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Abstract:
The notion of multimodal literacy has two dimensions which plan the
education of a “multimodal literate” pupil/student from primary and the
secondary level of school too. The first dimension would be “media literacy”
and/ or free acces at RED/ Open Educational Resources , underlining the need
for literacy in producing and having access at multimodal information (that
combine more semiotic resources, such as verbal language, gesture, images)
and the second one dwells on recognizing the fact that the experience in
teaching and learning is intrinsic multisemiotic and multimodal. An important
consequence of this way of conceiving/representing knowledge is the extension
of semantic area of the notion of text(s): oral and written; continuous,
discontinuous and multimodal texts. This study will explore de creative and
didactic dimensions of such of multimodal texts.
Keywords: multimodal literacy, semiotical resources, multimodal media
literacy, multimodal texts, verbal/ nonverbal/ paraverbal language

1. Litera܊ia multimodală media – teorie ܈i practică inter- ܈i
transdisciplinară
Cum am artat i în studiul din numrul trecut, literaia
multimodal media/ LMM i deschiderea sa spre transdisciplinaritate nu
reinventeaz totul, ci reorganizeaz elementele deja existente ale
literaiei tradiionale într-o nou perspectiv, citit-scrisul ca instrumente
intelectuale de baz având ca imperativ, într-o manier integratoare,
înelegerea la toate nivelurile (raional, afectiv-emoional, senzorial,
kinetic, aural).
Reiterm convingerea noastr c literaia multimodal, concept
suprapus literaiei/ alfabetizrii funcionale, pe care îl integreaz i îl
Associate Professor PhD, University Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of
Târgu-Mure, evamonicaszekely@yahoo.com.

∗

75



dezvolt prin alfabetizarea media combinând multiple resurse semiotice,
nu ne face nici mai buni, nici mai ri, în mod direct; literaia mltimodal
ne face îns mai profunzi, ea ne instrumentalizeaz vederea,
sensibilitatea, capacitatea de a gândi i de a reflecta asupra celor citite.
Ca atare, principiul central de construcie a acestor activiti
integrate, inter- i transdisciplinare îl constituie observaia lui I. Cerghit:
„Construciile deliberate ale gândirii i imaginaiei sunt de neconceput
fr meditaie personal. Fr reflecĠie nu exist cunoatere, elaborare,
creaie. simpla informaie este lsat în seama memoriei care înc nu
este cunoatere adevrat; ea are nevoie i de reflecia elevului, dup
posibilitile vârstei sale” (2006: 190–191).
Intenia noastr explicit este ca, prin activiti bazate pe
educarea literaаiei multimodale media/ LMM, în timpul tuturor
activităаilor, nu numai din cadrul disciplinei Limba Юi literatura
română, ci Юi al celorlalte discipline (istorie, geografie, educaаie civică,
Юtiinаe etc.) elevul s îi formeze reprezentri clare privind corelaiile
parte-întreg, înelegerea modurilor de expresie i succesiunea tipurilor
de expresie privite ca un proces progresiv, de cretere a gradului de
dificultate a textului prin introducerea treptat a câte unui nou mod de
expresie, conform principiului accesibilitii i al abordrii progresive.
Argumentam în studiul anterior de ce cunoaterea trebuie
adaptat nevoilor societii umane i marile, dar adevratele probleme
ale umanitii sunt transversale, transnaionale, multidisciplinare, pentru
soluionarea lor fiind necesar implementarea viziunii transdisciplinare,
care ofer o perspectiv global, holistic. Multiplicarea canalelor de
comunicare, explozia mijloacelor media i extraordinara diversitate
lingvistic i cultural de azi face necesar o nou manier de organizare
a cunoaterii. Literaia multimodal media/ LMM sau multiliteraia face
posibil acest fapt, crearea unui spaiu comun între discipline/ arii
curriculare prin abordarea unei teme prin o diversitate de texte (orale i
scrise; continue, discontinue, multimodale).
Cu atât mai mult, domeniul educaiei nu are cum s nu reflecte
aceast tendin de depire a frontierelor rigide dintre discipline, motiv
pentru care transdisciplinaritatea este spaiul comun vizat i în reformele
curriculare. Multiliteraia/ literaia multimodal media devine un spaiu
comun între disciplinele inclusiv ale nivelului primar i gimnazial în
care competenele transversale sunt uor de decriptat, iar
transdisciplinaritatea devine fapt didactic posibil, nu doar un miraj, o
provocare incredibil de atractiv prin posibilitile latente de schimbare
pe care le promoveaz.
Limbajul verbal a devenit srac, comun, neîncptor în sensul de
depit. Prin deschiderile spre multiple negocieri ale diferenelor
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culturale i lingvistice din societatea noastr, prin accesul facil i rapid
la informaii de actualitate din diverse domenii ale tiinei, dar i din
viaa public i privat a elevilor/ studenilor/ indivizilor, elevii/
studenii multimodal literai vor înelege treptat mizele educaiei
transdisciplinare/ transversale: o cale de acces spre un limbaj integrat,
mai nou, mai creativ, mai puternic pe de o parte, respectiv acces la
instrumente pentru o mai implicit angajare critic i civic necesar
pentru imersia social a tinerilor, o mai bun angajare pe piaa muncii i
succesul lor profesional.
2. LMM folosită în cadrul programelor de formare continuă –
punte interdisciplinară între învă܊ători ܈i profesori
Folosirea literaiei multimodale media/ LMM conduce la
implicarea a cel puin patru niveluri socio-cognitive dac LMM este
practicat cu succes la cât mai multe activiti, nu numai acelea de
Limba i literatura român, ci la toate disciplinele din ciclul primar i
gimnazial:
• se creeaz situaii de învare practice prin care se simuleaz
experiena vie, a relaiilor care se vor stabili la locul de munc, dar i în
spaiul public;
• coala realizeaz astfel dezideratul lui J. Dewey de a reprezenta,
în mic, societatea cea mare;
• la nivelul înelegerii, învarea devine mai sistematic, mai
creativ, mai profund i, totodat, mai aplicat pe diferite niveluri/
moduri de a construi sens;
• ofer un cadru critic de intrepretare a sensului, de corelare i
transfer în contexte socio-culturale de la cele mai apropiate pân la cele
mai îndeprtate de obiectul de studiu/ disciplina primar/ textul de baz;
• în planul filosofiei practice, ofer un spaiu dialogic în care
interacioneaz om i disciplina de studiu, om i instituie, om i om, un
spaiu de „academie platonician” ca loc de reflecie i aciune;
• multiