 

Aici intervine educația bazată pe inteligența emoțională. Elevii învață să-și recunoască 

și să-și gestioneze emoțiile, să le transpună în vorbe și să le folosească în avantajul lor, 

consolidând relații autentice cu sine și cu cei din jur. 
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ART TERAPIA VIZUAL-PLASTICĂ PRIN MODELAJ ŞI PICTURĂ 

Introducere- tulburările emoţionale la vârsta copilariei 

 
Profesor Cosmuţa Marinela 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Baia Mare 

 

Tulburările emoţionale în vârsta copilăriei şi adolescenţei precum şi abordarea 

multiaxială a acestora din punct de vedere terapeutic presupune o experienţă îndelungată şi 

o circumstanţă temeinică a aspectelor neurobiologice, a tablourilor neuroclinice, a 

modalităţilor de exprimare verbală şi non verbală, precum şi a microgrupului familial şi 

social în care trăieşte copilul. 

În tulburările dispoziţiei mergând până la riscul suicidar sunt cunoscute cercetările în 

domeniul neuromediatorilor- serotonină, noradrenalină, dopamină precum şi a axului 

hoptalamo- hipofizar.  

În cazul serotoninei este vorba despre o hipoactivitate, iar în cazul axului 

hipotalamo- hipofizar este vorba despre o hiperactivitate. Importante sunt şi cercetările 

recente de neuroimagistică. 

Din punct de vedere anamnestic sunt importante următoarele aspecte: 

--antecedentele heredo-colaterale semnificative (tulburări psihice, abuz de substanţă, 

dizarmonii de personalitate- la genitori); 

– tabloul clinic identificat uneori indirect prin observaţie şi exprimare nonverbală 

poate identifica: tulburări ale dispoziţiei, instabilitate, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, 

tulburări de concentrare, sereotipii şi bizarerii, anxietate de separare, ticuri. 

Anamneza oferă informaţii valoroase referitoare şi la funcţionarea familiei, 

performanţa academică, tulburările de identitate cu impact asupra stimei de sine generatoare 

de distres. 

Art-terapia este un proces terapeutic benefic persoanelor de orice 

vârstă:copii,adolescenţi, adulţi şi vârstnici, persoane cărora art-terapia le va oferi sprijinul de 

care au nevoie. Dar, există şi situaţii în care această formă aparte de terapie este indicată în 

mod special, anume copii cu dificultăţi de comunicare,cu stimă şi respectul de sine reduse, 

cu probleme de integrare şi adaptare, cu randament scolar slab, timiditate, hiperactivitate, 

nervozitate şi chiar autism.  

Această formă de terapie este utilizată cu succes în cazul persoanelor care vor să se 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

82 

dezvolte personal. 

Art-terapia reprezintă o metodă valoroasă în diagnosticul tulburărilor emoţionale ale 

copilului. Prin gestul grafic şi activitaţi creatoare copilul comunică o multitudine de aspecte 

corelate cu trăirile sale, cu căutarea identităţii, cu anxietăţile generate, cu mediul familiar şi 

profesional cu situaţiile de neglijare şi abuz. Este exprimată agresivitatea, frustrarea, tendinţa 

de dominare, stima de sine scăzută, rivalitatea , absenţa speranţei, tristeţea, mecanismele de 

compensare şi de apărare a eului, aspecte psihotraumatice semnificative, soluţii de rezolvare a 

situaţiilor traumatice. 

Ca metodă terapeutică art-terapia are valenţe terapeutice în: 

 detensionarea copilului şi familiei 

 condiţionări pozitive repetate 

 posibilitatea exprimării nonverbale a unor situaţii traumatizante prin 

anihilarea sentimentului de ruşine şi a criticii din partea celorlalţi 

 relaţionara interpersonală şi comunicare cu ceilalţi membrii ai grupului. 

 developarea unor aptitudini şi motivaţii 

 creşterea stimei de sine şi găsirea unor mecanisme adecvate de rezolvare a 

situaţiilor traumatizante 

 adecvarea comportamentului la solicitările grupului şi înţelegerea nevoilor 

celorlalţi 

Procesul terapeutic din art-terapie se bazează pe creativitatea artistului/terapeutului 

care împreună cu cea a beneficiarului se contopesc într-un flux creativ ce este adaptat 

abilităţilor şi nevoilor beneficiarului.  

În acest proces, art-terapeutul recurge la mijloace preluate din educaţia artistică 

generală pentru a forma deprinderi psihomotorii, în vederea facilitării expimării 

nonverbale, astfel meşteşugurile artelor transformându-se în metode terapeutice. 

Referindu-se la implicarea directă a art-terapeutuluil în procesul experimental, ca 

subiect de cercetat, şi la relaţia acestuia cu educaţia şi art-terapia creativă, Shaun McNiff 

consideră că aceasta „este o extensie a practicii sale...implică transfer şi contratransfer şi 

alte nuanţe subtile aflate în continuă schimbare, provenite din procesul 

experimentat...Ştiinţele recunosc rolul obsevaţiei în cercetare. Se poate concluziona, 

referitor la participarea personală a artistului la experiment în cercetarea din art-terapia 

creativă, ca fiind necesară şi condiţionată de practică”. 

In cazul practicării art-terapiei, art-terapeutul şi beneficiarul nu pun problema dacă 
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„sunt suficient de bun”; se elimină judecăţile de valoare, importantă fiind plenitudinea 

exprimării spontane. Este vorba despre o abordare adaptativă - toţi terapeuti care practică 

art-terapia se bazează pe activitatea lor artistică şi au o trăsătură caracteristică comună: sunt 

în concordanţă cu “pragmatismul esential” 

 Art terapia vizual -plastică urmareste: 

- să dea posibilitate subiectului să se exprime şi să se reprezinte prin intermediul 

formelor, simbolurilor, imaginilor şi culorilor; 

-să favorizeze medierea pentru îmbogăţirea experienţei senzoriale, motorii şi vizuale; 

-să utilizeze suporturile de exprimare nonverbale şi verbale cu o puternică notă de 

personalizare. 

In art-terapie este foarte imporatant amenajarea spaţiului de terapie (individuală şi de 

grup), asigurarea unui mediu facilitator intervenţiilor terapeutice prin utilizarea volumelor şi a 

spaţiului exterior în canalizarea tensiunilor psihice în exterior; organizarea unei activităţi 

psihomotrice mai încordate şi mai susţinute cu importanţă în decontractarea psihomotorie - 

fenomen de bază în tehnicile de relaxare; ajustarea unor materiale din mediu şi transformarea 

lor în obiecte de artă, utilitare şi artizanat, pentru a pune în evidenţă anumite tensiuni 

interioare şi totodată pentru a asigura descărcarea tensiunilor psihice prin fenomenul de 

catharsis,ce contribuie la creşterea stimei de sine şi la reabilitarea dimensiunii socio-afective . 

Mulţi terapeuţi consideră că terapia prin artă, din punct de vedere analitic, poate fi 

luată ca şi o proiecţie a gândurilor, sentimentelor, produsul artistic fiind o proiecţie; ei 

accentuează importanţa dialogului sau a povestirii clientului despre produsul elaborat, în 

timpul sau/şi după realizarea acestui. 

 În cazul persoanelor care nu au o stimă de sine pozitivă, care sunt nemulţumite de ele 

însele, prin intermediul terapiei individuale sau de grup, printre factorii care asigura eficienţa 

terapiei se numără: trezirea speranţei, universalitatea, împărtăşirea informaţiilor, altruismul, 

recapitulerea cunoştinţelor, dezvoltarea tehnicilor de socializare, comportamentul imitativ, 

învăţarea interpersonală, coeziunea grupului; membrii grupului pot învăţa din feed- back-ul 

altora. 

În cazul terapiei de grup se pot experimenta noi roluri prin observarea reacţiilor 

altora şi beneficiarii pot fi susţinuţi sau reinformaţi. Grupurile pot fi catalizate prin 

dezvoltarea lentă a resurselor şi abilităţilor.   

În cazul art-terapiei creative, procesul terapeutic favorizează apariţia a trei reţele de 

comunicare: între terapeut şi beneficiar; între beneficiar şi artefact;  între terapeut şi 
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artefact. 

Procesul creativ şi comunicarea creşte stima de sine, curajul, asumarea riscului, 

experimentul învaţă noi deprinderi, îmbogăţeşte viaţa, acestea având calităţi terapeutice 

incontestabile. Apar idei noi, noi căi de comunicare, noi căi de autoexprimare şi noi moduri 

de a vedea lucrurile.  

Art- terapia creativă este eficientă şi dezvoltă abilitaţile de adaptare atunci când 

participarea beneficiarului este voluntară.  

Prin abilităţile de adaptare dobândite în cadrul şedinţelor de art- terapie beneficiarul 

dobândeşte autoritate asupra mediului înconjurator, fapt ce contribuie la setimentul de 

competenţa,de siguranta. 
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DEGLUTIȚIA ATIPICĂ SECUNDARĂ ASOCIATĂ CU ALTE 

PATOLOGII- SINDROMUL DOWN 

 

Prof. Logoped Covaci Nicoleta-Elena 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare 

 

  Maturizarea fiziologică a mecanismului de deglutiție, trecerea de la comportamentul 

infantil la cel adult, indică o schimbare neuro-musculară a aparatului dento-maxilar 

(stomatognat). 

  La copilul fără dinți, în primele luni de viață, funcțiile sunt controlate de centrii 

cerebrali și sunt puțin specifice, fără o reală coordonare centrală. Pe măsură ce centrii 

cerebrali se maturizează, copilul achiziționează funcții care chiar dacă rămân corelate între 

ele, sunt specifice și separate. Așa se trece de la o mimică facială neonatală necoordonată, 

care e aceeași pentru mișcarea suptului, pentru plâns, pentru surâs și pentru emiterea 

vocalizelor (strigăt, lalație, etc.), la cea specifică și coordonată a adultului. 

 Odată cu creșterea și maturizarea centrilor cerebrali, chiar și periferia se specializează, 

mușchii singuri controlează mai bine mișcări și funcții diferite, separându-le între ele. 

Deglutiția infantilă se încadrează în aceleași mișcări nespecializate (aspecifice) și puțin 

coordonate de aparatul somatognat. Persistența acestui tip de deglutiție la copil după înțărcare 

și mai ales după erupția tuturor dinților, se definește ca fiind deglutiție atipică. 

 Se pot observa copii sau chiar adulți care după ce înghit, proiectează limba în față 

contra buzelor (mai ales contra buzei inferioare) și între arcadele dentare; când împingerea 

este anterioară mandibulei, este lejer coborâtă și mușchiul maseter este puțin contractat, 

rezultând și lipsa contactului molarilor.În aceste cazuri, dacă se observă atent, se pot observa 

contracții mai mult sau mai puțin evidente ale buzelor și a obrajilor, necesare pentru a asigura 

o bună aspirare a cavității orale, aptă să împiedice ieșirea mâncării din gură. Partea din mijloc 

a gurii se coboară și nu aderă la palat, parte posterioară împinge contra bordurii posterioare a 

palatului dur – în loc de contra bordurii posterioare a vălului. 

 Acesta e tipul cel mai comun de comportament funcțional anormal, dar mai sunt 

multe alte variante atipice ale comportamentului de deglutiție. 
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  Etiologia deglutiției atipice depinde de mulți factori. Cauzele cele mai comune sunt: 

sugerea degetului, roaderea unghiilor, respirația orală (referindu-se la toate cauzele posibile 

ale respirației orale, mestecarea obrazului, dismorfii de diferite tipuri ale aparatului 

somatognat, hipotonie musculară, boli ale sistemului nervos, etc. 

   La copiii cu deglutiție atipică sunt adesea  prezente întârzieri chiar și în laturi ale 

limbajului, ceea ce indică de cele mai multe ori legătura cu un unic factor etiologic. 

Întradevăr, perioada învățării fonemelor se termină aproape în același timp cu cea a achiziției 

deglutiției normale. Există și persoane cu probleme funcționale ale vieții de relație (mimică, 

limbaj ș.a.) fără anomalii funcționale ale vieții vegetative (deglutiție, mestecare, resirație etc.) 

și invers. Rezultă astfel cât de importantă este diagnoza precisă etiologică, pentru a putea 

urma un plan de tratament adecvat, chiar dacă studii recente arată că o terapie corectivă a 

deglutiției atipice ar fi utilă la toți subiecții interesați. 

 În diagnosticarea deglutiției atipice, trebuie luate în considerare numeroase elemente 

care nu sunt anatomice (în timpul deglutiției: pătrunderea vârfului limbii în spatele incisivilor 

inferiori (10%), lipsa contactului între molari – deși există ocluzie normală (între 40% și 80 

%), o activitate musculară peri-orală accentuată – ce nu este asociată unei ocluzii patologice 

etc. 

 De asemenea, de o mare importanță este vârsta copiilor cuprinși în examinare. În 

literatura de specialitate este demonstrat că mai puțin de jumătate dintre copii, care între 6 și 

7 ani prezintă deglutiție atipică, continuă să aibă acest tip de problemă între 12 și 18 ani, după 

ce Tulley (1969) a observat că mulți deglutitori atipici își dezvoltă o deglutiție normală între 

8 și 12 ani de viață. 

  Este important să se evalueze când o deglutiție este atipică prin persistența unui 

comportament infantil și când e o necesitate datorată factorilor generali și locali. În primul 

caz este o deglutiție atipică care poate provoca malformații ale aparatului stomatognat și o 

slabă funcționare neuro-musculară, iar în al doilea caz este invers. 

 Din excluderea acestor factori va deriva un diagnostic precis de deglutiție atipică 

primară sau secundară și prin urmare necesitatea unei terapii reabilitative. 

  Deglutiția atipică secundară poate fi: asociată cu alte patologii, asociată factorilor 

anatomici locali, asociată și alterațiilor anatomice locale. 
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  La persoanele cu sindromul Down, se observă o alterare a dezvoltării craniului, cu 

subdezvoltarea părții centrale a feței. Rădăcina nasului este aplatizată și din cauza hipotoniei 

musculare, în special a mușchiului orbicular, buza inferioară este moale, fleșcăită. Marea 

majoritate a subiecților au macroglosie care, reducând spațiul oral, favorizează și determină 

deschiderea gurii. De aici și preponderența respirației orale care facilitează infecțiile 

aparatului respirator. Obrazul este hipoplazic și se observă des malocluzii. 

 În 1975, Castillo Morales  (apud Bodea Hațegan, C.) a dezvoltat o metodă care se 

aplică ușor și persoanelor cu sindrom Down, ea având scopul de a stimula organele 

hipotonice ale complexului orofacial, ajutându-se de o placă pentru palat cu diferite stimulări. 

 Asemenea activatori stimulează direct și indirect mișcarea activă a musculaturii limbii 

și gurii, obținându-se dacă se începe devreme, rezultate bune asupra dezvoltării cranio-faciale 

și deci asupra aspectului estetic al subiecților, cu atât mai mult asupra funcției de masticare, 

deglutiție și de sugere. Este recomandat să se asocieze terapiei mecanice și celei logopedice, 

care în cazul intervenției globale va ținti, până unde este posibil, să îmbunătățească și funcția 

deglutitorie și masticatorie.  

Terapia funcțională a deglutiției este constituită dintr-o serie planificată de exerciții 

care inițial sunt arătate copiilor și aparținătorilor spre studiu acasă. Acestea au rol de: 

- creștere sau mărire a tonusului muscular; modificarea caracterului mușchilor, mai ales 

creșterea numărului de fibre musculare în funcțiune, acolo unde se întâlnesc grupe 

musculare slabe; reeducare funcțională conștientă; transferare în subconștient a tot 

ceea ce a fost învățat voluntar. 

Contracțiile musculare care fac parte din aceste exerciții ar trebui să fie: foarte ample, 

inițial lente, niciodată bruște și întotdeauna regulate; repetate și continuate până la oboseală 

moderată; însoțite de concentrare mintală; fiecare grup de contracții repetat în timpul zilei, 

dar după un interval de cel puțin două ore. 

Numărul de ședințe poate varia, în funcție de metoda folosită, de la 6 la 25, la fel și durata 

ședințelor – de la 20 la 45 de minute fiecare. Totuși, indiferent de metoda aleasă, pentru a 

ajunge la rezultatul unei complete educări / reeducări funcționale, trebuie să se țină cont de 

anumite principii fundamentale.  

a) Trebuie urmat riguros planul de tratament ales. Se trece la exercițiile din ședința 

următoare doar dacă copilul a învățat bine și și-a însușit exercițiul precedent. 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

88 

b) Fiecare exercițiu are o finalitate precisă și mecanismul de acțiune trebuie bine 

cunoscut. Se analizează foarte bine disfuncția și se insistă pe exercițiile care sunt mai 

adecvate, pentru a nu se instala o oboseală inutilă. Terapia este general standardizată, 

dar pentru fiecare caz în parte se face individualizare. 

c) Aceste ședințe necesită mult timp și atenție, convingerea că acestea se fac bine și vor 

avea efectul scontat. Doar în acest fel se va putea da beneficiarilor încărcătura 

emoțională pentru a obține maxima colaborare. 
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PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM – ABORDAREA 

PIRAMIDALĂ A EDUCAȚIEI 

 

Prof. Cupșa Cristina-Dana, 

Școala Gimnazială Specială Baia-Mare 

 

PECS s-a dezvoltat în anul 1985 și este bazat pe principiile analizei comportamentale 

aplicate (ABA) și Comportamentul Verbal al lui B.F. Skinner’s 1957. 

PECS poate fi utilizat pentru vârste și dizabilități diferite și predă comunicarea 

funcțională. Este cea mai răspândită și eficientă metodă de intervenție în comunicare la nivel 

internațional.  

Există peste 60 de cazuri bazate pe studii și cercetări, cel puțin 100 de articole 

publicate și 6 cărți de literatură.  

PECS implementează o abordare unică a predării abilităților de comunicare la copii 

sau adulții cu autism și alte dizabilități de dezvoltare, combinând spectrul larg al analizei 

comportamentale și abordarea revoluționară a comunicării funcționale. 

PECS a fost conceput ca un pachet unic de intervenție în comunicarea 

alternativă/augumentativă pentru indivizi afectați de Tulburări din Spectrul Autist și alte 

dizabilități legate de dezvoltare.  

Folosit prima oara la Delawere Autism Program, PECS a primit recunoaștere în 

întreaga lume, pentru concentrarea pe componenta inițierii comunicării. PECS nu necesită 

materiale complexe sau costisitoare.  

A fost creat împreună cu: familii, educatori și centre de recuperare mintală, fiind 

folosit cu ușurință într-o varietate de situații / medii. 

Pentru început, PECS învață un individ să înmâneze o pictogramă a unui item dorit 

„partenerului de comunicare”, care onorează imediat schimbul ca cerere. Sistemul merge mai 

departe predând discriminarea pictogramelor și cum să le pună împreună în propoziții. In 

fazele avansate indivizii sunt învățați să răspundă la întrebări și să realizeze comentarii. 

Protocolul PECS este bazat pe cartea lui B.F. Skinner’ Verbal Behavior 

”Comportamentul Verbal” în care se menționează că operanții verbali funcționali sunt predați 

sistematic folosind strategii de promptare și întărire care conduc către comunicare 

independentă.  
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Prompturile Verbale nu sunt folosite, acesta construiește imitarea imediată și evită 

dependența de prompt. 

PECS s-a dovedit un succes când a fost aplicat la  indivizi de toate vârstele, 

demonstrând aceasta pe o varietate de dificultăți de comunicare, cognitive și fizice. Anumiți 

subiecți care au folosit PECS, au început să vorbească. Alții au trecut la sisteme de voice 

output.  

Corpul de cercetare ce susține eficiența PECS continuă să se extindă, cu cercetări din 

întreaga lume. 

 

FAZA I 

Cum să comunicăm  

Elevii învață să dea la schimb câte o pictogramă pentru obiecte sau activități pe care le 

doresc. 

FAZA II 

Distanța și Persistența 

Folosind o singură pictogramă, elevul învață să generalizeze această nouă abilitate în spații 

diferite, cu persoane diferite, la distanțe diferite, învățând să fie și comunicatori mai 

persistenți. 

FAZA III 

Discriminarea Pictogramelor 

Elevii învață să aleagă și să ceară dintre două-sau mai multe pictograme preferate. Acestea 

sunt plasate pe cartea de comunicare, constituită dintr-un dosar special cu benzi de arici unde 

sunt stocate pictogramele și pot fi mutate cu ușurință pentru comunicare. 

FAZA IV 

Structura propoziției 

Elevii învață să construiască propoziții simple pe o bandă de comunicare detașabilă, folosind 

pictograma “Eu vreau”, urmată de o pictogramă a itemului dorit. 

Atribute și Dezvoltarea Limbajului 

Elevii învață să își dezvolte propozițiile prin adăugarea adjectivelor, verbelor și prepozițiilor 

FAZA V 

Răspunde la întrebare 

Elevii învață să folosească PECS, pentru a răspunde la întrebarea ”Ce vrei / dorești?” 
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FAZA VI 

Comentariu 

În această fază, elevii sunt învățați să comenteze ca răspuns la întrebările “Ce vezi?”, “Ce 

auzi?” și “Ce este aceasta? ”Invață să facă propoziții cu: “Eu văd”, “Eu aud”, “Eu simt”, 

“Aceasta este”, etc. 

Implementarea PECS nu presupune neglijarea vorbirii, din contră, pe parcursul implementării 

PECS se urmărește și dezvoltarea vorbirii.  

Abordarea Piramidală a Educației este o abordare sistematică pentru a crea medii de învățare 

și predare eficiente. Se bazează pe o aplicare largă a Analizei Comportamentale Aplicate 

(ABA), îmbinând sistemul motivațional, activitățile funcționale și predarea creativă a 

comunicării cu știința învățării. 

Bibliografie: 
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MODALITĂȚI DE STIMULARE A INTERESULUI PENTRU LECTURĂ 

LA ELEVII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

 

Profesor-educator Dascăl Ramona-Maria 

Școala Gimn.Specială C.R.D.E.I.I., Cluj-Napoca 

 

Cine nu știe citi, nu se poate instrui, nu poate realiza nici un progres care să-l conducă 

spre autoinstruire și autoeducație. Învățătorului îi revine misiunea de a-i învăța pe elevi atât 

tehnica cititului, cât și a conștientizării și valorificării celor citite.  

Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să-i facă să iubească 

cartea, să le satisfacă interesul pentru a cunoaște viața, oamenii și faptele lor. Lectura 

contribuie într-o măsură însemnată la îmbogățirea cunoștințelor elevilor, la formarea unui 

vocabular bogat, la dezvoltarea dragostei față de țară și la educația estetică.  

Din cărți copiii află multe lucruri despre viața animalelor și a plantelor, despre 

descoperirile geografice, despre evenimentele istorice, despre frumusețile și bogățiile patriei. 

În același timp, cărțile le vorbesc despre sentimentele omenești, despre dragoste și ură, 

prietenie, cinste, omenie. Citirea unor cărți îi face pe școlari să fie curajoși și fermi, iar eroii 

cărților – prin viața lor – devin exemple de fapte înalte, de viață și caracter și lasă urme 

adânci în conștiința elevilor.  

Cartea îi atrage pe elevi prin conținutul ei artistic. De îndată ce începe să citească, 

copilul cunoaște o lume nouă, interesantă. El are impresia că participă la fapte vitejești și la 

evenimentele din cuprinsul cărții.Pe unii eroi îi iubesc, îi simpatizează, pe alții îi urăsc. 

Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată viața și 

influențează asupra dezvoltării ulterioare a personalității. Lectura oferă copilului posibilitatea 

de a-și completa singur cunoștințele, de a le lărgi, de a le adânci.   

Ca să-și îndeplinească rolul său formator, lectura cere muncă organizată de îndrumare 

și evaluare. Folosind caracterul divers al lecturii, învățătorul trebuie să dezvolte gusturile și 

înclinațiile, să-i atenționeze pe elevi asupra operelor cu importanță deosebită și să coreleze 

lectura cu celelalte obiecte de învățământ și cu evenimentele curente.  

Voi reda în continuare câteva metode și tehnici de lucru folosite la ora de citire pentru 

copii cu cerințe educative speciale, la clasa a IV-a, care au contribuit la formarea priceperilor 

și deprinderilor de a înțelege cărțile citite și la stimularea interesului pentru lectură. 
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Am folosit povestirea alegând povești simple, povestiri în care personajele sunt 

înfățișate viu iar succesiunea acțiunilor este clară urmată de imagini sugestive. Captivați și 

stimulați de o astfel de povestire, copiii manifestă dorința să recitească ceea ce li s-a povestit 

în clasă, precum de a citi și alte lecturi recomandate.  

Am utilizat citirea expresivă, citind povești scurte care se terminau într-o oră. 

Întreruperea într-un moment interesant al desfășurării acțiunii îi determină pe elevi să 

continue în mod independent citirea lecturii.  

Pentru că la ora de citire, elevii cu cerințe educative special nu pot citi , deoarece încă 

sunt în etapa de însușire a literelor, pentru a stimula creativitatatea și dorința de a citi , am 

recurs la calculator, la prezentări power point și la planșe cu ilustrații clare, aceștia după 

parcugerea fiecărei planșe , cerându- li se să le ordoneze cronologic. 

Am organizat o expoziție cu desene reprezentând scene din povești, cărți, portrete ale 

unor scriitori.  

Jocurile literare în diferite variante m-au ajutat mult la stimularea interesului pentru 

lectură. De exemplu:  

- jocul ,,Recunoaște autorul’’ ( se citește un fragment și se cere elevilor să recunoască 

autorul și din ce operă literară face parte fragmentul respectiv );  

- jocul ,,Unde ai întâlnit?’’ ( se prezintă ilustrații, cerându-li-se elevilor să răspundă în 

ce carte le-au întâlnit și ce conținut le corespunde ) 

- jocul ,,Continuă poezia’’ ( se citesc câteva versuri dintr-o poezie iar elevii să continue 

din memorie ). 

Am folosit dramatizarea  unor povești  la care elevii au participat cu multă plăcere. 

Ghicitorile le stimulează creativitatea și le stârnește curiozitatea , utilizate în principiu 

la captarea atenției.      

Introducerea elementului de concurs le stimulează dorința de a câștiga întrecerea, 

îndemnandu-i să citească cât mai mult. Concursul ,,Cine știe mai multe’’ le cere să numească 

cât mai multe povești cunoscute sau învățate la școală. Câștigă cel care enumeră și cunoaște 

mai multe povești.  
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TERAPIA COPIILOR CU C.E.S. PRIN TEHNICA OGLINZII, 

ÎN CADRUL ACTIVITĂŢIILOR DE TERAPIE EDUCAȚIONALĂ 

COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ 

 

Prof.Daniela Ioviță, / Prof. Gabriel Chira Mureșan,  

Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse și Documentare privind Educația 

Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca, Cluj 

 

Tehnica oglinzii este una dintre modalitățile cele mai rapid și mai eficiente de a-i ajuta 

pe copiii cu CES să devenină conştienți de propria persoană. Această metodă îi sprijină  pe 

acești copii să devină conştienți de ceea ce au acceptat în sine și de ceea ce refuză să accepte, 

de ceea ce sunt, rămânând atenţi la judecata pe care o emit faţă de ceilalţi.  

Când încep să se recunoască în oglindă, pentru a se autodenumi „EU” copiii îsi 

schiţează propriul Eu, propria reprezentare de sine, sub aspectul imaginii totale a corpului, 

semnificaţia unei judecăţi de valoare. Acesta este Eul-corporal, prima schiţă a Eului, care va 

sta la baza constituirii Eului psihic, pentru ca, în final, copiii să se autoreprezinte în structura 

corporală și psihică. O importanță mare o are conștientizarea eu-lui corporal pentru 

organizarea impulsurilor și internalizarea controlului.  Când copiii observă o persoană, al 

cărei comportament îi deranjează, reacţia acstora confirmă faptul că, atunci când acţionaeză 

ei înșiși astfel, comportamentul lor îi deranjează, deci nu se vor accepta astfel pe ei.  

Scopul și obiectivele utilizării tehnicii oglinzii: 

Tehnica oglinzii dezvoltă:  

1. Concentrarea; 

2. Autodisciplina; 

3. Capacitatea de a comunica vizual; 

4. Formarea stimei de sine și conştientizarea schemei corporale. 

Tehnica oglinzii din perspectivă ludică 

Tehnica oglinzii, este utilizată mai cu seamă atunci când există relaţii interpersonale 

disfuncţionale. Aceasta permite copilului să vadă situaţia din exterior şi să identifice 

distorsiunile cognitive. Această tehnică contribuie la generarea de gânduri alternative 

cogniţiilor disfuncţionale. Jocul este principala activitate specifică copilariei, iar in cazul 

copiilor cu dizabilităţi acesta poate fi de multe ori singura posibilitate de a relaţiona și 
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comunica. M. Epuran (2004) subliniază cele mai importante caracteristici ale jocurilor: 

„activitate naturală, liberă, spontană, atractivă, activitate totală, dezinteresată, activitatere 

creativă şi compensatorie”. Şcoala este, de asemenea, un mediu important de socializare. 

Jocul de rol dezamorsează tensiunile‚ dezvoltă spontaneitatea‚ cunoaşterea de sine‚ formarea 

unor abilităţi noi. Numeroase studii efectuate asupra jocului au evidențiat multiplele funcţii 

ale jocului astfel: 

o esenţiale: funcţia de cunoaştere, exercitarea complexă stimulativă a mişcărilor, funcţia 

formativ-educativă; 

o secundare: funcția de echilibrare și tonifiere, funcţiile cathartice și proiective; 

o marginale: funcția de integrare în rol prin transfigurarea trăsăturilor de personalitate 

individuală și comutarea lor în trasăturile personajelor substituite în joc și funcţia 

terapeutică.   

Acestea sunt utilizate cu succes în cazurile copiilor cu diverse dixzabilități. 

Prin joc, copiii cu C.E.S. pot să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copiii capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăiesc, intră în contact cu alți indivizi şi cu obiectele din 

mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Exemple de jocuri: 

Numele jocului: Stări sufleteşti 

Aria de aplicare: Socializare 

Obiective: dezvoltarea unei stări emoționale pozitive, conştientizarea propriului corp. 

Materiale necesare: oglindă pentru fiecare elev  

Desfășurarea jocului: Uită-te în oglindă, cu o expresie facială tristă, apoi schimbă-ţi rapid 

expresia într-una fericită. Spune cu o voce tare: „- Sunt fericit!” (pentru emoţii pozitive, 

pentru emoțiile negative se face linişte) Încearcă să exprimi în fața oglinzii alte emoții ca: 

surprins, emoţionat, supărat, bucuros, furios, îndragostit etc.  

Elevii vor fi fascinați de modificările faciale observate și vor conștientiza acest lucru.  

Numele jocului:Eu sunt tu! 

Aria de aplicare: Socializare 

Obiective: dezvoltarea relaţilor interpersonale, autocunoştere.  

Materiale necesare: - 

Desfășurarea jocului: Doi elevi stau faţă în faţă. Unul dintre ei va deveni oglinda, iar 

celălalt elev se va uita în oglindă, şi va executa mişcări faciale sau mişcări ale corpului,care 

vor fi imitate de către elevul „oglindă”.  
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Numele jocului: Oglindă, oglinjoară! 

Aria de aplicare: Socializare 

Obiective: autocunoaştere, dezvoltarea muşchilor expresivi şi recunoaşterea unor valori ca 

bine sau rău, urât sau frumos, ale acestora. 

Materiale necesare: oglindă 

Desfășurarea jocului: Fiecare elev îşi privește chipul în oglindă apoi execută mişcări 

facilale succesive care să exprime emoții diverse: supărat, vesel, fericit, etuziasmat, 

dezamăgit etc., timp de 30 de secunde. Mișcările se repetă de 5 ori. Elevul identifică expresia 

facială caracteristică unui om frumos sau un om urât etc. 

Numele jocului: Nu clipi! 

Aria de aplicare: Formarea autonomiei personale 

Obiective: cultivarea voinţei şi dezvoltarea atenţiei, cunoaşterea ochiului uman ca 

organ de simţ. 

Materiale necesare: oglindă 

Desfășurarea jocului: Un elev se aşează în faţa oglinzii concentrându-se asupra 

propriilor pupile şi va încerca să nu clipească timp de 30 de secunde sau, la alegerea elevului, 

cât timp hotărăşte acesta că se poate concentra. În timpul jocului este important ca elevul să 

adopte o postură corectă, cu spatele drept.  

Numele jocului: Citirea inversă 

Aria de aplicare: Stimulare cognitivă 

Obiective: dezvoltarea capacităţii de a recunoşte literele, indiferent de poziţia acestora 

(acest exerciţiu este recomandat mai ales elevilor cu dislexie), dezvoltarea orientării în 

spaţiale.  

Materiale necesare: oglindă 

Desfășurarea jocului: O planşă ce conţine o listă cu diferite cuvinte. Planşa va fi aşezată 

sub oglindă astfel încât, cuvintele reflectate să poată fi citite de către elev. Exemple: cos se va 

citi soc, lac se va citi cal etc. Se poate apela şi la o tablă cu numere etc. 

Numele jocului: Găseşte diferenţa! 

Aria de aplicare: Ludoterapie 

Obiective: dezvoltarea spiritului de observaţie 

Materiale necesare: perechi de imagini aproape identice 

Desfășurarea jocului: Elevul trebuie să identifice diferenţele dintre 2 imagini. 

Numele jocului: Să aburim oglinda! 
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Aria de aplicare: Formarea autonomiei personale 

Obiective: observarea diferențelor de temperatură, înțelegerea caracteristicilor 

organelor de simţ (gura) 

Materiale necesare: oglindă, şerveţel 

Desfășurarea jocului:  Un elev va sufla în oglindă și va explica ce observă - aerul cald și 

umed aburește oglinda. Buzele se ţin în poziţie întredeschisă pentru a ieşi aer cât mai cald şi 

se pronunţă ha, ha, ha de câteva ori. Pentru a elimina pe gură aer rece buzele se ţin în poziţia 

sărutului (in formă de o) şi se pronunţă pâf,pâf,pâf. 

Numele jocului: Autoportret 

Aria de aplicare: Terapie ocupaţională 

Obiective: cunoaşterea schemei corporale, dezvoltarea spiritului de observaţie şi 

a autoevaluării fizice corecte. 

Materiale necesare: whater marker (folosit la tablă), oglindă de mărimea capului 

Desfășurarea jocului: Un elev se va privi în oglindă. Va închide ochiul stâng (recomandat) 

şi va își trasa cu whater marker-ul conturul feţei, precum şi a liniilor părţilor capului său 

(ochi, gură, sprâncene, păr).  

Avantajele și dezavantajele utilizării „Tehnicii oglinzii” 

Avantajele tehnicii oglinzii Dezavantajele tehnicii oglinzii 

Folosirea oglinzii este o metodă de reflectare (însă 

nu și de imitare a mişcărilor celorlalţi) care oferă 

sprijin în înţelegerea experienţelor unui copil. 

Această metoda nu oferă doar informaţii 

importante despre copil, altfel greu de remarcat, 

ci, de asemenea,  transmite copilului mesajul că e 

văzut și acceptat aşa cum este, mută atenţia 

copilului de la stimulii interni la cei din mediu, 

care mai apoi va duce la creşterea interacţiunilor 

umane. La sfârşitul fiecărei activităţii de joc, 

participanţii vor benficia de instrumentele de 

comunicare necesare pentru: 

 - a comunica eficient, chiar și in situaţii delicate; 

- a evita erorile de comunicare; 

- a asculta și nu doar auzi mesajele celorlalţi; 

Un travaliu incomplet al acestei 

perioade este semnalizat de: 

- angoasele de fragmentare(fantasma 

corpului îmbucăţit); 

- dismorfo-fobii (când nu este 

acceptat un organ al corpului); 

- sentimentul de depersonalizare 

(când nu se mai recunoaşte în 

oglindă, când în oglindă vede o altă 

persoană decât pe sine însuşi) 

- diferenţe între imaginea corpului și 

schema corporală (persoanele care 

refuză să se privească în oglindă sau 

persoanele care se percep mai 

frumoase sau mai urâte decât sunt 
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- a construi relaţii armonioase cu ceilalţi; 

- a utiliza în mod conştient comunicarea non 

verbală; 

- a proiecta o imagine pozitivă și sigură despre 

sine; 

- a-i ghida pe ceilalţi către un rezultat anume; 

- a-și exprima dezacordul fără a fi dezagreabili; 

- a preveni izbucnirea unor conflicte; 

- a utiliza comunicarea pentru succes; 

percepute de ceilalți, în majoritatea 

lor). 

Achiziţionarea de oglinzi de diferite 

mărimi pentru fiecare clasă sau 

fiecare elev în parte, constituie un 

dezavantaj material în a utiliza 

tehnica oglinzii. 

 

Concluzii  şi recomandări 

Instrucțiunile de joc trebuie să fie scurte și clare, ușor de înţeles, simplificate, acolo 

unde este cazul, cu explicaţii suplimentare pentru a ne asigura că elevii le-au înţeles, 

repetându-le dacă este nevoie. Se poate nota sarcina pe tablă sau pe hârtie, pentru a încuraja 

copilul să ceară ajutorul oricând are nevoie. 

 Este necesar să se insiste asupra ordinii activităţilor în realizarea sarcinii pentru ca 

elevii să puată să o îndeplinească singur. Recapitulând sarcina și explicând detaliat rezultatul 

împreună cu elevii, după ce şi-au finalizat sarcina, le demonstrăm că suntem interesați și 

urmărim îndeaproape eforturile lor. Această tehnică poate sprijini copiii în evitarea 

sentimentul de eșec.  

Odată cu reflectarea în oglindă se produc și contactul vizual, atingerea, vocalizarea, 

acţiuni ritmice, muzică, diferite procedee menite să sprijine, precum și o mare varietate de 

activități senzorio-motorii; toate acestea contribuie la construirea unei relaţionări și, 

de asemenea, la dezvoltarea schemei corporale.  

Terapia la copiii cu CES implică conştientizarea senzorială, conştientizarea 

parţilor corpului, dinamica mişcării şi eventual, mişcări mai expresive. Recomandabil este ca 

aceste activităţi ludice cu ajutorul tehnicii oglinzii să fie desfăşurate intr-un cabinet special 

amenajat cu oglinzii de diferite mărimii şi cu un minim de oglinzi pentru fiecare copil. 

Bibliografie: 

Dafinoiu, I., (2001), Elemente de psihoterapie integrată, Editura Polirom, Iași 

David, D., (2006), Psihologie clinică și psihoterapie, Editura Polirom, Iași 

David, D., (2006), terapie cognitiv-comportamentală, Editura Polirom, Iași 

https://www.scribd.com/document/383645138/tehnicaoglinzii 
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DEZVOLTAREA FONETICO-FONOLOGICĂ ÎN CONTEXTUL 

DIZABILITĂȚII INTELECTUALE 
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Latura fonetico-fonologică a limbajului 

Sunetul vorbirii, sau fonemul, reprezintă unitatea structurală funcțională a laturii 

fonetico-fonologice a limbajului, fiind împărțit în două tipuri: fonemele segmentale (vocale și 

consoane), în mare măsură afectate în cazul tulburărilor de pronunție, și fonemele 

suprasegmentale (accent și intonație),  specifice tulburărilor de vorbire și în context 

bilingvistic. 

„În literatura de specialitate din domeniul psihopedagogic și psiholingvistic, domenii 

mai largi, din prisma cărora pot fi abordate tulburările de limbaj și comunicare, atenția s-a 

focalizat asupra fonemelor, mai puțin asupra alofonelor. Comutatea accentului subliniază 

nevoia considerării coarticulării, un proces fonetic cu implicații majore asupra comunicării. 

De fapt, alofonele, particularizând prin intermediul combinațiilor de mărci distinctive și 

contextuale, sunt cele cu ajutorul cărora este construită tranșa sonoră căreia i se atașează și 

semnificație, în vederea materializării actului comunicațional.” (Anca,Hațegan, 2008) 

Fonemele reprezintă astfel sunetele vorbirii aflate în distribuție complementară, însă în 

contexte fonetice diferite, iar alofonele sunt sunetele vorbirii ce pot să apară în aceleași 

contexte fonetice, nefiind în raport de comutare, ci în variații libere; alofonele sunt 

considerate ca fiind unități concrete și individuale ale vorbirii, necesitând atenție imediată 

deoarece se materializează în actul vorbirii, pe când fonemele sunt abstracte și generale. În 

timp ce fonemul este conturat de trăsături pertinente, arhifonemul este un ansamblu de 

trăsături comune pentru două sau mai multe foneme, aceste aspecte având importanță în 

terapia logopedică în antrenarea auzului fonematic; analiza fonematică este cea care 

facilitează cunoașterea fonemelor, alofonelor și arhifonemelor, putând fi antrenată prin 

materiale lingvistice concrete din punct de vedere fonetic și fonematic, alese țintit pentru 

anaiza și sinteza fonetico-fonematică în terapia tulburărilor de limbaj. 

Sistemul lingvistic cuprinde două laturi majore: aspectul segmental și cel 

suprasegmental al limbii, cel segmental cuprinzând vocalele și consoanele, cel 

suprasegmental cuprinzând intonația și accentul. 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

100 

Unitățile segmentale sunt definite pe baza unor criterii precise, de natură fiziologică, ce dau 

un specific sau altul fonemelor: 

a) Prezența sau absența vibrațiilor glotale (sau prezența sau absența sonorității, a vocii); 

b) Modalitatea de articulare (definită prin forma și specificul mișcărilor la nivelul rezonator); 

c) Locul / punctul de articulare (contactul limbii cu diferite organe fono-articulatorii pasive); 

d) Poziția / participarea buzelor în articulare. 

- trece doar prin cavitatea orală în producerea consoanelor. 

Specificul procesărilor fonologice în contextul dizabilității intelectuale 

Auzul fonematic, cel ce stă la baza discriminării sunetelor, a silabelor și a 

cunoștințelor ca unități specifice limbajului, trebuie tratat ca o componentă a auzului verbal 

uman, prin care se percep și se diferențiază fonemele limbii de proveniență atât la nivel 

personal (emițător, propria pronunție), cât și la nivel interuman (interlocutori, receptori, 

persoanele din mediul ambiant); auzul fonematic se deosebește așadar de auzul fizic, 

evitându-se confundarea celor două. Prin aceasta înțelegem că un individ poate avea un auz 

fizic eficient, însă să întâlnească dificultăți în sfera auzului fonematic. Aceste dificultăți, sau 

tulburări ale auzului fonematic, sunt descrise de recepția deficitară a limbajului, emisia 

vorbirii nefiiind una tipică. Perturbările grave ale auzului fonematic favorizează dezvoltarea 

tulburărilor de pronunție prin perceperea deficitară a vorbirii interlocutorului; în aceeași 

manieră, auzul fonematic poate fi dezvoltat tipic, prin îmbinarea cu îmbunătățirea mișcărilor 

articulatorii. Dezvoltarea deficitară a auzului fonematic este strâns legată de calitatea 

proceselor de analiză și de sinteză ale sistemului nervos central, dar și de maturizarea redusă 

auditiv-perceptivă și de decodificarea calitativ redusă (fie din lipsa exercițiului, de 

antrenament, de carențe în plan educațional sau datorat unor caracteristici individuale, 

personale de dezvoltare). Antrenarea auzului fonematic are așadar o importanță deosebită și 

în abordarea tulburărilor de scris – citit, deoarece conferă anumite deprinderi esențiale, 

precum: 

- Dezvoltarea capacităților de diferențiere fonematică (distingerea și discriminarea 

sunetelor și cuvintelor); 

- Dezvoltarea percepției fonematice; 

- Analiza fonematică acustică (facilitând trecerea de la fonem – silabă – cuvânt – 

propoziție – frază); 

- Dezvoltarea și formarea pronunției ritmice. 
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Antrenarea auzului fonematic devine esențială în cazuistica tulburărilor scris – cititului ce au 

la bază tulburări profunde ale vorbirii, ce presupun probleme majore în emisia dar și în 

discriminarea literelor și a reprezentării acestora într-un spațiu grafic. Aceste dificultăți sunt 

accentuate deoarece subiectul nu este conștient de lipsurile sale, nefiind capabil să distingă 

corect între producțiile sale lexico – grafice și cele ale unui individ tipic dezvoltat; în cazul 

unui fonem accentuat, deseori dificultățile sunt întâlnite și la nivelul grupurilor de litere și 

chiar și asupra cuvinntelor. De asemenea, autocontrolul subiectului este simplificat, 

nepermițând efectuarea unei coordonări sincronizate cu aparatul motric, kinestezic, însă se 

remarcă faptul că citirea și scrierea după dictare se îmbunătățesc în timp în urma obținerii 

rezultatelor pozitive în sfera dezvoltării auzului fonematic. 

 Creșterea sensibilității fonematice, alături de dezvoltarea capacității de diferențiere 

fonematic susnt puncte estențiale în educarea auzului fonematic în vorbirea proprie și a 

interlocutorului. Desigur, obținerea unor rezultate favorabile ale sensibilității fonematice este 

posibilă doar în cazurile deficiențelor de auz medii sau ușoare, pentru subiecții care au 

beneficiat de o protezare eficientă alături de un tratament auditiv implicit, subliniindu-se 

necesitatea intervențiilor în echipe (logoped – surdolog) ce se completează și susțin reciproc. 

Sarcinile specialistului în terapia tulburărilor de limbaj sunt trasate de câteva obiective 

specifice, pentru dezvoltarea capacității de diferențiere fonematică în sensul corectării 

tulburărilor de auz fonematic, conform Moldovan (2006): dezvoltarea percepției fonematice 

corecte; dezvoltarea capacității de diferențiere fonematică (distingerea și discriminarea 

fonematică a sunetelor / cuvintelor); analiza fonematică acustică (facilitând trecerea 

sistematică de la frază la sunet); dezvoltarea pronunției ritmice și melodice. 

 Utilizarea activităților de joc, precum poezii scurte, recitarea cu intonație, folosirea 

paronimelor sau sinonimelor antrenează auzul fonematic și sunt eficace pentru orice palier de 

vârstă, contribuind la dezvoltarea capacităților de diferențiere a sunetelor asemănătoare ca 

pronunție, dar și ca poziție a aparatului fono-articulator (momentul emiterii sunetelor), 

precum contribuie și la diferențierea grafemelor ce au structuri optice similare / 

asemănătoare. Exercițiile de identificare și conștientizare de tipul asemănări – deosebiri între 

literele de tipar și reprezentarea grafică de mână a acestora, alături de diferențierea sunetelor 

similare acustic și optic din cuvinte (sau formarea de cuvinte din litere și sunete ușor 

confundabile) oferă posibilități de educare eficientă a auzului fonematic. De asemenea, 

activitățile didactice și / sau terapeutice cu caracter fonologic abordează sunetul uzitând de 

diversele canale auditive, vizuale, tactile, senzoriale, conferind o explorare și o relaționare 
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între caracteristicile auditive și articulatorii ale sunetelor și reprezentarea grafică a acestora, 

crescând comprehensibilitatea pentru subiectul afectat. 

 Auzul fonematic este îmbinat conceptului de conștiință fonematică, aceasta 

reprezentând un punct de pornire în capacitatea de a însuși abilitățile de sistematizare a 

alfabetului, având ca premisă perceperea de către subiect a cuvântului ca un tot unitar format 

din foneme distincte (unități segmentale și supra-segmentale). Conștiința fonologică 

reprezintă, în esență, capacitatea de identificare, discriminare și manipulare a sunetelor ce 

compun un cuvânt. Astfel, procesarea fonologică este compusă din conștiința fonologică și 

conștiința fonematică, având ca finalitate diferențierea sunetelor cuvintelor; în timp ce 

conștiința fonologică este axată pe îmbinarea fonemelor (influențând așadar sensul 

cuvântului), manipulând sunetele vorbirii prin segmentări, sinteze sau deliții la nivelul 

cuvintelor, conștiința fonematică este axată pe manipularea fonemelor. Aceste procese sunt 

caracteristice și specifice activității de învățare ce au ca obiective însușirea de foneme 

(conform unor reguli, în vederea obținerii unui sens anume) și comprehensiunea silabelor și 

cuvintelor. Ca și componente adiacente ale procesării fonologice menționăm conștiința 

fonologică, memoria fonologică (făcând trimitere la stocarea de informații ce pot permite 

manipularea sunetelor în cadrul sarcinilor de conștiință fonologică) și reactualizarea 

(constând în abilitatea de reactualizare a fonemelor și abilitatea de asociere a acestora cu 

grafemele). (Bodea Hațegan, 2016) „Conștiința fonologică se referă la un anumit tip de 

cunoaștere metalingvistică, având drept obiect de studiu structura fonologică a limbajului. 

Conștiința fonematică reprezintă un element de specificitate a sistemului de scriere alfabetic, 

manifestându-se discret în faza preabecedară, dar dezvoltându-se continuu, ca parte a 

procesului de învățare a limbii scrise. (Bodea Hațegan, 2013) În intervenția timpurie asupra 

tulburărilor la nivelul procesărilor fonologice, se urmăresc următoarele procese: 

a) Ascultarea: urmărindu-se dezvoltarea abilității de detecție, discriminare și identificare a 

sunetelor din mediul ambiant, abordându-se și sunetele vorbirii, fonemele, abilitatea de 

detecție a fonemelor și abilitatea de diferențiere a fonemelor; pe acest palier se pot utiliza 

activități de tipul „orientare după sursa sonoră”, „diferențiere între sunetul ambiant și sunetul 

emis de un instrument muzical”, „ detectatea sunetelor vorbirii”, „ reproducerea din memorie 

a sunetelor vorbirii după un model dat”, „ detectatea sunetelor emise de diverse instrumente 

muzicale”; 

b) Identificarea și diferențierea rimelor: urmărindu-se dezvoltarea percepției corespondenței 

sonore, utilizând activități de tipul „structuri cu rimă”, „producere de rime”. 
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c) Conștiința silabei: vizând abilitatea de detectare și diferențiere fonemică și silabică, 

utilizând activități de tipul „indicarea numărului de sunete din care este alcătuită silaba”, 

„pronunție coarticulată sunetelor ce alcătuiesc o silabă”, „pronunția unei silabe după 

patternuri de intonare diferite”, „indicarea numărului de silabe dintr-un cuvânt”, „elaborare 

de cuvinte având ca model prima silabă, ultima silabă sau silaba intermediară”. 

d) Conștiința cuvântului: vizând divizarea și percepția ca unități distincte a cuvintelor, din 

sintagme, propoziții, fraze, alături de abilitatea de a le manipula, utilizând activități precum: 

„numărarea de cuvinte dintr-o sintagmă / frază / text”, „indicarea cuvintelor citite de pe o 

planșă”, „recitare / cântare / interpretare de poezii / cântece – frământări de limbă”. 

e) Conștiința fonemului: făcând trimitere la abilitățile de detectare, identificare și manipulare 

a sunetelor vorbirii limbii materne, uzitând de activități de tipul: „identificare a sunetului 

inițial / median / final dintr-un cuvânt”, „discriminarea sunetelor de la nivelul cuvintelor”, „ 

numărarea sunetelor dintr-un cuvânt”, „sinteză fonemică la nivelul cuvântului”. (Bodea 

Hațegan, 2013) 

 Dickson (1999) subliniază importanța evaluării conștiinței fonologice pentru 

implicațiile ce le are asupra achizișiei scris – cititului, conferind și o valoare predictivă asupra 

progresului pe care un subiect îl poate înregistra, presupunând că beneficiază de un program 

de intervenție specific dezvoltării abilităților de procesare fonologică. Valoarea predictivă a 

procesărilor fonologice asupra achiziției abilității scris – cititului este dată de abilitatea de 

segmentare a silabelor, cuvintelor și propozițiilor în unitățile componente; de asemenea, 

evoluția dezvoltării procesării fonologice poate fi urmărită cu ajutorul dezvoltării abilităților 

de percepere și producere de rime, din perioada grădiniței (receptare și producere de rime, 

percepere de cuvinte , de divizare a sintagmelor, propozițiilor și frazelor în unități lexicale 

componente) până în clasele primare (segmentarea cuvintelor în foneme). Astfel, în sensul 

evaluării conștiinței fonologice s-au înaintat câteva probe standardizate, precum TOPA-K 

(Test of Phonological Awareness – Kindergarten, util în predicția dezvoltării abilităților 

segmentare, ca probă de screening), Nonword spelling measure (probă ce măsoară abilitățile 

de scriere a pseudo-cuvintelor, de asemenea cu valoare predictivă, ca instrument de screening 

pentru dezvoltarea abilităților de segmentare fonemică), Digit Naming Rate (probă pentru 

denumirea rapidă a numerelor), Auditory analysis test (Probă pentru analiza auditivă, ca 

probă de screening). (Bodea Hațegan, 2013) 

Sarcini de antrenare a componentelor proceselor fonologice – Intervenție. 
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- Generarea de rime pornind de la un cuvânt dat (elevului i se dau cuvinte ilustrate sub 

forma unor imagini și i se cere să numească alte cuvinte care rimează; în primele 

activități, elevului i se cere să aleagă cuvintele ilustrate care rimează); 

- Judecăți asupra rimelor (elevului îi sunt prezentate perechi de imagini care ilustrează 

diferite obiecte și i se cere să stabilească dacă cele două cuvinte rimează; ulterior, 

sarcini de tipul „stabilește intrusul” – dintr-un șir de cuvinte, elevul trebuie să indice 

cuvântul care nu rimează); 

- Sarcini de identificare a primului sunet din cuvânt; 

- Sarcini de identificare a sunetului din mijlocul cuvântului; 

- Sarcini de identificare a ultimului sunet din cuvânt; 

- Sarcini de enumerare de cuvinte care încep cu un sunet dat; 

- Sarcini de enumerare de cuvinte care conțin median sau final un sunet dat; 

- Sarcini de despărțire în silabe și de identificare a numărului de silabe; 

- Sarcini de identificare a numărului de sunete dintr-un cuvânt; 

- Sarcini de formare de cuvinte pornind de la o silabă dată; 

- Sarcini de numire a unor categorii lexicale; 

- Sarcini de numire de însușiri și acțiuni, având la bază povestirea după imagine; 

- Scriere după dictare a unor cuvinte complexe din punct de vedere fonologic; 

- Scriere după dictare a unui text necunoscut. 
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ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE DE SUCCES 

Maria Montessori - medicul care a oferit  

o alternativă la educația clasică 

 
Prof. Elisabeta Lazar 

Colegiul Tehnic“Aurel Vlaicu” Baia Mare 

 

Pluralismul educaţional presupune existenţa unor 

instituţii şcolare, pe lângă sistemul de învăţământ 

oficial organizat de stat, care oferă o paletă de 

educare, propunând alte conţinuturi, strategii 

educaţionale şi forme de evaluare, considerate ca 

reprezentând un progres pedagogic. Pluralismul 

educaţional reprezintă expresia libertăţii şi 

democraţiei în domeniul învăţământului.1 

Astfel, învăţământul alternativ este o formă 

de organizare a procesului didactic, care oferă o altă variantă organizatorică decât cea din 

şcoala de masă. Maria Montessori a fost prima femeie medic din Italia (născută în 1870 în 

Ascona) care a lucrat cu copiii cu afecțiuni mintale și cu cei din familii foarte sărace 

dezvoltând o metodă de educație, creând o metodă de reformă socială prin educație, pe care a 

îmbunătățit-o de-a lungul vieții. Avea 36 de ani când a înființat “Casa dei bambini”, unde a 

aplicat metodele de educație, inventate de ea. Acolo, copiii au învățat să se autodezvolte prin 

ei înșiși și să absoarbă cunoștințe din mediul exterior. Astfel, metoda a început să se 

răspândească rapid, atât în Europa, cât și în America. Nominalizată de trei ori la Premiul 

Nobel, având cunoștințe temeinice, în biologie, 

antropologie, psihiatrie și matematică ea și-a dat seama 

de universalitatea legilor umane, lucrând cu mulți copii 

din diferite medii sociale și din multe țări. Maria 

Montessori a ajuns la concluzia că atunci când copiilor 

li se oferă posibilitatea să se dezvolte armonios și 

independenți, aceștia sunt gata să exploreze lumea 

înconjurătoare. 
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Teoria pedagogică Montessori este bazată pe respectul faţă de copil, pentru 

posibilităţile şi nevoile acestuia, pornind de la premisa că în fiecare copil se află, în stare 

potenţială, energii şi calităţi care pot fi trezite la viaţă prin asigurarea unor condiţii externe 

favorabile. Succesul acţiunii educative depinde de cunoaşterea acestor capacităţi proprii 

fiinţei umane şi de ajutorul adecvat oferit pentru punerea lor în acţiune. Educatorul bine 

pregătit şi mediul special amenajat sunt condiţiile care trebuie asigurate pentru ca aceste 

capacităţi să se împlinească. 

Concepţia pedagogică a M. Montessori a apărut la începutul sec. al XX-lea, atunci 

când reprezentanţii curentului „Educaţia nouă” – Ellen Key, Edouard Claparede, Ovide 

Decroly, Adolph Ferriere, John Dewey – respingeau conţinuturile ideatice sterile cu care era 

îndopat elevul în scopul educării morale a acestuia. Reprezentanţii noii educaţii urmărea 

schimbarea accentului de la dascăl şi autoritatea discreţionară a acestuia către copil, cu 

nevoile şi intersele lui. 

M. Montessori şi-a manifestat nemulţumirea faţă de pedagogia experimentală 

practicată în primele decenii ale sec. al XX-lea, care se rezuma la măsurări antropometrice şi 

la întocmirea de statistici, cu ajutorul cărora erau surprinse doar semnele exterioare ale 

dezvoltării copilului. M. Montessori a dovedit că măsurarea inteligenţei, aptitudinilor şi 

cunoştinţelor copiilor cu ajutorul testelor, după metodele lui A. Binet, de exemplu – nu relevă 

întotdeauna capacităţile native ale copilului, ci acelea care rezultă din educaţia acestuia. 

Diferenţele dintre copii sunt generate, în mare măsură, de condiţiile materiale şi 

culturale încare au crescut. 

O idee de bază de la care pleacă pedagogia Montessori este aceea că în fiecare copil se 

află un impuls natural către creştere, către propria formare. Dar „sufletul copilului” 

„nu se dezvoltă la întâmplare, dezvoltarea lui nu se datorează stimulilor din lumea 

exterioară, ci este călăuzită de sensibilităţi speciale, de scurtă durată, care îl conduc şi îl fac 

să câştige calităţi deosebite. Deşi toate acestea se întâmplă într-o ambianţă externă, 

ambianţa nu are o importanţă constructivă; ea oferă numai mijloacele necesare vieţii 

spirituale. Sensibilităţile acestea interioare călăuzesc şi orânduiesc alegerea celor necesare, 

a împrejurărilor favorabile pentru dezvoltare, în ambianţa variată.” 

Dezvoltarea copilului este susţinută de instincte, care se manifestă în anumite 

perioade. 

Sarcina educatorului este aceea de a crea condiţiile optime pentru satisfacerea acestor 

instincte. M. Montessori nu este de acord cu teoria „omului bun de la natură”, promovată de 
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Rousseau şi nici cu aserţiunea că este rău din naştere, din cauza păcatului originar, aşa cum 

sugerează Biblia. Omul va deveni bun sau rău în funcţie de împrejurări, al căror produs este. 

De aceea, M. Montessori defineşte educaţia ca ajutor pentru viaţă, ajutor social acordat 

omului în formarea sa socială. „Inteligenţa omului se clădeşte pe temelia construită de copil 

în diferite perioade senzitive. De aici, necesitatea de a ajuta dezvoltarea fiecărei laturi a 

personalităţii umane la timpul maximei sale sensibilităţi şi a maximei capacităţi de 

automodelare şi autostructurare” 

„Metoda” pedagogică propusă de M. Montessori are în vedere necesitatea schimbării 

în construirea personalităţii copilului, de la şcoala tradiţională, care inducea copiilor 

imobilism, pasivitate, la una care să permită cucerirea de către elev, prin efort propriu, a 

unor grade succesive de independenţă.4 Prin toate simţurile sale, copilul „absoarbe” 

elemente din mediul apropiat, acest fenomen fiind spontan, inconştient, având necesitate 

legică obiectivă. 

Conform „metodei” Mariei Montessori, copilul nu este format de educator, ci se 

autoconstruieşte ca personalitate, în virtutea forţelor naturale de care dispune. De aici rezultă 

că a educa înseamnă a crea mediul potrivit pentru satisfacerea nevoilor copilului, a organiza 

stimulii externi. Factorii care stau la baza realizării educaţiei sunt copilul, educatorul şi 

mediul educativ. 

Rolul educatoarei este să observe fiecare copil în parte, pentru a-i oferi tot ceea ce 

acesta are nevoie în timpul fiecărei perioade senzitive şi să fie sensibil la nevoile lui 

individuale de dezvoltare. „În grădiniţă, educatoarea nu predă, în sensul tradiţional al 

cuvântului, ci creează situaţii de învăţare şi îl ajută pe copil să aleagă materialul de care are 

nevoie şi să înţeleagă cum poate să-l utilizeze mai bine”. 

Copiii nu trebuie să înveţe doar cunoştinţe legate de nevoile fundamentale ale vieţii, ci 

trebuie să aibă posibilitatea de a cultiva plante, de a îngriji animale, de a servi la masă, de a-şi 

organiza spaţiul în care trăiesc. Astfel, copiii învaţă „să trăiască”. 

În pedagogia M. Montessori jocul este privit ca „munca” celui mic. Jocul are 

importanţă majoră în dezvoltarea personalităţii copilului, este o oglindă a vieţii interioare şi 

exterioare a acestuia. Dar această muncă angajează mâna, care este un „organ al minţii”, 

dând expresie inteligenţei noastre. Tocmai de aceea, Maria Montessori arată că „ar fi logic, 

prin urmare, ca atunci când judecăm dezvoltarea psihică a copilului să luăm în seamă, de la 

începutul ei, expresia mişcării sale intelectuale: vorbirea şi activitatea mâinilor sale făcute 

pentru a munci”6. Munca devine astfel „nucleul educaţiei sociale”. 
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Pedagogia M. Montessori este inspirată de ideile expuse de Ellen Key: intervenţia 

directă a educatorului asupra copilului este o sursă de deformare a naturii acestuia. Pentru 

Key, educaţia constă în „a lăsa natura să lucreze liniştit şi încet, a veghea numai ca munca 

naturii să fie susţinută de condiţii înconjurătoare”. 

Metoda M. Montessori se bazează pe respectarea libertăţii copilului, într-un mediu 

organizat, bogat în stimuli, aleşi în funcţie de interesele şi dorinţele acestuia. Libertatea 

oferită copilului nu este absolută. Limitele libertăţii copiilor sunt date de respectarea 

interesului colectiv, de respectarea normelor de comportament, de riscurile de a-i jigni sau 

vătăma pe alţii. Copilul este cu atât mai liber cu cât este mai puţin dependent de adult. 

Pedagogia Montessori are drept principiu de baza educaţia necesară, adecvată şi 

continuă-tendinţe ale reformelor actuale din educaţie care confirmă ideile Mariei Montessori 

şi le fac aplicabile în practică. 

Pedagogia Montessori urmăreşte: 

▪promovarea drepturilor copilului, 

▪extinderea şi intensificarea educaţiei timpurii, 

▪educarea părinţilor, 

▪formarea deprinderilor de activitate intelectuală intensă şi continuă, de adaptabilitate 

şi deasumare a schimbărilor; 

▪creşterea rolului mediului educativ în ansamblul educaţiei, în familie şi în 

comunitate; 

▪creşterea rolului mediului educativ în ansamblul educaţiei, în familie şi în 

comunitate; 

▪educaţia ecologică care pregăteşte generaţiile următoare pentru extinderea relaţiilor 

cu universul fizic şi pentru asumarea unor responsabilităţi de care poate să depindă 

chiar viaţa umanităţii; 

▪educaţia pentru libertate, pace, pentru schimbări pozitive asumate responsabil. 

Într-o clasă Montessori copiii sunt pur şi simplu absorbiţi şi foarte preocupaţi de 

propria activitate. Aproape toate lecţiile sunt individuale, deci fiecare copil are de obicei un 

plan diferit de activităţi pe care educatorul îl gândeşte şi îl pune în practică în funcţie de 

interesul şi nivelul la care se afla copilul.  

Toate materialele din clasă sunt uşor accesibile şi la dispoziţia copiilor, aşezate pe 

rafturi joase. Copilul este liber să aleagă dintre materialele care i s-au prezentat anterior şi 

după ce termină de lucrat cu ele ştie că trebuie să le aşeze pe raft în acelaşi loc şi în aceleaşi 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

109 

condiţii, gata pentru următorul copil interesat de aceeaşi activitate. Posibilitatea de a alege 

este un privilegiu pe care, din păcate, copilul din şcoala tradiţională nu îl are. În clasele 

Montessori copilul se poate mişca liber dintr-o parte a claseiîn alta, ascultând de propriul lui 

impuls interior. Cu timpul, exerciţiul alegerii devine obişnuinţă, adică se dezvoltă capacitatea 

copilului de a lua decizii cu privire la propria persoană. Mişcarea copiilor obişnuiţi să ia 

decizii pentru ei înşişi devine o mişcare inteligentă, cu scop şi dictată de voinţă, ba mai mult 

această mişcare merge împreună cu cunoaşterea şi invatarea, fără ea acestea fiind nenaturale 

la vârsta copilăriei. 

Structura fizică a clasei Montessori 

Într-o clasă Montessori există patru arii diferite: 

1. Viaţa practică cuprinde activităţi practice legate de viaţa de zi cu zi. Toate acestea 

îl ajută pe copil să se adapteze noului mediu din clasă, să îşi câştige independenţa, să îşi 

coordoneze mişcările şi să exerseze concentrarea atenţiei; 

2. Activităţile senzoriale care vizează dezvoltarea simţurilor. La această vârsta (3-

6 ani) copilul explorează prin intermediul simţurilor mediul în care trăieşte. Dezvoltarea lor 

conduce implicit la o cunoaştere mai rafinată şi la ascuţirea inteligenţei. Prin materialul 

senzorial 

Montessori a pus concepte abstracte în forma concretă. Materialul senzorial vizează 

dezvoltarea fiecărui simţ în parte prin izolarea lui de celelalte. Materialul senzorial pregăteşte 

copilul pentru observarea sistematică a mediului, primul pas care duce la mici descoperiri 

realizate în mod spontan; 

3. Activităţile de limbaj care vizează dezvoltarea limbajului cu aspectele lui 

esenţiale: vorbit, scris şi citit; 

4. Activitătile de matematică - se bazează pe materiale specifice, care respectă 

caracteristica vârstei, de a opera în plan concret, senzorial. Treptat, spre sfârşitul celui de-al 

treilea an în aceeaşi clasă, se face trecerea la materiale care se eliberează de încărcătura 

senzorială, nu pentru că aşa spune metoda, ci pentru că pur şi simplu copilul realizează că nu 

mai are nevoie de suportul concret, că şi-a însuşit ideea. 

Relaţiile dintre copii în cadrul orelor de program seamănă mult mai mult cu viaţa din 

afara şcolii, adică cu viaţa reală. În clasa Montessori există un singur exemplar al fiecărui 

material, ceea ce înseamnă că un singur copil poate desfăşura activitatea care implică acel 

material. În mod implicit, dacă un alt copil vrea să folosească acelaşi material va trebui să 
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aştepte până ce colegul lui termină activitatea şi aşează materialul înapoi pe raft. La începutul 

anului se creează conflicte, dar nu ia mult timp ca acceptarea să devină obisnuinţă. 

În mod indirect, se educă astfel respectul pentru lucrul altuia şi răbdarea de a aştepta 

să-ţi vină rândul. 

Dat fiind faptul că sistemul Montessori este în mod semnificativ diferit de cel 

tradiţional, se impune un anumit plan de educaţie a părinţilor care sunt, fireşte, curioşi să afle 

la ce anume le este expus copilul. În acelaşi timp, o comunicare eficientă şi consistentă cu 

părinţii uşurează atât evoluţia copilului cât şi activitatea educatorului. Părintele şi educatorul 

sunt că cele două vâsle ale unei bărci. Dacă se mişcă numai una sau dacă acţionează într-o 

direcţie diferită există riscuri: fie că barca să se învârtă în loc, fie că în cel mai rău caz să se 

răstoarne. 

Materialele didactice 

Materialele senzoriale puse la dispoziţia copiilor este reprezentat de obiecte grupate 

după anumite însuşiri culoare, formă, dimensiune, sunet, greutate, etc. 

Ambianţa din grădiniţe este deosebit de importantă pentru copii. Pentru M. 

Montessori, „ambianţa” reprezintă „ansamblul de lucruri din care copilul poate să aleagă în 

mod liber pe cele dorite, folosindu-le atât cât doreşte, adică în raport cu tendinţele sale şi cu 

nevoile sale de activitate”. Iniţial, educatoarea îi ajută pe copii să se orienteze printre lucruri, 

apoi îi orientează să acţioneze ordonat. Mediul conţine materiale special proiectate, care îl 

stimulează pe copil să se angjeze în activităţi de învăţare alese în mod liber. 

Materialele sunt aşezate pe rafturi deschise, vizibile, la o înălţime accesibilă copiilor. 

Materialele sunt grupate pe patru arii de dezvoltare: viaţa practică, dezvoltarea senzorială, 

dezvoltarea limbajului, matematică. Fiecare obiect are locul său, mereu acelaşi.  

Materialele sunt aşezate în ordine şi la îndemâna copiilor, după gradul de dificultate, 

fiecare zonă conţinând materiale specifice diverselor tematici, pe care copiii le pot alege 

liber, în funcţie de nevoile lor interioare. Ele reprezintă curriculum materializat, oferind 

copiilor posibilitatea să lucreze independent, cu plăcere şi interes, stimulându-le atenţia şi 

autocontrolul. 

După ce foloseşte materialele pe care le-a ales, copilul trebuie să le aşeze la loc, 

pentru a fi folosite de următorul copil interesat de acea activitate. Acest exerciţiu îl ajută pe 

copil să înţeleagă cum trebuie să evite conflictele, să respecte nevoile altora. Rolul 

educatoarei este de a facilita contactul copilului cu materialele.  Copilul învaţă singur, iar 

adultul nu trebuie să facă pentru copil ce acesta poate singur să facă. 
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Educatorul nu intervine niciodată când copilul este concentrat pe sarcina de lucru. 

Educatorul poate acorda ajutor doar cât copilul să iasă din impas. Atitudinea educatorului nu 

trebuie să fie una de corecţie. 

În sală nu există bănci, catedră, catalog şi nici limită de timp pentru lucrul copilului 

cu un anumit material. 

Organizarea activităţilor 

În pedagogia Montessori este recomandată constituirea claselor sau grupelor cu un 

număr mic de copii la un cadru didactic. Copiii sunt grupaţi pe vârste şi abilităţi neomogene 

în serii de 3 ani (uneori şi 6 ani): 0 – 3 ani; 3 – 6 ani. Această organizare prezintă avantajul 

asigurării unui cadru apropiat de cel din societate, unde membrii comunităţii sunt de vârste 

diferite. 

Până la vârsta de 6 ani, copiii beneficiază de 1 – 2 perioade a câte 3 ore fiecare, de 

activitate neîntreruptă. Copiii mai mari îşi programează „întâlniri de studiu” cu profesorii, ori 

de câte ori este nevoie. Aproape întotdeauna se acordă prioritate activităţilor alese şi realizate 

individual. Nu sunt excluse activităţile realizate în grupuri mici de elevi. 

Majoritatea activităţilor desfăşurate în grădiniţele şi şcolile Montessori sunt 

independente. Există şi unele activităţi organizate în colectiv: corul, audierea lecturilor, 

exerciţiile de gimnastică, jocurile de descoperire, proiecte cu caracter social, exerciţiile de 

comunicare. 

La Montessori, „obiectele, nu lecţia educatoarei, constituie factorul principal; şi 

fiindcă acela care utilizează obiectele este copilul, tot el este factorul activ, şi nu 

educatoarea”. 

Cooperarea copiilor cu educatoarea nu este exclusă, în scopul lămuririlor şi al 

îndrumărilor. Efortul educatoarei de a îndruma copiii în activitatea cu materialele parcurge 

două etape diferite: 

1) educatoarea îl pune pe copil în contact cu materialul şi îl iniţiază în utilizarea lui; 

2) educatoarea intervine pentru a-l lămuri pe copilul care a reuşit, prin exerciţiile 

sale spontane, cum să stabilească diferenţele între lucruri; 

Lecţiile se realizează în trei timpi: 

1) asocierea percepţiei senzoriale cu numele; 

2) recunoaşterea obiectului care corespunde numelui; 

3) amintirea cuvântului care corespunde obiectului. 
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Evaluarea copiilor/ elevilor se realizează prin portofolii, prin observarea muncii 

copiilor de către cadrele didactice. Sunt utilizate fişe de progres, pentru fiecare copil în parte, 

urmărindu-se realizările şi comportamentele sale, atitudinea faţă de învăţare. De mare 

importanţă în evaluarea elevului sunt iniţiativa, activismul, interesul, independenţa, 

concentrarea atenţiei, completitudinea activităţilor desfăşurate, autocontrolul, autodisciplina, 

respectul faţă de scopul pentru care sunt destinate materialele, faţă de regulile de utilizare a 

lor, ordinea din mediu sau faţă de activitatea colegilor. Nu sunt utilizate note (calificative) sau 

alte forme de recompensă sau de pedeapsă. 

 

Disciplina 

Pedagogia Montessori nu-l priveşte pe educator ca fiind persoana care impune 

disciplina, instanţă supremă de control. Copiii trebuie lăsaţi singuri să caute soluţii pentru 

probleme, inclusiv pentru cele sociale. Soluţiile nu se impun de educator.  

Educatorul Montessori nu pedepseşte copiii şi nici nu oferă recompense, pedepsele 

ducând la pierderea umanităţii, iar recompensele putând conduce individul pe drumul 

vanităţii. Singura recompensă a copilului este mulţumirea de sine, datorată faptului că a 

realizat ceva bun şi/ sau corect.  

Un copil care deranjează activitatea, strică armonia din clasă va fi retras din grupul de 

copii de către educatoare. Va fi dus într-un alt loc, unde i se va asigura jocul favorit, însă va fi 

lipsit de libertatea de a se deplasa prin clasă după voinţa proprie. Lipsa libertăţii de mişcare şi 

tratarea copilului ca pe un bolnav sunt suficiente copilului pentru aface să înţeleagă că a 

greşit. 

Concluzia care se impune este aceea că învățământul tradițional are nevoie de 

schimbare, de inovație pentru a putea continua să fie eficient. Lumea este în permanentă 

evoluție, iar învățământul trebuie să fie primul sistem care progresează și se adaptează 

schimbărilor deoarece el creează oarecum viitorul societății. Adoptarea noutăților aduse de 

alternativele educaționale trebuie văzută ca un pas spre evoluție. 

Exemple de bune practici – educator Montessori, Ioana Crişan –cea care a adus 

prospeţime şi noi abordări în sistemul educaţional actual, a pus bazele atelierelor 

Montessori, care au loc  la Școala Internațională din Baia Mare. 

A pus de asemenea bazele Proiectului “Cărți pentru grădinițele de la sat”, prin care 

strânge cărți pentru a le putea oferi grădinițelor defavorizate din sate. Își duce copiii în 
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excursii, la teatru și încearcă să îi crească într-un mod care să le permită dezvoltarea 

personală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghiocelul 

Fericirea este o vulpe... 
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ÎNTRE CIOCAN ȘI NICOVALĂ 

unde „ciocanul” este învățământul tradițional, „nicovala” este inovația,  

iar la mijloc se află EDUCAȚIA 

Prof. Nedelea Cristina  

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare 

 

Unii consideră că trăim vremuri bizare, alții văd prezentul ca pe o perioadă fascinantă 

a omenirii și sunt, cu siguranță, o seamă care se simt depășiți de viteza și complexitatea vieții 

în secolul XXI.  

O scurtă privire în jurul nostru ne dovedește cât este de greu de găsit o cale de mijloc 

atunci când vine vorba de evoluție, dezvoltare, educație, societate sau tehnologie. 

Evenimentele se petrec cu o viteză năucitoare și uneori pare ca viziunile din aceeași perioadă 

istorică sunt diametral opuse. În timp ce elevii finlandezi nu mai învață să scrie de mână din 

2016, lecțiile fiind înlocuite cu cele de tastare la calculator, în Franța anului 2018 se interzice 

folosirea telefoanelor în colegii și licee pentru copiii sub 14-15 ani. În același timp în alte 

părți ale globului prezentul și viitorul sistemului educativ pare a se contopi într-un scenariu 

de film științifico-fantastic în care profesorul de la catedră este înlocuit de un robot.  

„Expertul britanic în educație Anthony Seldon susține ca pana în anul 2027 locul 

profesorilor va fi luat de roboți” (http://www.ziare.com, 2018). Această știre a fost urmată în 

același an – 2018 – la distanță de nici 4 luni de știrea conform căreia:  

„O scoală din Finlanda pune doi roboți la catedră, în locul profesorilor. Este un 

proiect al autorităților, care-și propun să facă învățatul mult mai plăcut pentru elevi. 

Proiectul-pilot va dura un an.” (www.digi24, 2018)  

Mulți se întreabă încotro ne îndreptăm? Înspre ce se orientează omenirea într-o lume 

în care vorbim despre robotul Sophia cu cetățenie arabă din care Hanson Robotics vrea să 

înceapă producția de serie așteptându-se ca acesta să fie folosit în domenii precum educație, 

pregătire medicală și relații cu clienții. Tehnologia avansează intru-un ritm greu de 

conștientizat și invadează aspecte ale vieții care până nu demult erau considerate exclusiv 

legate de ființe cum ar fi cel al emoțiilor. Știri conform cărora: „Un robot pe nume Sawyer 

prepară si servește cafea clienților într-o cafenea din Tokyo” (business24.ro, 2018) sau „în 

cadrul unui experiment recent, un robot a reușit sa înțeleagă ce înseamnă proprietatea şi că nu 

ar trebui să se atingă de lucrurile care nu ii aparțin” (www.ziare.com, 2019) aduc o 
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perspectiva sumbra asupra evoluției noastre în general. Punctul culminant în acest domeniu 

până în momentul de față este invenția numita LOVOT – termen derivat din unirea a două 

cuvinte în limba engleză „love” și „robot”. „ Lovot este dotat cu 50 de senzori, folosește 

inteligența artificială pentru a învață să interacționeze...Lovot simulează afecțiunea atunci 

când utilizatorii se poartă frumos cu el și îl îmbrățișează.”. (www.digi-world, 2018)  

Pentru majoritatea dintre noi aceste aspecte ale tehnologiei cauzează îngrijorare dar 

este realitatea lumii de azi. Cum poate societatea de azi să pregătească în școli elevii pentru 

un astfel de viitor? Care sunt modelele și metodele de predare, de interacționare care sa 

funcționeze eficient? Pentru ce trebuie să pregătim elevii? Vom avea șansa să îi pregătim 

pentru ceva sau vom fi înlocuiți de roboţi?  

Ceea ce se observă la nivel global și în special la nivel de țara în domeniul educației 

este dorința de adaptare la nou, dorința de a îmbunătății sistemul actual. Se încearcă 

înlocuirea metodelor vechi, tradiționale, dar oare ceea ce aducem în locul lor va fi mai 

eficient? Oare poate garanta cineva că un model care funcționează bine într-un colț al lumii 

va avea aceleași rezultate și în alte locuri?  

Dacă ne oprim o clipă și privim la incertitudinile din domeniul educativ, realizam că 

până la urma este normal să existe confuzie în ceea ce privește CUM și CE trebuie făcut la 

școala pentru a forma generații de oameni frumoși, fericiți și echilibrați. Deși școala este o 

instituție relativ recentă, cu fiecare schimbare a societății din diferite epoci s-a schimbat și 

caracterul ei: școala a fost uneori dogmatic-religioasă, alteori propagandist–politica, în unele 

epoci punea accent pe arte și frumos iar alteori avantaja științele exacte. Școala a reflectat 

dintotdeauna tulburările și orientarea societății din care făcea parte. De aici rezultă o altă 

caracteristică și anume aceea că școala ca instituție a adunat dea-lungul istoriei umanității un 

bagaj impresionant de teorii, metode, principii, practici și programe curiculare. Socrate, 

Platon , Aristotel, Epicur Sf. Toma de Aquino, Desiderius Erasmus, Thomas Morus, John 

Amos Comenius, Francis Bacon, René Descartes, J. J.Rousseau J.F. Herbart Jean Piage E.L. 

Thorndike, Skinner, Joan Pestalozzi, Alfred Binet, Maria Montessori sunt doar câțiva dintre 

aceea care au contribuit la dezvoltarea domeniului educație, venind fiecare cu propriile 

principii, idei și argumente. Așadar, nu este deloc neprofesional să ne confruntam azi cu 

întrebări la care puțina lume știe răspunsul corect fiindcă poate nici nu există UN răspuns 

corect.  

Inovație, creativitate și modernitate a existat și va exista mereu atâta vreme cât vorbim 

de evoluție. Fiecare generație aduce ceva nou și specific în sistemele din care face parte.  
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Modificările majore de azi în procesul educativ se datorează în mare măsura 

schimbărilor statutului copilului și adolescentului în istorie. Luminița Dumănescu face o 

analiză succintă a termenului de „istorie a copilăriei” și ajunge la concluzia susținută de 

autorii pe care ii citează:  

„ Plecând de  la L’enfant et la vie familiale s - a dezvoltat ceea ce se numește direcția 

evoluționistă în istoria copilăriei. Lloyd de Mause (1974), Edward Shorter (1976), sau 

Lawrence Stone (1977) deși au pornit din direcții diferite și pe alocuri au combătut ideile lui 

Ariès, au ajuns practic la aceleași concluzii – că abia lumea modernă a cunoscut conceptul de 

copilărie. ...Odată cu Congresul Mondial de Științe Istorice, desfășurat la Stuttgart, în august 

1985 istoria copilăriei s-a profilat definitiv ca o ramură istorică de sine stătătoare.” 

(Dumănescu, 2007)  

Deși domeniul istoriei dedicate copilăriei este atât de recent (sec XX), descoperirile 

cercetătorilor aduc la suprafața numeroase realități sumbre ale statutului copilului în trecut.  

„Copilul era considerat un adult inferior, un om neîmplinit, care odată ce învăța să 

meargă și să se hrănească singur, fără ajutorul mamei, nu mai sensibiliza pe nimeni. 

Sentimentul copilăriei nu a existat înainte de secolul al XIX-lea. Sentimentele materne şi 

paterne nu erau accentuate, părinții nu se atașau de copii, pentru ca erau supuși unei educații 

aspre, fiind trimiși în internate și școli militare. ” (www.ziare.com, 2008)  

De la tineri fără niciun fel de drepturi, supuși voinței adulților în tot ceea ce îi privea: 

haine, prieteni, educație, căsătorie, mâncare s-a ajuns în doar câțiva ani la tineri care țin 

discursuri la Conferințele ONU privind schimbările climatice.  

”La doar 15 ani, Greta Thunberg, o adolescentă din Suedia, este unul dintre cei mai 

vocali şi mai cunoscuți activiști de mediu ai generației actuale.” (www.itsybitsy.ro, 2018)  

Și lista poate continua cu tineri care câștigă sume fabuloase prin folosirea tehnologiei, 

adolescenți din lumea show-bizz-ului, elevi care se implică în numeroase asociații de tineret 

și chiar ramuri de tineret ale unor partide politice.  

Adolescentul de azi este unul care vrea să fie tratat cu respect, ascultat, ghidat, ajutat 

atunci când solicită, consultat în luarea deciziilor familiale. Ei sunt tineri care sunt mândri să 

afișeze personalități independente și distincte. Majoritatea sunt nonconformiști, convinși că 

pot face totul. Ei sunt inteligenți, dezinhibați și creativi dar în același timp un studiu arată că:  

„Tinerii sunt mai agitați și mai nervoși decât cei din generațiile anterioare, sunt 

superficiali și se concentrează greu, evitând asumarea responsabilității.” (Garaiman, 2015)  
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Adolescenții de azi sunt atrași de muzica, filme și tehnologie, unora le place sportul, 

alții sunt pasionați de modă, puțini citesc, unii lucrează în vacanțele de vară, alții merg în 

excursii. Adolescenții de azi sunt critici, curioși și pragmatici. Sunt obișnuiți să primească 

totul prin apăsarea unui buton la telefon, sunt convinși ca toată informația de care au nevoie 

în viata se poate accesa prin internet. Ei vor o educație bazata pe acțiune, practică, folos, 

utilitate, nevoi personale.  

A educa astfel de elevi este o provocare pentru oricine. Iar a asculta cu deschidere și 

cu atenție opiniile și argumentele lor, a încerca sa ii înțelegi cu adevărat este esențial pentru o 

relaționare din care sa rezulte activități educative demne de secolul XXI. Frica, severitatea, 

agresivitatea în limbaj, pedepsele, competitivitatea, îngrădirea sunt aspecte demult apuse ale 

sistemului de învățământ și nu sunt deloc compatibile cu o societate în care unii tineri își 

câștiga existența și trăiesc independent, fără prezenţa părințiilor, aceștia fiind plecați în 

străinătate. Cu acești adolescenți este nevoie de un alt tip de comunicare.  

De când am intrat în sistemul de învățământ am o dilema care pare sa fie din ce în ce 

mai actuala: Ce primează în procesul educativ? Cat la 100% din ceea ce fac la clasă trebuie să 

fie informare și cât formare? Dacă pun prea mult accent pe partea umanistă a predării, risc să 

îi defavorizez pe elevii care au nevoie de rezultate academice? Dacă m-aș axa prea mult pe 

informații și cunoștințe teoretice, aș rămâne cu gustul amar că nu am contribuit cu nimic la 

dezvoltarea personală și emoțională a elevilor mei în cei patru ani de liceu și cred sincer că 

generațiile actuale și cei ce vor veni au mare nevoie de sprijin în acest aspect al vieții lor.  

Cu toții știm aproximativ care este diferența între metode predare tradiționale si 

moderne. Probabil mulți dintre noi am prefera să ne uitam la filme și clipuri video în timpul 

orelor, să mergem la gradina zoologica ca să învățăm despre animale, să mergem în pădure ca 

să învățăm despre copaci, să invităm medici nutriționiști la orele de dirigenție sau să ducem 

instrumente muzicale la orele de muzică. Dar poate oare un elev să învețe la gradina 

zoologica ceea ce are nevoie să știe pentru a intra la Facultatea de Medicina veterinara? 

Putem oare obține aceleași rezultate academice la toate materiile aplicând exclusiv metode 

moderne?  

Tendința generală în societatea de astăzi este aceea de a favoriza, de a introduce 

metode inovative în procesul de predare și este evident că această nevoie este una realistă 

deoarece întreaga societate se afla într-o continuă şi tumultuoasă schimbare şi metodele 

tradiționale reprezentate de expunerea didactică, conversația didactică, demonstrația, lucrul 

cu manualul, exercițiul nu mai sunt eficiente la clasă.  
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Azi vorbim de schimbări de natură axiologică și metodologică, de diversificarea 

curriculum-ului. Reevaluam disciplinele consacrate, introducem noi obiecte de învățământ – 

educația ecologică, educația pentru pace, educația civică, educația pentru sănătate. Elevii 

doresc o mai mare acoperire a funcțiilor aplicative ale conținutului, doresc mai multe 

activități practice și mai puțină teorie. Echipa  Superteach propune o asimilare a perspectivei 

interdisciplinare, a predării integrale a științei. Ei aduc modele de lucru în care profesorii se 

bazează pe interdisciplinaritate, practică și parteneriate cu comunitatea locala.  

„ De exemplu, la capitolul despre tehnologii de pregătire a hranei, (Narcisa Moncea - 

profesoară de Educație Tehnologică, Școala Gimnazială din Băișoara, jud. Cluj – profesor 

MERITO 2018) le-a cerut elevilor de-a V-a, cărora le e și dirigintă, să se documenteze pe 

tabletă, după care i-a dus la Muzeul de Istorie din Turda. Acolo, copiii au frământat pâinici și 

au făcut salată din ingrediente pe care le foloseau romanii: linte, miere, mere, pește, în timp 

ce muzeografii și profesoara de istorie le povesteau despre perioada respectivă.” (Stănescu, 

2018)  

În ciuda faptului că nu sunt la început de carieră profesională, având la activ 11 ani de 

predare în învățământul liceal în calitate de profesor de Limba și Literatura Engleza, îmi dau 

seama în fiecare an și cu fiecare generație că nu există o rețetă general valabilă, o metodă 

universală, o abordare unică, un model perfect pentru ceea ce facem la clasă. Există o 

multitudine de necunoscute în orice proces de predare învățare. Aceeași informație, aceleași 

materiale și metode didactice pot da rezultate excepționale la o clasă și pot fi un eșec la alți 

elevi. Meșteșugul și arta de a reuși să comunici cu adevărat și să te apropii de adolescenții de 

azi (2019) se afla în fiecare din noi. Doar noi putem să dăm răspunsuri la unele dileme cu 

care ne confruntăm.  

I-am întrebat recent pe unii dintre elevii mei cât la 100% din ceea ce facem la ora de 

engleză contribuie la formarea lor ca oameni și ce procentaj le asigură rezultate academice 

necesare. Răspunsul lor a variat între 30-40% formare, dezvoltare personala și 60-70% 

materie. Este bine oare? Pot fi mulțumită de percepția lor? Ar fi mai bine să mă implic mai 

mult în dezvoltarea lor sau în obținerea performanței la Limba Engleză? Sunt întrebări care 

ma preocupă și după 11 ani la catedră și sunt convinsă că la alte clase la care predau 

răspunsurile ar fi diferite. Sunt clase cu 30 de elevi care au 2 ore de limba engleză pe 

săptămâna și examen de competențe lingvistice în clasa a XII-a. Prin urmare, cu astfel de 

elevi îmi permit puține activități extra-curriculare fiindcă trebuie parcursă materia pentru 

examene. În contrast se află clasele bilingve care au 5 ore pe săptămâna și prin urmare se 
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găsește timp și pentru proiecte pe lângă pregătirea intensivă pentru examene internaționale de 

Limba Engleză.  

Dacă ar fi sa creionez o situație ideală mi-ar plăcea ca toți elevii mei să obțină 

rezultate maxime la examene, nivel B2 la examenele de competenţe lingvistice și C1 la 

examenele Cambridge sau nivel de minim 7 la examenul IELTS. Pe lângă acest aspect legat 

de rezultatele ușor măsurabile, mi-ar plăcea ca elevii cărora le-am fost profesor să considere 

că am contribuit măcar 30-40% prin activitățile extra-școlare la dezvoltarea lor personala. 

Dar cum spuneam această combinație perfectă este o utopie. Realitatea este puțin diferită, 

mereu este loc de mai bine și de progres.  

Exista câteva aspecte ale relației mele cu adolescenții cărora le predau care aduc un 

plus valoare activităților noastre. Unul dintre acestea este faptul că solicit feedbackuri 

anonime la sfârșitul semestrelor, la sfârșitul unei activități noi ( cum ar fi lectura în limba 

engleză a unor cărți, proiecte de parteneriat, lecții cu voluntari americani și europeni) sau în 

cazul unor conflicte le cer opinia și soluții posibile. Am observat că iau în serios aceste fișe 

anonime și cu timpul prind curaj și spun deschis ceea ce ii preocupă. Este fascinant să citești 

sau să asculți cât de diferit vede fiecare aceeași întâmplare cu atât mai mult cu cât uneori ai 

impresia ca toți au dreptatea lor deși spun lucruri diametral opuse.  

Un alt element inovator este încercarea de a implica elevii în activități caritabile, în 

viața comunității locale, de a-i responsabiliza cu privire la unele realități mai puțin cunoscute 

lor. Cea mai apreciată este vizita anuală cu diferite clase la Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din Baia Sprie. Activitățile de aici implica ședere de 2 ore alături de bătrâni - 

cântece, glume, ghicitori, recitare poezii.  

Dar până să ajungem acolo pregătirile au durat o luna: toate clasele Colegiului 

Național „Mihai Eminescu” au fost anunțate prin circulară cu privire la acțiunea de donații și 

în decurs de mai multe săptămâni s-au strâns sume variate de bani, a avut loc un târg de 

vânzare a produselor făcute în gospodăriile elevilor, aceștia au pregătit acasă brioșe, 

bomboane, clătite, sandwich-uri. Pe parcursul pauzelor ei au comercializat aceste produse; s-

au colectat produse cosmetice: șampon, săpun, lame de ras, șervețele umede – de către elevii 

claselor implicate; și în final a avut loc efectuarea cumpărăturilor pentru a face cele 70 de 

pachete pentru fiecare vârstnic din cămin: șosete, banane, napolitane, biscuiți. Eseurile 

elevilor implicați în acțiune sunt mărturii evidente că, deși a necesitat mult consum de 

energie, timp și resurse financiare, a meritat.  
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Aspectul modern de care se bucură cel mai mult tinerii de azi este oportunitatea de a 

comunica pe diverse teme cu vorbitori nativi de limba engleză. Din fericire am avut ocazia de 

multe ori sa le facilitez astfel de întâlniri. Secțiunea „American Corner” din cadrul Bibliotecii 

Județene „Petre Dulfu”din Baia Mare organizează videoconferințe pe teme variate legate de 

lumea actuală având ca invitați personalități, demnitari din interiorul Ambasadei SUA de la 

București. De asemenea, elevii noștri au întâlniri anuale cu voluntari din organizații ca Peace 

Corpse, Sacre Cuore și American School of Transylvania. Liceul nostru fiind unul umanist, 

cu predare a numeroaselor limbi de circulație internațională, se derulează multe proiecte 

Erasmus și Comenius iar vizitele elevilor și profesorilor din țări europene este mereu o 

oportunitate apreciată de elevi pentru a se deschide spre nou, pentru a deveni mai înțelepți și 

mai maturi.  

Deși programele actuale nu prevăd lectura unor cărți consacrate din spațiul anglo-

american, cititul în limba engleză este unul dintre proiectele mele preferate. În mod paradoxal 

cititul apare ca un aspect inovator într-o lume în care a apus pofta pentru carte. Cărțile citite 

sunt: The Outsiders, Peter Pan, To Kill a Mocking bird, Wonder. Elevii citesc capitolele 

pentru fiecare săptămâna și sunt notați pentru prezentările orale. Se fac vizite la Secțiunea 

„American Corner” din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” pentru a familiariza elevii 

cu atmosfera sălii de lectură şi cu specificul textelor în limba engleză. Activitățile legate de 

lectură și literatură i-au încurajat pe unii elevi să scrie poezii în limba engleză și să participe 

la concursuri și simpozioane cu creațiile lor.  

Spre bucuria mea, în ultimii ani adolescenții sunt din ce în ce mai preocupați de stilul 

de viață sănătos. Sunt din ce în ce mai critici faţǎ de calitatea slabǎ a unor produse ieftine și 

încep sa devină niște consumatori conștienți de importanța produselor naturale. Limba 

engleză oferă și aici un avantaj de care ne folosim foarte des. Vizionăm discursuri de pe 

platforma TED TALKS în care cercetători și oameni de specialitate țin prelegeri despre 

descoperiri recente cu privire la sănătate, stil de viața, dezvoltarea și funcționarea creierului. 

Dar aplicăm și practic ceea ce aflăm din aceste clipuri mergând la locații din Baia Mare unde 

se mănâncă sănătos. Cu majoritatea claselor merg măcar o dată în cei 4 ani la RE-FRESH - o 

locație în care se consumă doar băuturi bazate pe legume, fructe și semințe. Elevii aleg câte 

un fel de suc sau smoothy pe baza explicațiilor date de proprietar. Comenzile se fac în limba 

engleză iar ingredientele sunt învățate tot în engleză în prealabil.  

Implicarea elevilor în activități consacrate dar prin metode personale constituie un 

element inovator din punctul meu de vedere. De aceea sărbătorirea zilei Europei prin 
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realizarea de colaje de poze cu locurile pe care le-au vizitat din cele 28 de țări ale Uniunii 

Europene constituie ceva nou. De asemenea, ei au ales și o țară mai puțin cunoscută pentru a 

argumenta în limba engleză motivul pentru care ar merita vizitată acea țară. Colajele au fost 

însoțite de 2 minute de prezentare orală în limba engleză și apoi expuse pe holul școlii.  

Poate cea mai plăcută activitate moderna de predare pe care o apreciază elevii este 

jocul de rol, mai ales atunci când pare atât de real și când implica și puțin mister. Am optat 

pentru activități de acest fel pentru a motiva elevii dar și pentru a le da încredere că sunt 

capabili să folosească această  limbă pentru a rezolva situații zilnice, pentru a negocia planuri 

comune sau pentru a găsi soluții la conflicte cotidiene. Elevii au primit cartonașe cu diferite 

cerințe și a trebuit să interpreteze personajul respectând indicațiile date. Ei au putut să iasă 

din clasă, au vorbit la telefon cu colegii lor care interpretau alte personaje. Spre surpriza lor 

au realizat că nu știu numerele de telefon ale unor colegi. Activitățile au fost preluate din 

ADVANCED COMMUNICATION GAMES, de Jill Hadfield, oferind astfel un cadru 

adecvat pentru folosirea și exersarea structurilor gramaticale și de vocabular complexe.  

Consider că exemplele de activități sus-menționate au valoare inovativă deoarece 

vizează dezvoltarea personalității elevilor și latura formativă a educației, pun accent pe 

acțiune, pe învățarea prin descoperire. Ele oferă flexibilitate orelor de engleză, se bazează pe 

cooperare, relația profesor-elev fiind una democratică, bazată pe respect și colaborare. Îmi 

place să cred că prin astfel de activități stimulez creativitatea elevilor și reușesc sa formez 

capacitatea acestora de a emite opinii și aprecieri asupra lumii înconjurătoare.  

Deși uneori par a exagera și a întrece unele limite, prefer să am în fața mea elevi care 

dețin cunoștințe valoroase și utile, care au judecată rațională, care propun opinii personale și 

accepta că ideile proprii pot fi discutate și evaluate, care încearcă sa construiască argumente 

pertinente, și pot fi critici și constructivi în observații în același timp. (Iacob, 2018)  
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IUBIREA ȘI EMPATIA – ARIPILE DASCĂLULUI IMPLICAT 

 

Director Adj.Prof. Ana Macovei 

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir,, Baia Mare 

 

Copilăria – timpul în care poarta inimii este larg deschisă,pentru a te întâlni atât cu 

Bunul Dumnezeu cât și cu semenii- ne arată nouă, adulților, dascăli și părinți deopotrivă, că 

Proiectele educaționale caritabile trebuie să fie parte din actul educațional și nu 

complementare acestuia. Orice dascăl  trebuie să- și învețe elevii că a fi voluntar este o 

onoare  și nu o obligație. Ca și profesori ce pretindem că educăm, avem datoria să ne aplecăm 

cu dragoste și dăruire asupra semenilor încercați de greutăți, să le ștergem lacrimile durerii, 

să-i încurajăm , și de ce nu, să-i facem să zâmbească, arătându-le elevilor, prin exemplul 

personal , că empatia este una dintre pârghiile învățătorului modern și deschis .Poarta cerului 

se deschide de fiecare dată cînd batem la ușa celui trist, flămând ori singur, la poarta celui 

abandonat , bolnav sau discriminat.Empatia și Iubirea sunt cheile care deschid și cele mai 

ferecate suflete. Dacă acestea sunt folosite din copilărie , chipul viitorului tânăr va fi luminos 

și împăcat cu sine și cu ceilalți.  

Ca în fiecare an ,Școala ,,Dimitrie Cantemir,, a accesat Proiecte umanitare, propuse de 

elevi, în care parteneri ne-au fost, în primul rând ,părinții și comunitatea locală.Majoritatea 

dintre ele sunt la a doua sau la a treia ediție. Am făcut,, PAȘI SPRE ȘCOALĂ,, împreună cu 

reprezentanții Asistenței sociale Maramureș, proiect prin care i-am ajutat cu încălțăminte pe 

elevii de la periferia orașului.I-am ajutat să zâmbeasca pe elevii instituționalizați din Ocna 

Șugatag, dăruindu-le jucării, haine , dulciuri, dar mai ales prietenia noastră,în proiectul 

,,Priviri nevinovate,,. 

       Ne-am alăturat Asociației filantropice Martyria  și Bisericii ,,Buna Vestire ,,pentru a-i 

face pe bunicii bolnavi și singuri ,pe copiii orfani, să zâmbească, în proiectul ,,Viața micului 

creștin,,. 

 Ne-am dus în Școala Altfel, în vizită la Bunicii de la Baia Sprie. Împreună cu dânși am 

cântat pricesne, am depănat amintiri și am încondeiat ouă în proiectul ,,Bunicii-model de 

răbdare și iubire,,. Am rememorat clipele frumoase petrecute în grădiniță, alături de 

preșcolarii și școlarii din Lozna- Sălaj. Pentru ei am pregătit materiale didactice, jucării și 

cărți, în proiectul ,,Caravana prieteniei,,  Nu a fost o povară tot ce am făcut , ci o bucurie - 

de la mic la mare-că putem să fim utili altora. Ne-am distrat pregătind Târgul de Crăciun sau 
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de Mărțișor , când am confecționat mici obiecte , din vânzarea cărora am cumpărat daruri 

pentru amicii noștri, din Centrul de Primire în regim de urgență, încadrul  proiectului 

,,Dăruind vei dobândi,, .Ne-am bucurat De Ziua României , când prieteni din alte proiecte 

umanitare ni s-au alăturat. 

     Pe copiii din Șoard, județul Mureș nu i-am uitat- le-am trimis dulciuri, rechizite, 

alimente. Ei sunt pata de culoare ce face ca lumea noastră să fie minunată. Am învățat 

alăturea de ei că a fi rrom în România este o provocare. Copiii nu au nevoie de multe lucruri 

materiale, așa cum credem, noi, adulții , ci de empatie și iubire, de o lume cu principii clare, 

bine definite.De la ei trebuie să învățăm lecția modestiei. 

    Să facem noi dascălii în așa fel încât lecțiile să prindă aripi , viață, să fie o parte din 

bucuria copiilor pe care îi educăm. 

      Avem convingerea că fiecare elev implicat în astfel de proiecte  va reuși, și în viitor, 

să ajungă la inima semenilor prin înmulțirea talanților primiți. 

      Să nu uităm  că ,,fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieți- sufletul este pânza 

, virtuțile sunt culorile , iar Mesia,Fiul Lui Dumnezeu, este modelul pe care trebuie să-L  

urmăm!,, 

Să îndrăznim să folosim cele două chei pentru a deschide Poarta Cerului și a ne întâlni 

cu Hristos, Lumina lumii și prietenul  adevărat al nostru, al tuturor , în şcoala dar şi dincolo 

de porţile ei!  
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PROIECT – FUNDAMENTELE PRACTICE SI TEORETICE ALE 

CONSILIERII 

Prof. Matei Rozica 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare 

 

 Mihaela a început ședințe de consiliere din cauza sentimentelor din ce în ce mai acute 

de deznădejde despre direcția pe care a luat-o viata ei. Ea se plânge de faptul ca e prea prinsă 

în propriile sale probleme pentru a vedea ce traseu trebuie sa urmeze.   

 Aceasta e a doua sesiune a consilierului cu Mihaela. În prima sesiune s-a discutat 

despre părțile din viata Mihaelei care îi produc insatisfacție.  

 În aceasta sesiune consilierul decide să o îndrepte  pe Mihaela spre o discuție a 

modurilor în care ea poate depăși dificultățile cu care se confruntă prin concentrarea atenției 

asupra soluțiilor și nu doar descrierea problemelor.    

Informații despre caz 

 Mihaela are douăzeci și unu de ani și a studiat Medicina Veterinara în ultimii trei ani. 

Ea și-ar dori să își poată termina facultatea în următorii ani dar are dubii că acest lucru se va 

întâmpla vreodată.  

 În prezent , Mihaela și-a întrerupt studiile și lucrează part-time în doua locuri 

separate. În timpul săptămânii lucrează la un magazin și în weekend, chelneriță la un 

restaurant. Ii displac ambele joburi deoarece este în contact cu clienții tot timpul. Mihaela are 

o dorința puternică de a-și dezvolta  cariera și se simte frustrată de faptul că își petrece tot 

timpul în servicii care nu ii aduc nici o satisfacție. 

 Mihaela locuiește cu partenerul ei George care este de asemenea student. Pe perioada 

în care amândoi erau studenți la facultate, întâmpinau dificultăți financiare. Ei s-au hotărât ca 

unul dintre ei să muncească  și să îl sprijine pe celălalt, pînă când termină facultatea.  

Deoarece George era mai aproape de terminarea facultății decât Mihaela, el a fost cel care și-

a continuat studiile, iar Mihaela este cea care îl susține. Planul a fost că, după ce George are 

un loc de muncă, în aproximativ un an, Mihaela se va întoarce la şcoală ca să își finalizeze 

propriile studii. Însă aceștia au descoperit că George va avea nevoie de încă un an de studii 

pentru a se califica pentru poziția pe care și-o dorește. 

 Asta înseamnă ca Mihaela va avea de așteptat încă cel puțin doi ani înainte să își poată 

continua studiile. În momentul de fată ea se simte ca fiind prinsă într-o capcană, de acest 

aranjament intre cei doi, și nu are nici un fel de sentiment pozitiv faţă de anii ce vor urma. 
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 Ea are reţineri de a fii sinceră faţă de partenerul său, și nu găsește o soluție pentru 

problema lor. În sesiunea anterioară s-a stabilit în urma unui Test al Nevoilor, bazat pe 

Personalitate, faptul ca aceasta se încadrează în tipul D.  

 Persoanele care demonstrează comportament observabil de tip D pot fii descrise ca 

avand o nevoie de auto-implinine mai puternică decât media, iar comportamentul și nevoile 

lor pot fi descrise după cum urmează: 

 În general ei au tendința de a fi foarte individualiști, conservatori și orientați spre 

realizări în carieră. Ei sunt de obicei caracterizați ca fiind interesanți, fluenți și cu opinii 

puternice. Sunt foarte competitivi, își doresc mereu locul întâi sau premiul cel mare, și au 

tendința naturală de a prelua controlul. 

 La locul de muncă demonstrează un grad mare de creativitate și entuziasm, preferă sa 

muncească singuri și nu în grup, nu valorează activități sociale cu colegii, și sunt foarte 

eficienți în îndeplinirea sarcinilor.  

 În viata sociala sunt foarte conservatori și închiși, nu le plac mulțimile sau locurile 

gălăgioase ci preferă adunările mai intime cu persoane care le împărtășesc interesele. Nu au 

un interes în modă sau să se exprime prin felul în care se îmbracă, și de obicei nu sunt foarte 

sociabili. 

 În relațiile amoroase, sunt romantici și pasionali, orbiți de dragoste și își asumă 

obligațiile unei relații amoroase.  Pentru ei există doar un singur partener, cealaltă jumătate.  

 Pentru Mihaela studiile și cariera sunt ţeluri foarte importante pentru a se simți 

realizată. Nu este o persoană foarte socială, ci preferă să interacționeze cu persoane care au 

interese comune. Asta explică de ce Mihaela nu derivă satisfacție din joburile cu foarte mult 

contact social pe care le are. Ea a fost plăcut surprinsă, de faptul că există motive valide, 

pentru dorința ei de a-și continua studiile, și pentru sentimentul neplăcut pe care îl are de 

fiecare dată, când trebuie sa servească clienții. Totuși, ea avea încă dificultăți în a înțelege, 

cum va duce cunoașterea acestor aspecte la schimbarea propriilor circumstanțe.  

Conținutul sesiunii 

 În a doua sesiune consilierul a întrebat-o pe Mihaela despre câteva aspecte ale 

situației ei în particular, cum și-ar imagina viaţa ei fără aceste probleme.  

 Consilierul a întrebat-o pe Mihaela dacă au fost momente în ultimele luni în care s-a 

simțit oarecum fericită despre direcția în care se îndreaptă viaţa ei. Mihaela a răspuns ca a 

avut câteva momente de fericire când a frecventat un seminar de medicină veterinară cu 

câteva săptămâni în urmă. Consilierul a cerut detalii despre cum a fost organizat acest lucru. 
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Mihaela a răspuns că acest lucru a fost posibil când a făcut schimbul de dimineaţa cu o 

colegă. 

 Consilierul a întrebat care aspecte ale seminarului i-au trezit sentimente pozitive. 

Mihaela a răspuns ca s-a simțit minunat în mijlocul persoanelor care sunt interesate de 

Medicina Veterinara ca și ea. Prezentatorii au inspirat-o să se gândească la ce domenii din 

medicina veterinară și-ar dori să practice în viitor. A fost minunat să se întâlnească cu 

specialiști în domeniile respective și să primească diferite sfaturi. Și-a făcut și anumite 

conexiuni profesionale cu medici veterinari din zona sa. Consilierul a felicitat-o pe Mihaela 

pentru decizia de a participa la seminar și de a-și oferi situația actuală, care ii confirmă nevoia 

de a-și continua studiile. Mihaela a răspuns că sentimentele de fericire nu au durat mult după 

ce s-a întors la lucru. “Interacționatul cu publicul este atât de obositor,motiv pentru care  

mulţi dintre colegii mei găsesc această muncă plictisitoare. Nu am foarte multe în comun cu 

nici unul dintre ei. ” a spus Mihaela. 

 Consilierul a rugat-o pe Mihaela să descrie cum și-ar imagina viata dacă nu ar avea 

această problemă. Care ar fi diferența? 

 “As lucra ca și medic veterinar, în propriul cabinet, în specialitatea pe care mi-am 

ales-o. Nu aş mai fi o chelneriță sau casieră. As avea propria mea carieră.  ” 

 Consilierul a daugat: “Acela este scopul final ,dar cum iți imaginezi drumul pană la 

acel nivel? ” 

 “Nu știu..., probabil aş avea mai mult timp pentru a studia. Aş putea să renunț la un 

servici, și aş merge la mai multe ore la şcoală..dar ar trebui să discut prima dată cu George. 

Unul dintre doi trebuie să muncească ca sa putem supraviețui” a răspuns Mihaela.  

 Consilierul a încurajat ideile Mihaelei spunând ca primul pas este acela de a negocia 

cu partenerul de viaţă. Mai departe au discutat modul în care Mihaela va aborda subiectul în 

faţa lui George. Mihaela avea dubii despre cel mai bun mod de a face acest lucru și era 

ingrijorată de faptul ca George ar putea să o considere egoistă.  

 Consilierul a rugat-o pe Mihaela să își amintească de cate ori a demonstrat dedicare 

faţă de ţelurile partenerului său. Răspunsul Mihaelei a fost următorul: “Dacă stau bine să mă 

gândesc, de foarte multe ori. Primul job l-am luat pentru a-l ajuta pe el să își termine studiile. 

De asemenea îl ajut să își facă proiectele. Mi-a mulțumit de fiecare data când am făcut ceva 

pentru el. Nu știu de ce m-am gândit că nu mă v-a susține...și trebuie sa iau în considerare 

faptul că situația s-a schimbat intre timp.”  

 Consilierul a aplaudat inițiativa Mihaelei de a găsi motive valide pentru a negocia 
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schimbări în propria viaţă și a încurajat-o să se gândească la modul în care va aborda discuţia 

cu George. De asemenea să se gândească la mijloace alternative de finanțare pentru ea și 

George prin împrumuturi sau reducerea costului de viaţă. În trecut părinţii Mihaelei au ajutat-

o financiar aşa că și de această dată le va cere sfatul.  

 Ea a considerat că e  posibil ca și George să vină cu idei noi.  

 Atât consilierul cat și Mihaela se simțeau pozitivi despre soluțiile pe care Mihaela le-a 

creat pentru ea singură. Consilierul a rugat-o pe Mihaela sa facă o prognoza despre cat de 

optimista este de schimbarea situației Pe o scara de la 1 la 10, Mihaela a spus că își acordă o 

nota de 6.  

Consilierul a întrebat-o cum s-ar putea mări nota respectivă. Mihaela a răspuns că și-ar dori 

sa se poată ocupa mai mult de studii în prezent. 

 Consilierul a continuat cu “Ai menționat înainte cât de fericită ai fost participând la 

acel seminar.  Pare a fi o strategie foarte bună în prezent. Nu ai putea să mai participi și la alte 

seminarii? ”“Da, aş putea, însă doar din când în când. Unii dintre studenții participanți  se 

gândeau să creeze un grup de studiu și să se întâlnească regulat. S-au făcut planuri să invite 

unii dintre seminariști ca să ofere feed-back asupra muncii noastre. Aş putea participa la acele 

întâlniri ” 

 Consilierul a întrebat cum ar putea fi organizat acest lucru.  

 “Aş lua alte schimburi la lucru. Și aş putea renunța la unele schimburi pentru a 

participa la grupul de studii. ” 

 Consilierul a aprobat determinarea Mihaelei  ca fiind un pas pro-activ pentru a-și 

satisface nevoile și a-și menține entuziasmul pentru studii . Mihaela a fost de acord și a 

completat discuția, spunând că ideal ar putea începe un stagiu de practică anul viitor.. 

Consilierul a continuat discuția cerându-i Mihaelei detalii despre domeniul ei de lucru și 

aceasta a devenit din ce în ce mai animată și dezinvoltă discutând planurile ei de carieră și 

viitor. 

 Consilierul a întrebat-o pe Mihaela despre diverse moduri în care ar putea începe o 

activitate de practică veterinară. În tot acest timp consilierul s-a  purtat ca și un ascultător 

interesat și întrebările pe care le-a pus au fost pentru a-și mări gradul de înțelegere despre 

ceea ce își dorește Mihaela cu adevărat. Acest demers a fost premeditat tocmai pentru a nu-i 

da Mihaelei impresia că el se afla într-o poziție de superioritate în care știe ce își dorește 

aceasta. 

 Mihaela a fost capabilă să determine câteva căi în care poate face progrese în cariera 
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și poate rămâne stabilă financiar. De asemenea ea s-a gândit mai profund la înțelegerea pe 

care a făcut-o cu George și modul în care aceasta poate fi modificată. 

 Aproape de sfârșitul sesiunii, Consilierul a propus o mica pauza înainte de a face un 

sumar al noilor obiective și direcții pe care le-a discutat împreuna cu clientul.  

 În sumar consilierul a discutat despre felul în care inițial Mihaela a simțit că ceea ce 

își dorește este imposibil de realizat pentru ea. Clienta a avut în mod evident o dorința 

puternică de a-și îndeplini visele și consilierul a comentat asupra faptului că discuția acestora 

a prezentat o inspirație puternică pentru Mihaela. Consilierul a simțit că Mihaela este 

suficient calificată în a-și rezolva propriile probleme, demonstrând acest lucru prin faptul că a 

reușit să își organizeze timpul în aşa fel încât să poată participa la seminarii și grupe de 

studiu. Consilierul a complimentat-o pe Mihaela pentru schimbarea de atitudine vis-a-vis de 

George și faptul că nu mai are reţineri în a aborda subiectul propriilor ei probleme și îndoieli. 

Consilierul a validat obiectivele Mihaelei și nevoia de a-și îndeplini propriile dorințe, 

gândindu-se în același timp la nevoile partenerului. 

 Din discuția cu Mihaela consilierul și-a format următoarele idei în legătura cu soluțiile 

pe care aceasta le-a ales: 

 Renegocierea unei noi  înțelegeri cu George care ar duce la reducerea muncii ei. 

 Menținerea suportului pe care îl acorda lui George pentru ca acesta să își poate 

termina facultatea, dar și ea sa poată avansa în carieră. 

 Organizarea timpului la muncă în aşa fel încât sa poată participa la seminarii și 

grupuri de studii.  

 Căutarea de alternative financiare pentru ea și pentru George cum ar fi: împrumuturi 

pentru studenți, ajutor din partea părinților, reducerea  chiriei și a celorlalte cheltuieli. 

 Organizarea unui stagiu de practică în chirurgie veterinară pentru anul viitor. 

 Consilierul a sugerat de asemenea, ca Mihaela să folosească relațiile pe care le-a 

dobândit la seminar pentru a-și ușura căutarea unui stagiu de practică și posibil găsirea unui 

job part-time în domeniul veterinar . Consilierul a menționat faptul, că în această sesiune, s-a 

pus accentul pe obiectivele Mihaelei pentru studiu și carieră, dar şi aspectele legate de 

dificultățile pe care le întâmpină la locurile de muncă actuale, au fost pentru moment 

neglijate. Consilierul a explicat faptul că este mai benefică concentrarea asupra câtorva 

probleme, și nu încercarea de a rezolva totul în același timp. 

 Deoarece pentru Mihaela cel mai important lucru este cariera, discuția s-a concentrat 

asupra acesteia. Consilierul a sugerat că problemele pe care le are la joburile actuale ar putea 
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fi mai puțin proeminente în mintea Mihaelei,in timp  ce prioritățile legate de cariera sa în 

medicina veterinară vor fi satisfăcute. 

 Consilierul a pus-o din nou pe Mihaela sa se autoevalueze în legătura cu controlul pe 

care ea îl deține asupra propriului viitor. De data asta Mihaela și-a acordat nota 8. Ea a 

menționat faptul că se simte extraordinar de pozitivă după ce și-a reafirmat obiectivele de 

carieră. A trecut un timp destul de lung de când a avut posibilitatea de a  le discuta ,și această 

sesiune a ajutat-o să se concentreze asupra acelor aspecte pe care trebuie sa le schimbe pentru 

a-și îmbunătăți situația Mihaela a revalidat importanţa și beneficiile aduse de participarea la 

seminare sau grupe de studiu în mod regulat, pentru că acestea o ajută la menținerea unui 

nivel constant de entuziasm faţă de aspiraţille sale în carieră. 

Sfârșitul sesiunii 

Anumite aspecte trebuie subliniate în ceea ce privește consilierea centrată pe soluție 

(solution focused counseling). Acest stil de consiliere se concentrează asupra a ceea ce 

clientul poate face pentru a-și schimba situația, și nu asupra problemelor pe care are. 

Problemele nu  sunt ignorate, ci doar că partea de interes este construirea unei soluții.  

Clientul va fi cel care va descrie cine, ce, unde și din ce cauză a apărut o anumită 

problemă însă rolul consiliului va fi de a încuraja clientul să se gândească la o soluție.  

Consilierul pornește de la ipoteza ca aceste problemele sunt rezolvabile de către client 

și are rolul de a-l asista pe client prin: 

 a-l întreba cum a rezolvat aceste probleme în trecut, 

 a-l întreba pe client despre situații de excepție când problema nu a fost evidentă, 

  a-l întreba pe client cum a apărut acea situație de excepție,  

 a-l întreba pe client ce îmbunătățiri ale propriei situații și-ar dori, și ce acțiuni ar 

întreprinde pentru a realiza acele îmbunătățiri (întrebarea esențială) . 

 a-l face pe acesta să atribuie priorități scopurilor și să le rezolve rând pe rând. 
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MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN GRĂDINIȚA WALDORF 

 

Prof. Mircu Nicoleta – Maria 

Grădinița P.N. Coșteiu, Jud. Timiș 

 

Grădiniţa Waldorf este astfel aranjată încât să creeze o atmosferă care, pe de o parte, 

lasă libertate de manifestare copilului, iar pe de altă parte acţionează armonios asupra lui prin 

formă şi culoare. 

Spaţiul este organizat simplu, practic şi estetic, astfel că stimulează interesul copiilor 

pentru joc. 

Arhitectura adecvată: arcade, bolti, obiectele simple dar sugestive, mobilierul, culorile 

pastelate oferă copilului un înveliş protector evitându-se astfel o stimulare (vizuală) 

supradimensionată. Sala de grupă este amenajată sugestiv, ca şi gospodăria unei familii, unde 

muncile zilnice casnice (gătit, spălat, călcat, copt etc.) se desfăşoară în prezenta 

copiilor.Aceste activităţi se desfăşoară într-un spaţiu special dotat cu: maşina de gătit, 

mobilier specific, vesela necesară etc. În dotarea grădiniţei intră de asemenea un mare număr 

de obiecte dinmateriale naturale, ce se folosesc nemijlocit la activităţile individuale sau în 

grup, şi care sunt dispuse pe centre de interes în cadrul încăperii.Un spaţiu mare îl ocupă 

camera păpuşilor, unde păpuşi simple din pânză sau croşetate din lână, cu fizionomia feţei 

doar sugerată stau aşezate în pătuţuri sau la măsuţă. 

Pentru copiii mai dinamici stau la îndemână maşinuţe, trenuleţe, tractoare din lemn şi 

alte materiale pentru construit din lemn: crengi, butuci de diferite mărimi şi grosimi, rădăcini, 

pietre, scoarţă de copac etc. stimulându-i pentru a crea diferite situaţii de joc. Într-un alt 

spaţiu pot fi amplasate jucăriile-animale din lemn, animalele tricotate sau confecţionate din 

pâslă de către educatoare şi părinţi, care le pot sugera copiilor„ferma de animale”. 

Pe rafturi stau coşuri împletite din nuiele cu diverse materiale adunate din natură: 

scoici, conuri de brad, castane, ghinde, seminţe, pe care copiii le folosesc în jocuri libere sau 

dirijate. La dispoziţia copiilor stau coşuleţe cu ceracolor, pensule, acuarele, hârtie, ceară de 

modelat, aţă colorată, gherghef pentru ţesut, lână netoarsă, mărgele din lemn. Instrumente 

precum ace, foarfece, cuţit cu vârf rotund şi altele asemenea sunt utilizate numai sub 

îndrumarea educatoarei. 

Toate aceste spaţii, împreună cu mobilierul multifuncţional, materiale textile din in, 

bumbac, mătase, lână şi stative din lemn sunt astfel amplasate încât copiii se pot autoservi 
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oricând situaţia o cere.Un loc bine determinat în spaţiul grupei îl are masa anotimpurilor, 

unde schimbările din natură şi anotimpul respectiv, precum şi anumite sărbători din cursul 

anului, pot fi sugerate zilnic prin elemente precum: suprafeţe textile în culori specifice, 

păpuşi de masă confecţionate din materiale naturale de către educatoare, plante naturale, 

fructe, muşchi, pietre etc.Este mijlocul prin care copilul percepe şi sesizează succesiunea 

anotimpurilor,a transformărilor specifice fiecăruia: mugurii care se desfac şi înfloresc pe 

crengile din vaze, frunzele uscate, fructele coapte, pietrele golaşe. 

 Activitatea cu copiii se desfăşoară şi dincolo de spaţiul din clasă, în curtea de joc, 

unde se pot afla groapa cu nisip, toboganul, frânghia pentru căţărat, butuci, picioroange, corzi 

pentru sărit etc.Cu acestea copilul are ocazia să-şi cultive calităţile motrice: îndemânare, 

forţă, rezistenţă, viteză, prin mers în diferite variante, alergare, târâre, căţărare.Toate 

mijloacele de învăţământ puse la dispoziţia copiilor oferă situaţii de învăţare permanent 

valorificate de educatoare, pentru o evoluţie sănătoasă şi armonioasă a copiilor. 

În grădiniţele Waldorf se pun bazele sănătăţii fizice şi vitalităţii, uimirii şi interesului 

pentru lume, încrederii în sine,dispoziţiei lăuntrice de a învăţa şi de a cunoaşte lumea prin 

trăiri personale, aptitudinii de a relaţiona, precum şi ale dezvoltării fizice, emoţionale, 

intelectuale şi spirituale pe tot parcursul vieţii. 
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COPILUL ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE 

 

Prof. psihopedagog Mădălin Ioana- Alina 

Școala Profesională Specială SAMUS,Cluj-Napoca 

 

Învăţământul alternativ este o formă de organizare a procesului didactic care oferă o 

altă variantă organizatorică decât cea din şcoala oficială. 

Pluralismul educaţional constă în existenţa unor instituţii şcolare, pe lângă sistemul de 

învăţământ oficial organizat de stat, care oferă o nouă variantă de instruire şi educare, 

propunând alte conţinuturi, strategii educaţionale şi forme de evaluare, considerate ca 

reprezentând un progres pedagogic. 

Pluralismul educaţional reprezintă expresia libertăţii şi democraţiei în domeniul 

învăţământului preuniversitar. 

Sistemele alternative de instruire se caracterizează prin moduri diferite de abordare a 

procesului instructiv- educativ, care se întâlnesc atât la nivelul instituţional, cât şi la nivelul 

procesualităţii şi metodologiei didactice. 

Alternativitatea poate fi înţeleasă, pe de o parte, ca adaptare a unor tipuri de instituţii 

educative care s-au bucurat de răsunet în trecut, încercând să rezolvăm prin ele problemele 

actuale ale învăţământului şi, poate fi înţeleasă, pe de altă parte, în sensul adoptării unei 

viziuni de ansamblu asupra marilor sisteme pedagogice contemporane, asupra practicilor 

şcolare actuale din lume. 

Existenţa mai multor sisteme alternative nu presupune neapărat negarea sau anularea 

reciprocă, pentru că în realitate ele sunt complementare în raport cu cerinţele dezvoltării 

învăţământului nostru. 

În România funcţionează 6 din cele 46 alternative educaţionale recunoscute la nivel mondial: 

Step by Step; Pedagogia Waldorf; Pedagogia Curativă; Pedagogia Montessori; 

 În sensul cel mai larg, educația este un proces care începe chiar din momentul cand 

individul se desprinde biologic de mama și se încheie odată cu viața. 

 În ordinea naturii, prima instantă educativă este, după cum prea bine se știe, mediul 

familial. În acest mediu, copilul face primii pași pe drumul integrării sociale, integrare care se 

realizează printr-un continuu proces de adaptare la condițiile vieții sociale și de asumare a 

normelor care guvernează relațiile dintre indivizi și dintre aceștia și societate.  
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 De-a lungul întregii sale vieți, individul este supus influenței factorilor de mediu, care,  

sunt toți educativi: familia, gradinița, școala, cercul de prieteni, colegii de muncă și în fond 

societatea întreagă, care, dacă nu apare sub aspecte concrete bine definite, este întotdeauna 

prezentă prin concepții, mentalități, tradiții, stil de viață, forme de cultură materială și 

spirituală etc., toți acești factori determină succesiv sau concomitent modul nostru de a exista 

ca personalitate. Dacă ultimii își exercită rolul educativ în mod pasiv, prin simpla lor 

prezență, acționand asupra unui instinct de adaptare ce ne poate face uneori să ne însușim 

comportamente și mentalități greșite, primii trei factori, familia, gradinița și școala, își 

îndeplinesc funcția pornind de la scopuri explicite, deliberate și ferme. 

 Orice activitate presupune existența unui scop și a mijloacelor necesare pentru a-l 

realiza. În cazul educației, scopul ia înfățișarea unei serii de aspirații, de valori ce trebuie 

sădite în conștiința copilului, valori inspirate de un model cat mai apropiat de personalitatea 

umană ideală. Mijloacele sunt sau ar trebui să fie, la randul lor, inspirate de o metodă, pentru 

că ele nu tind la rezolvarea unei probleme ocazionele, ci se încadrează într-o practică eternă și 

universală ce se cere a fi guvernată de norme bine gandite și eficiente. 

  Să ne amintim că teoria educației este creație a timpurilor moderne, iar bazele sale 

științifice au fost puse abia în ultimele decenii. Pe de altă parte, accelerarea frenetică a 

dezvoltării economice, sociale, științifice și tehnice care cere loc sub ochii noștri a provocat și 

provoacă în continuare o oarecare derută ce se vădește pană în faptele cele mai mărunte ale 

vieții noastre de toate zilele. Știm încă de pe acum că deruta despre care vorbim se manifestă 

și în concepțiile și în practica educativă. Întalnim tot mai frecvent părinți dezorientați care își 

recunosc incapacitatea de a controla evoluția copiilor lor. 

  Cu toate acestea, apariția unui fenomen de ”criză” în educație nu poate fi nici ea 

negată și societatea este conștientă de existența lui. Situația a fost și este în continuare 

analizată și discutată. Ca remediu s-a sugerat, printre altele, înființarea unei ”școli a 

părinților”, care sub o formă rudimentară sau mai evoluată poate fi întalnită chiar și în alte 

țări. Este probabil că această școală a părinților  va căpăta mai devreme sau mai tarziu un 

statut bine definit, pentru că ea este necesară și pentru că, în evoluția ei, societatea tinde spre 

o organizare tot mai rațională. 

  Din păcate, dacă școala ca instituție  specializată are, despre această colaborare, o 

imagine clară și judicios constituită în determinările de principiu și practic, nu același lucru se 

poate spune despre părinți. Se întalnesc si cazuri cand părinții înțeleg să lase pe seama școlii 

totalitatea răspunderilor fie pentru că ei nu intuiesc exact aportul indispensabil al prestației 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

136 

familiale, fie sub pretextul lipsei de timp, fie pur și simplu din neglijență. Se întalnesc și 

cazuri cand părinții dominați de prejudecăți, așază realațiile lor cu școala pe o poziție de 

rivalitate. 

  Negreșit, este bine ca părintele să ajute copilul să învingă unele dificultăți pe care le 

ridică învățarea. Dar acest ajutor trebuie să aibă altă formă decat aceea a încurajării unei 

atitudini delăsătoare. Copilul trebuie ajutat să judece, să înțeleagă, toate acțiunile materiale 

care decurg din ordonarea pe plan intelectual a unei teme constituind o sarcină care îi revine 

în întregime. 

Educația pune și alte probleme, mai complicate, ale căror soluții nu stau la îndemana 

părinților, ele  ținand de o specializare de care numai profesorii dispun. 

 Cu toate acestea, știm foarte bine că în practică părinții nu înțeleg întotdeauna să 

conlucreze cu școala, nu înțeleg să folosească sprijinul pe care ea îl poate oferi pentru a 

învingere dificultățile de care se lovesc destul de frecvent, inevitabil. Această atitudine poate 

lua diverse manifestări, dar dintre toate, cred că cea mai gravă, mai primejdioasă este aceea 

care se traduce prin renunțarea la ideea de a colabora cu școala prin ignorarea școlii. Atare 

atitudine presupune că părintele se dezinteresează de viitorul copilului și de rolul școlii, atat 

pe planul educației, cat și pe acela al instruirii. 

  Desigur ca în atare situație totul depinde de atitudinea oamenilor cu care stau de 

vorba părinții. Dar să nu uităm că acești oameni sunt profesori, deci persoane avizate care pot 

și chiar trebuie să găsească argumentele potrivite pentru a determina modificarea punctelor de 

vedere eronate. 
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STRATEGII DE PREVENȚIE                                                              

PENTRU CONSUMUL DE DROGURI 

 

Prof. Moanță Tudor Dan 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare 

 

 Consumul de droguri reprezintă o problemă de mare importanță și complexitate 

pentru noi toți. El semnifică o speranță sau o provocare pentru tineri, o problemă serioasă 

pentru părinți și pedagogi și un semnal de alarmă pentru societate. 

Adolescența este vârsta la care apare nevoia de identificare, de a se găsi și înțelege pe 

sine și pe cei din jur. Este vârsta experiențelor personale, vârsta căutării coordonatelor proprii 

sufletului și corpului, vârsta descoperirii dimensiunilor realității. 

Drogul are de multe ori forma unei astfel de experiențe, care reunește: curiozitatea, 

dorința de a încerca ceva nou, de a experimenta totul, dorința de a-și ridică performanțele 

intelectuale și chiar dorința de a fi modern pur și simplu. 

Un alt aspect deosebit este că drogul începe să fie din ce în ce mai prezent în 

principalele grupuri în care se poate află adolescentul la această vârstă: anturajul și școala. 

Este ceea ce determină formarea unui model biopsihosocial, care este dezvoltat de 

interacțiunea dintre factorii psihologici, de mediu și cei fiziologici. 

Astfel, schimbările datorate dependenței trebuie interpretate prin raportarea nivelului 

individual la contextul sociocultural în care are loc comportamentul dependent-consum de 

droguri, la mediul din care face parte tânărul adolescent. Personalitatea în formare a acestuia 

este într-o permanentă căutare de repere valorice, de modele și puncte de referință. Drogul și 

consumatorii lui (liderii în special) pot îndeplini de multe ori aceste roluri. 

Adesea, atât în mediul școlar, cât și în anturajele obișnuite, are loc un fenomen de 

imitație în grup, în care adolescenții, copiindu-și "eroul", recurg la drog, și în care factorul 

psihologic este determinant. Orice consumator dovedește, de asemenea, o dorința patologică 

de a-și face adepți, personalitatea lui fiind neînțeleasă de cei care nu au venit în contact cu 

drogul. Este cert însă că, sub efectul drogului, adolescenții par a depăși dificultățile și 

incertitudinile și își găsesc o iluzorie siguranță și identitate. 

Astfel, cei care cercetează acest fenomen spun că halucinogenele le permit 

consumatorilor "să plutească"; este un voiaj care îi face să iasă din dificultățile și 

contradicțiile cotidiene și să se simtă stăpâni pe situație. Adolescență este și vârstă tensiunilor 
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emoționale și angoaselor, aparent insurmontabile și de neînțeles pentru cei din jur. De multe 

ori, pentru adolescenții bulversați de propriile întrebări, de barierele și agresiunile, mai mult 

sau mai puțin reale, din exterior, drogul pare singură și cea mai bună soluție. In profilul 

psihologic al tânărului consumator domină trăsăturile nevrotice, dependență afectivă, 

intoleranță la frustrare, angoasele de separație, izolarea și dependența afectivă, iritabilitatea, 

timiditatea și hipersensibilitatea. Are loc o opoziție a eului împotriva lumii, pe care o 

consideră un element agresiv, nedrept și opresiv. Soluția pe care adolescentul în cauza o 

găsește pentru a rezolva aceste conflicte este retragerea într-o lume construită, determinată și 

întreținută de drog. Această lume îl face fericit, îi satisface instinctele primare, îi estompează 

pentru un timp conflictualitatea. 

În urma unor studii s-a constatat de altfel, la consumatorii de droguri, prezența unei 

stări emoționale necontrolate și demonstrative, în sensul alienării față de cei din jur și al unui 

slab control al impulsivității. Autocunoașterea și autodefinirea, rezolvarea propriilor 

probleme este limitată, pe lângă acestea, și de imaturitatea cognitivă a adolescentului. 

Astfel, principalii factori de risc ce pot determina consumul de droguri ar putea fi: 

toate tulburările emoționale, anxietățile, depresiile, însingurările, frustrările și conflictele 

interpersonale. 

Prevenirea este un răspuns anticipat faţă de un eveniment care se presupune a fi 

nociv. Activitatea de prevenire este fundamentată de două modalităţi de abordare:  

 reducerea/eliminarea posibilităţii că un eveniment nedorit să apară; 

 reducerea posibilităţii de apariţie a unor evenimente nocive secundare, 

ulterioare faţă de prima abordare. În acest caz există posibilitatea că evenimentul nedorit să 

fie acelaşi (de ex. transmiterea HIV la alte persoane dintr-un grup de consumatori de droguri 

injectabile) sau poate fi un eveniment diferit, dar la fel de nociv (cazul supradozei la 

consumatorii de heroină). 

În formularea obiectivelor prevenirii se au în vedere trei elemente cheie, care 

conturează trei strategii de intervenţie: drogurile (strategia de control); persoana (strategia 

influenţei, dezvoltării competenţelor) şi mediul (strategia configurării mediului);  

Strategia de control are că scop diminuarea ofertei şi cererii de droguri prin stabilirea 

unor norme şi asigurarea îndeplinirii lor. Controlul se exercită în general asupra 

comportamentelor evidente, prin intermediul consolidării lor şi administrării de pedepse.  
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Strategia de influenţă abordează nivelurile cognitive şi informaţionale, acţionând 

prin activităţi persuasive, educaţionale, bazându-se pe influenţa mediilor de comunicare în 

masă. 

Strategia de dezvoltare a competenţelor cuprinde activităţi de tip educaţional ce au 

că scop dezvoltarea de abilităţi şi competenţe astfel încât individul să poată înfrunta diferite 

situaţii de risc faţă de consumul de droguri. 

Strategia configurării mediului are că scop crearea şi dezvoltarea de medii care nu 

facilitează consumul de droguri. De exemplu, interzicerea amplasării punctelor de vânzare a 

ţigărilor şi alcoolului în centrele şcolare şi în împrejurimile acestora duce la limitarea 

disponibilităţii lor pentru potenţialii clienţi noi.  

În continuare vom prezența trei dintre sistemele de clasificare a programelor de 

prevenire a consumului de droguri: sistemul de clasificare folosit de Oficiul pentru 

Prevenirea Abuzului de Substanţe, SUA (OSAP), sistemul de clasificare al lui Kumpfer şi 

sistemul de clasificare Gerstein şi Green (apud Georgescu, Moldovan, Cicu, 2007). 

1. CLASIFICAREA OSAP. Autorii manualului publicat de către OSAP  au clasificat 

programele de prevenire (având că public ţintă în special tinerii), după cum urmează: 

 Programe centrate pe persoană. Dezvoltarea cunoştinţelor, comportamentelor şi 

atitudinilor faţă de consumul de tutun, alcool şi droguri, reprezintă cea mai des utilizată 

strategie de prevenire. Scopul acestor programe este de a influenţa mai degrabă indivizii, 

decât mediul lor social sau economic. Abordările utilizate în aceste programe sunt: 

• Tactici de înspăimântare. Scopul este de a înspăimânta grupul ţintă privind 

consecinţele unui anumit comportament, recurgând la anxietate. 

• Transmiterea unui mesaj de folosire cumpătată. Această abordare contrazice părerea 

generală conform căreia consumul de tutun, alcool şi droguri este inacceptabil, sub orice 

formă. 

 • Dezvoltare emoţională şi interpersonală. Aceste programe au că scop îmbunătăţirea 

imaginii de sine, a auto-determinării, a abilităţilor de comunicare şi definirea valorilor 

personale. 

• Oferirea de activităţi alternative. Aceste programe sunt direcţionate către sprijinirea 

dezvoltării personale şi oferirea de provocări - alternative pentru a combate unul din factorii 

de risc personali: plictiseală. Aceste abordări au însă un efect insesizabil, cel puţin sub formă 

lor actuală. 
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• Informarea. Această abordare pleacă de la ipoteza că oamenii folosesc droguri 

deoarece nu au fost suficient informaţi asupra efectelor dăunătoare ale acestora. Dacă sursă 

de la care este primită informaţia este considerată de încredere de către grupul- ţintă, atunci, 

prin omiterea elementului „teamă”, informaţia oferită poate deveni o parte importantă a unei 

abordări mai complexe. 

 • „Ar putea să mi se întâmple şi mie”. Ipoteza de bază a acestei abordări este aceea 

că, deşi tinerii cunosc efectele negative ale consumului de droguri, nu iau în considerare că 

acestea i-ar putea afecta şi pe ei. Astfel, conştientizarea acestui risc potenţial de către grupul 

ţintă poate fi eficace în prevenirea consumului, dacă mesajele transmise au la bază dovezi 

ştiinţifice. 

• Managementul emoţiilor. Această abordare pleacă de la ipoteza că oamenii consumă 

droguri că urmare a unor probleme emoţionale. Abordarea se concentrează pe îmbunătăţirea 

rezistenţei la stres şi detectarea unor grupuri la risc, pentru a le acordă la timp sprijinul 

necesar. 

• Îmbunătăţirea abilităţilor sociale. Aceste programe sunt destinate promovării 

fermităţii, îmbunătăţirii comunicării sociale, dezvoltării asertivităţii şi încurajării 

participanţilor pentru a rezistă presiunii sociale negative. 

 • Identificarea comportamentului antisocial în stadiu incipient. Ipoteza de la care 

pleacă această abordare este aceea că agresiunea, răzvrătirea, nerăbdarea şi timiditatea sunt 

potenţiale indicii pentru viitoare probleme comportamentale. Programele sunt concepute 

pentru a-i identifica din timp pe copiii cu astfel de probleme şi de a-i orienta într-o direcţie 

mult mai acceptabilă din punct de vedere social. 

 Programe centrate pe grupul de egali. În cazul tinerilor, membrii unui grup au de 

obicei o influenţă majoră. Programele derulate în şcoli pot profită de acest avantaj implicând 

tinerii în activităţile de prevenire. Este de preferat că programele de acest gen să includă 

componente de dezvoltare a abilităţilor sociale şi tehnici interactive. 

 Programe centrate pe familie. Aceste programe au la bază ipoteza că familia are un 

rol activ în prevenirea consumului de droguri. În cadrul acestor programe de educaţie, părinţi 

sunt informaţi cu privire la consumul de droguri şi efectele acestuia, îşi dezvoltă abilităţi de 

ascultare activă, de stabilire a regulilor şi limitelor, de recunoaştere timpurie a consumului de 

droguri etc. Întâlnirile cu părinţii sunt mult mai eficiente decât transmiterea acestor informaţii 

prin materiale de informare-educare. Broşurile de informare pot constitui un prim pas pentru 

a stimula implicarea activă a părinţilor. 
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 Programele centrate pe şcoală. Aceste programe vizează politică şcolii, cursanţii şi 

cadrele didactice. Astfel în cadrul şcolii: sunt stabilite norme clare, deopotrivă pentru cursanţi 

şi profesori, privind consumul de tutun, alcool şi droguri;  sunt oferite cursanţilor servicii de 

consiliere; cadrele didactice sunt informate şi formate pentru a putea identifica consumul de 

droguri, precum şi pentru a avea cunoştinţele şi abilităţile necesare în implementarea 

programelor de prevenire; cadrele didactice sunt încurajate să îşi revizuiască propriile 

convingeri şi comportamente legate de consumul de tutun, alcool şi droguri. 

2. CLASIFICAREA LUI KUMPFER. Programele de prevenire trebuie orientate 

către grupurile care prezintă factori mari de risc. Aceste programe trebuie să fie flexibile şi 

concepute special pentru aceste grupuri. 

 Programe de prevenire în şcoli. Aceste programe vizează conştientizarea riscurilor, 

dezvoltare emoţională şi interpersonală, oferirea de alternative pozitive, abilităţi de a face faţă 

presiunii sociale negative. Creşterea conştientizării nu este însă suficientă pentru a genera o 

schimbare pozitivă a comportamentului, iar programele care au că scop dezvoltarea 

emoţională şi interpersonală nu oferă rezultate imediate. 

 Programe de prevenire centrate sau bazate pe comunitatea locală. Acestea 

acoperă o gamă largă de activităţi. Cele care se folosesc de mijloacele media publice au 

adesea că obiectiv conştientizarea. Un astfel de program are mai multe şanse să genereze un 

efect dacă este dublat de alte modalităţi de prevenire ce influenţează alţi factori care stau la 

baza unui comportament, că de exemplu dezvoltarea şi respectarea normelor sociale. 

 Programe de prevenire centrate pe familie. S-au dovedit a fi foarte eficiente pentru 

copii, programele centrate pe familiile în care există consum abuziv sau părinţi dependenţi. 

Acestea oferă asistenţă pentru părinţi dar şi suport pentru dezvoltarea abilităţilor sociale, atât 

pentru părinţi, cât şi pentru copii. 

3. CLASIFICAREA GERSTEIN ŞI GREEN. În studiul lor despre eficienţa 

programelor de prevenire a consumului de droguri., Gerstein şi Green (apud Georgescu, 

Moldovan, Cicu, 2007) clasifică diversele abordările preventive după cum urmează: 

 Programe centrate pe factorii de risc. Aceasta subliniază importanţa factorilor de 

risc, din punct de vedere epidemiologic. Această metodă este cea mai complexă, din punct de 

vedere al numărului de factori de risc luaţi în considerare, dar baza teoretică este slabă. Un 

factor de risc este orice caracteristică măsurabilă a unei persoane, caracteristică ce s-a dovedit 

a fi corelată, în mod semnificativ, cu un anumit comportament al acesteia.  
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 Factorii de risc sunt, de obicei, cumulativi: cu cât există mai mulţi factori de risc, cu 

atât este mai mare probabilitatea că persoană în cauză să aparţină unui grup cu risc crescut 

faţă de consumul de droguri. Unii factori de risc au chiar un efect sinergic asupra altora, nu 

sunt doar cumulativi, ci au şi un efect de intensificare asupra altor factori.  

 Programe centrate pe dezvoltare. Aceste programe subliniază influenţa pe care 

natură şi dinamică interacţiunii intrafamiliale o are în dezvoltarea copiilor, mai ales în şcoala 

primară. Interacţiunile din cadrul familiei generează norme prin care se stabileşte dacă un 

comportament inadecvat va fi răsplătit sau nu şi dacă copilul va ajunge sau nu să aibă o 

motivaţie pozitivă, să dezvolte abilităţi şi comportamente social acceptate.   

 Programe centrate pe influenţa socială. Aceste programe sunt fundamentate pe 

teoria învăţării sociale şi vizează informarea despre efectele consumului de droguri şi 

procesul învăţării sociale, corectarea percepţiilor eronate, dezvoltarea şi recompensarea 

capacităţii de a rezistă presiunii sociale negative. 

 Programe centrate pe specificul comunităţii. Sunt programe complexe bazate pe 

diferenţele dintre comunităţi, dintre grupurile ţintă, cu privire la natură şi gradul problemelor 

legate de consumul de droguri. Rezolvarea problemelor se face în consecinţă, alegând cele 

mai potrivite metode de abordare. 

 Programe pentru şcoli. Aceste programe includ următoarele componente: 

• informarea privind consumul de droguri şi efectele acestora; 

• dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor; 

• definirea şi identificarea propriilor valori morale; 

• dezvoltarea abilităţilor de management al stresului; 

• creşterea stimei de sine; 

• asistenţă în stabilirea şi atingerea scopurilor; 

• dobândirea de abilităţi sociale pentru a rezistă presiunilor sociale negative; 

• angajamentul de a nu consumă droguri; 

• asistenţă pentru respectarea normelor de grup şi a celor individuale; 

• dezvoltarea abilităţii de a oferi ajutor altor colegi; 

• identificare şi încurajarea implicării în activităţi alternative; 

 Campanii mass-media: Campaniile mass-media de prevenire a consumului de 

droguri nu au efect direct asupra formării sau schimbării unui comportament. Totuşi, mass-

media are un rol important în transmiterea informaţiilor, conştientizarea şi stimularea 
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comunicării interpersonale. Mesajele transmise prin mass-media trebuie să reflecte realitatea 

socială şi să fie adaptate grupului ţintă. 

4. PROGRAME DE DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ. Influenţarea emoţiilor şi 

sentimentelor joacă un rol important în programele de prevenire concepute pentru a provoca 

o schimbare durabilă de comportament. Daniel Goleman foloseşte conceptul de inteligenţă 

emoţională pentru a descrie abilitatea oamenilor de a-şi gestiona eficient emoţiile şi 

sentimentele. 

Cercetările conduse de neuro-psihologi, cu privire la operarea şi semnificaţia  

sentimentelor, arată că emoţionalitatea este esenţială pentru oameni. Ea nu este un „lux”, un 

simplu accesoriu, ci o verigă importantă pentru procesul de gândire şi capacitatea oamenilor 

de a lua decizii. În multe dintre cazuri, consumul de droguri compensează incapacitatea de a 

gestiona, într-un mod mai productiv, sentimentele de tristeţe şi lipsă de speranţă. 

O deficienţă emoţională gravă, are că rezultat incapacitatea oamenilor de „a percepe” 

semnificaţia noilor informaţii şi a experienţelor anterioare, ceea ce poate duce la un 

comportament iresponsabil şi un dezechilibru. Inteligenţa emoţională se referă la 

autocunoaştere, la capacitatea unei persoane de a se motiva şi de a-şi controla impulsurile, de 

a amâna satisfacerea lor sau de a le suprimă, şi de a-şi influenţa benefic dispoziţia. Cea din 

urmă capacitate se referă la abilitatea de a nu se lăsa copleşit de sentimente negative (sau 

pozitive). Alte caracteristici ale inteligenţei emoţionale sunt empatia şi speranţa.  

Având în vedere imensa presiune exercitată în societatea din zilele noastre asupra 

oamenilor, abilităţile emoţionale devin o precondiţie pentru supravieţuire şi pentru că o 

persoană să-şi poată urmă drumul, atunci când modelele sociale devin neclare sau confuze. 

Chiar dacă uneori este înţeles faptul că oamenii recurg la consumul de tutun, alcool, droguri 

ilegale sau medicamente pentru a-şi rezolva problemele emoţionale, trebuie avut în vedere 

faptul că riscul de dependenţă este major, iar rezultatul este contraproductiv din perspectiva 

îmbunătăţirii vieţii lor.  

Riscul de dependenţă se află în strânsă legătură cu nivelul dezvoltării abilităţilor 

emoţionale şi sociale. De aceea, în programele de prevenire se pune un foarte mare accent pe 

acest aspect, deoarece el eficientizează rezultatele acestora.  

Din perspectiva prevenirii, cel mai important lucru este, desigur, capacitatea tinerilor 

de a rezistă dorinţei/tentaţiei de a experimenta consumul de droguri şi de a găsi alternative de 

gestionare a acestei dorinţe. Această abilitate este importantă, în special în perioadele de stres 

emoţional, cum ar fi tranziţia de la copilărie la adolescenţă. 
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 Programele de prevenire care se axează pe dezvoltarea emoţională sunt eficiente, 

dacă se adresează copiilor aflaţi la o vârstă foarte fragedă – preferabil chiar înainte de şcoala 

primară - şi dacă continuă pe o perioadă de mai mulţi ani. O altă cerinţă este aceea că trebuie 

să existe o coeziune maximă între comunitatea apropiată, cartierul de rezidenţă şi familie.  

Inventarierea rezultatelor programelor de prevenire care abordează îmbunătăţirea 

competenţelor emoţionale şi sociale ale copiilor, realizată de Daniel Goleman este prezentată 

în continuare. 

1. Autoasigurarea emoţională:  

• O mai mare abilitate de a-şi recunoaşte şi verbaliza emoţiile.  

• O mai mare abilitate de a înţelege cauzele sentimentelor/ emoţiilor.  

• Recunoaşterea diferenţei dintre sentimente şi acţiuni/ comportament. 

2. Emoţii reglatoare:  

• O mai bună rezistenţă la frustrare şi o mai bună gestionare a furiei.  

• Diminuarea agresivităţii verbale şi a conflictelor în sala de clasă.  

• O mai bună abilitate de a-şi exprimă furia într-o manieră adecvată, fără a genera conflicte. 

• Reducerea sancţiunilor şcolare. 

• Diminuarea comportamentelor agresive sau autodistructive. 

• Sentimente pozitive faţă sine, şcoală şi familie. 

• O mai bună abilitate de a face faţă stresului.  

• Diminuarea singurătăţii şi anxietăţii sociale.  

3. Folosirea productivă a emoţiilor: 

• Dezvoltarea sentimentului de responsabilitate. 

 • O mai bună capacitate de concentrare pe nevoi şi de a acordă atenţie.  

• Mai puţină impulsivitate, mai mult autocontrol.  

• Rezultate şcolare mai bune. 

4. Empatia – interpretarea emoţiilor:  

• O mai bună capacitate de a înţelege punctul de vedere al altei persoane.  

• Mai multă empatie şi sensibilitate faţă de sentimentele altor persoane.  

• O capacitate mai mare de a-i ascultă pe ceilalţi. 

5. Managementul relaţiilor:  

• O mai bună capacitate de a analiză şi înţelege relaţiile.  

• O mai bună abilitate de a rezolva conflictele şi diferenţele de opinii.  

• O mai bună abilitate de a rezolva problemele într-o relaţie.  
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• Mai asertiv şi mai abil în comunicare.  

• Mai popular şi mai extrovertit; prietenos şi ataşat de semeni. 

• Mai apreciat de semeni. 

• Mai grijuliu şi mai atent. 

• Mai sociabil şi uşor de integrat în grupuri 

• Mai darnic, mai cooperant şi mai altruist. 

• Mai democratic în gândire şi în relaţiile cu oamenii. 

Este evidentă diferenţa dintre un simplu program de informare privind consecinţele 

consumului de droguri şi programele care vizează dezvoltarea inteligenţei emoţionale la copii 

şi tineri, formarea caracterului acestora şi promovarea autodisciplinei. De asemenea, nu este 

de datoria informatorilor să ofere această educaţie de bază – având în vedere că muncă lor va 

avea o influenţă minimă – însă ei pot ajută la dezvoltarea şi menţinerea unor astfel de 

programe de formare a caracterului. 

Este important ca în dezvoltarea unui program de prevenire să fie formulate 

obiective clare, consecvente, care au o bază ştiinţifică şi care se vor bucura de sustenabilitate. 

După cum se ştie, schimbarea de comportament pe care dorim să o provocăm prin 

implementarea unui program de prevenire, are la bază conştientizarea şi internalizarea 

valorilor. Aceasta din urmă, însă, nu poate fi provocată din exterior, deoarece valorile sunt 

strâns legate de emoţionalitate şi sentimente.  

Orice program de prevenire trebuie să ţină cont de faptul că atât efectele dorite de 

consumatorii de droguri, precum şi aşteptările acestora, cu privire la avantajele şi 

dezavantajele consumului drogurilor, angrenează emoţii puternice.  Transferul de cunoştinţe 

şi „re-educarea emoţională” sunt inseparabile. De aceea, este foarte important ca în 

planificarea programelor de prevenire să se cunoască următoarele componente active ale unui 

astfel de program (Goleman, 2007): 

Componente active ale unui program eficient de prevenire în şcoală 

 

 

Abilităţi 

emoţionale: 

• Abilitatea de a-şi identifica şi descrie propriile sentimente.  

• Abilitatea de a-şi exprima sentimentele. 

• Abilitatea de a aproxima intensitatea propriilor sentimente. 

• Abilitatea de a-şi controla propriile sentimente.  

• Abilitatea de a amâna recompensa. 

• Abilitatea de a-şi controla impulsurile. 

• Abilitatea de a reduce stresul.  

• Abilitatea de a face diferenţa între sentimente şi acţiuni. 
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Abilităţi 

cognitive: 

• Dialogul cu sine: purtarea unui „dialog interior”, ca modalitate 

de a trata o problemă sau o provocare şi de schimba sau de a-şi păstra un 

anumit comportament.  

• Observarea şi interpretarea semnalelor sociale – de ex. 

recunoaşterea influenţelor sociale asupra comportamentului şi analizarea 

propriului comportament, din punct de vedere al comunităţii, ca întreg. 

• Luarea de măsuri pentru a rezolva problemele şi a lua decizii – 

ex. controlarea impulsurilor, stabilirea obiectivelor, identificarea 

alternativelor şi anticiparea consecinţelor.  

• Înţelegerea punctelor de vedere diferite.  

• Înţelegerea normelor de comportament (ce este considerat sau 

nu a fi un comportament acceptabil)  

• O perspectivă pozitivă asupra vieţii.  

• Încredere în sine – ex. a nu avea aşteptări exagerate de la sine. 

 

 

Abilităţi 

comportamentale: 

Capacitatea de a comunica non-verbal: prin privire, expresie 

facială, intonaţie, gestică, etc.  

• Capacitatea de a comunica verbal: de a pune întrebări clare, de a 

reacţiona constructiv la critici, de a rezista la influenţe negative, de a-i 

asculta şi ajuta pe ceilalţi, de a lua parte ca egal, la grupuri pozitive. 

Drogurile fac parte astăzi din realitatea de lângă noi. Se spune că în toxicomanie se 

intra pe poarta durerii, a voluptății, a curiozităţii sau a disperării. Omul modern se droghează 

pentru obținerea unei senzații deosebite, a unei supra-activități psihice sau fizice, a unei 

destinderi prin euforie și visare; orientalul caută în drog anihilarea personalității, trecerea spre 

starea de vis și neant; sud-americanul găsește în drog miracolul care îi împiedică somnul, îi 

conserva puterea, îi suprima foamea.  

Indiferent de justificarea  pe care o atribuim consumului de droguri, această practică 

este o manifestare individuală sau colectivă de neadaptare.   
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CENTRELE DE INTERES 

 

Profesor de psihopedagogie specială Moldovan Lucreția Rodica 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2, Bistrița 

 

Proiect de activitate integrată 

Școala: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2, Bistrița 

Data: 20.03.2019 

Clasa: a II-a / DMU  

Tema activităţii: „Primăvara” 

Tipul activităţii:   Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

Timp alocat: 1 h 

Profesor de psihopedagogie specială: Moldovan Lucreția Rodica 

 

Activitatea didactică 

A. Centre de interes propuse/deschise: 

1. Artă: „Tablou de Primăvara”- pictură 

2.Matematică: „Copacul înflorit” 

3. Limba română: Bibliotecă - Poezii de primăvară 

4. Abilitare manuală: „Flori pentru buchetul Zânei Primăvara” 

 

B. Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, demonstrația, problematizarea, cubul, 

munca în echipă, munca individuală; 

Mijloace didactice: cărți de poezii, fișe / planșe de lucru, planșe cu imagini de primăvară, 

flori model, sârmă, hârtie creponată, lipici, carioci, markere, foarfeci, acuarele, pensule; 

Evaluare: formativă 

 

  1. Artă - „Tablou de Primăvara”- pictură 

a) Scopul activității: 

 sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la anotimpul primăvara, pe baza conţinutului 

unor imagini, prin discuții libere cu Rază de Soare, mesagerul Zânei Primăvara; 

 consolidarea priceperilor şi deprinderilor de folosire a unor tehnici artistice; 
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b) Obiective operaționale: 

 să răspundă corect la întrebările adresate despre anotimpul primăvara; 

 să traseze linii în duct continuu, în diferite poziţii, pentru a reda imaginea unor obiecte / 

plante / ființe în desene colective; 

c) Sarcina de lucru: Realizarea unui Tablou de Primăvară (planșă A3) 

d) Evaluarea activităţii: 

Cubul cu imagini de primăvară, fiecare faţă a lui având câte o sarcină,astfel: 

1) Descrie anotimpul primăvara (caracteristicile anotimpului). 

2) Compară anotimpul primăvara cu iarna. 

3) Asociază cuvântul primăvara cu alte cuvinte (cu sprijin). 

4)Analizează comportamentul copiilor, animalelor, plantelor în anotimpul 

primăvara. 

5) Aplică informaţiile dobândite despre primăvară pentru a descrie vremea în acest 

anotimp. 

6) Argumentează: „Copiii iubesc primăvara”(cu sprijin). 

  În finalul jocului cu cubul,copiii interpretează (pot să și danseze în timp ce cântă) 

cântece de primăvară: „Iarnă, să te duci cu bine!”, „Vine, vine primăvara”, 

„Copăcelul din grădină”etc. 

 

2. Limba română- Bibliotecă: Poezii de primăvară 

a) Scopul activității: 

 consolidarea deprinderilor de citire conștientă, corectă și cursivă și scriere corectă (în 

ritmul propriu de citire și scriere); 

 stimularea şi îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte noi; 

b) Obiective operaţionale: 

 să selecteze poezii specifice anotimpului primăvara; 

 să citească corect, expresiv una, două poezii de primăvară; 

 să aleagă o strofă semnificativă /reprezentativă pentru anotimpul primăvara (o strofă care 

le-a plăcut); 

 să scrie corect, lizibil strofa din poezia aleasă pe planșa de lucru; 

c) Sarcini de lucru:    1. Să selecteze poezii de primăvară din materialul pus la   

                                  dispoziție 

                                            2.Să citească poezii de primăvară 
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                                             3.Să scrie o strofă din poezia aleasă pe planșa de lucru 

 

d) Evaluarea activității: 

Să compună o strofă de poezie (alegând dintre cuvintele și expresiile scrise pe 

tablă), prin care să-și exprime încântarea și bucuria în fața renașterii naturii 

odată cu sosirea acestui minunat anotimp (cu sprijin). 

 

3. Matematică –  „Copacul înflorit”- -exerciții de adunare și scădere 

a) Scopul activității: 

 consolidarea priceperilor şi deprinderilor de calcul matematic; 

b) Obiective operaționale: 

 să aplice corect algoritmul de calcul în scris, în rezolvarea adunărilor/scăderilor, cu şi fără 

trecere peste ordin, cu numere naturale în concentrul 0 - 100; 

 să completeze răspunsul potrivit / corect pe planșa de lucru, în funcție de numărul înscris în 

interiorul frunzei/florii și care corespunde numărului exercițiului efectuat; 

c) Sarcini de lucru:  1. Să rezolve individual exercițiile de pe fișa de lucru 

                                2. Să compare și să verifice rezultatele individuale obținute în  

                                   cadrul grupului           

                             3. Validarea rezultatului corect de către liderul grupului 

                             4. Să scrie rezultatul potrivitîn interiorul frunzei/florii din  

copacul de primăvară de pe planșa de lucru  

 

 

d) Evaluarea activităţii:  

Compunerea unei probleme pornind de la un exercițiu ales din cele opt propuse pe 

planșa de lucru (cu sprijin). 

 

 4. Abilitare manuală: „Flori pentru buchetul Zânei Primăvara” 

a) Scopul activității: 

 sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la plante / flori specifice anotimpul 

primăvara; 

 consolidarea priceperilor şi deprinderilor de aplicare și utilizare a unor tehnici de lucru 

învățate; 
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b) Obiective operaționale: 

 Să folosească corect tehnicile de lucru învățate: tăiere, lipire, îndoire, înfășurare, răsucire; 

 Să îndoaie sârma dându-i o formă de oval (ca o petală de floare) 

 Să taie şi să lipească hârtia glasată pe suportul de sârmă pentru a realiza petala florii; 

 Să compună floarea din elementele realizate în etapele de lucru intermediare (Albăstrea  / 

Narcisă) 

c) Sarcina de lucru: Realizarea unei flori de primăvară (albăstrea / narcisă) pentru 

Zâna Primăvară (după model) 

d) Evaluarea activităţii: 

Alcătuirea unui buchet de flori (aranjament floral) pentru Zâna Primăvara prin 

alăturarea celor două flori realizate unor elemente florale deja existente și puse la 

dispoziția elevilor (cu sprijin). 
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STIMULAREA COMPORTAMENTULUI CREATIV PRIN 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE NONFORMALE DIN PALATE ȘI 

CLUBURI ALE COPIILOR 

 

Prof. Muntean Ancuţa Dorina 

Palatul Copiilor Baia Mare 
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DEMERS DE MOBILIZARE OROFACIALĂ                                                  

ÎN CAZUL TULBURĂRII DIZARTRICE 

 

Prof. Oana Alina 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare 

 

Alex are 13 ani, școlarizat la domiciliu, a fost diagnosticat cu distrofie musculară 

progresivă de la vârsta de un an și jumătate, are o vorbire greoaie și monotonă, ritm lent de 

vorbire cu voce nazală aspră, prozodia deficitară. 

Etapele demersului logopedic în tabloul patologicdizartric sunt similare cu cele ale 

terapiei logopedice clasice: etapa pregătitoare (sunt antrenate și dezvoltate preachizițiile), 

etapa emiterii sunetului, etapa diferențierii sunetului izolat emis, etapa consolidării sunetului, 

etapadiferențierii sunetului izolat emis, etapa consolidării sunetului, etapa diferențierii 

sunetului la nivel de silabe și cuvinte, etapa automatizării sunetului. Este important de reținut 

faptul că demersul terapeutic în cazul dizartriei urmărește dezvoltarea abilităților 

comunicaționale funcționale, mai ales în situația în care este cunoscută abilitatea crescută a 

dizartricilor de a reproduce structuri lingvistice date, precum și abilitatea coarticulatorie 

foarte scăzută a acestora, cu implicații semnificative în planul inteligibilității vorbirii. 

Pentru componenta motorie a limbajului se delimitează procedura de evaluare 

Diadochokinesis, prin care se pot evalua abilitățile motorii, articulatorii, precum și abilitățile 

coarticulatorii. Procedura constă în repetarea unei silabe sau asocieri de silabe într-o unitate 

de timp dată (de obicei 5 până la 15 secunde). Se consemnează numărul de silabe corect 

repetate. Silabele care pot oferi cele mai bune informații despre abilitățile articulatorii ale 

persoanei cu dizartrie sunt „puh”, „tuh”, „cuh” și asocierile acestora „puhtuhcuh”, (Cardeiro, 

2005). Structurile care pot fi utilizate sub forma acestei metode pot fi diverse alte silabe: 

„pa”, „ta”, „ca” sau chiar cuvinte familiare: „pata”, „data”. Această probă este utilizată și în 

cazul adulților.  

Pentru evaluarea componentei respiratorii și fonatorii se recomandă utilizarea testului 

timpului maxim de fonație TMF și a testului S-Z. 

Valoarea TMF reprezintă timpul în care o emisie vocală poate fi susținută pe o 

singură expirație fonatorie după o inspirație maximă. Limita inferioară de la care se consideră 

TMF patologic este de 15 secunde pentru bărbați și 10 secunde pentru femei (Bodea Hațegan, 

2013). Testul S-Z oferă date despre activitatea corzilor vocale prin raportarea timpului maxim 
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alocate pronunției literelor S și Z pe o singură expirație. Cu cât valoarea testului S-Z se 

îndepărtează de 1, cu atât sunt delimitate mai multe tulburări la nivelul actului fonator (Bodea 

Hațegan, 2013). 

Caracteristicile tabloului dizartric delimitează direcțiile terapeutice: 

- Intervenția în plan motor; 

- Intervenția în plan respirator; 

- Intervenția în plan fonator; 

- Intervenția în plan articulator. 

Toate aspectele mai sus menționate privesc componenta lingvistică, comunicațională. Un 

aspect important pe care terapia limbajului adresată copilului sau adultului care prezintă 

dizartrie, este și aspectul cognitiv.  

Intervenția în plan motor 

Obiective: 

- Dezvoltarea conduitelor motorii de bază (mers, prehensiune, mișcări de rotație, de 

supinație și pronație); 

- Dezvoltarea musculaturii fine (față, limbă, buze, mandibulă, văl palatin, musculatura 

laringiană, digitală, manuală); 

- Dezvoltarea abilităților de coordonare musculară (ochi, picior, mână). 

În vederea atingerii acestor obiective se pot desfășura activități sub formă de joc în cazul 

copiilor. În cazul adulților, exercițiile pot fi demonstrate de terapeutul care oferă și explicații 

în vederea asigurării realizării lor, adultul dizartric făcând exercițiile acasă, singur. 

Intervenția în plan respirator 

Tulburările  de respirație însoțesc majoritatea formelor de dizartrie, acestea sunt diferite 

în funcție de gravitatea acesteia și de particularitățile cazului. 

Obiective: 

În cazul unei tulburări extrapiramidale unde pot să apară o serie de mișcări involuntare, 

manifestate chiar și în plan motor, se va urmări: 

- Creșterea controlului asupra mișcărilor respiratorii; 

- Eliminarea dischineziilor respiratorii; 

- Dezvoltarea capacităților de prelungire a actului expirului și inspirului; 

- Dezvoltarea abilităților de coordonare a musculaturii în actul respirator; 

- Creșterea volumului respirator; 
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- Creșterea preciziei respiratorii. 

Tulburarea ataxică (cerebeloasă) presupune formularea următoarelor obiective în vederea 

dezvoltării abilităților respiratorii: 

- Intensificarea coordonării în actul respirator; 

- Creșterea volumului respirator; 

- Formarea unui ritm respirator funcțional; 

- Asigurarea respirației profunde, costoabdominale. (Bodea Hațegan, 2013). 

În aceste cazuri se pot face exerciții de gimnastică respiratorie care vor fi integrate în 

cadrul ședințelor. Acestea pot fi combinate cu exerciții pentru antrenarea abilităților 

motorii. 

- Din poziția de drepți, se inspiră când se duc ambele mâini înainte și înapoi, descriind 

un cerc în jurul capului și se expiră odată cu revenirea capului în poziția inițială. 

- Din poziția de drepți, cu mâinile lipite de corp, se inspiră odată cu îndoirea coatelor și 

apropierea lor la spate și se expiră odată cu revenirea în poziția inițială. 

- O mână se lipește de spate sub omoplat, iar cealaltă se duce după cap și se inspiră. În 

timpul expirului se revine la poziția inițială. 

- Cu mâinile întinse se prind capetele unui băț și se ridică deasupra capului, inspirând. 

În timpul expirului se revine la revine la poziția inițială. 

- Bățul se prinde la spate cu coatele. În timpul expirului bățulse strânge cu coatele și se 

presează spatele, stimulând participarea abdomenului. 

- Realizarea de inspirații adânci urmate de expirații puternice și prelungite, fiind 

însoțite de mișcări de extensie a coloanei vertebrale, prin aplecarea în spate a 

trunchiului și ridicarea brațelor. De asemenea, pot fi executate și mișcări care 

micșorează cavitatea toracică prin aplecarea în față a corpului și a mâinilor. 

- Din poziția în picioare cu mâinile pe șolduri, se vor efectua două sărituri ca mingea, în 

timpul cărora se vor face două mișcări de inspirație. În continuare, pe următoarele 

două sărituri se va ține respirația, iar pe alte două sărituri se va realiza expirația. 

- Inspirație  scurtă și profundă pe nas; expirații lungi cu căderea mâinilor și a umerilor. 

În expirație se pot aduce membrele superioare înainte, pe piept sau exercițiul poate fi 

lucrat și în poziție culcat pe spate. 

- Inspirație profundă mirosind o floare, în expirație floarea este ușor îndepărtată de nas, 

toate mișcările fiind însoțite de mimică facială corespunzătoare. (Bodea Hațegan, 

2013)  
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Intervenția în plan fonator 

Obiective: 

- Dezvoltarea musculaturii tractului fonator; 

- Dezvoltarea abilităților de creștere a presiunii subglotice; 

- Emiterea vocii pe frecvențe adecvate vârstei, statutului social, genului și nevoilor 

comunicaționale; 

- Dezvoltarea abilităților de control ale intensității vocii; 

- Eliminarea spasmelor/dischineziilor fonatorii; 

- Creșterea flexibilității vocii prin asigurarea unui ritm fonator adecvat; 

- Dezvoltarea abilităților de control al actului fonației, prozodiei (prelungirea emiterii 

vocii, alternarea prelungirii emiterii vocii, cu pauze); 

- Coordonarea mișcărilor respiratorii, a celor fonatorii și articulatorii. 

Vocea se emite și se modelează cu ajutorul vocalei „a” apoi cu alte vocale și consoane (care 

pot fi prelungite). 

Mai întâi se pronunță vocala „a”, prelungit (aaaaaaaaaaa), scurt (aaa), cu pauze alternative 

(aaaaaaaaaa pauză aaa pauză aaaaa pauză). Apoi se insistă asupra articulării vocii în registre 

de tonalități diferite („a” înalt, „a” grav, „a” neutral), cu intensități diferite („a” rostit în 

șoaptă, situație în care presiunea subglotică crește, musculatura aparatului fonoarticulator se 

tensionează și se facilitează articularea sunetului, „a” rostit cu voce tare, „a” rostit cu o 

intensitate moderată a vocii). 

Ca exemplu de ședință pentru stimularea prozodiei: 

Accentuarea cuvântului -cheie într-o propoziție, de ex.:  

- EU nu vreau pâine. 

- Eu NU vreau pâine. 

- Eu nu VREAU pâine. 

- Eu nu vreau PÂINE. 

Coborârea sau ridicarea tonului vocii, jocul cu întrebări și răspunsuri, de ex.: 

- Mi-ai văzut ochelarii? 

- Îi ai pe cap. 

- Poți să mă ajuți? 

- Acum nu am timp. 

Încetinirea vorbirii prin rularea cuvintelor, pornind de la cuvinte scurte, ajungându-se la 

propoziții, de ex.: 
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- Pâi-ne …..îmi pla-ce pâi-ne….îmi pla-ce pâi-nea 

Vorbirea care urmează ritmul metronomului. 

Intervenția în plan articulator 

Nivelul pronunției sunetelor izolate 

În cele mai multe cazuri de dizartrie, nivelul scăzut al inteligibilității vorbirii este dat de 

abilitățile articulatorii deficitare. Aceste persoane întâmpină o serie de dificultăți în 

articularea, în special, a consoanelor explozive, din cauza faptului că acestea facilitează 

producerea spasmului articulator, explozia nu poate fi asigurată în cazul tulburărilor flasce, 

caracterizate prin hipotonie musculară, articularea explozivelor implică și un grad crescut de 

concentrare a undei de aer, precum și o coordonare fină a aparatului fonoarticulator astfel că 

explozivele pot fi deficitar structurate și în cazul tulburărilor ataxice (cerebeloase). 

 Fricativele, în special siflantele și șuierătoarele, pot fi foarte afectate în contextul 

hipertoniei musculare, în contextul tulburării dizartrice spastice, din cauza incapacității de 

coordonare fină a aparatului fonoarticulator și de eliminare continuă a undei de aer expirat. 

Slaba coordonare musculară și hipotonia musculară conduce la scăderea capacității efortului 

articulator, cu consecințe în planul articulării siflantelor și șuierătoarelor. Lipsa unei fine 

coordonări a componentelor aparatului fonoarticulator poate afecta și pronunția fricativelor. 

 O situație distinctă poate fi identificată în cazul consoanei „h”, atunci când este afectat 

nervul glosofaringian. Astfel, în această situație articularea sunetului „h” se realizează cu 

foarte mare dificultate, din cauza capacității musculare deficitare de la nivelul faringian și de 

la nivelul rădăcinii limbii. 

 În condițiile în care atât explozivele, cât și fricativele pot fi substanțial afectate, 

emiterea africatelor poate fi și ea substanțial influențată. 

Pronunția consoanei lichide „l” poate fi afectată și atunci când este deficitară 

musculatura nervului hipoglos. Forma prin care acest sunet poate fi afectat este de tipul 

unilateralizării pronunției. Consoana vibrantă „r” este afectată în mod substanțial, în toate 

contextele patologice dizartrice, din cauza particularităților articulatorii ale acesteia, 

particularități care presupun un tonus muscular lingual foarte bun, o coordonare funcțională a 

tuturor componentelor aparatului fonoarticulator, eliminarea tuturor spasmelor și 

dischineziilor.  

Pronunția sunetelor vocalice este mult mai puțin influențată decât cea a consoanelor. Vocala 

„i” poate fi influențată, cel mai mult, din cauza înălțimii acesteia, în condițiile în care 

dizartricul concentrează cu mare dificultate unde de aer expirator. De asemenea, vocalele 
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labiale, rotunjite „o” și „u” pot fi foarte mult afectate, în condițiile în care este afectată 

funcționalitatea musculaturii faciale, labiale și mandibulare. Deopotrivă, afectarea 

musculaturii faciale și mandibulare poate influența semnificativ și articularea sunetelor 

vocalice „e” și „i”. 

 Nivelul coarticulator 

 Tulburările articulatorii sunt mult mai reduse, prin comparație cu numărul tulburărilor 

coarticulatorii. Din cauza nevoii de coordonare foarte fină a aparatului fono-articulator, 

situație aproape imposibil de efectuat de către persoanele dizartrice, apar o serie de tulburări 

ale pronunției coarticulate. 

 Se remarcă intensificarea gradului de severitate a dificultăților de coarticulare, în 

condițiile în care se coarticulează: 

- Grupuri consonantice: „gr”, „fl”, „bl”, „pr”, „str”, „cl”, „sl”, „pt”, „tr”, „mn”, „bd”, 

„cr”, „dr”, „sc”, „fr”, „st”, „br”, „vr”, „șt”. 

- Diftongi (fie diftongi ascendenți „oa”, „ia”, „ea”, „ua”, „ie”; fie diftongi descendenți 

„ai”, „ei”. 

- Triftongi „ioa”, „eoa”. 

- Structuri care conțin hiat „aortă”, „ie”, „aerisit”, „hiat”. 

Terapia se inițiază pe voce șoptită, modelele articulatorii și coarticulatorii fiind extrem de 

importante. 
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PSIHOMOTRICITATE-TERAPIE PRIN ARTA CIRCULUI 

 

Profesor-Educator Ioana Oancea 

 C.Ş.E.I. ,,Dumitru Ciumăgeanu”  Timişoara 

 

Psihomotricitatea este o funcţie complexă care integrează şi conjugă elemente motorii 

şi psihice care determină reglarea comportamentului individual, incluzând participarea 

diferitelor procese şi funcţii psihice, asigurându-se execuţia adecvată a actelor de răspuns la 

diferite situaţii-stimul.  

Are drept elemente componente: schema corporală, lateralitatea, conduitele motrice de bază, 

organizarea, orientarea şi structura spaţio-temporală, percepţia  şi reprezentarea mişcării. 

 O modalitate de dezvoltare a psihomotricității o reprezintă  terapia prin arta circului. 

 

TERAPIA PRIN JONGLERIE  

Jongleria este o formă utilă de educație: dezvoltă coordonarea mișcărilor  

și echilibrul, faciliteazã comunicarea, colaborarea și dezvolta spiritul de echipă și de 

competiție. 

 Istoria Jongleriei este o artă veche de peste 4000 de ani, cunoscută în Mesopotamia, 

Egipt și China Antică. Dacă la origine jongleria era practicată numai de acrobați, clowni și 

saltimbanci pregătiți special, în ultimele câteva decenii ea a caștigat teren atât printre amatori, 

dar și printre terapeuți. 

 În România ea a fost practicată, mai ales, ca parte componentă a spectacolelor de circ 

și divertisment, însă, mai nou, se pune accent pe rolul ei psihoterapeutic. Astfel, rezultatele 

benefice ale jongleriei asupra condiției fizice și mentale au fost remarcate destul de rapid. 

Psihologii și medicii care practică sau lucrează cu copii cu cerințe educative speciale sau cu 

dizabilități n-au întârziat să analizeze efectele acesteia, potrivit specificului profesiei lor.  

 

Dintre rezultatele cele mai importante menționăm: 

 Psihologii au descris jongleria ca pe „o erupție a emisferei cerebrale  

drepte în programul celei stângi”, subliniind stimularea inteligenței spațiale (prin vizualizarea 

traiectoriilor), a celei muzicale (prin ritmicitate), și a celei kinestezice (prin rotație, aruncare 

și prindere).  

 Profesorii au observat, la rândul lor, influența jongleriei asupra  
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motricității fine la copii, având ca efect ameliorarea și accelerarea învățării cititului și a 

scrisului de mână.  

 Studiile au arătat că la copiii cu tulburări de învățare (dislexie, sindrom de  

deficit de atenție, hiperactivitate), jongleria duce la scăderea nivelului de anxietate și 

emotivitate, creșterea răbdării, ambiției și capacității de concentrare, precum și ameliorarea 

comportamentului.  

 Jongleria este o formă utilă de educație: dezvoltă coordonarea mișcărilor  

și echilibrul, faciliteazã comunicarea, colaborarea și dezvolta spiritul de echipă și de 

competiție. S-a dovedit a fi un exercițiu util în recuperare, kinetoterapie și fizioterapie; 

sporește mobilitatea articulațiilor, îndemânarea și precizia, dezvoltă și întreține musculatura 

(inclusiv cea a inimii și ochilor), provoacă scăderea tensiunii și a stresului.  

 Recent, specialiști de la Universitatea din Regensburg, Germania au 

descoperit și publicat în revista Nature alte efecte ale jongleriei: pe lângă antrenarea 

musculaturii, s-a observat creșterea masei cenușii a creierului, prin producerea de noi 

neuroni, în special în zonele corticale responsabile de actele motorii, vizuale, tactile, 

vestibulare, a zonelor de conexiune dintre aceste arii corticale, ceea ce duce la o remarcabilă 

îmbunatațire a coordonării vizual-motorii, la dezvoltarea în general a tuturor simțurilor 

implicate (tactil, kinestezic, vizual, vestibular), la însușirea unor scheme speciale de mișcare. 

„ Creierul pus în situația de a achiziționa deprinderi complicate, cum este jongleria, își 

schimbă forma și structura. Zonele cerebrale implicate își măresc suprafața, ceea ce ne duce 

la ipoteza regenerării creierului. Acest fapt deschide perspective incredibile în tratamentul 

afecțiunilor cerebrale și al efectelor îmbătrânirii” mentionează dr. Arne May, co-autor al 

studiului  

 În autism, jongleria poate înlocui comportamentul stereotip-repetitiv cu   

abilitățile ei specifice.  În concluzie, putem menționa că printre aspectele fizice și 

mentale pe care  

jongleria le dezvoltă sau le recuperează se mai numară, concentrarea și coordonarea 

neuromotorie, viteza de reacție, reflexele, agilitatea, inventivitatea, vizualizarea spațială, 

bilateralitatea, încrederea în propria persoană și buna dispoziție.  

Ca atare, jongleria se poate asocia terapiilor corectiv-compensatorii în afecțiuni: 

neurologice, deficiențe mintale, sindrom Langdon-Down, tulburări de comportament 

(ADHD, tulburări obsesiv-compulsive), tulburări de vorbire, tulburari nevrotice (boala 

ticurilor, balbismul, anxietatea, depresia, fobiile), tulburări psihice (schizofrenia în copilărie 
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și adolescență), diverse forme de paralizii și pareze, surditate sau tulburarile 

afective/emoționale. 

Tehnicile de „Terapie prin jonglerie – Arta circului” sunt multiple, pornind de la 

jongleria cu eșarfe, mingi, inele, bastoane sau „diablo” putem continua cu tricicletă, 

monociclu, etc. 

Vom prezenta pe scurt 3 tehnici, care sunt utilizate cel mai frecvent de copiii 

Centrului nostru: 

 

1. Jongleria cu mingi 

Mingile sunt speciale, umplute cu semințe de in și învelite într-un material moale 

(mușama); sunt preferate celor obișnuite deoarece nu se rostogolesc ușor, nu sar și sunt ușor 

de prins și controlat. Elevii cu care se lucrează încep cu o minge aruncată și prinsă cu aceeași 

mână, apoi aruncată dintr-o mână în alta.  

1.Înălțimea de aruncare este scurtă, pâna la nivelul ochilor.  

2. Prinderea se face mai mult pasiv, lasând mingea să cadă în palma semideschisă. După 

dobândirea abilității de a arunca și prinde o minge se trece la lucrul cu două mingi. Se aruncă-

prinde simultan, apoi alternativ: când mingea 1 ajunge la nivelul feței, se aruncă mingea 2.  

3.Aruncarea se face încrucișat, mâna dreaptă prinde mingea aruncată de mâna stângă și 

invers.  

4.După ce se realizează cu succes aruncarea-prinderea celor doua mingi, se trece la jongleria 

cu trei mingi sau chiar patru.  

De asemenea, se pot jongla două mingi cu o singură mână, fie făcându-le să descrie 

cercuri în aer, fie aruncându-le alternativ pe verticală. Este important ca ambele mâini să 

ajungă la același grad de dexteritate.  

 

2. Jongleria cu farfurii 

Sunt utilizate farfurii din plastic, ușoare, de diferite culori.  

1.Ele au pe dos o bordură, iar pe marginea lor interioară se sprijină vârful unui bâț (lungime 

50- 60 cm, de lemn, cu vârf ușor ascuțit).  

2. Se efectuează rotații ușoare la început, apoi din ce în ce mai ample, până când farfuria se 

rotește cu viteză asezandu-se la orizontală. 

 3. Se mută vârful bățului în scobitura din centrul farfuriei, fără a o scăpa. La o viteză mare de 

rotație farfuria este stabilă, iar durata mișcării se poate prelungi câteva minute. 
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4. Bățul poate fi înclinat, trecut dintr-o mână în cealalta sau se poate da unei alte persoane. 

5. Farfuria poate fi aruncată în aer și prinsă din nou în varful bățului. Este o formă de 

jonglerie simplă și ușor de executat, dar foarte interesantă, mai ales în combinație cu 

echilibristica sau clowningul. 

 

3. Jongleria cu „diablo” 

Se folosesc două bețe legate între ele cu o sfoară și un mosor din plastic.  

1.Se poziționează mosorul pe sfoară la nivelul solului. 

2. Prin mișcări ușoare (dreapa/stânga; stânga/dreapta) îl echilibrăm, astfel încât să îl putem 

ridica.  

3.Ridicăm bețele paralel la nivelul antebrațelor, astfel încât să putem echilibra mișcarea tot 

mai rapidă a mosorului.  

4.La o viteză mare de balans, când mosorul este bine echilibrat, acesta poate fi aruncat în aer, 

va cădea exact pe suport dacă ținem ața cât mai întinsă în poziție orizontală.  

Această tehnică de jonglat poate fi realizată atât individual, cât și în pereche. 

Combinând diferite mișcări putem realiza o imagine „spectaculoasă”. 
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ATITUDINEA  CORECTĂ  A CORPULUI 

 

Profesor Kinetoterapeut  Pașca Victoria 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare 

 

       Fiecare individ prezintă o configurație fizică particulară, rezultat al interacțiunii 

mai multor factori, precum sunt: ereditatea, mediul social, mediul fizic etc. Configurația 

fizică cuprinde urmatoarele trei elemente:  atitudinea corpului;  creșterea corpului;  

dezvoltarea organismului. 

Atitudinea corpului este o funcție a aparatului locomotor și a sistemului 

nervos,caracterizată de rapoarte constante de echilibru și stabilitate între segmente și corp pe 

de o parte și între corpul întreg și mediu pe de altă parte (A. Ionescu).  Segmentele corpului 

sunt dispuse pe o linie cranio-caudală, cu o înclinare înainte de 5
o 
față de verticală.   

       Atitudinea corpului nu trebuie confundată cu construcția lui, iar din acest punct de 

vedere, oamenii pot fi înalți sau scunzi, robuști sau mai puțin robuști etc. Abaterile de la 

atitudinea normal le vom numi atitudini deficient, care pot fi ale segmentelor sau ale 

întregului corp. 

Creșterea corpului  reprezintă acumulările cantitative în înălțime,care încep o dată cu 

naștera și continuă până la terminarea osificării ultimilor puncte ale scheletului. Tot aici intră 

și creșterea în greutate care este un proces continuu, care nu se desfășoară în același ritm și în 

aceleași proporții cu creșterea în înălțime.  

      În timpul perioadei de creștere se pot întâlni abateri de la normal, unele în exces, altele 

prin insuficiență sau întârziere. 

Dezvoltarea organismului, ultimul element al configurației fizice, cu o sferă foarte 

largă, include o sumă de aspecte de ordin morfologic, fiziologic, psihologic și fizic. 

Dezvoltarea fizică cuprinde armonia și proporționalitatea corpului, dezvoltarea calitativă a 

musculaturii, a indicilor calitativi ai actelor motrice cu suportul lor fiziologic. 

      Cunoscând aceste elemente ale configurației fizice, putem să observăm și să apreciem 

atitudinea, creșterea și dezoltarea copiilor. La examenul somatoscopic pot ieși în evidență 

deficiențe fizice,de creștere sau de dezvoltare. Printre deficiențele fizice se va face distincție 

între atitudinile deficiente și deficiențele morfologice propriu-zise,globale sau segmentare. 

       Dintre cauzele care favorizează instalarea deficiențelor fizice enumerăm: 

- lipsa autocontrolui permanent al atitudinii corpului și segmentelor în diferite poziții 

sau acte motrice. 
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- poziții incorecte; 

- rahitismul din mica copilărie se manifestă prin deficiențe fizice localizate 

preponderent la torace și abdomen; 

- creșterea bruscă în înălțime fără o creștere în aceeași proporție a diametrelor și 

perimetrelor corpului; 

- scăderea acuității unor analizatori, în special al celui vizual și al celui auditiv, 

favorizează instalarea unor deficiențe mai ales la nivelul coloanei vertebrale,în 

segmental său dorsal, mai des întâlnite fiind cifozele; 

- boli organice,osteoarticulare,vindicate clinic,dar fără să se fi instituită și o recuperare 

funcțională oportună și corespunzătoare. 

Analizând cauzele care favorizează deficiențele fizice ale școlarilor scoate în evidență       

faptul că majoritatea lor sunt de cauză funcțională,având ca element esențial al mecanismului 

de producer dezechilibrul funcțional între grupele muscular agoniste și antagoniste,care 

mențin corpul și segmentele în raporturi constant de echilibru și stabilitate.(A. Ionescu)  

Cunoașterea acestui aspect este foarte important deoarece se poate include sarcina 

prevenirii și corectării deficiențelor fizice ale școlarilor în cadrul orelor de educație fizică. 

Educarea funcției de atitudine se bazează pe două principii: 

- formarea reflexului de atitudine corectă prin care se efectuează autocontrolul poziției 

corpului și segmentelor sale; 

- dezvolarea grupelor muscular ca organe efectoare care asigură păstrarea atitudinii corecte în 

acțiuni statice și dinamice. 

Ambele căi au o importanță egală în formarea atitudinii corecte pentru că se află într-o 

strânsă corelație:  

-  reflexul de atitudine nu poate fi menținut cu o musculatură hipotonică; 

- musculatura puternică nu asigură o atitudine corectă fără educarea reflexului de atitudine. 

Educarea și păstrarea atitudinii corecte a corpului nu este posibilă fără concursul 

permanent al sistemului nervos central și periferic, care contribuie la formarea unui adevărat 

simț al atitudinii. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI PLASTICE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVILOR CU CES 

„Fiecare copil este un artist. Problema este cum sa ramana artist si dupa ce creste." 

Pablo Picasso 

Prof. Petraș- Conț Rodica 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare 

 

„Lumea e colorată! O lume fără culori n-ar fi numai tristă, ci ar părea moartă. Îţi dai 

seama gândindu-te doar la marea deosebire între o zi de vară însorită, scăldată în cerul 

albastru şi smălţuită cu flori şi o zi de toamnă târzie  - ploioasă, mohorâtă – când totul e 

dominat de cenuşiu.” 

 Şi totuşi, chiar în trista înfăţişare a naturii ce se pregăteşte de iarnă există culori, chiar 

dacă sunt reduse la o gamă cromatică restrânsă ocru - cenuşiu. Total lipsit de culoare e numai 

întunericul absolut. O cât de slabă rază de lumină naşte culori; de lumină depinde existenţa 

culorilor. Lumina este chiar izvorul lor. 

 Culorile au stat, în cea mai mare măsură, la baza cunoaşterii lumii de către oameni. 

Unii învăţaţi au dovedit chiar, că omul percepe mai întâi culoarea, apoi forma 

obiectelor.”Culoarea aduce bucurie sau întristează, vindecă răni sufleteşti, depresii, dezvoltă 

inteligenţa şi imaginaţia, asigură un randament superior în muncă, înlătură oboseala şi 

creează o bună dispoziţie. Cu ajutorul culorilor putem să ne cunoaştem mai bine 

personalitatea.” Problema necesităţii limbajului plastic a căpătat o dimensiune artistică, o 

expresie esenţială a personalităţii, care nu este doar o moştenire genetică ce se anunţă din 

prima copilărie, ci o şansă de echilibrare fizico – psiho - comportamentală.  

Ca activitate, a cărei desfăşurare ţine de o retortă ce nu poate fi decât atelierul, 

educaţia „prin limbajul artei” reclamă şi o nouă formă de organizare, superioară lecţiei, 

datorită faptului că este o activitate prin excelenţă practică, cu următoarele caracteristici: 

 permite prin exersare vizual-manuală, evaluarea maximă a potenţelor creatoare ale 

fiecărui elev; 

 oferă posibilitatea încercării diferitelor tehnici şi procedee tehnologice din toate 

artele; 

 întemeiază o relaţie adecvată cu natura, cu ambianţa, în sensul în care Leonardo 

da Vinci recomanda „să nu se copieze natura, ci să se lucreze în spiritul ei”; 
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 implică deliberat toate individualităţile în probleme de transformare estetică a 

ambientului; 

 respectă ritmul de lucru al fiecărui individ; 

 creează posibilitatea unei stimulări sinestezice prin exersări active, favorizând 

autoinstruirea. 

La copii cu C.E.S.,se înregistrează o dereglare accentuată în dezvoltarea personalității 

ca urmare a funcționării deficitare a mecanismelor de adaptate și de integrare ale acestuia la 

mediul socio-cultural. Maturizarea personalității este influențată de insuficienta dezvoltare 

cognitivă, motivațional-afectivă și volitivă. E. Verza susține posibilitatea modelării 

personalității deficientului mintal, în anumite limite, prin intermediul procesului educativ și 

recuperator-compensator.  

Fără o influență educațională adecvată, elevul cu cerințe educative speciale resimte 

decalajele și conștientizează diferențele cu un puternic impact asupra sferei afective a 

personalității. Acesta este capabil să-și însușească deprinderi sociale, însă sunt extrem de 

vulnerabile la influența mediului înconjurător și pot performa defectuos.  

Este important pentru un copil deficient mintal cu deprinderi minim funcționale de 

scris-citit, calcul aritmetic și comunicare verbal-orală, să-și însușească un comportament 

civilizat care săi permită adaptatea la mediul social și acceptarea lui de către semeni. 

Personalitatea elevului cu cerințe educative speciale poate fi valorizată prin dezvoltarea 

creativității, utilizând diferite tehnici de lucru, în cadrul orelor de educație vizulă.  

Noi, ca specialiști, suntem obligați să căutăm în permanență metode și tehnici de lucru 

pentru a-i determina să se cunoască mai bine, să se accepte, să își formeze o imagine de sine 

reală astfel încât să își conștientizeze propriile posibilități și să se autoaprecieze.  

În cadrul orelor de educație vizuală se folosesc diferite tehnici de lucru cu ajutorul 

cărora elevii,pot să creeze produse care să le ofere satisfacție, încredere în posibilitățile de 

acțiune cu implicații benefice asupra dezvoltării personalității. Tehnicile de lucru folosite în 

cadrul orelor de educație vizuală,urmăresc următoarele obiective:  să crească încrederea în 

sine a elevilor cu C.E.S., să le dezvolte stima de sine, să încurajeze altruismul și sinceritatea, 

să stimuleze concentrarea, perseverența și spiritul de observație,îmbunățățirea abilităților de 

comunicare. 

 Prin produsele create, elevii îsi exprimă emoțiile ,simțul estetic,  potențialului creativ. 

Hârtia este des utilizată ca și material de lucru în tehnicile de lucru cu elevii cu C.E.S. Hârtia 

este un material accesibil tuturor, ușor de procurat și care nu impune costuri materiale prea 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

170 

mari. Se poate folosi carton, hârtie creponată, hârtie colorată, chiar și resturi reciclate: hârtie 

de ambalat, pungi de cadouri, ziare vechi, reviste vechi, cutii de caron, etc. Dintre tehnicile de 

lucru aplicate exemplific câteva:  

Tehnica colajului realizat din diferite tipuri de hârtie ruptă. Folosind această tehnică 

s-au decorat diverse cutii din carton care au fost folosite pentru depozitarea creioanelor, a 

cărților sau a instrumentelor de lucru mai mici pentru a păstra ordinea la locul de muncă.  

Cu această ocazie elevii au învățat că pot transforma obiecte care nu mai sunt utile 

nimănui în lucruri folositoare și atractiv decorate cu care pot înfrumuseța spațiul ambiental. 

Tehnica de țesere cu fâșii de hârtie Tehnica țeserii cu fâșii de hârtie este o tehnică 

simplă dar cu rezultate spectaculoase. Datorită acestui lucru este foarte îndrăgită de către 

copii.  

Aplicarea acestei tehnici solicită în mod special atenția, deoarece copiii trebuie să 

urmărească un anumit model în împletirea fâșiilor de hârtie. 

Tehnica Quilling- procedeul rulării hârtiei Această tehnică pe lângă faptul că 

dezvoltă abilitățile motrice și îndemânarea, pune accent și pe atenție și concentrare, fiind o 

modalitatea excelentă de relaxare, de petrecere a timpului liber prin crearea de obiecte 

decorative care stimulează creativitatea, imaginația și simțul estetic. 

Tehnica șervețelului este o tehnică simplă dar cu rezultate impresionante. Constă în 

decorarea într-un mod inedit a unui obiect cu ajutorul șervețelului. Se pot înfrumuseța diverse 

obiecte sau pur și simplu se pot înnoi cele mai vechi: obiecte din lemn, sticlă, ipsos, carton. 

Frumusețea și unicitatea tehnicii este dată de diversitatea culorilor și imprimeului de pe 

șervețel. Acesta se poate folosi în întregime sau se decupează doar partea dorită din el. 

Tehnica origami este o metodă de împăturire a hârtiei colorate pentru a crea diferite 

creaturi, obiecte sau forme decorative abstracte. Acestea variază ca și complexitate, de la 

câteva împăturiri până la modele care cer multă răbdare fiind nevoie de parcurgerea mai 

multor pași în efectuarea lor. 

Scopul folosirii acestor tehnici de lucru constă în  ameliorarea problemelor cu care se 

confruntă elevii: timiditatea, labilitatea emoțională, nervozitatea accentuată, hiperactivitatea, 

incapacitatea de exprimare verbală a dorințelor, sentimentelor, trăirilor; eliberarea de tensiuni 

și anxietăți acumulate, stres, sentimente negative; stima de sine și respectul față de sine 

reduse și  contribuie la afirmarea, cunoașterea și stimularea potențialului creativ al elevilor cu 

cerințe educative speciale, la formarea gustului pentru frumos, la creșterea capacității de 

exprimare a gândurilor și sentimentelor în mod artistic, la cultivarea simțului estetic. 
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Concluzionez că personalitatea copiluluicu C.E.S., poate fi influențată de mediul 

școlar și social în care învață și trăiește dacă este supus unui program personalizat care să-l 

ajute să depășească eșecurile și să evolueze.  
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MOTIVAŢIA ÎNVĂŢĂRII LA ELEVII CU CES 

 

Prof. Petrişor Roxana Ioana 

Centrul Şcolar De Educaţie Incluzivă Baia Mare 
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CAMPANIA ”DONEAZĂ SÂNGE PENTRU A SALVA O VIAȚĂ!” 

Prof. Georgiana Petreuș 

Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare 

 

"Cea dintâi și singura datorie esențială a omului este caritatea, adică o neobosită 

justificare a bucuriei existenței."  

Mircea Eliade 

 

Educația non-formală constă într-o îmbinare a practicilor educaționale, care nu sunt 

incluse în sistemul formal de educație. Activitățile de învățare non-formale sunt create pentru 

a răspunde nevoilor, aspirațiilor și intereselor tinerilor, bazându-se pe voluntariat și centrate 

pe elevi. Metodele utilizate în această formă de educație sunt foarte diverse și se bazează în 

principal pe crearea unor medii sănătoase de încredere și schimb de experiențe. Acest tip de 

educație oferă un plus de valoare tinerilor și societății.  

Inliteratura de specialitate, educația non-formală este văzută ca formă "ideală" de 

educație, mult mai bună decât educația formală. Voluntariatul joacă un rol indispensabil și 

capital în învățarea pe tot parcursul vieții. In România procentul persoanelor implicate în 

voluntariat este scăzut, doar 18%, sub media europeană, conform ultimului Eurobarometru 

realizat în 2011. Legea Voluntariatului (legea numărul 78/2014) recunoaşte voluntariatul ca 

experienţă profesională, fapt ce ajută foarte mulţi tineri să îşi găsească mai uşor locuri de 

muncă, să fie mai deschiși cu sine și cu cei din jur, să relaționeze cu persoanele aflate în 

dificultate, să învețe să ofere fără aaștepta nimic în schimb. 

In Colegiul Național ”Vasile Lucaciu”, având un număr mare de elevi deschiși pentru 

nou, pentru non-formal, pentru extrașcolar, am inițiat multe campanii și proiecte de 

voluntariat și caritate, care s-au rezumat la strângeri de fonduri pentru diferite cauze sociale, 

realizarea de produse hand-made pentru a fi donate, oferirea de cadouri copiilor din familii 

nevoiașe, donări de sânge.  

Campania ”Donează sânge pentru a salva o viață!” s-a născut din dorința de a face o 

schimbare în rândul elevilor colegiului nostru, de a forma tineri, care prin voluntariat și 

implicare civică să contribuie la o societate dreaptă, bazată pe valori, pe solidaritate. 

Totul a început într-o fatidică noapte de vineri, 30 octombrie 2015, în clubul Colectiv 

din București...Evenimentul, în care și-au pierdut viața prea mulți tineri de vârsta elevilor ai 

căror dirigintă eram, clasa a XI-a atunci, au venit cu ideea de a dona sânge pentru a ajuta la 
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salvarea vieții supraviețuitorilor. Așadar, după o informare prealabilă, am aflat că România 

ocupă penultimul loc în Europa în privința donării de sânge, neavând o bancă de sânge, 

transfuziile trebuind realizate de pe o zi pe alta.  

O persoană are nevoie de sânge odată la 3 secunde, iar foarte puțini români, 

aproximativ de 22% donează sânge, astfel doar 65% din nevoia toatală de transfuzie fiind 

acoperită în toată țara.  

O singură persoană poate salva 3 vieți. În România sunt înscriși 240 de pacienți cu 

talasemie (o boală care se manifestă din primele zile de viață printr-o anemie puternică).Dacă 

un om ar dona sânge, salvând astfel alte 3 vieți, am avea nevoie în totalitate de 80 de 

persoane pentru a reuși să-i salvăm pe toți.  

Acest proiect și-a propus, și își propune în continuare, să îmbunătăţească percepţiea 

elevilor asupra donării de sânge prin creşterea nivelului de conştientizare asupra crizei actuale 

de sânge şi promovarea noţiunilor de benevolat. 

Obiectivele acestui tip de educație alternativă sunt:informarea şi motivarea tineriilor 

pentru a participa la donarea de sânge benevolă şi neremunerată, și cultivarea spiritul 

voluntar, crescând siguranţa transfuziei de sânge. 

Prin realizarea campaniei dorim schimbarea mentalităţii actuale negative despre donare 

şi benevolat; informarea unui număr cât mai mare de elevi, despre donarea de sânge benevolă 

și neremunerată; sensibilizarea opiniei publice cu privire la criza actuală de sânge cu care se 

confruntă România. 

Având în vedere informațiile aflate, începând cu anul 2015, ne-am mobilizat în 

salvarea unor vieți, luând decizia de a ne dona o părticică din propriul corp, în schimbul 

satisfacției salvării unor suflete. 

 La prima campanie au donat sânge 12 elevi și doi profesori, însă, făcându-ne curaj, 

popularizând activitatea în colegiu și în urbe, la următoarele campanii ne-am prezentat la 

Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureş până la 20 persoane, într-o singură zi. Campania 

a căpătat amploare, devenind o acțiune permanentă, desfășurându-se de 2-3 ori pe an, în 

parteneriat intrând și elevii Școlii Postliceale Sanitare „Henri Coandă”.  

La începutul fiecărui an școlar, doamna biolog Daniela Veber, directorul Centrului de 

Transfuzii Sanguine Maramureş, le prezintă liceenilor condițiile ce trebuie îndeplinite pentru 

a dona sânge, beneficiile donarii de sânge pentru organismul donatorului și drepturile 

donatorului. Se formează grupul și se alege ziua donării.  
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La Centrul de Transfuzie Sanguină, donatorilor li se constituiecâte un dosar medico-

administrativ, au de trecut un examen medical și li se face un control biologic pre-donare 

(stabilire grupa sanguină, RH, hemoglobină, glicemie etc.). Următorul pas este recoltarea de 

sânge.La final, elevilor le este prezentat traseul sângelui, moment care îi impresionează, 

realizînd că dintr-o pungă de sânge, obținut de la unul dintre ei (după separarea în 

componente sale: leucocite, globule roşii, plasmă, trombocite) pot fi salvate 3 vieți. 

De-a lungul timpului, elevii au învățat ce înseamnă empatia, realizând cât de mult 

contează o simplă activitate educațională în procesul de formare morală dezvoltând emoții 

complexe neexperimentate până atunci.  

O astfel de activitate atrage adolescentul spre o viață mai sensibilă, mai empatică și 

creează oameni pentru un viitor mai bun, îi face să devină cetățeni activi, mai deschiși, mai 

conștienți de rolul lor în societare și de nevoia societăţii de oameni ca ei.  

 

 

Bibliografie: 

 

https://www.edu.ro/educatie-non-formala-informala 

https://passpredezvoltare.wordpress.com/educatie-nonformala/ 

https://edict.ro/scoala-si-voluntariatul/ 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Ghid-pentru-scoli-si-voluntari-2013.pdf 

https://www.pentruviata.com/cum.html 

https://www.spitaljbm.ro/images/Ghidul%20donatorului%20de%20sange.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.ro/educatie-non-formala-informala
https://passpredezvoltare.wordpress.com/educatie-nonformala/
https://edict.ro/scoala-si-voluntariatul/
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Ghid-pentru-scoli-si-voluntari-2013.pdf
https://www.pentruviata.com/cum.html
https://www.spitaljbm.ro/images/Ghidul%20donatorului%20de%20sange.pdf


Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

179 

COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE – DEZVOLTAREA 

SOCIALA ȘI PSIHOFIZICA IN MEDIUL  FAMILIAL SI SCOLAR 

 

Prof: Pop Ramona Mirela 

Centrul Şcolar de educaţie Incluzivă Baia Mare 

 

 Aşa cum afirmă Graţiela Sion „Familia este recunoscută ca cel mai puternic agent 

socializator în dezvoltarea copiilor” (Sion, 2007). Familia este esenţială în dezvoltarea 

psihică a copilului, constituind o sursă vitală de dragoste şi afecţiune. Ea este cea care trebuie 

să satisfacă nevoile fiziologice şi psihologice ale copilului. Aici copiii dobândesc toate 

achiziţiile necesare dezvoltării (motorii, cognitive, afective), influenţa familiei fiind factorul 

esenţial al creşterii şi educării copilului (Sion, 2007). 

 Pentru a înţelege ideea de creştere şi dezvoltare a copilului într-un cadru determinat, 

aşa cum este familia, este, de asemenea, nevoie de clarificarea termenului de personalitate 

umană.  

 Personalitatea umană este un concept complex care trimite la dezvoltarea fiinţei 

umane de-a lungul vieţii sale, pornind de la un substrat genetic destul de dificil de desluşit. 

Personalitatea presupune un ansamblu unitar, de însuşiri, procese şi structuri care îi conferă o 

anumită conduită în raport cu ceilalţi şi astfel adaptarea la mediu este originală având o 

activitate eficientă, creativă şi conştientă (Roşca, 1976). 

 Dezvoltarea personalităţii umane este supusă influenţei a două tipuri de factori: 

 factorul endogen - mediul intern; 

 factorul exogen - mediul extern. 

 Aceşti doi factori nu pot fi eliminaţi, dar pe primul loc se situează, în timp, factorul 

endogen. Personalitatea se conturează în urma influenţelor genetice şi socio-culturale. Al 

doilea factor, mediul în care aceştia sunt educaţi, le modelează copiilor destinul. Copiii sunt 

sensibili la toate influenţele încă de la naştere. Fiind receptivi la influenţele morale şi 

spirituale, vor trece mai uşor peste eşecuri dacă în perioada copilăriei sunt educaţi cu 

înţelepciune. 

 Se ştie că primii şapte ani sunt deosebit de importanţi în  formarea şi dezvoltarea 

caracterului şi personalităţii adultului de mai târziu. 
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 Deşi H. Wallon îşi publică studiile în anii 40 ai secolului trecut, multe din afirmaţiile 

sale au rămas valabile până azi. Pentru Wallon (1941/2002), dezvoltarea personalităţii 

copilului în perioada 3-6 ani cuprinde substadiile: 

 3-4 ani perioada de opoziţie 

 4-5 ani perioada de graţie 

 5-6 ani perioada de imitaţie 

 Personalitatea se naşte în perioada de opoziţie, iar eu-l tinde să se valorizeze în 

perioada de graţie când caută aprobarea, se dă în spectacol având un comportament narcisist. 

 Imitaţia este un concept care face  legătura între inteligenţa situaţională şi inteligenţa 

discursivă. Se continuă imitaţia propriu-zisă din perioada precedentă cu o imitaţie a tuturor 

acţiunilor adultului progresiv amânată (Wallon, 1941/2002). 

 Integrarea copilului în colectivitate, la grădiniţă, la vârsta de 3 ani este o condiţie 

esenţială pentru dezvoltarea optimă a lui. Astfel el asimilează modele de viaţă, experienţe 

necesare dezvoltării capacităţii de cunoaştere şi a personalităţii. Acum descoperă că nu este 

identic cu ceilalţi, conştientizează efectul propriilor acţiuni ceea ce îl determină să fie mai 

responsabil. 

 Prin joacă, copilul interacţionează cu cei din jurul lui, dobândind împliniri pe plan 

afectiv, învăţând să se comporte, adunând informaţii despre lume şi viaţă, trăind astfel „vârsta 

de aur a copilăriei” (Şchiopu, Verza 1997, Sion, 2007; Creţu 2001, Vrăsmaş,1999). 

Integrarea şi cooperarea eficientă cu cei din grupul de joacă ajută la ridicarea nivelului 

socializării, formându-se trăsăturile de personalitate: sensibilitatea, spiritul de întrajutorare, 

încăpăţânarea, egoismul, aroganţa.  

Interacţiunea dintre părinte si copil este cea mai importantă din punctul de vedere al 

eficienţei educaţionale, care se adevereşte în cazul copiilor cu părinţi iubitori, care le oferă 

căldură, le fructifică calităţile şi nu defectele, le dezvoltă personalitatea prin atitudini 

democratice, rezultatul ducând la copii fericiţi şi încrezători. O comunicare mai puţin optimă 

cu copilul se întâlneşte în cazul metodelor bazate pe autoritate excesivă, când folosirea 

pedepsei fizice şi „strivirea” personalităţii copilului conduce la o imagine de sine negativă şi 

comportamente agresive. 

Climatul familial joacă un rol important în explicarea existenţei unui comportament 

agresiv la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară. Specialiştii arată că o bună cunoaştere a 

mediului în care copilul se dezvoltă stă la baza cunoaşterii personalităţii sale, a trăsăturilor 

intelectuale şi de caracter. 
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Trăsăturile de personalitate formate în această perioadă se vor dezvolta în continuare 

în perioada şcolară. 

Pentru educator/ psihopedagog faptul că un copil este tăcut şi retras poate fi un posibil 

indiciu al supraprotejării în familie. Pe de altă parte, autoritatea exagerată a părinţilor poate să 

conducă la un comportament neadecvat al copilului manifestată prin revoltă, mânie, 

indisciplină, iar în situaţia în care copilul are autonomie de timpuriu se poate ajunge la o 

subminare a autorităţii. 

Dacă în familie se stabilesc reguli clare de conduită, permisiunile şi restricţiile sunt 

dozate corespunzător, se acordă controlul şi libertatea între anumite limite, se asumă 

responsabilitatea faptelor, toate acestea conduc la un climat familial favorabil dezvoltării 

optime a copilului. 

Orice abatere de la rolul benefic pe care trebuie să-l aibă familia în viaţa copilului 

conduce inevitabil la apariţia carenţelor afective şi educative, în ipostaza lor de frustrări de 

durată, cu diminuarea posibilităţilor de dezvoltare armonioasă a personalităţii viitorului adult. 

 Familia a avut și are un rol important în viața copilului, o importanță fundamentală 

fiind acordată relației mamă – copil. În viața fiecărui copil, familia reprezintă primul mediu 

de socializare caracterizat prin securitate afectivă, susținere, sprijin, cooperare, viață comună, 

aspirații și interese comune. Printre cele mai importante concepte socio-psihopedagogice 

amintim: solidaritatea dintre generații, armonia intrafamilială, comunicarea dintre membrii, 

negocierea din cadul familiei, identificarea și automatizarea copilului, coeziunea familiei, 

calitatea raporturilor dintre membrii, în special dintre părinți, formarea și educația parentală 

(Greguț, 2005). 

 Principalele carateristici ale familiei care influențează în mod fundamental 

dezvoltarea socială a copilului sunt:  

 Legătura biologică de bază a persoanei care îi conferă identitate și îl susține în 

dezvoltarea intelectuală, afectivă și morală; 

 Primul grup social în care copilul exersează comportamente sociale și se descoperă 

pe sine; 

 Asigură climatul de securitate afectivă necesar dezvoltării armonioase și echilibrate a 

personalității; 

 Cadrul optim de dezvoltare a individualității și de valorizare a potențialului copilului. 

Percepția socială a copilului cu deficiențe nu este totdeauna constantă și foarte 

favorabilă, ea variind de la o societate la alta, furnizând semnificații diferite, în funcție de 
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cultura și de valorile promovate în societate. Copilul, diferit de ceilalți copii se adaptează 

destul de greu la relațiile interpersonale, de aceea părinții și cadrele didactice trebuie să 

intervină și să joace un rol de tampon, de mediator între copil și persoanele străine. Din 

nefericire, uneori părinții au tendința de a dramatiza excesiv reacțiile inadecvate venite din 

partea unei persoane străine, identificând la aceasta o falsă rea intenție într-un gest oricât de 

neutru. În alte situații, ei neagă tot ceea ce copilul observă în jurul său legat de propria 

deficiență, insistă pe răutatea și ipocrizia persoanelor din anturaj, cultivând la copil 

convingerea că lumea în care trăiește este rea. Pe de altă parte, unii părinți refuză să țină cont 

de dificultățile sociale determinate de deficiență, în acest fel împiedicându-i pe copii să 

înțeleagă și să accepte toate aspectele legate de propria deficiență.  

Reacțiile părinților în fața unui copil cu deficiență sunt foarte importante, astfel 

părinții pot reacționa prin supraprotecție, acceptare, negare sau respingere. Pornind de la 

aceste reacții întâlnim următoarele categorii: 

 Părinți echilibrați; 

 Părinți indiferenți; 

 Părinți exagerați; 

 Părinți autoritari/ rigizi; 

 Părinți inconsecvenți. 

În momentul în care în familie se naște un copil cu deficiență, majoritatea părinților se 

simt vinovați. Prezența unui copil cu deficință într-o familie poate produce o modificare mai 

mult sau mai puțin profundă a relațiilor din cadrul familiei, afectând atât echilibrul interior, 

cât și echilibrul exterior care vizează relațiile familiei cu societatea. Însănătoșirea familiei și a 

climatului familiial, intervenția terapeutică și consilierea familiei reprezintă priorități ale unui 

program de intervenție în cazul unui copil cu deficiențe. 

Din punct de vedere al atitudinii adoptate de părinți față de copilul deficient, 

cercetările demonstrează că ea depinde de mai mulți factori, și anume: 

 Gradul deficienței sau anomaliei prezentă la copil; 

 Factori afectivi, sociali sau culturali ai anturajului ce condiționează modul în care 

părinții trăiesc acestă realitate; 

 Nivelul de aspirație familială; 

 Măsura în care copilul satisface așteptările părinților în sensul unei realizări sociale 

sau intelectuale. 
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Activități de terapie educațională - Terapia psihomotrică 

Recuperarea copiilor cu cerințe educaționale speciale prin terapia psihomotrică include 

metode, procedee și tehnici special destinate recuperării, ameliorării și dezvoltării anumitor 

structuri perceptiv-motrice de o importanță majoră și mai ales, care se dezvoltă în perioada 

copilăriei mici. Aceste conduite și structuri perceptiv-motrice la care fac referire sunt: 

lateralitatea, orientarea spațială, realizarea motrică, schema corporală, etc. 

 Programele terapeutice privind educația pshomotricității includ: 

 Recuperarea întârzierilor în dezvoltarea motrică;  

 Influențarea pozitivă a reprezentării schemei corporale; 

 Recuperarea tulburărilor de lateralitate; 

 Recuperarea tulburărilor de orientare, organizare și structurare spațială; 

 Recuperarea tulburărilor de orientare și structurare temporală; 

 Identificarea și discriminarea structurilor perceptive de formă și culoare; 

 Recuperarea instabilității psihomotorii; 

 Recuperarea tulburărilor de tipul disgrafiei,dispraxiei,apraxiei; 

 Recuperarea tulburărilor de echilibru și coordonare; 

 Recuperarea tulburărilor de sensibilitate; 

 Activități practice, de relaxare, sportive, de comunicare și de expresie corporală (dans, 

gimnastică ritmică, aerobică etc.). 

(Greguț, 2005) 

Activitatea motorie și formarea abilităților vizual-perceptive 

 

Activitatea motorie și învățarea trebuie înțeleasă ca un proces complex cu rolul de a 

organiza și echilibra mintal specificul cunoașterii copiilor cu cerințe educaționale speciale, 

copii al căror fenomen de organizare a cunoașterii este perturbat. 

Se constituie din acțiuni şi programe compensatorii care facilitează înțelegerea 

lucrurilor, fenomenelor, persoanelor şi situațiilor de viață în dimensiunea lor instrumental-

integratoare. Copiii cu cerințe educaționale speciale care prezintă o formă de deficiență 

mintală, necesită structurarea stimulilor exteriori, adaptate tipologiilor de organizare mintală. 

Această perturbare cognitivă se exprimă pe niveluri multiple; acestea sunt la nivelul 

cunoaşterii teoretice, la nivelul cunoaşterii psihosociale, determinând schimbări fundamentale 

în personalitatea acestuia, motiv pentru care intervenția asupra comportamentului cognitiv 

este esențială pentru sistemul de terapie (re)educațională. 
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Elementele esențiale formării abilităților vizual-perceptive sunt: 

a) Coordonarea vizual-motorie – capacitatea de coordonare vizual-motrică; cu ajutorul ei 

percepem spațiile. Un deficit pe acest plan va corespunde unei dificultăți de 

adaptabilitate la cerințele mediului, de exemplu: dificultăți în ceea ce privește 

mișcarea, îmbrăcarea, adaptare la jocuri, modelare, desenare, scriere, orientare spațio-

temporală, menținere a echilibrului, etc.. Recuperarea coordonării motorii trebuie 

inițiată în familie şi continuată prin programul de grădiniță care trebuie să includă 

exerciții pentru fiecare grup de muşchi, precedate de exerciții de mişcare a ochilor, de 

dezvoltare a echilibrului static şi dinamic, de percepție corectă a unor imagini, de 

formare a schemei corporale etc.; acestea vor continua cu exerciții pentru dezvoltarea 

progresiei stânga-dreapta, exerciții pentru stimularea vederii periferice, exerciții 

pentru focalizarea ochilor cu mişcarea capului urmate de focalizarea ochilor fără 

mişcarea capului etc.; 

b) Exerciții de coordonare motrică generală - urmăresc dezvoltarea capacității de 

coordonare pentru mişcări din ce în ce mai complexe ale corpului şi se adresează 

tuturor segmentelor anatomice, incluzând o mare diversitate de activități, având 

caracter ludic și cu asocieri senzoriale pentru a fi percepute mai ușor de către copii şi 

cu reprezentări ale unor obiecte, forme, spații şi elemente din mediu, anterior 

cunoscute, care întregesc gama de exerciții stimulând interesul copiilor;   

c) Coordonarea motricității fine -urmăresc dezvoltarea capacității de coordonare a 

musculaturii mâinii în vederea efectuării unor mişcări fine şi precise; 

d) Exerciții pentru formarea imaginii corporale şi pentru cunoaşterea schemei corporale 

– reprezintă exercițiile care vor urmări dezvoltarea și identificarea corectă a părților 

componente ale corpului uman și raportarea acestora la diverse elemente din jur; 

e) Percepția poziției în spaţiu şi a relațiilor spaţiale – se referă la percepția corectă a 

obiectelor din jur prin raportarea lor la propriul corp sau în raport cu alte obiecte şi 

repere spatiale din jur, toate acestea au în vedere activităti desfăşurate cu obiecte 

tridimensionale şi valorifică la maximum experiența copilului cu privire la 

cunoaşterea corectă a propriului corp şi a imaginii corporale în general. 

Aceste elementele esențiale formării abilităților vizual-perceptive se învață prin 

intermediul unor activități precum: 

 gruparea unor imagini sau obiecte după anumite criterii; 

 asocierea unor imagini sau obiecte după anumite criterii; 
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 corespondarea unu-la-unu; 

 numerotarea folosind criteriul ordinii; 

 stabilirea de relații între diferite obiecte sau imagini; 

 ordonarea unor sunete/ imagini care compun o povestire care poate fi însoțită și de 

relatarea povestirii; 

 asocierea unor sunete şi/ sau litere denumind obiecte şi/ sau imagini; 

 sortarea unor obiecte sau imagini după anumite criterii; 

Formarea şi dezvoltarea proceselor psihice prin exerciții senzorio-motorii şi 

perceptive care țin de procesul de formare a abilităților implicate în învățarea actului lexic, 

grafic, de calcul, de cunoaştere în general şi îşi găseşte fundamentarea, în activitatea 

senzorio-motorie. 

 

Dezvoltarea abilităților manuale 

 

Abilitatea manuală presupune maniera în care un individ reușește să efectueze 

anumite acțiuni cu un scop bine determinat, care solicită precizie, dexteritate, adaptare suplă 

și eficiență. 

Astfel, în cadrul activităților de abilitare manuală copilul execută exerciții precum: 

 scoaterea de obiecte dintr-un recipient; 

 bate din palme; 

 face un turn din cuburi; 

 răsucește butoane sau mânere; 

 întoarce pagini una câte una; 

 deșurubează jucării cu filet; 

 face biluțe din plastilină; 

 rostogolește o minge; 

 taie cu foarfecele; 

 decupează de-a lungul unei linii curbe; 

 decupează un cerc; 

 prinde cu ambele mâini o minge de cauciuc (cu diametrul 7-8 cm) după ce o face să 

sară în fața lui;  

 asezat în loc fix, lansează mingea vertical, cu ambele mâini, puțin deasupra capului şi 

apoi o prinde cu ambele mâini, fără a se deplasa de la locul său; 
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 aruncă mingea în arc cu o mână şi o prinde cu cealaltă mână; 

 asamblează/ dezasamblează o jucarie; 

 recompune un puzzle; 

 confecționează manual obiecte din carton sau material cerat; 

 este aşezat pe covor, culcat pe spate, cu brațele pe lângă corp; aflat în această poziție, 

i se solicită să îndoaie, alternativ, cât mai repede, câte un braț (în timp ce un braț este 

îndoit, celălalt stă întins pe lângă corp); cotul rămâne aproape de corp, antebrațul se 

flexează până când degetele sunt apropiate de umăr. Dacă brațul şi antebrațul iau o 

altă poziție diferită de cea solicitată, se corectează şi se reia mişcarea alternativă a 

brațelor.  

Dezvoltarea abilităților manuale apare în momentul în care copilul începe să 

manipuleze jucăriile. Aceste jocuri solicită abilitățile manuale fine, fiind excelente pentru 

coordonare. 

Învățarea motorie trebuie înțeleasă ca un proces permanent determinat de 

schimbările consecutive dezvoltării şi maturizării sistemului nervos şi ca un rezultat direct al 

dezvoltării şi experienței personale, dependente de informații senzoriale şi de procesele de 

feedback. Manifestările din sfera motricității trebuie privite în relație strânsă cu dezvoltarea 

intelectuală, expresia verbală şi grafică, maturizarea afectiv-motivațională şi calitatea 

relațiilor inter-individuale. Dificultăți în trecerea de la o mişcare la alta sau în executarea unor 

mişcări pe baza unor comenzi verbale, lipsă de expansivitate, lentoare, inerție sau 

uniformitate în mişcări, toate acestea constituindu-se în informații cu privire la nivelul de 

dezvoltare în plan psihomotric al copilului. 

Obiective specifice dezvoltării abilităților manuale: 

 conştientizarea mişcărilor posibile şi normalizarea răspunsului motor (voluntar şi 

automat); 

 asigurarea forței şi rezistenței musculare în schemele de mişcare necesare realizării 

activităților de bază şi profesionale; 

 creşterea forței musculare; 

 creşterea rezistenței musculare prin folosirea ortezelor şi a altor dispozitive; 

 ameliorarea coordonării mişcărilor corpului; 

 remedierea şi îmbunătățirea mobilității articulare; 

 prevenirea şi eliminarea contracturilor şi retracturilor provocate de dezechilibrul de 

forţă musculară, prin întărirea mușchilor antagonişti. 
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Principalele etape în elaborarea programelor de recuperare kinetoterapeutică a 

tulburărilor motorii sunt: 

 stabilirea diagnosticului clinic; 

 recomandările şi contraindicațiile medicului în raport cu diagnosticul stabilit; 

 evaluarea complexă a persoanei şi identificarea resurselor biologice, neurofiziologice, 

psihologice şi sociale care pot susține activitatea de recuperare; 

 stabilirea obiectivelor programului kinetoterapeutic şi a principiilor de acțiune care să 

corespundă fiecărui copil în parte; 

 stabilirea strategiilor operaționale de derulare a programului de kinetoterapie; 

 stabilirea conținutului programului de recuperare. 

Intervenția kinetoterapeutică se fundamentează pe o serie de principii care pot căpăta 

accente specifice de la un caz la altul, în funcție de particularitățile anatomo-fiziologice şi 

neuropsihice ale subiectului: 

 toate ființele umane au potențial latent care poate fi valorificat în activitățile de 

recuperare; 

 deprinderile motorii timpurii sunt dominate de activitățile reflexe şi caracterizate prin 

mişcări spontane, care oscilează între extrema flexie şi extensie; 

 deprinderile motorii ale adultului sunt susținute sau întărite de reflexele posturale; 

 etapele dezvoltării componentelor motorii au o succesiune ordonată, între ele existând 

suprapuneri de la o etapă la alta (copilul nu îşi încheie dezvoltarea unei etape înainte 

de a trece la următoarea etapă); 

 locomoția are la bază contracția reciprocă a flexorilor şi extensorilor; 

 frecvența stimulilor şi a activităților repetitive sunt folosite pentru a dezvolta forța şi 

rezistența musculară şi pentru a susține învățarea actelor motorii. 

În recuperarea copiilor cu tulburări neuropsihomotorii se impune cunoaşterea 

normelor şi etapelor învătării motorii, pentru a putea folosi eficient şi în scop terapeutic 

exercițiul fizic.  

Principalii parametri ai unui exercițiu motric sunt: 

 durata mişcării; 

 forța necesară efectuării mişcării; 

 direcția/ direcțiile de efectuare a mişcării; 

 amplitudinea mişcării; 

 tensiunea psihică şi fizică implicată în realizarea mişcării; 
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 nivelul rezistenței musculare, solicitată de mişcare; 

 nivelul solicitărilor cardio-respiratorii; 

 gradul de participare al receptorilor. 

Dezvoltarea și antrenarea musculaturii fine a degetelor și a mâinii este importantă 

pentru efectuarea unor mișcări cu un grad mare de precizie. 

Deprinderile privind abilitarea manuală presupun învățarea stereotipului dinamic 

necesar în orice activitate profesională. Această învățare este foarte importantă pentru 

activitățile care presupun unele abilități fizice şi mai ales pentru copiii cu deficiențe fizice. 

 

Structura psihomotricităţii 

 

Principalele direcții de manifestare ale psihomotricității sunt: 

a) relația cu sine - cuprinde în special coordonarea posturală bazată pe reflexe, cu 

componentele sale spațiale, ritmice şi energetice; 

b) relația cu cei din jur - se realizează prin contactul tegumentelor, mimică, surâs, 

voce, privire; 

c) relația cu mediul înconjurător - contactul tegumentelor cu agenții fizici, 

manipularea obiectelor din jur, descoperirea spatiului apropiat şi îndepărtat etc.  

 

Obiectivele programelor de intervenție 

 

Programele de interventie asupra componentelor motrice pot valorifica mai multe 

direcții recuperator-terapeutice: 

a) terapii bazate pe stimulare – urmăresc antrenarea controlului motoriu în 

conformitate cu parametrii dezvoltării neuromotorii, respectiv: 

 mobilitatea - capacitatea inițierii şi executării unei mişcări în limita amplitudinii 

fiziologice; 

 stabilitatea - capacitatea de menținere a echilibrului în pozițiile de balans;  

 mobilitatea controlată - capacitatea de mentinere a echilibrului postural în timpul 

mişcării; 

 abilitatea - capacitatea de a executa mişcări precise cu extremitățile distale în scop 

funcțional. 

Intensitatea, durata şi frecvența stimulărilor sunt condiționate de particularitățile 

neuropsihice ale subiecților; astfel, un subiect apatic, depresiv impune aplicarea unor 
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stimulări mai intense, în timp ce un subiect hiperactiv va necesita o stimulare mai redusă. 

Tehnicile de stimulare pot fi: proprioceptive, exteroceptive şi vestibulare sau senzoriale. 

Principalele strategii şi direcții de acțiune vor urmări îmbunătățirea mobilității, a stabilității, a 

mobilității controlate şi a abilităților motrice prin categorii diverse de exerciții adresate 

segmentelor şi grupelor musculare interesate; 

b) terapii bazate pe inhibiție - urmăresc antrenarea engramelor motorii de la nivel 

central, coordonarea şi precizia mişcărilor, îmbunătățirea vitezei şi cursivității acestora prin 

intermediul activităților şi exercițiilor destinate influențării proceselor de inhibiție a 

neuronilor motori care nu sunt implicați direct în efectuarea mişcării; 

c) terapii bazate pe facilitare - urmăresc reducerea spasticității musculaturii, 

corectarea posturii şi a mobilității segmentelor corpului prin exerciții şi procedee specifice; 

d) facilitarea neuromusculară proprioceptivă - prin tehnici care intervin asupra 

grupelor musculare antagoniste şi tehnici care determină relaxarea; 

e) terapii ocupaţionale - includ, în cazul persoanelor cu deficiențe 

neuropsihomotorii, activități practice şi recreative care să dezvolte forța şi rezistența 

musculară, activități de muncă şi sportive care să permită dezvoltarea mobilității şi activități 

diverse care să asigure un echilibru şi un confort psihic constant. 

Analizând psihomotricitatea din perspectiva formării sistemului de mişcări pe baza 

cărora persoana să poată acţiona în orice condiţii, putem identifica următoarele obiective: 

A. Obiective generale ale programelor de intervenție privind dezoltarea 

psihomotrică: 

 cunoaşterea şi înţelegerea elementelor constitutive ale psihomotricităţii; 

 controlul componentelor psihomotricităţii pentru obţinerea unui comportament 

adecvat şi realizarea unei interacţiuni eficiente cu mediul ambiant; 

 identificarea precoce a tulburărilor de psihomotricitate pentru aplicarea programelor 

de educare/ reeducare timpurie în vederea diminuării/ eliminării efectelor neplăcute; 

 creşterea potenţialului psihomotric prin intermediul expresiei, comunicării şi realizării 

motrice; 

B. Obiective specifice programelor de intervenție privind dezoltarea 

psihomotrică: 

 dezvoltarea kinesteziei şi a percepţiei complexe a mişcării; 

 dezvoltarea capacităţii de mişcare a organismului şi de adaptare la diferite solicitări 

din mediul înconjurător; 
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 evaluarea potenţialului psihomotric pentru punerea în evidenţă a nivelului de 

dezvoltare, a raportului dintre vârsta cronologică şi cea psihomotrică; 

 dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor motrice de bază (mers, alergare, sărituri, 

echilibru, etc.); 

 dezvoltarea corespunzătoare a calităţilor motrice (forţă, viteză, rezistenţă, 

îndemănare). 
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ÎNOTUL-TERAPIE ÎN ŞCOLILE SPECIALE 

 

Prof. Popa Camelia 

Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I, Cluj Napoca 

 

Parteneriatul educaţional “Sunt şi eu copil ca tine” este coordonat de profesor Camelia 

Popa şi este derulat de Şcoala Gimnazială Specială CRDEII Cluj Napoca în colaborare cu 

Liceul Teoretic “Gelu Voievod” Gilău. Pe durata parteneriatului vor fi organizate, la şcoala 

din Gilău, târguri şi expoziţii cu produse realizate de către elevi (cu ocazia Halloween-ului, 

Sărbătorilor de Crăciun, lunii martie , Sărbătorilor de Paşti) iar din fondurile strânse  utilizăm 

pentru plata abonamentului la bazinul de înot din Complexul de Nataţie „Universitas”, situat 

în Parcul Sportiv „Iuliu Haţieganu", pentru elevi de la şcoala specială, în perioada martie-

iunie 2019. Profesorul nostru kinetoterapeut, a cărei a doua specializare este nataţia, va 

încerca să-i înveţe să înoate pe aceşti elevi. 

Beneficiile pe care înotul le are, în special, în rândul copiilor cu ADHD sunt multiple. 

Ne referim la ADHD pentru că mulţi elevi sunt cu această tulburare. Iată câteva dintre 

beneficiile înotului:  

1.Apa - este un mediu foarte prielnic pentru persoanele cu această afecțiune deoarece 

în apă este liniște, iar stimulii externi sunt reduși, mai ales dacă piscina în care se desfășoară 

activitatea este închisă și nu în aer liber.  

2.Concentrarea pe respirație aduce o stare de relaxare 

 3.Consumă excesul de energie și îmbunătățește concentrarea 

4. Este distractiv – persoanele cu ADHD pot fi foarte repede și ușor plictisite, mai ales 

de activitațile repetitive (asa cum se întâmplă spre exemplu în atletism). Înotul pare a fi 

perceput de multe ori ca un joc și nu neapărat ca un exercițiu, iar acest lucru vine în ajutorul 

nostru. 

Este o activitate nouă în şcoala noastră, în curs de desfăşurare, însă deja observăm 

beneficiile înotului. 
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MODELE DE BUNA PRACTICA 

 

Prof. IP Popan Elena 

Centrul Şcolar de educaţie Incluzivă Baia MareBaia Mare 

 

Educaţia este procesul prin care indivizii învaţă să funcţioneze în mediul lor social, 

prin transmiterea normelor sociale şi a regulilor explicite sau implicite ale culturii naţionale, 

este procesul de socializare, definit în termeni sociologici ca fiind: „un proces interactiv de 

comunicare, presupunând dubla considerare a dezvoltării individuale şi a influenţelor sociale, 

respectiv modul personal de receptare şi interpretare a mesajelor sociale şi dinamica variabilă 

a intensităţii şi a conţinutului influenţelor sociale”. (Vlăsceanu, L., 1993, p. 555) Şcoala are 

rolul de a forma indivizi adaptabili la mediul social propriu unui cadru temporal şi spaţial 

delimitat. Pentru un profesor este necesar să se raporteze la acest aspect în fiecare moment al 

activității sale.  

Într-o perioadă în care sistemul de învăţământ din România este marcat de schimbare 

în ceea ce priveşte îmbunătăţirea conţinuturilor, a finalităţilor, a strategiilor de predare-

învăţare şi a modalităţilor de evaluare, schimbarea depinde de cadrele didactice, de 

capacitatea lor de a face faţă cerinţelor rigorilor tranziţiei profesionale, de asumarea de noi 

roluri şi responsabilităţi în relaţiile şi raporturile cu elevii şi cu comunitatea.(Dumitraşcu D, 

2004, p. 12) Într-o astfel de perioadă sunt foarte bine venite modelele de bune practici în 

educaţia incluzivă, oferind modele pentru cadrele didactice care lucrează cu categoriile de 

elevi cu dizabilităţi. 

Un model de bună practică în educație presupune cunoașterea nevoilor și intereselor 

fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul său,  a clasei, a unității 

de învățământ in care profeseaza, a zonei socio-economice și culturale și implicarea actorilor 

relevanți din comunitate în activitățile de învățare. Astfel profesorii trebuie sa fie creatori de 

educatie. Un profesor creator de educație promovează activități și practici didactice eficiente 

și scalabile în structurarea competențelor, abilităților, aptitudinilor și atitudinilor elevilor săi, 

inspiră și sprijină parcursul școlar al acestora în niveluri superioare de educație. 

Fiecare profesor incearca sa aduca ceva nou, sa incheie parteneriate cu agenti 

economici, unitati scolare din invatamantul de masa din oras sau din tara, alte institutii 
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publice si fundatii având însă acelaşi scop  dezvoltarea personala, prevenirea abandonului 

scolar si mai buna incluziune a elevilor cu CES in  societate si pe piata muncii. 

In baza parteneriatelor incheiate si a proiectelor educationale desfasurate intre scoli, 

alături de elevii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare au fost invitați să participe 

și să lucreze împreună pentru a realiza obiecte decorative și elevii instituțiilor de învățământ 

partenere în proiect de la Liceul Sanitar Baia Mare, Colegiul National ,,Vasile Lucaciu”, 

Colegiul Economic ,,Nicolae Titulescu”. Elevii au fost încântați să participe la  astfel de 

activitati, au folosit tehnici diferite de lucru și au colaborat în realizarea sarcinilor din cadrul 

atelierelor de lucru: pictură , figurine din ipsos, confecționare decorațiuni din materiale 

textile, cusaturi, semne de carte, felicitari si tablouri folosind tehnica quilling si nu numai,,  

confectionarea de lumânări și ornamente pentru pomul de Crăciun , brelocuri, colaje din 

hartie  si diverse  materiale  reciclabile,scaune, cuiere, mobilier, produse culinare etc. Aceste 

produse sunt rodul rabdarii, priceperii, imaginatiei elevilor si reprezinta o farama din darul 

sufletelor lor,care au creat lumina si intuneric, viata, comori de har, dragoste si iubire. Iubirea 

este cea care ne da viata si caldura, care inspira si calauzeste, este arta mainilor fiecaruia.Prin 

arta, elevii si au exprimat binele si frumosul, gandurile, sentimentele si trairile iar noi ca 

dascalii reusim sa i cunoastem mai bine, sa comunicam si sa colaboram mai eficient. 

Unele produse  realizate au fost expuse la Muzeul de Etnografie si Folclor,  la Turnul 

Macelarilor din central vechi a orasului Baia Mare cu ocazia sarbatoririi zilei nationale, ,,1oo 

ani Romania “, si la Biblioteca Judeteana Petre Dulfu Baia Mare in cadrul proiectului 

educational ,,Si lumea mea e minunata”.Alte produse au fost expuse in miniexpoziții în sălile 

de clasă,  pe holurile școlii, în bibliotecă, în atelierele scolare. Fiecare elev și-a regăsit cel 

puțin un produs realizat de el într-una dintre expozițiile organizate. Acestea au putut fi 

admirate de elevii din școală, de cadre didactice, părinți, persoane care au vizitat școala, iar 

unele dintre ele au fost popularizate pe site-urile școlilor sau pe rețele de socializare. Dintre 

beneficiile acestor expozitii se pot aminti:  a crescut stima de sine a elevilor;  elevii au învățat 

să organizeze o expoziție și să autoevalueze/să evalueze produsele expuse;  lucrările elevilor 

au fost admirate de un public larg : elevi, profesori, părinți, vizitatori ai școlilor;  expozițiile 

au constituit o modalitate de diseminare a activităților din proiect. 

Proiectul,, Tinerii mestesugari” a fost creat și dedicat elevilor cu CES din 

învățământul special sau de masă și a contribuit prin obiectivele și activitățile derulate la:  

promovarea dimensiunii europene în educația incluzivă prin cooperare între autoritățile locale 

și instituțiile scolare partenere. 
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Tehnicile creative desenul, pictura, modelajul, colajul, basmele şi povestirile 

terapeutice, jocul, dansul şi mişcarea creativă, muzica sunt câteva din tehnicile utilizate 

pentru dezvoltarea creativității şi, implicit, a personalității elevului cu CES. Acestea oferă 

elevului siguranţa de care are atâta nevoie şi libertate de exprimare şi manifestare a 

dorinţelor, trebuinţelor, nevoilor, opiniilor, atitudinilor sale. Printre principalele beneficii pe 

care le aduc aceste activitati amintesc;  elevii au învățat să se exprime în diverse moduri și au 

devenit creativi; integrarea artelor creative are ca efect creșterea motivației elevilor pentru 

frecventarea scolii;  elevi au  posibilitatea de a învăța mai ușor prin schimbul de experinta  cu 

elevii din invatamantul de masa; profesorii și-au diversificat constant tehnicile utilizate;  

sălile de clasă au devenit adevărate ateliere de creație;  mulți elevi și-au descoperit 

aptitudinile; s-au creat rețele de colaborare între clase;  au fost încurajate cooperarea și 

sprijinul reciproc, lucrul in echipa pentru realizarea unor produse. 
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PROIECT: OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN VEDEREA 

PREVENIRII ABANDONULUI ȘCOLAR 

Obiective 

• O1: Creștera oportunităților de implicare activă a elevilor în activități extrașcolare; 

• O2: Realizarea unor expoziții  cu lucrări/produse personale, în vederea autoevalării, 

creșterii stimei de sine și dezvoltării spiritului concurențial; 

• O3: Conștientizarea părinților privind importanța frecventării școlii și implicării 

elevilor în activitățile organizate de școală. 

Scopul 

1.Înţelegerea cauzelor pentru combaterea fenomenului de abandon școlar: 

•  de ordin social ( modelul oferit de familie, dezorganizarea familiei, lipsa unui loc de 

munca);  

•  de ordin psihologic (motivatia scazuta, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea); 

•  cauze psihopedagogice 

2.Atragerea elevilor în activități școlare și extrașcolare prin: 

• activități creative; 

• lecții vizită, excursii; 
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• parteneriate cu alte unități școlare și instituții publice; 

• lectorate și întâlniri cu părinții, serbări școlare;  

• activități practice în atelierele școală sau la agenți economici. 

ACTIVITĂȚI CREATIVE 

• Toamna în imagini; Centenarul României; Tinerii meșteșugari; Darurile primăverii; 

• Bucuria Învierii. 

ACTIVITĂȚI DE PROFESIONALIZARE: 

• Activități practice pe meserii, în atelierele școală (alimentație publică și turism, 

tinichigiu vopsitor auto, confecționer îmbrăcăminte, zidar-pietrar-tencuitor); 

• Lecții vizită la agenți economici, pe domenii de activitate; 

• Activități practice la agenți economici. 

ACTIVITĂȚI DE COLABORARE CU PĂRINȚII/TUTORII ELEVILOR: 

• Lectorate privind importanța școlii in viitorul copiilor și vizite la domiciliu; 

• Implicarea familiei în activitățile extrașcolare ale elevilor; 

• Participarea părinților, elevilor și cadrelor didactice la bursa locurilor de muncă. 

 

 

Centenarul României 
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Tinerii meșteșugari 

Bucuria Învierii 

Darurile primăverii 
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ACTIVITĂȚI PRACTICE ÎN ATELIERELE ȘCOALĂ PE MESERII 

(alimentație publică și turism, tinichigiu vopsitor auto, confecționer 
îmbrăcăminte, zidar-pietrar-tencuitor) 

ATELIER ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

ATELIER TEXTILE 

ATELIER CONSTRUCȚII 
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Activități practice la agenți economici 

ATELIER MECANIC 
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CREATIVITATE ŞI ORIGINALITATE ÎN ACTIVITĂŢILE 

DESFĂȘURATE CU  COPIII CU CES 

 

Prof. Rus Lucia 

Csei Orizont Oradea 

 

Studierea creativităţii  actului creator a preocupat pe specialişti din cele mai diverse 

sectoare de activitate.Morene spunea că prin creativitate putem înţelege procesul prin care se 

ajunge la un lucru nou. 

Alexandru Roşca consideră că acesta este un proces care duce la un anumit produs, 

caracterizat prin originalitate sau noutate şi prin valoare sau utilitate pentru societate. 

Referindu-se la personalitatea creatoare Alport desemnează prin creativitate o 

modalitate integrativă a personalităţii umane, care nu se limitează la facultatea de a înţelege, 

reproduce şi rezolva numeroase probleme, ci se exprimă printr-un ansamblu de calităţi care 

duc la generarea noului, la originalitate.  

Hallman consideră că personalitatea creatoare este caracterizată printr-un puternic 

impuls motivaţional. Se poate vedea că aceste accepţiuni nu se contrazic ci se complectează 

reciproc. 

Creativitatea îmbracă mai multe forme de manifestare în funcţie de specificul 

domeniului de activitate, fiind dependentă de factorii educaţionali.Ea se dezvoltă prin crearea 

unui cadru socio-profesional corespunzător şi prin activitate susţinută. Dar ea nu se dezvoltă 

pe un teren gol fiind necesară prezenţa unor germeni care să fie înscrişi în acţiunea educativă.  

Diverşi factori ai creativităţii sunt prezenţi în formă embrionară la copil la vârstele 

cele mai mici. 

Analizând tabloul dezvoltării psihice a copilului chiar la vârsta şcolară mică, vedem 

că el posedă elemente care aparţin factorilor creativităţii şi prin urmare poate desfăşura o 

activitate creatoare. Cei care susţin că şcolarul mic nu ar putea fi creator fac greşeala de a 

aprecia copilul din prisma adultului şi deci pun un semn de egalitate între creativitatea 

copilului şi cea a adultului. 
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Creativitatea în activitatea şcolară diferă de creativitatea adultului.La copil nu 

formulăm cerinţa elaborării, în mod obligatoriu, a unui produs inedit, original pentru societate 

ci pentru propria-i personalitate.Important este deci procesul desfăşurat şi nu produsul. Astfel, 

copilul redescoperă pe căi proprii cunoştinţele şi nu le preia de-a gata de la cadrul 

didactic.Şcolarul mic este creativ dacă încearcă să nu reproducă întocmai schemele sau 

modelele oferite de cadrul didactic sau manual. Astfel, el este creativ dacă încheie în alt fel o 

povestire, dacă găseşte idei în plus într-un text sau chiar dacă colorează altfel un desen. 

La vârsta şcolară mijlocie dezvoltarea psihică a copilului se apropie de nivelurile 

corespunzătoare maturizării.Există deci, premise favorabile desfăşurării unor activităţi 

creatoare autentice în gimnaziu când ies în evidenţă şi se afirmă talentele, dotările, 

aptitudinile speciale.În această situaţie se impune asigurarea unei ambianţe stimulative pentru 

manifestarea creativă a copiilor. 

La elev creativitatea se manifestă prin:descoperirea adevărurilor deja cunoscute, pe 

căi proprii; găsirea de soluţii originale şi inedite în rezolvarea diferitelor probleme: învăţarea 

de tip logic, aplicarea cu uşurinţă a cunoştinţelor în practică; stabilirea unor legături între 

cunoştintele predate la diferite obiecte de învaţământ ; formarea rapidă  a priceperilor şi 

deprinderilor. 

S-a constatat că o mare parte a comportamentului creativ se învaţă.Drept urmare 

preocupările axate în jurul acestui obiectiv au dus la constituirea unei metodologii a 

dezvoltării creativităţii.În esenţă este vorba  de unele modificări  aduse proceselor 

tradiţionale: mai multă plasticitate, mai multă individualizare  atribuită lucrărilor personale, o 

insistenţă sporită asupra situaţiilor din viaţa reală  şi asupra problemelor concrete. 

Dezvoltarea creativităţii se sprijină în principal pe faptul că elevul poate adapta 

activitatea la aptitudinile sale, se simte responsabil de munca sa şi învaţă prin el însuşi. 

Pentru a dezvolta creativitatea la elevi trebuie ca, în primul rând să dea dovadă de 

creativitate, cadrul didactic.Creativitatea presupune originalitate şi deaceea fiecare cadru 

didactic poate găsi  nenumărate căi de manifestare inovatoare. Scopul urmărit, metodele şi 

procedeele didactice sunt aceleaşi pentru toţi profesorii. Depinde de ei modul în care le 

folosesc, creator sau rutinar. 

Un climat de permisivitate generează creativitatea. Elevii trebuie lăsaţi liberi să-şi 

aleagă activităţile care le plac, să nu fie îngrădiţi în căutări şi schimburi de idei. Dacă elevii 
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sunt lăsaţi liberi în alegerea datelor şi a mijloacelor de rezolvare, activitatea creatoare este 

favorizată.  

În lipsa unor indicaţii stricte, gândirea şi imaginaţia operează prin asociaţii care poartă 

amprenta fiecarui elev, permiţând să se evidenţieze originalitatea fiecăruia. Astfel profesorul 

trebuie să valorifice în activitate posibilităţile şi dorinţele acestora, favorizând un climat care 

generează curiozitatea dorinţa de investigaţie şi descoperire. 

Dezvoltând creativitatea la elev, îi formăm o atitudine activă faţă de viaţă şi îl ajutăm 

să-şi cristalizeze şi să-şi afirme personalitatea. 
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IMPORTANŢA CONŞTIENTIZĂRII ELEVULUI ÎN ACTIVITATEA DE 

PROTEJARE A MEDIULUI 

 

Prof. înv. primar Selek Vanda Erika  

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare 

 

“Există un singur obiect de studiu pentru educaţie,  

şi acela este Viaţa, în toate manifestările sale”. 

   (Alfred North Whitehead, 1929) 

 

Ştiinţele au constituit dintotdeauna o modalitate prin care omul a încercat să înţeleagă 

realitatea lumii înconjurătoare. Ştiinţa poate oferi elevilor posibilitatea să observe să cunoască 

şi să cerceteze, prin experimente simple, utilizând materiale familiare lor, modul în care se 

produc anumite fenomene şi o mare varietate de aspecte din natură. Acest tip de activităţi  vor 

duce la formarea capacităţii elevilor de a realiza conexiuni de tip cauză-efect  între diferite 

acţiuni şi la obţinerea unor răspunsuri pentru întrebări specifice ştiinţelor naturale  cum sunt 

cele de tipul  “de ce?” sau “cum?” 

Învăţarea, în mod special învăţarea ştiinţelor despre natură, trebuie să se producă 

pornindu-se de la ceea ce ştie şi ce cunoaşte elevul spre descoperirea complexităţii naturii şi a 

diferitelor fenomene pe care le studiază. Elevul trebuie să înveţe şi să descopere prin 

experimentele pe care le realizează el însuşi şi nu doar observănd experimentele care se fac în 

faţa lui. 

Rolul dascălului este unul foarte important în dirijarea învățării prin descoperire. 

Acesta trebuie să-i ofere elevului un suport ştiinţific bogat și bine întocmit pentru ca elevul să 

aibă posibilitatea de a folosi cele mai bune mijloace prin care să culeagă date exacte 

referitoare la ceea ce studiază sau experimentează.  

Astfel elevul va învăța să învețe, să descopere și să tragă concluzii, iar cunoştinţele 

acumulate vor avea o bază solidă, ele fiind obţinute de către elevi utilizând propriile 

priceperi, deprinderi şi cunoştinţe care, sub îndrumarea profesorului, sunt canalizate în 

folosul descoperirii lor. 

În următorele rânduri am sintetizat cunoştinţele de bază prin care elevii îşi pot 

dezvolta spiritul ecologic şi importanţa reciclării pentru mediul înconjurător. 

Reciclarea deşeurilor este definită ca un proces de reutilizare a materialelor şi 

produselor uzate ori învechite pentru crearea altora, fără apelarea la materii prime noi, 
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reducând considerabil consumul de energie necesar extragerii materiilor prime, respectiv 

distrugerii deşeurilor de orice fel. 

Prin deşeu se întelege o parte dintr-o materie primă sau dintr-un material ce rămâne în 

urma unui proces tehnologic prin care se realizează un anumit produs sau semifabricat. 

Deşeul se mai poate utiliza în cursul aceluiaş proces tehnologic. Este un material care prin el 

însuşi, fără a fi supus unei transformări, nu mai poate fi utilizat. 

Avantajele reciclării: 

• conservarea resurselor naturale; 

• reducerea spaţiului de depozitare; 

• reducerea poluării 

• costuri reduse de depozitare şi de manipulare  

• beneficii materiale şi financiare 

Etapele reciclării: 

• colectarea selectivă şi transportul deşeurilor  reciclabile; 

•  sortarea şi separarea pe tipuri de materiale  

  (feroase şi neferoase, hârtie şi carton, mase plastice, sticlă, cauciuc, textile, etc) 

 valorificarea, orice operaţie de tăiere, mărunţire, balotare, etc 

•  procesarea în instalaţii autorizate. 

Dintre noile tipuri de educaţie, educaţia pentru mediu capată o tot mai mare amploare 

în contextul schimbărilor climatice care se produc şi care ne afectează viaţa prin efectele sale 

cum sunt inundaţiile, secetele prelungite şi alte dezastre naturale. 

Trebuie să conștientizăm că această schimbare este un pericol pentru viața omului și 

că schimbările din natură ne dau un adevărat semnal de alarmă pentru schimbarea atitudinii 

noastre față de natură. 

Simțul de responsabilitate pentru mediu, se poate dezvoltă încă de la cele mai fragede 

vârste, în actualul curriculum naţional, disciplina matematică și explorarea mediului este 

introdusă încă din clasa pregătitoare.  

Fiind dornici să muncească, copiilor li se pot încredinţa o mulţime de sarcini. Să nu 

uităm că deprinderile şi atitudinile copilului de astăzi reflectă atitudinile adultului de mâine. 

Nu este deloc prea devreme ca de la cea mai fragedă vârstă să sădim în sufletele copiilor 

sentimentul de apartenenţă la o colectivitate, de întrajutorare şi acţiune comună pentru 

realizarea unor obiective. 
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În paralel cu achiziţionarea cunoştinţelor, experimentând şi observând impactul pe 

care il poate avea omul asupra mediului înconjurător elevul va adopta și unele atitudini și 

comportamente adecvate legate de propria sănătate şi a celor din jur, de protecţie a naturii ca 

mediu de viaţă pentru om. Astfel, elevii trebuie formaţi astfel încât, odata ajunşi la maturitate, 

ei să aibă o atitudine de protector al naturii şi nu doar de exploatator al acesteia.  

Natura trebuie înţeleasă în toată complexitatea ei, legile ei fiind supuse legilor mult 

mai largi care guvernează planeta noastră, aceasta, la rândul ei, fiind supusă legilor sistemului 

solar, iar în cele din urmă a universului. 

Din acest motiv studiul naturii şi al Pământului, ca parte componentă a unui sistem 

solar, este necesară pentru înţelegerea fenomenelor care se produc, precum şi a faptului că 

anumite acţiuni ale omului pot avea efecte negative asupra întregii planete. 

Ştiinţele pot explica astfel formarea zilei şi a nopţii, sucesiunea anotimpurilor, 

existenţa diferitelor zone climatice pe glob. Legat de aceasta se poate studia adaptarea 

plantelor şi animalelor la diferite medii de viaţă, rolul omului în distrugerea sau refacerea 

echilibrelor naturale. 

Prin comunicare, studiu individual, înțelegerea și valorificarea informațiilor de natură 

științifică, relaționarea în mediul natural și social, elevii vor acumula cunoștințe de bază care 

vor fi un suport solid pentru formarea unei educaţii ştiinţifice corecte care să fie folosită 

pentru dezvoltarea unei educaţii ecologice adecvate. 

Sistemul de cunoştinţe despre mediu se acumulează treptat şi constituie premisa 

indispensabilă a înţelegerii de către elevi a faptului că mediul înconjurător, precum şi felul 

raporturilor om-natură şi om-mediu sunt absolut vitale atât pentru individ, cât şi pentru 

întreaga umanitate.  
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CLASA CARE ÎNVAȚĂ 

 

 Prof. Educ. Suciu Nicoleta Simona 

  Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I, Cluj-Napoca 

 

 Interesul specialiştilor în educaţie s-a focalizat în ultimi ani asupra unei noi 

dimensionări a şcolii, aceea de organizaţie care învaţă. Calitatea unei şcoli care învaţă 

depinde de calitatea reţelelor de comunicare şi cooperare care se deschid între membri săi. 

 Organizaţia care învaţă este cea mai cunoscută provocare dintre abordarile 

postmoderne în sfera organizaţiilor, Peter Senge considerat de majoritatea ca fiind părintele 

conceptului learning organization, descris în The Fifth Discipline (1990), afirmă că  valorile 

organizaţiei care învaţă şi avantajul competitiv derivă din învăţarea continuă, atât individuală, 

cât şi colectivă. 

 Organizaţia care învaţă este organizaţia unde „oameni îşi dezvoltă continuu 

capacitatea de a crea rezultatele pe care şi le doresc cu adevărat, unde sunt alimentate modele 

noi şi extinse de gândire, unde aspiraţia colectivă este liber consimţită şi unde oamenii învaţă 

continuu cum să înveţe impreună” 

Transformarea colectivelor de elevi în comunităţi de învaţare reprezintă, aşadar, provocarea 

cu cea mai mare miză în evaluarea didactică şi managerială a unui profesor are asupra 

propriilor elevi. Saltul de la clasa- grup la clasa- comunitate este unul valoric, atât în planul  

calităţii relaţiilor interpersonale, cât şi al calităţii actului educaţional. 

 Într-o clasă care învaţă 

• Se cultivă o varietate de tipuri de inteligenţă, dincolo de citire, scriere şi calcul. Copiii 

dodândesc o gamă întreagă de abilităţii de care vor avea nevoie pentru a reuşi.- Daniel 

Goleman 

• Elevii cercetează problemele care îi pun la încercare şi îi fascinează 

 Conceptul de organizaţie care învaţă iniţiat de către Peter Senge poate face diferenţa 

dintr succes şi eşec. Organizaţiile care învaţă ( learning Organizations) sunt locuri în care  

oamenii învaţă din greşeli şi produc idei noi pe baza experienţei pe care o traversează( 

Chawla şi Renesch, 2006) 

O organizaţie care învaţă trebuie să asigure o anumită securitate psihologică pentru toţi cei ce 

fac parte din ea. 
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Securitatea psihologică presupune: 

• Oamenii pot să spună uşor ceea ce gândesc; 

• Când oamenii greşesc nu este o atmosferă critică; 

• Diferenţele de opinii sunt binevenite; 

 Predam ceea ce suntem. Prin această afirmaţie simplă, Parker Palmer ne lansează 

nouă, celor din educaţie, un îndema înspre a ne îndrepta gândurile spre interior, pentru a ne 

explora munca şi a ne reconecta cu cea ce, pentru mulţi dintre noi , este o pasiune, nu doar o 

vocaţie. Premisa lui Palmer conform căreia predarea şi învăţarea se află la o intersecţie 

periculoasă dintre viaţa personală şi cea publică, iar o predare bună îşi are rădăcinile în 

integritatea profesorului, nu în metode şi strategii. 

M.A. Bloch (1968), care considera că arta pedagogică, este înainte de toate arta de a te pune 

la dispoziţia copiiior, de a simpatiza cu ei, de a alege universul, de a le sesiza interesele. 

Educaţia cu stare de bine nu este o preocupare nouă în domeniul educaţiei. Însuşi Aristotel 

vorbea despre aceasta, referindu-re la ideea de „inflorire a personalităţii „ sau la eudaimania. 

 Un copil fericit în mediul şcolar este un copil motivat, iar un copil motivat devine şi 

performant. Studii serioase în domeniu susţin corelaţia dintre dezvoltarea abilităţilor 

noncognitive din copilăria timpurie şi rezultatele academice, psihosociale, cognitive de mai 

târziu. 

Fizicianul Albert Einstein care spunea că „ Dacă cineva n-a greşit niciodată, înseamnă că n-a 

incercat să facă nimic nou”. E dezirabil ca reproducerea  de modele să fie intreruptă de un 

moment serios de reflexivitate,de chestionare a propriilor noastre obişnuinţe. Moment în care 

putem să intervenim asupra „buclei habituale” de care vorbea Charles Duliggi în „Puterea 

Obişnuinţei” (2016) şi să o restructurăm. 

 Curajul de a preda te ajută să te concentrezi asupra modului în care te poţi dedica 

învăţării. Paradigma măiestriei personale în sala de clasă îi ajută pe elevi să-şi descopere 

pasiunile, să exploreze şi să-şi dezvolte curajul. 

Schon observă, organizaţiile care învaţă sunt în directă legatură cu societăţile care învaţă. 
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MODELE DE SUCCES ÎNTR-O ZONĂ DEFAVORIZATĂ 

 

Smecicaș Monica-Iudit 

Profesor de Limba și literatura română 

Liceul Teoretic ,,Leowey Klara” Sighetu Marmației 

Jud. Maramureș 

 

În rândurile de mai jos voi descrie o activitate de voluntariat care a reprezentat modele 

de succes într-o zonă defavorizată, în Comuna Poienile de sub Munte din judeţul Maramureş.  

Comuna Poienile de sub Munte este cea mai reprezentativă localitate a etnicilor 

ucraineni din județ. Așezarea geografică, hotarele, relieful, apele, peisajele mirifice și 

sălbatice, tradițiile, obiceiurile și populația, conferă acestui loc caracteristici aparte ce o 

deosebesc de celelalte comune. Este considerată zonă defavorizată întrucât geografic este 

expusă inundațiilor (datorită tăierii masive a pădurilor, silvicultura reprezentând ocupația de 

bază a poienarilor), precipitațiilor abundente, avalanșelor, iernilelor reci și lungi, care își spun 

cuvântul. Din aceste motive oamenii au o viață dificilă, își duc greu traiul de pe o zi pe alta, 

iar unii au plecat în străinătate lăsându-și copiii în seama bunicilor.  

 Scopul activităţii mele a fost de a prezenta elevilor exemple de modele de bună 

practică care pot fi de succes într-o asemenea zonă, de a-i convinge să rămână în țară și să-și 

facă propria lor afacere cu activități specifice zonei montane, mai ales că tinerii din ziua de 

azi sunt foarte dezorientați după absolvirea liceului și sunt invadați de exemplele negative din 

societate promovate prin mass-media. 

Această activitate a avut sprijinul domnului Vasile Popovici de la Asociația pentru 

Dezvoltare locală Ivan Krevan din comuna vecină, Repedea, jud. Maramureș, care a asigurat 

fondurile financiare necesare cheltuielilor de protocol, premii pentru activitatea de voluntariat 

în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, tricouri și diferite materiale tipărite. De 

asemenea Liceul Tehnologic a pus la dispoziție locația și logistica aferente întâlnirilor pe care 

le conține proiectul, iar antreprenorii locali Masznicsa Mihai și Bucurici Gheorghe au găzduit 

liceenii și le-au prezentat propriile ferme de porci vietnamezi și de ciuperci pleurotus.  

Durata activităţii a fost de 2 săptămâni, iar ele au constat în: informarea liceenilor 

despre viitorul proiect, constituirea echipei de proiect, stabilirea sarcinilor de lucru pentru 

fiecare membru, contactarea persoanelor doritoare a se implica în proiect, asigurarea 
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mijloacelor necesare pentru buna desfășurare a activităților, desfășurarea activităților, analiza 

rezultatelor obținute,  popularizarea pe internet.  

În primă instanță impactul asupra liceenilor a fost unul modest, deoarece unii dintre ei 

au porci acasă și lucrează alături de părinții lor la îngrijirea animalelor. Ulterior, au 

conștientizat faptul că   dintr-o ocupație zilnică ar putea face bani cinstiți fără să depindă prea 

mult de cineva și să-și asigure un trai decent. Acest lucru le-a deschis orizonturile și  i-a 

motivat  să se documenteze  cu privire la posibilitatea accesării unor fonduri europene 

nerambursabile și să se gândească ca pe viitor să nu se ducă la munci sezoniere în agricultură 

în țările vestice (Austria, Germania , Spania), ci să-și facă o afacere cu o activitate, pe care 

oricum o practică în gospodărie doar pentru supraviețuire.  

Un alt aspect care le-a atras atenția a fost posibilitatea  cultivării ciupercilor pleurotus 

în spații mici și cu cheltuieli puține, având experiența culegerii ciupercilor în zona de munte 

în condiții dificile și timp îndelungat.. 

Consider că această activitate a fost una de bun augur, fiindcă în cadrul programelor 

școlare actuale lipsesc modelele de bună practică de acest gen. Ea ajută elevii să se orienteze 

în viață, cu atât mai mult cu cât părinții  nu stiu spre ce domeniu să-i îndrepte după 

terminarea studiilor.Imagini de la activitate: 
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STRATEGII DIDACTICE ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN LA 

ORA DE RELIGIE  

 

Prof. Silvia-Doina Sztodolnik 

Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă, Baia Mare 

 

Moto:„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-

am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul prorociei şi tainele toate le-aş 

cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de-aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu 

am, nimic nu sunt” (I Corinteni, 13, 1-2) 

 Educaţia este un proces de formare specific omului. Aceasta, întrucât educaţia se face 

de la persoană la persoană. Ea implică un dialog între persoane. Dar atunci când vorbim 

despre educaţia religioasă, factorii implicaţi în ea se multiplică. Factorii implicaţi în ea sunt 

de natură divină şi umană. (Pomian, 1999) 

 A educa – ne sugerează Sfântul Ioan Gură de Aur – înseamnă a purta grijă de copii şi 

de tineri în ceea ce priveşte curăţenia sufletească şi buna-cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, 

om drept, a-l creşte în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma un 

atlet pentru Hristos. Motivaţia educaţiei derivă dintr-o raţiune dictată de psihologia vârstei, 

observă Hrisostom – întrucât copilul este lipsit de experienţă şi este înclinat funciarmente 

spre mânie şi comiterea răului, iar tânărul este asemenea unui cal neîmblânzit şi a unei fiare 

sălbatice. Ca metode recomandă autodirijarea consimţită şi simţul onoarei, recompensa şi 

dacă se poate deloc pedeapsa. Educaţia prin blândeţe alintări şi laude are efectele cele mai 

bune. (Cucoş, 1999) 

 Valoarea centrală a creştinismului este iubirea. Niciunde şi nicicând iubirea nu a fost 

preamărită ca în creştinism. Credinţa devine lucrătoare prin iubire. Privită din această 

perspectivă, educaţia religioasă, ca de altfel educaţia în accepţiunea ei generală, este o acţiune 

creatoare. Educaţia religioasă este şi o acţiune de imitare a lucrării lui Dumnezeu. 

Creaţia este comportamentul uman prin excelenţă. Omul se justifică prin creaţie, 

pentru că prin creaţie îşi manifestă prestigiul asemănării cu Dumnezeu. (N.Berdiaev, Sensul 

Creaţiei) 

 Actul educativ se instituie ca o relaţie privilegiată, ca o formă exemplară de mediere 

intersubiectivă.(Cucoş,2008)  
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Pornind de la resursele umane, materiale şi conţinut, profesorul are menirea  de a 

alege cele mai potrivite strategii în vederea atingerii obiectivelor propuse la lecţie şi a asigura 

reuşita şcolară. 

 Proiectarea strategiilor didactice reprezintă ansamblul de procese şi operaţii 

deliberative de anticipare a acesteia, de fixare mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în realizarea 

instrucţiei şi educaţiei.(Ionescu, M.,2001) 

 În viziune modernă, proiectul de lecţie are un caracter orientativ, având o structură 

flexibilă şi elastică. De asemenea este de preferat ca el să prevadă unele alternative de acţiune 

şi chiar să solicite capacitatea profesorului de a reconsidera demersul anticipat atunci când 

situaţii neprevăzute fac necesară schimbarea, deci un comportament didactic creator. În acest 

fel, ele vor fi adaptate specificului procesului de predare-învăţare a disciplinei respective, în 

cazul nostru religie, şi vor deveni operaţionale în condiţiile concrete de instruire în care vor fi 

utilizate. (Ionescu, M, 2001) 

Pornind de la achiziţiile din teoria învăţării, se impune gândirea activităţii de 

proiectare în aşa fel încât să se promoveze o învăţare euristică, prin problematizare, 

experimentală, creatoare etc, ceea ce ţine atât de însuşirea unor modalităţi şi tehnici de lucru 

eficiente, cât şi de experienţa, imaginaţia şi creativitatea pedagogică a cadrului 

didactic.(Ionescu, M. 2001) 

 Transpunerea în practica pedagogică a proiectului de lecţie este eficientă numai în 

măsura în care se adecvează corect fenomenelor educaţionale date. Acestea din urmă 

condiţionează nemijlocit eficacitatea unei acţiuni pedagogice, a unei lecţii. 

 Majoritatea cercetătorilor din domeniul psihopedagogiei converg în direcţia admiterii 

că aceste fenomene sunt de natură motivaţională, în ceea ce-l priveşte pe elev şi aptitudinal –

vocaţională în ceea ce-l priveşte pe educator. Motivaţia, în special motivaţia învăţării, 

condiţionează eficacitatea realizării unui proiect de lecţie. 

Elevii cu dizabilităţi mintale se caracterizează printr-o structură psihică dizarmonică, 

aceasta presupune că, funcţiile psihice, în primul rând cele cognitive, se dezvoltă într-un ritm 

încetinit şi rămân la un nivel mai scăzut decât la cei normali.  

 Dizarmonia în structura psihică implică o individualizare mult mai pronunţată a 

procesului instructiv-educativ decât în şcoala de masă. Îmbinarea corectă a muncii frontale cu 

cea individuală este o cerinţă de bază în învăţământul special. Includerea intensivă a 

activităţii şi evitarea verbalismului exagerat este o altă cerinţă în instruirea şi educarea 

copiilor cu dizabilităţi mintale.  
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Activitatea ia multiple forme: jocurile didactice, munca de autoservire, deprinderile de 

muncă în colectiv. Copiii cu CES au nevoie de muncă organizată pentru dezvoltarea 

personalităţii lor, pentru lichidarea tulburărilor afective şi de caracter, pentru dezvoltarea 

intelectuală.(Gherguţ. A,2005) 

 Pentru a veni în ajutorul acestor elevi, profesorul de religie are un rol important. Intre 

metodele şi procedeele folosite sunt prevăzute de către literatura de specialitate o serie de 

tehnici şi terapii educaţionale: terapii cognitive, tehnica basmului terapeutic, terapii 

ocupaţionale, meloterapia, care pot fi utilizate cu succes şi care aduc rezultate pozitive. 

 Utilizarea metodelor de învăţământ active asigură o motivaţie adecvată pentru 

învăţare, acţiune. Activizarea elevilor reprezintă o suită de acţiuni de instruire/autoinstruire 

de dezvoltare şi modelare a personalităţii lor prin stimularea, dirijarea metodică a activităţii 

pe care o desfăşoară. (Ionescu, M.,2001) 

 Între metodele de învăţământ activizatoare, pe care le-am folosit cu succes la religie 

aş aminti câteva: jocul didactic, învăţarea prin descoperire, exerciţiul moral, activităţi de 

terapie ocupaţională, activităţile extraşcolare(vizitele şi excursiile la biserici şi mănăstiri), 

manifestările cultural religioase (serbările şcolare, întâlniri cu mari duhovnoci, vizionările de 

filme cu subiect religios, expoziţiile de icoane  şi alte obiecte de  artă religioasă). 

Jocul didactic este o metodă bazată pe acţiune. În reuşita jocului, elevul se antrenează 

cu toate disponibilităţile fizice, intelectuale şi afective pe care le are. Jocul didactic îi dezvoltă 

capacitatea de a se  adapta la situaţiile noi care apar şi de a acţiona independent pe parcursul 

jocului. Jocul didactic poate fi utilizat în toate tipurile de lecţii şi la mai multe etape ale 

lecţiei, în verificarea cunoştinţelor, în comunicarea şi fixarea noilor cunoştinţe, în apreciere şi 

asociere. Desigur că strategia didactică presupune pe lângă jocul didactic şi alte metode ca: 

învăţarea prin descoperire, problematizarea, explicaţia etc. 

Exemplu Luând lecţia „Pilda Bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr”, care face 

parte din Modulul „Datoriile creştinului – datorii faţă de aproapele”. Tipul lecţiei, de 

dobândire de noi cunoştinţe, prevăzută la clasa a IX-a. 

În pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr, Mântuitorul ne pune în faţă doi 

oameni total diferiţi. Aceşti oameni se deosebesc atât ca şi condiţie socială cât şi în privinţa 

calităţilor lor sufleteşti, unul este virtuos iar celălalt total lipsit de virtuţi. 

Acele însuşiri ale celor doi oameni sunt scrise, fiecare însuşire pe câte un bileţel şi 

introduse într-un plic. După lectura biblică a pildei, elevii vor extrage câte un bileţel. Pe tablă 

se schiţează un tabel cu două coloane. Într-o coloană se vor trece însuşirile lui Lazăr iar în 
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cealaltă coloană ale bogatului nemilostiv. După ce toţi elevii au extras, sau toate biletele au 

fost extrase, pe rând, în ordinea poziţiei în bănci, fiecare elev v-a ieşi la tablă şi v-a scrie 

însuşirea din bilet în coloana corespunzătoare. 

Acest joc didactic aplicat a stârnit interesul elevilor, i-a antrenat pe toţi, a asigurat 

atingerea obiectivelor operaţionale (O1:-să arate care sunt însuşirile morale ale săracului 

Lazăr, O2:-să arate care sunt motivele pentru care bogatul a ajuns în iad) şi a dus la un feed-

back foarte bun. 

În următorul exemplu jocul didactic este folosit în etapa de fixare şi sistematizare a 

cunoştinţelor. Luând lecţia de recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor: 

„Sfintele Taine”, din Modulul „Sfintele Slujbe ale Bisericii”, clasa a IX-a. 

Recapitularea cunoştinţelor se v-a face pe bază de imagini. Fiecare Sfântă Taină este 

surprinsă în momentul ei esenţial printr-o imagine reprezentativă .Pe baza imaginilor elevii 

îşi reamintesc noţiunile învăţate în clasele anterioare. Pentru sistematizarea şi fixarea 

cunoştinţelor se poate folosi un rebus. Acest rebus conţine definiţiile celor şapte Taine, iar pe 

verticala AB elevii vor descoperi titlul lecţiei pe care urmează să o studieze în ora următoare 

(cea mai importantă slujbă a Bisericii - Liturghia). Rezolvarea acestui rebus v-a arăta că 

elevii stăpânesc acele cunoştinţe. 

Aceste metode pot fi aplicate cu succes în învăţământul special la clasele cu elevi 

deficienţi mintal cu intelect liminal. Desigur conţinuturile au fost adaptate particularităţilor de 

vârstă şi intelectuale ale elevilor. 

Exerciţiul moral - constă în executarea în mod repetat şi conştient a unor fapte şi 

acţiuni în condiţii relativ identice, sub îndrumarea profesorului, cu scopul formării unor 

deprinderi bisericeşti şi de comportament moral.(Şebu, S. 2000) 

Profesorul explică la ora de religie care sunt faptele morale pe care le pot face elevii în 

anumite situaţii. Astfel, atunci când apar situaţii concrete, el formulează cerinţele în funcţie 

de acţiunea pe care urmează să o desfăşoare împreună cu ei. Repetarea în condiţii identice a 

unei acţiuni, duce la formarea deprinderii şi la realizarea ei ori de câte ori apare situaţia 

respectivă, chiar şi atunci când elevii nu sunt însoţiţi de către profesor.(Şebu, S. 2000) 

Exemplu mersul cu colindatul la căminul de bătrâni. Profesorul v-a formula cerinţa: 

„organizarea tradiţiilor”. Se porneşte de la necesitatea de a face vestită Naşterea Domnului şi 

la cei care nu vor avea nici un colindător de Crăciun. Profesorul v-a merge cu elevii şi în anii 

următori, îndemnându-i ca şi după absolvirea şcolii să continue această acţiune.(Şebu, 

S,2000) 
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Vizitele şi excursiile la biserici şi mănăstirioferă elevilor nu numai momente de 

relaxare ci şi posibilitatea de a dobândi şi a aprofunda cunoştinţele religioase. Elevii pot afla 

direct modul în care a fost şi este trăită credinţa ortodoxă. Se realizează cu elevi din clase 

paralele sau cu nivel de şcolaritate apropiat. Formă de organizare a procesului de învăţământ, 

vizitele şi excursiile la biserici şi mănăstiri urmăresc pe lângă dobândirea şi fixarea 

cunoştinţelor şi formarea caracterului religios-moral. Elevii vor fi orientaţi să urmărească 

aspectele legate de viaţa personalităţilor religioase, să asculte sfaturile preoţilor duhovnici, să 

reţină explicaţiile ghidului, să achiziţioneze material intuitiv (icoane, vederi, casete) care 

poate fi folosit la lecţiile de religie. 

Deoarece educaţia religioasă pune un mare accent pe latura formativă nu doar pe cea 

informativă le-am oferit şi noi excursii elevilor noştri mergând în pelerinaj la mănăstirile din 

judeţul nostru, Maramureş. Elevii au avut ocazia să se închine icoanelor făcătoare de minuni 

de la mănăstirile Rohia şi Rohiiţa. Trăirea în duhul rugăciunii a acestor duhovnici precum şi 

primirea călduroasă, ospitalieră de care am avut parte i-au impresionat în mod deosebit pe 

elevii noştri care, bucuroşi au vrut să-şi arate mulţumirea prin participarea activă la munca 

gospodărească din cadrul mănăstirilor. 

Cărările spre Dumnezeu sunt variate, dar toate duc spre acelaşi pisc. Educaţia 

religioasă este o acţiune complexă care urmăreşte informarea şi formarea elevilor în vederea 

atingerii idealului vieţii de creştin. Prin educaţia religioasă profesorul trebuie să-i conducă pe 

elevi spre clarificarea sensului vieţii şi spre ţinta supremă care este realizarea comuniunii cu 

Dumnezeu şi cu semenii.  
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PLANURI  DE INTERVENŢIE INDIVIDUALIZATĂ 

Plan de intervenție individualizat -Matematică 

 

Profesor psihopedagog Terec Eva Gizela 

Școala Gimnazială Specială- CRDEII, Cluj-Napoca 

Nume: L.C. 

Clasa: a III- a  A 

An şcolar: 2018-2019 

Semestrul: II 

Disciplina: Matematică 

Diagnostic: Retard psihic, sindrom hiperkinetic, tulburări instrumentale ale scris- 

cititului, dificultăţi de învăţare 

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr.  

Caracterizarea în urma evaluării iniţiale:  

Dificultăţi în executarea sarcinii de asociere a formelor geometrice cu culorile 

precizate . Dificultăţi în situarea corectă a unor obiecte în spaţiu în raport cu propriul corp sau 

cu alte obiecte (schemă corporală insuficient dezvoltată). Dificultăţi mari în executarea 

sarcinilor de asociere între mărimi şi culorile date, de reproducerea secvenţelor de culori date, 

de asociere între obiecte, forme date şi cifra corespunzătoare, de realizare a unor 

corespondenţe şi de grupare a obiectelor de acelaşi fel. 

Obiective operaţionale: 

O1:Să  poziţioneze obiecte în spaţiu 

O2: Să formeze mulţimi 

O3: Să realizeze semne grafice 

Nr. 

crt.  

Conţinuturi Activitatea de învăţare Perioada Observaţii  

1. Poziţia relativă a 

obiectelor în 

spaţiu 

Exerciţii joc de poziţionare 

Exerciţii de identificare şi 

numire a poziţiei obiectelor în 

clasă 

Februarie, 

2019 

 

2. Formarea de 

mulţimi 

Exerciţii de formare a 

mulţimilor 

Martie, 

2019 

 

3. 

 

4. 

Realizare de 

semne grafice 

Evaluare 

Exerciţii de realizare a 

semnelor grafice 

Evaluare 

Aprilie, Mai 

2019 

Iunie, 2019 
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Plan de intervenție individualizat-Citire- scriere- comunicare 
 

 

Nume:L. C.  

Clasa: a III- a  A 

An şcolar: 2018-2019 

Semestrul: II 

Disciplina: Citire- scriere- comunicare 

Diagnostic: Retard psihic, sindrom hiperkinetic, tulburări instrumentale ale scris- cititului, 

dificultăţi de învăţare 

Certificat de orientare şcolară şi profesională  

Caracterizarea în urma evaluării iniţiale:  

Dificultăţi de categorizare şi de discriminarea obiectelor care nu aparţin unei categorii, de 

asociere a noţiunilor opuse reprezentate prin imagini. Dificultăţi de identificare şi 

selectare doar a imaginilor corespunzătoare poveştii date. Dificultăţi de identificare a 

sunetului de la începutul/ sfârşitul cuvântului şi de selectarea imaginilor 

corespunzătoare, de despărţire în silabe şi de asociere a numărului de silabe 

corespunzător cu numărul potrivit de cerculeţe desenate. În execuţia traseului graphic 

dat, nu respect întotdeauna linia punctată. 

Obiective operaţionale: 

O1: Să-şi formeze abilitate de preluare corectă a modelului în pronunţarea cuvintelor 

O2: Să-şi însuşească actul grafic 

O3: Să exerseze actul grafic 

Nr. 

crt.  

Conţinuturi Activitatea de 

învăţare 

Perioada Observaţii  

1. Elemente 

pregrafice 

Exerciţii de scriere a 

elementelor 

pregrafice în spaţiul 

dat 

Exerciţii de formulare 

a unor propoziţii 

simple după imagini 

date 

Februarie, Mai 

2019 

 

2. Evaluare Evaluare Iunie, 2019  
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“O INTRODUCERE IN LUMEA SENZORIALA”                   

TULBURARI ALE SISTEMULUI SENZORIAL VESTIBULAR 

 

Profesor   kinetoterapeut Tivadar Erica Maria 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare 

 

O tulburare in sistemul sensorial vestibular face ca persoana sa-si piarda echilibrul sau 

sa se simta ametita. Aceasta se intampla cand un adult sufera de o boala care-i afecateaza 

urechea interna. Dar, daca aceasta incepe inca in perioada de fat sau in copilaria timpurie, 

descrierea simptomatica este diferita. Simptomele de tulburare in sistemul senzorial 

vestibular pot fi in combinatie cu simptome de la alte sisteme senzoriale, deoarece sistemul 

sensorial vestibular are legaturi cu aproape toate partile sistemului nervos. 

Organizarea sistemului senzorial vestibular 

  Sistemul nervos inregistreaza si reactioneaza la stimuli vestibulari cu mult inaintea 

analizarii stimulilor vizuali si auditivi. Aceasta activitate vestibulara creeaza caramizile 

fundamentului pentru dezvoltarea vederii si auzului. Structura si functia nucleilor 

vestibulari sunt mult mai complicate decat cel mai avansat computer. 

 Procesul de modulare 

          Unul dintre cele mai importante procese care are loc in creierul nostrum este 

modularea. Modularea este acel process care mareste sau reduce activitatea neuronala pentru 

a tine aceasta activitate in armonie cu celelalte functii ale sistemului nervos. Daca functia de 

modulare asupra sistemului sensorial vestibular nu se gaseste in echilibru, atunci sistemul 

devine dezorganizat. 

 Influenta musculaturii oculare si a gatului asupra sistemului vestibular 

       Musculatura ochilor si cea a gatului joaca un rol important in organizarea sistemului 

senzorial vestibular. Raspunsul musculaturii ocular si a gatului sunt printre primele functii 

senzo-motrice. Sistemul sensorial vestibular este acela care interpreteaza orientarea atat a 

corpului cat si a capului, in asa fel incat noi sa putem intelege informatia venita de la ochi. 

Cand observam ceva miscandu-se in fata noastra, creierul nostrum trebuie sa stie ce se vede 

in fatal lor; ochii nu comunica creierului de ce lucrurile arata asa cum sunt vazute. Sistemul 

senzorial vestibular este cel care trebuie sa tina stabile zona vizuala, astfel incat obiectele ce 

le vedem sa fie clare. 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

218 

 Influenta musculaturii corpului 

Nucleii vestibulari transmit impulsuri electrice de-a lungul maduvii spinarii. Aceste 

impulsuri impreuna cu impulsurile muscular informeaza despre cand si cum se contracta 

musculature. Daca sistemul vestibular are o organizare defecta, atunci tonusul muscular este 

slab si nivelul de activitate scazut din cauza oboselii. 

 Interactiunea vestibulo-reticulara 

 Substanta reticulara este aceea parte a creierului, care raspunde de sistemul de alarmare 

a sistemului nervos. Substanta reticulara trimite impulsuri in tot creierul pentru trezire. 

Sistemul vestibular, la randul lui, alimenteaza acest sistem de alarma reticular cu o cantitate 

mare de impulsuri senzoriale. Este nevoie de o activitate vestibulara foarte bine modulata, 

daca vrem sa avem functiile corporale treze. 

 Relationarea cu spatiul 

Un copil cu probleme vestibulare alearga in directie gresita cand face sport, nu vrea sa 

intre in bazinul de inot, deoarece nu percepe corect distanta pana la apa. in cazuri mai grave 

copiii nu vor sa se joace afara singuri deoarece nu pot sa aproximeze distanta dintre corpul lor 

si gardul sau pomii din jur, simtindu-se de-a dreptul pierduti in spatiu. Tulburarea vestibulara 

poate sa afecteze viata sociala a copilului, deoarece el nu poate sa-si dea seama cat de 

aproape se afla de persoanele din jur si de multe ori se impinge in ceilalti. 

Sistemul vestibular hipoactiv 

 Tulburarile vestibulare care influenteaza invatarea si comportamentul sunt de doua 

tipuri. Creierul opate sa hipo- sau hiperreactioneze la stimuli vestibulari. 

 Tulburare vestibulara bilateral 

Simptomele unei tulburari vestibulare bilateral sunt foarte subtile. Acesti copii sunt 

vazuti ca si perfect normali pana ajung la perioada scoalra, unde se observa problem cu 

cititul, socotitul si alte abilitati acadenice. Copiii cu tulburari vestibulare bilateral au de cele 

mai multe ori un coeficient de inteligenta normal sau chiar superior. Dar de ce intimpina 

dificultati in activitatile scoalre? O paret din insemnatatea cuvintelor si a cifrelor devin un 

haos in creierul lor. 

 Integrarea bilateral 

 Un copil hiporeactiv la stimulare vestibulara are de multe ori deficit in a integra cele 

doua parti corporale (dreapta/stanga). Copilul intampina dificultati in coordonarea celor doua 

parti ale corpului. Mesajele pot sa-l dezorienteze, daca nu are timp destul la dispozitie ca sa 

se gandeasca asupra comenzilor. Ii este greu sa danseze, sa bata toba si sa inteleaga ritmul. 
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Cand cele doua emisfere cerebrale nu comunica adecvat, atunci nu pot nici sa functioneze 

adecvat si efectiv. 

Simptome ale tulburarii vestibulare bilateral 

 - Copilul functioneaza normal si sanatos, dar intampina dificultati la citit si socotit; 

-  Durata de nystagmus dupa rotatie este mai scurta decat normal; 

-  Copilul nu arata calitati sportive si nici placere de a participa la orele de sport. Nu poate sa  

arunce sau sa prinda mingea; 

-  Motricitatea grosiera este deficitara. Copilul se impiedica si cade des; 

-  Echilibrul deficitar chiar si cu ajutor; 

-  In pozitia culcat pe burta, copilul nu poate sa-si ridice capul, picioarele si bratele in acelasi 

timp de la sol; 

-  Coordonarea mainilor si picioarelor este deficitara; 

-  Nu dezvolta o dominanta normala, observat ca fiind ambidextru, dar totusi cu o calitate 

deficitara la ambele maini; 

-  Reactioneaza gresit la comanda stanga/dreapta daca nu I se da destul timp de gandire; 

-  La scris, incurca de multe ori literele sau citeste de la coada la cap; 

-  Intampina dificultati in situatii de stress si se supara repede; 

-  Se observa problem emotionale si de comportament. 

 

Tulburari vestibulare si de limbaj 

Nu toate tulburarile de vorbire si limbaj apar din cauza unui sistem vestibular defect. 

Cauzele pot sa fie un deficit in centrele vorbirii. 

 

Sistemul vestibular hiperactiv 

Informatia senzoriala este hrana pentru creier, dar in exces provoaca reactii negative. 

Creierul analizeaza informatia senzoriala si foloseste informatia pentru acrea un raspuns 

adaptativ. pentru a putea folosi informatia senzoriala vestibulara, creierul trebuie sa moduleze 

impulsurile nefolositoare. Cand creierul nu este capabil sa moduleze activitatea vestibulara ca 

sa poata sa analizeze alti stimuli, atunci rezultatul va fi o hiperreactie pe stimularea 

vestibulara. Sistemul senzorial vestibular detine mai multe functii, unele pot fi hipoactive, 

altele hiperactive sau normale. Sunt doua forme pentru hipersenzitivitate la stimuli 

vestibulari: nesiguranta asupra fortei gravitationale si intoleranta asupra miscarii. 
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 Nesiguranta asupra fortei gravitationale 

Un copil afectat de nesiguranta asupra fortei gravitationale, simte frica, neliniste sau 

saturatie cand va ajunge intr-o pozitie in care nu este obisnuit. Leagane, topogane si alte 

locuri de joaca, pot sa-i provoace frica. 

Simptomele nesigurantei asupra fortei gravitationale: 

  - copilul simte frica atunci cand picioarele nu sunt pe sol; 

  - copilul descrie un sentiment de frica ireal de a cadea, sau la inaltime: 

  - neplacerea de a tine capul in jos, mai ales la rostogolire, rasucire sau invartire: 

  - neplacerea de a se juca in locurile de joaca amenajate si cu jucarii mobile: 

  - evita sariturile, chiar si de pe o treapta; 

  - este foarte incet in miscarile de schimbare a pozitiei corpului; 

  - este mai intarziat in invatarea de a urca si cobora scarile; 

  - evita sa se catere; 

  - prezinta frica daca se gaseste pe un nivel mai inalt; 

  - neplacerea la rotatii; 

  - prezinta frica la viteza; 

  - dificultate de a se deplasa in spatiu; 

  - prezinta frica la impingere. 

 Intoleranta asupra miscarii 

Intoleranta asupra miscarii nu este caracterizata de un sentiment de frica ci mai mult 

de neplacere. Acesti copii ametesc foarte repede in balansoare si nu intotdeauna le face 

placere sa participe la activitati in parc. 

 

Dispraxia de dezvoltare, o problema de planificare motrica 

Deficitul in planificarea motrica este caracterizat printr-o coordonare deficitara ca 

rezultat al unei deficient in integrarea senzoriala. Aceasta forma de tulburare senzoriala se 

numeste dispraxie de dezvoltare sau in cazuri severe apraxie. 

Praxis = planificare motrica, care se defineste a fi abilitatea de a planifica si a executa 

o activitate necunoscuta. 

Apraxie = planificare motrica deficitara. 
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Problema este podul dintre inteligenta si musculatura!  

 

Dispraxia de dezvoltare este printre cele mai intalnite manifestari ale tulburarilor integrarii 

senzoriale intalnite la copiii cu probleme de invatare sau la cei cu disfunctie minimal. 

 

Exagerarea tactila  

Tulburarile tactile sunt disfunctii neuronale grave. Acestea sunt des intalnite la copiii 

cu problem de invatare. 

Simptome:  

  - neplacere la atingeri pe fata. Intoarce capul daca obiectele sunt aproape de fata; 

  - neplacere la spalatul pe fata; 

  - nu suporta vizita la dentist; 

  - neplacere la tuns; 

  - neplacere la imbratisare; 

  - reactive negative la atingeri pe sub imbracaminte; 

  - neplacere la taiatul unghiilor sau la imbaiere; 

  - neplacere de a fi intr-o colectivitate; 

  - preferinta pentru a purta bluze cu maneci lungi chiar daca este cald; 

  - este sensibil la anumite texturi; 

  - neplacere de a se juca in nisip, a lipi sau a se juca cu degetele; 

  - nu suporta mersul descult in iarba sau nisip; 

  - neplacere la curatirea urechilor si nasului. 

 

Senzatiile copilului 

Copilul care sufera de acesta forma de tulburare tactile inregistreaza informatia 

senzoriala diferit fata de cum ar trebui ea perceputa normal. atingeri care ar trebui simtite ca 

ceva placut, el le descrie ca fiind asemanatoare impunsaturii de ac sau socului electric. 

Ce se intampla in sistemul nervos? 

Pentru un copil cu tulburari tactile, o atingere usoara poate fi interpretata ca ceva 

periculos. Reactia naturala la pericol este furia, lupta sau fuga. Raspunsurile la stimuli tactili 

sunt de doua tipuri: de aparare si de discriminare. 

  Terapia de integrare senzoriala 
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Cand interactiunea cu mediul inconjurator este folositoare pentru dezvoltarea creierului, si 

creierul se poate organiza singur daca are posibilitatea, atunci de ce mai este nevoie de 

terapie? De ce nu putem numi terapie jocul in parc? Copilul normal din punct de vedere SI nu 

are nevoie de terapie, pentru ca jocul il aprovizioneaza cu acea stimulare senzoriala de care 

creierul sau are nevoie, gandu-I astfel posibilitatea de a reactiona adecavat la stimuli 

senzoriali. Copiii cu tulburari de integrare senzoriala nu pot sa prelucreze informatiile din 

jocurile lor, deci nu pot sa dezvolte raspunsuri adaptative necesare organizarii creierului. Cu 

alte cuvinte, chiar daca copilul se joaca, el nu integreaza stimuli adecvat. Acest copil are 

nevoie de un mediu adecvat special nevoilor lui.  

    Societatea pune accent tot mai mult pe dezvoltarea abilitatilor academic si dezvoltarea 

intelectuala si mai putin pe construirea bazei senzo-motrice, baza necesara dezvoltarii 

nivelelor academice. Televizorul a cucerit lumea copiilor, inlocuind jocul in nisip sau 

leagane. Ne asteptam, ca inca din gradinita copiii sa invete sa scrie, in loc sa punem accent pe 

dezvoltarea vestibulara astfel usurandu-le procesul invatarii mai tarziu in scoala. 

Exemple de stimulari senzoriale: 

 - periajul si miscari de mangaieri si apasari; 

 - impachetari si apasari (hamburgher); 

 - trageri si impingeri; 

 - vibratii; 

 - stimulari olfactive; 

 - leganare in toate directiile; 

 - sarituri; 

 - rurali; 

 - deplasari liniare; 

 - balansari si sarituri; 

 - combinatii. 

Materiale terapeutice: 

 - tablia cu roti; 

 - leaganul - cal; 

 - hamacul; 

 - parasuta; 

 - saculetii tactili: 

 - plapuma cu mingi; 
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 - mingi de diferite forme, marimi, culori si texture; 

 - trambulina; 

 - mingea Bobath; 

 - discul de balansare; 

 - barna de echilibru. 

Unul dintre scopurile terapiei este de a consolida organizarea interna a copilului si 

autocontrolul, asa incat el sa fie capabil sa-si organizele singur viata. Increderea de sine este 

bazata pe capacitatea de a se autocontrola. Baza autocontrolului incepe in al doile si al treilea 

an de viata, cand copilul descopera ca el si mama lui sunt doua personae diferite si ca el 

poate, intr-un anumit grad, sa hotarasca asupra actiunilor sale. copilul incepe sa se 

indeparteze de mama sa sis a spuna “nu”.  Daca stimulul nervos al copilului este integrat 

adecvat, atunci si procesul de individualizare se va desfasura corespunzator. 

Majoritatea copiilor cu problem de integrare senzoriala au afectata increderea in sine, 

participa la terapie cu frica de “a nu putea”, le e frica sa incerce activitati, nu vor sa arate 

neputinta, s-au obisnuit cu cerinte din partea adultului pe care el nu le poate onora sau critici 

si se asteapta ca si terapeutul sa faca la fel. 

Terapeutul va trebui sa construiasca o realtie de incredere reciproca si o acomodare cu 

mediul terapeutic, activitatile trebuie sa-l atraga spre sala de terapie si nu sa-l sperie. 

Cand mediul terapeutic este optimal pentru dezvoltarea copilului, acesta va simti ca 

orele de terapie sunt placate si se va bucura de intalnirea cu terapeutul.  
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TERAPIE PRIN ARTA TEATRULUI 

 

Profesor-Educator Anamaria Tomescu 

C.Ş.E.I. ,,Dumitru Ciumăgeanu”  Timişoara 

 

"All the world's a stage  and all the men and women merely players".  

"Lumea întreagă e o scenă, iar bărbații și femeile simpli actori".  

William Shakespeare 

 

Teatrul – cea mai nobilă formă de manifestare a jocului, 

născută din tendința naturală a oamenilor de a se juca și de a juca 

roluri. 

Aflat și el la răscrucea unde arta se confundă cu terapia, 

teatrul este tot mai des utilizat în demersurile educativ-

recuperatorii: dezvoltă limbajul, memoria, capacitatea de 

concentrare, creativitatea, autocontrolul, percepția corporală, 

stimulează dezvoltarea psihomotricității prin efectuarea mișcărilor 

personajului, îmbogățește viața afectivă prin asumarea rolurilor, 

ajută la formarea deprinderilor de colaborare, contribuie la învățarea de comportamente 

sociale. Se pliază perfect pe specificul educației speciale, întrucât modalitățile de expresie a 

actorilor (rolurile) pot fi verbale sau non-verbale (mimă, dans), iar scenariile pot fi 

prestabilite sau improvizate, propuse de altcineva sau create de copil. 

Teatrul este un mimesis, o oglindă a realității, iar imaginea din oglindă este cât de 

fidelă își dorește actorul ca ea să fie. Ca „actori”, copiii au ocazia să se implice exact cât și 

cum doresc, pot fi ei înșiși, pot fi altcineva, sau ambele, în același timp, pornesc de la 

abilitățile pe care le au și își dezvoltă altele. 

Dacă ne referim la rolul de catharsis, copilul își poate exterioriza sentimentele nu 

numai sub forma unor comportamente dezirabile, ci și a unora condamnate social. Se poate 

manifesta comportamental, pentru că i se oferă un cadru în care are și capacitatea și 

permisiunea de a o face. 

Teatrul este o joacă, și totuși, o joacă în serios, îți dă libertate absolută, însă te 

îngrădește în rigorile unui personaj, o joacă plină de rafinament, dar accesibilă tuturor. 
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C.Ș.E.I. ,, Dumitru Ciumăgeanu” a organizat  în data de 27. Martie 2014, prima ediție 

a Festivalului de Teatru ,, Praf de Stele”, adresat elevilor cu cerințe educative speciale. 

Organizatorii și-au propus următoarele obiective 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare la elevi și cadre didactice; 

 desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice care să corespundă abilităților elevilor, dar și 

evoluţiei societăţii; 

 încurajarea cadrelor didactice spre a utiliza metode inovative; 

 promovarea creativității cadrelor didactice şi a elevilor; 

 încurajarea schimbului de experienţă între unităţile de învăţământ. 

Prezența numeroasă a celor care s-au înscris în concurs i-a motivat pe organizatori să 

promită că vor organiza și  următoarele ediții. 

Terapia prin teatru este o tehnică de eliberare a tensiunilor, dar şi de clarificare a 

propriei stări de confuzie şi durere a celui care joacă, dând viaţă unui anumit personaj, într-o 

anumită situaţie; de fapt, se joacă propria experienţă cu înţelesurile şi trăirile ei. Totodată, 

această tehnică presupune rejucarea unor scene din viaţa participanţilor sau alte scenarii 

inventate, piese de teatru sau povestiri. Tot din aria definiţiilor, (tehnici prin arte combinate – 

2009) stimularea prin teatru se ocupă de aplicarea tehnicilor şi proceselor specifice grupurilor 

de persoane cu nevoi speciale şi nu numai şi este o activitate de grup care poate fi aplicată şi 

în lucru individual. De asemenea, teatrul se foloseşte ca terapie pentru exprimarea unor: stări, 

sentimente şi trăiri personale. Se constată şi faptul că teatrul, (terapie socială prin teatru – 

1996) poate avea şi un caracter profund social, prin stimularea inducţiei simpatică, 

realizându-se o comunicare socială, de determinare reciprocă, realizată în mod conştient sau 

inconştient, direct sau indirect, cu ajutorul semnelor interpretabile. „Teatrul este un tribunal 

unde trebuie să prezinţi dovezi vizibile şi palpabile ca să poţi fi crezut.” (JeanMarie Guzan, 

1991) 

În acest context al identităţii teatrului ca terapie, obiectivele principale ale stimulării, 

(tehnici prin arte combinate – 2009) sunt: dezvoltarea inteligenţei emoţionale; dezvoltarea 

percepţiilor şi reprezentărilor vizuale, a imaginaţiei creatoare; inducerea unei stări de linişte, 

acceptare de sine; reducerea tensiunii şi anxietăţii; stimularea tuturor canalelor senzoriale; 

dezvoltarea capacităţii de a se exprima mai repede şi mai uşor; facilitarea comunicării 

interpersonale, creşterea sociabilităţii şi adaptării în societate; dezvoltarea sentimentului de 

încredere în sine şi realizare; dezvoltarea simţului aprecierii artistice şi de exprimare; 

îmbogăţirea şi dezvoltarea proceselor gândirii; dezvoltarea limbajului şi vocabularului 
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implicat în timpul procesului de creaţie; dezvoltarea capacităţii de concentrare a atenţiei; 

îmbunătăţirea cooperării cu alţii în realizarea unor activităţi de grup; dezvoltarea respectului 

faţă de rezultatele muncii lor; diminuarea stărilor conflictuale; dezvoltarea autonomiei 

personale, personalităţii, stimei, increderii şi imaginii de sine, orientării temporo-spaţiale, 

integrării socio-profesionale, spiritului de observaţie.  

Când vorbim despre teatru, implicit ajungem la cuvinte, mişcarea, dans, trăire a 

sentimentelor, toate regăsindu-se într-o aşezată scriere, scenetă, rol cu un mesaj precis, dar 

există şi situaţii în care „navigăm” în largul spontaneităţii şi a improvizaţiei lăsându-ne 

purtaţi de ele, rezultatul fiind uneori surprinzător. 

De aceea, formele sub care găsim teatru ca terapie sunt variate, în apanajul nostru 

intrând teatrul – forum, de păpuşi, de umbre, cu tematică, cu măşti. 
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FORMAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC                          

PRIN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 

Prof. Ţiudic Adelin Petru  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare 

 

Deteriorarea mediului de viaţă, care se înregistrează în ultimele decenii, este doar ,,o 

fază recentă şi precipitată a unui proces multimilenar de continuă mutilare a naturii şi de 

tulburare a echilibrului ei biologic” (Barna, 1998). 

Existenţa unei crize ecologice contemporane este unanim recunoscută de oamenii de 

ştiinţă. Această criză atenţionează prin tot mai numeroase şi puternice semnale, cum sunt: 

extinderea poluării în cele mai diverse dimensiuni, degradarea şi subţierea stratului de ozon al 

atmosferei, dispariţia unor specii de plante şi animale, cu consecinţe asupra biodiversităţii, 

distrugerea pădurilor, diminuarea surselor de materii prime şi hrană, gospodărirea neraţională 

a surselor de energie convenţională etc. Toate acestea conduc, în general, la o denaturare 

accelerată a mediului de viaţă şi ameninţă însăşi existenţa umană. 

Marile probleme ale omenirii (problema sănătăţii, a poluării etc.) s-au impus în atenţia 

tuturor celor abilitaţi să ia măsurile care se impun şi nu în ultimă instanţă, a noastră, a tuturor. 

Iată, deci, de unde necesitatea formării în şcoală a unui tip de personalitate prospectiv, 

capabil să se adapteze cerinţelor în continuă mişcare ale societăţii zilelor noastre. Se vorbeşte, 

aşadar, din ce în ce mai mult de tipuri de educaţie variate: educaţia pentru sănătate, educaţia 

pentru comunicare şi mass-media, educaţia pentru muncă, educaţia pentru timpul liber, 

educaţia pentru democraţie şi educaţia ecologică (Cucoş, 1998).  

Educaţia ecologică trebuie să fie un proces activ, continuu, desfăşurat la scară globală 

în toate mediile, clasele şi categoriile sociale, ea trebuie să fie o educaţie spre mediu, prin 

mediu şi în mediu (Barna, 1998). 

În ultimele decenii raporturile dintre om şi natură s-au schimbat şi anume s-au 

deteriorat. Acţiunile necugetate faţă de mediul natural au provocat dezechilibre serioase în 

natură, poluarea excesivă a determinat apariţia unui număr din ce în ce mai mare de boli. 

Această situaţie a condus la realizare unor strategii bazate pe o concepţie unificatoare, 

sistemică de reintegrare şi consens al omului cu natura. Şi toate acestea de pe poziţia unui 

„partener înţelept care caută pretutindeni cooperare cu legile firii” (Barna, 1998). 
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Familia este primul mediu unde se fundamentează educaţia ecologică, în primul rând 

prin puterea exemplului, apoi prin cea a cuvântului. Educarea în acest sens trebuie să înceapă 

din copilărie şi să fie continuată pe tot timpul şcolii şi în afara ei.  

Adevărata educaţie în materie de mediu înconjurător începe în anii de şcoală. Şcoala, 

prin profesorul de biologie, are sarcina de a organiza şi desfăşura o vie şi susţinută mişcare de 

ocrotire a naturii. Este necesar ca omul să înveţe cum trebuie să se comporte faţă de tot ce 

este viaţă pe planeta noastră. În acest sens vor trebui să fie orientate toate eforturile noastre. 

Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii vor fi convinşi de 

necesitatea protejării mediului, devenind factori activi în concilierea om - natură. 

Elevilor li se pot încredinţa o mulţime de sarcini, deoarece deprinderile şi atitudinile 

copilului de astăzi vor  reflecta atitudinile adultului de mâine.  

Obiectivele urmărite astăzi de educaţia ecologică urmează un proces de eliberare de 

sub excesiva centrare asupra cunoştinţelor faptice sau factuale şi încearcă să se apropie de 

realitatea ambientală actuală.  

Transferul de cunoştinţe ştiinţifice (formarea şi fundamentarea cunoaşterii sau culturii 

ecologice), formarea unor obişnuinţe, deprinderi şi aptitudinilor (componente ale 

comportamentului ecologic) sunt numai câteva din obiectivele educaţiei ecologice din şcoală 

care demonstrează că triada obiectivelor s-a schimbat, locul însuşirii cunoştinţelor (loc 

principal) fiind luat de necesitatea formării de capacităţi şi deprinderi şi mai pe urmă 

însuşirea unui volum excesiv de cunoştinţe (Nădişan, 2001). 

Sistemul de cunoştinţe ecologice se acumulează treptat şi constituie premisa 

indispensabilă a înţelegerii de către elevi a faptului că mediul înconjurător, precum şi felul 

raporturilor om-natură şi om-mediu sunt absolut vitale atât pentru individ, cât şi pentru 

întreaga umanitate.  

Abordarea educaţiei ecologice prezintă anumite particularităţi metodologice, în sensul 

formării unor atitudini, comportamente efective din partea elevului şi nu doar a însuşirii de 

informaţii şi formării de cunoştinţe.  

Scopul final al acţiunii educative constă în adoptarea unui comportament ecologic 

adecvat şi realizarea unor acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător. Aşadar, 

trebuie realizate modalităţi diferite de trecere de la informarea teoretică prin implicarea 

individuală spre acţiunea concretă. 

Schema logică de abordare a educaţiei ecologice prezintă câteva etape, şi anume 

(Barna, 1998): 
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a) Perceperea şi observarea naturii 

Această etapă poate fi realizată prin ieşirile în natură, excursii de studiu şi expediţii. 

Sub îndrumarea profesorului elevii vor percepe vizual, auditiv, olfactiv, tactil tot ceea ce îi 

înconjoară. Este primul pas de contact cu natura. 

b) Definirea senzaţiilor şi sentimentelor dobândite în urma perceperii mediului 

înconjurător 

În această etapă profesorul discută aspecte referitoare la apartenenţa noastră la 

sistemele naturale de viaţă, precum şi comuniunea care trebuie să existe între noi şi mediul 

nostru de viaţă. 

c) Implicarea personală 

Acum este momentul discuţiilor despre rolul nostru şi felul în care putem, fiecare 

dintre noi să fim de folos prin valorificarea potenţialităţilor noastre. 

d) Asumarea responsabilităţii 

Această etapă este esenţială în formarea unei structuri comportamentale adecvate. 

Unde există implicare, trebuie să existe şi responsabilitate. 

e) Alcătuirea unei strategii de acţiune 

Dacă până acum accentul s-a pus pe percepţia senzaţiilor, analiza lor, încadrarea în 

sistemul natural de viaţă, acum este momentul acţiunii concrete şi nu neapărat a unor acţiuni 

organizate de profesor la care elevul este mai mult sau mai puţin activ, ci a organizării 

acţiunii chiar de către elevi. Abia atunci am putea considera educaţia ecologică reuşită şi nu 

ne-am mai teme pentru viitor. 

Învăţământul de toate gradele trebuie să promoveze activităţi de cercetare 

ştiinţifică, de educaţie ecologică şi să practice mai des excursiile, drumeţiile în natură.  

Aceste activităţi oferă valenţe educative şi instructive deosebite ce se cer 

valorificate în mai mare măsură. Excursiile constituie un mijloc didactic de cea mai mare 

importanţă pentru că oferă elevilor posibilitatea să observe, să cerceteze şi să cunoască în 

mod direct o mare varietate de aspecte din natura, de ordin biologic sau geografic, despre 

mediul natural şi factorii de mediu, să înţeleagă mai clar legătura dintre organism şi 

mediu, să colecţioneze un bogat material didactic necesar pentru desfăşurarea lucrărilor de 

laborator . 

În acelaşi timp excursiile contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezesc 

dragostea şi interesul pentru natură şi respectul pentru frumuseţile ei. Excursia ajuta la 

cunoaşterea spaţiului geografic din imediata vecinătate a orizontului local. Cu asemenea 
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ocazii se formează nu numai deprinderi ci se dezvoltă spiritul de iniţiativă şi muncă 

independentă, capacitatea de observaţie şi cercetare. 

Excursiile nu trebuie să urmărească exclusiv scopuri ecologice ci trebuie incluse 

activităţi recreative, jocuri didactice, concursuri, care să ofere şi momente de relaxare 

(Nădişan, 2003). O foarte mare importanţă o are pregătirea excursiei care poate dura mai 

multe ore. De aceea este de preferat ca aceste activităţi să se realizeze la sfârşitul orelor de 

curs sau în zilele libere. 

Acţiunile ecologice întreprinse de profesor pot fi extrem de variate, mergând de la 

plantarea de puieţi pentru extinderea spaţiilor verzi şi până la activităţi de ecologizare a unei 

zone sau a unui râu. De asemenea, se pot efectua vizite la: unităţile care poluează mediul 

pentru observarea procesului tehnologic producător de poluanţi; Agenţia de Protecţie a 

Mediului, staţia de epurare a apelor menajere etc. 

Modelele de abordare şi valorificare a unor teme în sensul educaţiei ecologice sunt 

extrem de variate, acestea ţinând mai mult de modul de abordare a profesorului (demersul 

didactic şi conţinutul informaţional conform nivelului de cunoştinţe al elevilor). De cele mai 

multe ori, pentru cunoaşterea în ansamblu a diferitelor probleme, este necesară o abordare 

interdisciplinară.  
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SUCCESUL EDUCAȚIEI - ALTERNATIVELE  EDUCAȚIONALE 

 

Prof. Diana Venczel  

 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu" Baia Mare 

 

Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun 

modificări ale anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a activității 

instructiv-educative  (planuri de invățământ,organizarea procesului instructiv-educativ, 

organizarea activității de învățare,modalități de organizare a timpului școlar,a disciplinelor de 

învățământ) . 

Alternativele instituțional-educaționale au apărut din nevoia de a găsi noi modalități 

de eficientizare a activităților din sfera școlar-instituţională . 

Alternativitatea poate fi înțeleasă ca adaptare a unor tipuri de instituții educative care 

s-au bucurat de răsunet cândva,încercând să rezolvăm prin ele problemele actuale ale 

învățământului actual.Dar poate fi înțeleasă și în sensul adoptării unei viziuni de ansamblu 

asupra marilor sisteme pedagogice contemporane precum și asupra pracilor școlare actuale în 

lume. 

Existența mai multor sisteme nu presupune neapărat negarea sau anularea 

unora,acestea fiind complementare.În raport cu cerințele dezvoltării învățământului nostru, se 

pot folosi într-o etapă sau alta,elemente specifice și necesare din sistemele diferite de 

instruire. 

Se pot aminti dintr-o clasificare a alternativelor educaționale mondiale următoarele 

sisteme alternative : 

-Școala Nouă 

-Pedagogia experimentală 

-Sistemul Mannheim 

-Educația liberă 

-Noile educații 

-Pedagogia Scout 

-Pedagogia Acțiunii 

-Pedagogia Montessori 

-Planul Dalton 

-Pedagogia Waldorf 
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-Pedagogia curativă 

-Tehnicile Freinet 

-Invățare experiențială 

-Educație progresivă 

-Metoda proiectelor 

-Planul Jena 

-Pedagogia instituțională 

-Programul Parkway 

-Step by sper 

-Pedagogia terapeutică 

-Pedagogia constructivistă, 

Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se 

realizează prin raportare la finalitățile educaționale formulate la nivelul macro, al idealului și 

al scopurilor educaționale și la nivelul micro, al obiectivelor educaționale care direcționează 

procesul de învățământ.În spațiul educativ romînesc după 1990, sunt instituționalizate 

următoarele alternative educaționale, aplicabile în învățământul preșcolar și primar, cu 

deschideri spre învățământul secundar: Waldorf, Montessori, Step by step, Freinet si Jena-

Petersen. 

 Tocmai datorită caracterului nondirectivist și al centrării pe elev,datorită 

fundamentării a ccea ce s-a numit la începutul secoluului XX Educația nouă, în prezent 

asistăm la o revenire a acestor alternative instituționale,ca modalități simultane, paralele și 

complementare a sistemelor formale. 

Pedagogia Waldorf  

Promovează ideea exploatării ,dezvoltării sau perfecționării talentului descoperit, fiind 

adepta exprimării libere a copilului. Se urmărește dezvoltarea personalității copilului în 

ansamblul ei și își orientează oferta de predare funcție de particularitățile diferitelor trepte de 

vârstă ale copiilor și de cerințele acestor trepte. Ea nu este orientată spre oferirea unei 

anumite pregătiri profesionale înguste sau unei specializări. 

Se pune accent pe viața afectivă și senzorială, facilitând observarea directă a mediului 

și chiar promovând o stare de adevarată comuniune cu natura, prin fosirea materialelor 

naturale și din natură.  

În curriculumul Waldorf, un loc important il ocupă artele, lucrul manual, artizanatul, 

care oferă elevilor un contact cu diverse materii și nenumărate activități de bază ale omului 
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(torsul, țesutul, sculptura, pictura, forjarea, modelarea); lor li se adaugă limbajul (vorbirea, 

scrierea și lectura), istoria, geografia, limbile străine, matematica și geometria, științele, 

desenul, activitățile corporale, religia. 

Esența acestei pedagogii este considerată relația elev-profesor. 

Profesorul ține legătura cu părinții elevilor, astfel incât activitatea sa pedagogică are o 

caracteristică mai personală.Profesorul predă materia cu cuvinte proprii, fară a recurge la cărți 

didactice, iar elevii își confectionează propriile „cărți”, adica niște caiete bine alcătuite și 

ilustrate, care conțin esențialul lecției predate, redat pe baza memoriei. Evaluarea constă într-

o caracterizare calitativă, care evidențiază ceea ce este pozitiv, care critică ceea ce este 

negativ doar în legătură cu ceea ce elevul ar fi stare să realizeze. La cererea autorităților 

școala face o evaluare cantitativă, pe care o menține secretă și o oferă elevului sau părinților 

numai în momentul în care se incheie studiile. 

Pedagogia are insa si limitari datorate neacceptarii mijloacelor tehnice 

moderne(TV,computer) 

Pedagogia Montessori(Italia) -"Ajută-mă să pot face singur" 

Educația Montessori, are la bază două principii: 

-pregătirea unui mediu cât mai natural,care să permita dezvolarea copilului  

-observarea copilului și conturarea potențialului său fizic,mental,emoțional și  

spiritual. 

 În viziunea celei care a fundamentat-o dr. Maria Montessori, âși propune să invețe 

copilul să gândească și să acționeze independent, într-o manieră responsabilă. 

Filosofia metodei de educație Montessori se bazează pe preocuparea de a oferi tuturor 

copiilor oportunitatea de a se dezvolta la potențialul lor maxim și libertatea de a găsi soluții 

pentru propriile lor probleme. Automotivarea fiind considerată cheia învățârii complete, 

copilul și învățarea sunt situate pe primul loc, iar predarea și programa de educație pe locul al 

doilea. 

Finalitatea acestei alternative este cunoașterea realității,prețuirea valorilor 

morale,activități de întrajutorare,dragoste și adeziune față de valorile estetice,știință și 

umanism. 

Programul Step by step. Programul Step by Step promovează modele educaționale 

centrate pe elev, educația individuală și susține necesitatea de a-1 face pe copil conștient că 

tot ce se intâmplă în viață este interdependent. De asemenea, el pune accent pe colaborarea 
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școlii cu familiile elevilor, pe implicarea părinților acestora în conceperea și organizarea 

activităților din școală. 

Activitățile didactice se bazează pe munca în grupuri și isi propun să îi invețe pe copii 

să își dezvolte un simț al identității și prețuirii de sine, să coopereze, să se respecte unii pe 

alții și să se integreze în comunitatea elevilor. Modalitățile de lucru pe grupuri alternează, atât 

datorită modului de dispunere a mobilierului, căt și metodelor aplicate, care reclamă 

organizarea elevilor în formații de lucru de diferite mărimi.. Activitățile elevilor sunt bazate 

pe cercetare, ei invață prin asocierea informațiilor noi cu cele asimilate și a materialelor noi 

cu cele pe care le cunosc deja și sunt evaluati prin modalități specifice, cum sunt: scaunul 

evaluării, mapa de lucrări, caietul de evaluare. 

 În cadrul activităților desfășurate în centrele de activitate, în conformitate cu 

obiective comune prestabilite, elevii au ocazia să-și dezvolte deprinderi, să împărtășească din 

experiența proprie, să învețe din experiența celorlalți, să-și consolideze cunoștintele, într-un 

climat pozitiv și într-o atmnosferă de incredere 

Cele trei programe prezentate mai sus sunt cele mai răspîndite ca pedagogii 

alternative în Romania, la nivelul învățământului preșcolar,primar,dar neavănd continuitate în 

cel gimnazial și liceal.   

În concluzie în învățămîntul alternativ școala face parte din viață,educația este privită 

ca proces,cunoștințele sunt descoperite de copil școlarizarea fiind interesantă și 

neconstrîngătoare.  
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UTILIZAREA APLICAȚIILOR WEB ÎN PREDAREA                      

LIMBII ȘI LITERATURII ROMANE 

 

Prof.: Zăhărăchescu Daniela 

Liceul „Voievodul Mircea”, Târgoviște 

 

Lecțiile de limba și literatura română pot fi realizate prin îmbinarea cu elemente care 

țin de tehnologia modernă. Eu am realizat o asemenea oră de limba și literatura romană – 

„Alexandru Lăpușneanul”, de Costache Negruzzi – nuvelă romantică, în care am utilizat 

două dintre aplicațiile web: prezi și kahoot. 

Prezi este o aplicaţie informatică cu care am realizat prezentarea curentului 

romantism. Prezi este o altenativă la aplicaţia power point, care mi-a oferit oportunitatea de a 

obţine un impact cu efecte mai puternice privind informaţiile transmise. L-am accesat din 

contul personal al site-ului prezi și îl am descărcat pe calculatorul personal. Prezentarea a fost 

mult mai atractivă și mai convingătoare decât cele realizate în trecut la clasă în power point, 

deoarece a adus în prim plan imagini și clipuri, pe care le-am putut micșora sau mări, creând 

efecte vizuale, cu impact asupra elevilor, care deși știau câteva informații despre romantism, 

s-au arătat foarte impresionați de material. Prezentarea se face direct de pe site sau se poate 

descărca o copie, pentru a se face o prezentare offline, însă este nevoie de internet pentru a 

accesa filmulețele inserate în material. 

În partea de evaluare formativă, am utilizat kahoot, însă aplicația se poate utiliza în 

orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoșințelor, în etapa de 

predare  sau ca evaluare sumativă. Este o aplicație ușor de utilizat, îndrăgită mult de către 

copii. Ea este accesată de către aceștia de pe dispozitivul mobil sau intrând pe site-

ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și 

calculatorul sau laptopul. A fost ușor de lucrat la 

clasă cu această aplicație, deoarece dispozitivele 

mobile sunt larg răspândite în rândul elevilor, 

fiecare elev având deja un smartphone sau/ și o 

tabletă și fiind obișnuit să îl/ o utilizeze. Unul 

dintre cele mai importante motive ale utilizării acestor dispozitive este legat tocmai de 

mobilitatea acestora, ele putând fi folosite în orice sală de clasă, nu numai în laboratorul de 

informatică, sau pot fi folosite și pentru activități în afara școlii. Ele permit elevilor să fie mai 
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activi și mai autonomi în procesul de învățare, favorizând individualizarea și diferențierea 

învățării. Astfel, am reușit să îi conving pe elevi să le folosească în timpul orei numai în scop 

educațional. Trebuie, însă, vigilență din partea profesorului în ceea ce privește modul cum 

utilizează ei dispozitivele mobile în timpul orei. Tocmai de aceea, activitatea a fost pregătită 

foarte bine, astfel încât elevii au avut sarcini clare pentru a fi impulsionați să devină activi și 

angajați în procesul învățării.  

Am observat că elevii au fost plăcut impresionați de obiectivitatea evaluării 

rezultatelor, neavând senzația de vreo defavorizare, devenind, astfel, o învățare plăcută, 

relexantă, dar și interactivă, fără monotonie și rutină. Răspunsurile au fost corectate imediat, 

elevii dându-și seama de ceea ce știu și ceea ce nu stăpânesc, apoi eu mi-am dat seama asupra 

a ceea ce trebuie să fac în viitor ca activități de reglare.  

Pe viitor îmi propun să realizez o stocare a rezultatelor elevilor la diferite teste și o 

interpretare a grafică a acestor, care să-mi permită crearea unei baze cu informații referitoare 

la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la mai multe evaluări și care să-mi ofere o perspectivă 

de ansamblu asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp. 

Acest curs a reprezentat o adevărată oportunitate de a mă familiariza cu sistemele de 

educaţie din Europa, de a împărtăşi experienţe cu profesori din alte ţări europene, de a mă 

deprinde cu noi strategii şi metode de predare. De asemenea, am învăţat să încorporez în mod 

eficient noile tehnologii în activitatea didactică, pentru a construi un model educaţional 

centrat pe elev, care devine actorul principal al activității de predare - învățare - evaluare.  

 

Anexă (întrebări utilizate în aplicația Kahoot) 

1. În realizarea nuvelei sale, Costache Negruzzi:  

 s-a folosit numai date istorice reale; 

 a împletit datele istorice cu scene imaginare; 

 a apelat numai la scene imaginare. 

2. Datele istorice folosite de Costache Negruzzi au fost luate din: 

 „Letopisețul Țării Moldovei” al lui Grigore Ureche; 

 „Letopisețul” lui Ion Neculce; 

 „Viața lumii” lui Miron Costin; 

 „Cronicile Bălenilor”. 

3. În componența nuvelei „Alexandru Lăpușneanul” intră: 

 3 capitole; 
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 4 capitole; 

 5 capitole; 

 6 capitole. 

4. Nuvela lui Costache Negruzii a fost publicată în anul: 

 1848; 

 1840; 

 1842; 

 1942. 

5. Nuvela a apărut în primul număr al revistei: 

 „Curierul românesc”; 

 „Dacia literară”; 

 „Curierul de ambe sexe”; 

 „Albina românească”. 

6. Alexandru Lăpușneanul moare: 

 decapitat; 

 tras în țeapă; 

 tras pe roată; 

 otrăvit. 

7. Costache Negruzzi introduce pentru prima dată în literatura română în nuvelă, un: 

 personaj colectiv; 

 personaj secundar; 

 personaj episodic; 

 personaj principal. 

8. Lăpușneanul a spus în realitate cuvintele „Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu”, care 

constituie: 

 al patrulea motto al nuvelei; 

 primul motto al nuvelei; 

 al doilea motto al nuvelei; 

 al treilea motto al nuvelei. 

9. Figura lui Lăpușneanul de despot crud și însingurat îl încadrează ca: 

 personaj romantic; 

 personaj clasic; 
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 personaj realist; 

 personaj naturalist. 

10. Prin tema tratată, „Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă: 

 socială; 

 fantastică; 

 istorică; 

 psihologică. 
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ÎNVĂȚAREA COLABORATIVĂ 

 

Prof. Stan Dorina 

Şcoala Profesională Specială „SAMUS” Cluj-Napoca 

 

a) Ce este? 

Învățarea colaborativă (denumită și cooperativă sau prin cooperare) este o  strategie 

didactică bazată pe lucrul în echipă. Echipele pot fi: 

- grupuri de elevi,  

- diade de elevi sau chiar  

- diada profesor-elev. 

b) Ideea de bază 

Realitatea socială este o construcție tranzacționată între persoane. Educația trebuie să 

țină cont ca elevul este autodeterminat, are propriile sale nevoi, aspirații, cunostințe, stiluri de 

învățare etc. Predarea pe rețete predefinite este inutilă, ceea ce face ca profesorul să adopte o 

atitudine de colaborare cu elevul în vederea educării acestuia. 

c) Descriere. 

Strategia colaborativă implică formarea de grupuri de lucru alcătuite din elevi. Aceștia 

îndeplinesc sarcini de învățare (Felder, Brent, 2001).Abilitățile sociale sunt dezvoltate prin 

aderarea elevilor la normele grupului, care pot fi predefinite (de către profesor) sau 

autodefinite (de către grup). Strategia încurajează exprimarea elevilor în grupul din care fac 

parte, gândirea critică, munca în echipă, dezvoltarea abilităților metacognitive. 

Ideal este ca, în cazul adoptării acestei strategii, să selectăm teme și activități bazate 

pe experiențe anterioare ale elevilor. Dacă activitățile selectate sunt importante/interesante 

pentru elevi, gradul lor de implicare în activitate crește exponențial. 

În cazul în care selectăm activități incluse în programa școlară, este important să ne 

asigurăm ca acestea permit perspective multiple, interpretări diverse și libertate de exprimare. 

d)Avantajele strategiei 

Strategia poate fi folosita cu succes, indiferent de disciplină, deoarece este o strategie 

ce angajează cognitiv elevul. Prin forma sa, ea solicită activitate și implicare din partea 

elevului. Lucrul în grup solicită o minimă perioadă de organizare a acestuia și a sarcinii. De 

obicei, sarcinile se distribuie în grup, astfel încât toți elevii sunt cuprinși în activitate. 

Dintre avantajele esenţiale mai amintim: 
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 dezvoltarea gândirii critice, constructive, creative şi a metacogniţiilor elevilor; 

 facilitatea transferului (de la grup la individ); ceea ce elevii învaţă, astăzi, în grup, 

mâine vor putea să facă singuri; 

 atitudini pozitive faţă de subiectul / tema studiat(ă); elevii se simt mai ataşaţi faţă 

de problema la a cărei soluţionare au contribuit efectiv, împreună cu ceilalţi; 

 alocarea unui timp mai mare învăţării efective; învăţarea este ”adusă în clasă” şi 

realizată în grup, în echipă; 

 superioritatea rezultatelor obţinute; cooperând şi colaborând, în cadrul grupului de 

învăţare, elevii generează mai multe idei şi soluţii decât ar face-o lucrând 

individual; beneficiul fiecăruia este mult mai mare. 

e) Dezavantajele strategiei 

Deși este o strategie relativ simplă, aplicarea învățării colaborative presupune o 

minimă experiență din partea profesorului. Flexibilitatea strategiei, care permite profesorului 

să elaboreze sarcini și activități, poate conduce la o aplicare greșită a acesteia. Ca sa fie 

corectă, elevii trebuie să aibă putere de decizie asupra sarcinii, procedurilor și evaluării 

rezultatelor. 

Dintre dezavantaje, mai amintim: timpul îndelung de pregătire, minuțioasa planificare 

a pașilor/etapelor activității de către coordonator (profesor), necesitatea unui material didactic 

consistent, organizarea și comunicarea deficitară în interiorul grupului, neasumarea rolului 

desemnat în grup(elevi)  pot duce la cu ușurință la eșec. 

f) Exemplu de utilizare a învățării colaborative 

FABRICA DE AER CURAT 

-Proiect

 

 

 

 

Clasa noastră face planeta mai verde. 

 

Prin proiectul ”Fabrica de aer curat”, 

învățăm că planeta are nevoie de noi în 

fiecare zi.  

Și fiindcă suntem harnici, avem grijă de ea 

împreună cu prietenii și familiile noastre. 

Prezentare generală a proiectului 
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În cadrul activităţii, elevii vor înţelege în mod interactiv cum pot reduce impactul climatic al 

emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a deveni consumatori mai responsabili. Astfel, devenind 

mai conștienți, vor putea contribui la reducerea eficientă a emisiilor de gaze cu efect de seră în 

şcoala lor şi acasă, prin derularea unor acţiuni simple, care vor promova şcoala şi clasele active în 

cadrul competiţiei Fabrica de aer curat.  

Obiective:  

La sfârșitul activității, elevii: 

 Să înţeleagă și să explice, în viziune proprie, semnificaţia fenomenului de încălzire globală şi 

influenţa negativă a emisiilor de gaze cu efect de seră asupra mediului înconjurător.  

 Să devină consumatori mai responsabili, cunoscând deja modalitățile de reducere a schimbărilor 

climatice generate de gazele cu efect de seră.  

 Să identifice modalități de schimbare al comportamentul uman faţă de mediu, reducând consumul 

de resurse acasă şi/sau la şcoală, devenind astfel, consumatori mai responsabili.  

 

Concepte:  

Încălzire globală, efect de seră, schimbări climatice, emisii de gaze cu efect de seră, consumator 

responsabil;  

 

Pregătire şi materiale necesare:  

- Flypchart (pentru prezentările finale) 

- Fiecare grupă de elevi va avea la dispoziție: creioane colorate/carioci, calculator conectat la 

internet, hârtie colorată, lipici, insigne GREEN. 

Etape: 

• Elevii sunt împărțiți în grupuri de cinci persoane. Fiecare grup desemnează: 

- un leader, care organizează activitatea și are rol decizional asupra conținutului; 

- un raportor de activitate care prezintă produsul final; 

- un cercetător, cu rol de informare asupra temei (net), cu abilități de mânuire a calculatorului; 

- doi desineri, care pregătesc materialele și dau formă prezentării.  

 Rolurile se împart în echipă. 

 Jurizarea – efectuată de o comisie formată din diriginte, elevul președintele clasei de elevi, 

profesorul de ed. ecologică, un elev desemnat. Proiectele sunt notate în funcție de criteriile 

prevăzute în Fișa de evaluare. 

• Echipa care a prezentat cel mai bun proiect este premiată cu o excursie gratuită la sfârșitul anului 

școlar 
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Competente dezvoltate (exersate):  

- competențe de lucru în echipă;  

- căutare de informații; 

- organizare;  

- planificare; 

- monitorizare a activității. 

 

Produse  finale: 

 realizarea unei expoziţii cu produsele elevilor realizate în proiect;  

 elaborarea unui chestionar pentru elevi, pentru a cunoaşte gradul de implicare şi incidenţa 

proiectului asupra lor; 

 valorificarea proiectului la nivelul comunității locale, ISJ; 

 publicarea acţiunii în revista școlii; 

 realizarea unui pliant reprezentativ; 

Timp de lucru: 50 de minute 

 

POSIBILE ÎNTREBĂRI : 

 Ce informaţii avem? Ce informaţii lipsesc? Ce informaţii am vrea să avem? Cum putem 

obţine informaţiile? Uite cum privesc eu lucrurile, ce părere aveți voi?  Sentimentul meu e că ar 

trebui să procedăm în felul următor:........ Nu-mi place felul cum s-a procedat, pentru că..... Pe ce 

se bazeză aceste idei? Care sunt avantajele? Pe ce drum o luăm? Dacă începem aşa…sigur vom 

ajunge la rezultatul bun! Care sunt erorile? Ce ne împiedică? La ce riscuri ne expunem? Ne 

permite regulamentul? Putem să rezumăm? Care e următorul pas? Care sunt ideile principale? Să 

nu pierdem timpul şi să ne concentrăm asupra sarcinii de lucru, nu credeţi? Şansa succesului este 

să … Cum poate fi altfel atacată problema? Putem face asta şi în alt mod? Găsim şi o altă 

explicaţie? 

 

CELE MAI IMPORTANTE EFECTE DE SERĂ SUNT:  

 creşterea temperaturii medii globale care cauzează topirea calotei glaciare  

 creşterea nivelului mării datorită topirii gheţii de la poli, care duce şi la inundaţii  

 apariţia unor fenomene climatice extreme, cum ar fi furtunile şi ploile intense  

 dispariţia unor specii de plante şi animale din anumite zone sau complet  

 poluarea aerului  



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

 

243 

 modificări ale rezervelor de hrană şi de apă  

 afectarea stării de sănătate a populaţiei – odată cu creşterea temperaturilor anumite boli 

cardiovasculare şi respiratorii 

 decalarea anotimpurilor, secetă; 

 favorizarea incendiilor în păduri datorită creşterii temperaturii la nivelul solului  

ACŢIUNI ECO 

 Oprește apa când te speli pe dinți. 

 Stinge lumina când nu e nimeni în  

cameră. 

 Schimbă becurile cu becuri mai eficiente. 

 Mergi la școală pe jos sau cu bicicleta. 

 Mergi la școală cu autobuzul sau alt 

mijloc de transport. 

 Reciclează reviste. 

 Reciclează ziare. 

 Reciclează sticlă. 

 Reciclează plastic. 

 Reciclează aluminiu și cutii de metal. 

 Stinge televizorul când nu te uiți la el. 

 Stinge consolele de jocuri când nu le 

folosești. 

 Scoate toate încărcătoarele din priză când 

nu sunt folosite. 

 Activează opțiunea „Sleep” pe 

calculatorul tău. 

 Fă duș în loc de baie și asigură-te ca apa 

nu e foarte fierbinte. 

 Plantează un copac. 

 Dă căldura mai încet cu 2 grade iarna 

aceasta (nu uita să îmbraci și un pulover 

mai gros). 

 Usuca hainele pe sârmă, nu cu uscătorul 
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PEDAGOGII ALTERNATIVE DE SUCCES 

 

Prof. Cîrligeanu Margareta, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

 Pedagogiile alternative au în centrul atenției lor interesul copilului. De aceea, pedagogiile 

alternative luptă împotriva mitului egalităţii absolute a omului şi respectă elevul ca personalitate 

unică.  

Prima pedagogie alternativă a apărut la începutul sec. al XIX-lea, prin introducerea 

„sistemului monitorial”, numit şi Bell – Lancaster, după numele autorilor: Andrew Bell şi Joseph 

Lancaster. Pedagogiile au continuat și în cadrul altor curente pedagogice din sec. al XX-lea, cu 

deosebire ale curentului „Educaţia nouă” (francofon), denumit şi „educaţia progresivistă” 

(America), „pedagogia reformei” (Germania). 

Pedagogiile alternative sunt recunoscute de o serie de oameni de ştiinţă, cum ar fi: 

Pestalozzi, Rousseau, Petersen, Cousinet etc.  

În Statele Unite ale Americii se dezvoltă, la începutul sec. al XX-lea, metode pedagogice 

noi, în cadrul Planului Dalton, sistemului Winnetka, metodei proiectelor. Inovaţiile aduse au fost 

preluate în sistemele tradiţionale de învăţământ, regăsindu-se şi astăzi sub diferite forme: 

individualizarea muncii elevilor, metoda proiectelor, pedagogia centrelor de interes.  

Învăţământul românesc implementează diferite alternative educaţionale, de mare interes 

pentru mulţi părinţi şi copii: pedagogiile Montessori, pedagogia Waldorf, pedagogiile curative, 

pedagogia Freinet, planul Jena, programul „Step by step”. 

Pedagogiile Montessori au în vedere necesitatea schimbării în construirea personalităţii 

copilului, de la şcoala tradiţională, care inducea copiilor imobilism, pasivitate, la una care să 

permită cucerirea de către elev, prin efort propriu, a unor grade succesive de independență. 

Pedagogia Waldorf vede în învăţarea prin imitare, din prima copilărie, cea mai importantă 

formă a învăţării şi cea mai importantă forţă de evoluţie; educaţia din prima copilărie înseamnă şi 

autoeducaţia educatorului, conştient de efectul comportamentelor sale asupra copilului care imită. 

Această pedagogie urmăreşte să conducă elevii spre o libertate a individualităţii. Un principiu 

metodic al acestei pedagogii este evitarea împovărării copilului cu formarea de definiţii, forme 

cognitive care se imprimă unilateral şi rigid în memorie; se evită utilizarea manualelor, 

îndrumarelor, culegerilor de texte literare etc., mai ales în primii ani de şcoală.  
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Pedagogiile curative. Prin acest tip de pedagogie este urmărită „vindecarea” copiilor ca 

urmare a aplicării unui tip de pedagogie bazată pe studiul antroposofiei promovate de R. Steiner, 

care ţine cont de realităţile sufletești și spirituale. Se utilizează sintagma lui Steiner – „copii cu 

nevoi de îngrijire sufletească”, ceea ce relevă desfăşurarea unor activităţi care vizează predominant 

latura afectiv-motivaţională a copilului, elementul sufletesc central în individualitatea fiecărui copil. 

Curriculumul specific acestei alternative este centrat pe stimularea facultăţilor sufleteşti ale 

copilului: gândire, simţire, voinţă, emoţii, sentimente etc., din dorinţa de a i se oferi o viaţă plină de 

sens şi de opotunităţi. O atenţie deosebită este acordată activităţilor artistice: muzică, pictură, 

modelaj, desenul formelor şi euritmia.  

Pedagogia Freinet propune o transformare profundă a şcolii. Această pedagogie nu are la 

bază aplicarea unei ştiinţe preconstituite, ci căutarea unor soluţii la problemele presante de viaţă. Nu 

este nici doctrină, nici metodă, ci un demers de tehnicii care determină post-factum abordarea 

teoretică. Noutatea constă în înlocuirea metodei scolastice cu metoda naturală în procesul dobândirii 

cunoştinţelor şi abilităţilor, aceasta însemnând înlăturarea inhibiţiei elevilor, asigurarea libertăţii 

acestora; această pedagogie asigură un loc important instrumentelor de muncă didactică, este o 

școală pentru problemele vieţii reale a elevilor, tratându-i pe aceştia ca persoane şi favorizând 

socializarea şi cooperarea.  

Planul Jena. Această pedagogie pune accentul pe implicarea copilului în activitate şi pe 

învăţarea integrate. Se îmbină ideea de individualitate cu cea de colectivitate, se accentuează ideea 

de viaţă socială a elevului şi se promovează o metodologie inovatoare. Conceptele centrale sunt 

colaborarea, întrajutorarea, altruismul, dialogul, libertatea reglementată autonom, umanizarea şi 

democratizarea realităţii şcolare, socializarea şi spiritualizarea copilului în comunitatea de muncă şi 

viaţă, gândirea creativă, activismul şi participarea la luarea deciziilor în comunitatea şcolară. 

Activităţile de bază sunt conversaţia, jocul, lucrul (munca), serbarea. Un rol important îl au 

activităţile extracurriculare, care sunt completare celor obligatorii și valorifică aptitudinile şi 

pasiunile copiilor, antrenându-i în abordarea unor teme care necesită iniţiativă, responsabilitate, 

creativitate, comunicare şi relaţionare.  

Acestea oferă „profiluri particularizate de şcoală” (Cuciureanu, 2011), flexibile, deschise 

comunicării şi colaborării cu partenerii educaţionali, care vin în întâmpinarea nevoilor copiilor, 

cadrelor didactice şi părinţilor. Aceste alternative promovează dezvoltarea holistică a copiilor, 

diferenţierea, individualizarea procesului de învăţământ, instituirea unor relaţii sociale optime între 

toţi membrii comunităţii educaţionale. Existenţa alternativelor educaţionale este benefică pentru un 

sistem de învăţămânnt deschis şi dinamic.   
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Pedagogiile alternative pledează pentru existenţa pluralismului, ca expresie a libertăţii şi 

democraţiei în domeniul învăţământului. Respectul pentru individualitate şi diversitate constituie un 

principiu fundamental, care trebuie să conducă la eliminarea standardizării învăţământului.  

În Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie (1996) se arată că 

„diversele tipuri de învăţământ trebuie să includă atât educaţia convenţională, care se concentrează 

mai mult asupra ideilor abstracte şi conceptualizării, cât şi abordări care să alterneze şcoala cu 

experienţe de muncă, astfel încât să stimuleze noi înclinaţii şi aptitudini” (Delors, J., 2000).   

Programul „Step by step” promovează metode de predare-învăţare centrate pe copil şi pe 

implicarea familiei. Scopul acestui program este să îi pregătească pe copii pentru viaţă, ceea ce 

presupune şi să îi înveţe să înveţe. Munca individuală reprezintă un aspect important al 

programului, deoarece copilul învaţă astfel să îşi asume alegerile, să lucreze independent, să fie 

responsabil, pregătindu-se de fapt pentru viitor. 

 

Bibliografie: 

1. Albulescu, I., Pedagogii alternative, Bucureşti: Ed. All, 2014 

2. Cuciureanu, M. (coord.), Punţi de trecere între învăţământul tradiţional şi cel bazat pe 

modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învăţământ, Bucureşti: ISE, 2011 

3. Delors, J. (coord.), Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei 

Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI, Iaşi: Ed. Polirom, 2000 

4. Felea, Gh. (coord.). Alternativele educaţionale din România. Cluj Napoca: Ed. Triade, 

2003 

5. Montessori, Maria, The Montessori Method, New York: Schocken Books, 1998 

6. Şeuleanu, M., Pedagogia curativă – prezentare generală, În: Revista de pedagogie. 

Pedagogii alternative, nr. 1 – 12, 2006  

7. Vlad, L., Fundamentele pedagogiei curative, În: Revista de pedagogie. Pedagogii 

alternative, nr. 1 – 12, 2006  

 

 

 

 

 

 

 



Repere  metodologice în activitatea instructiv-educativă și terapeutică din învățământul special 

 

 

 

247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-606-725-260-6 

 


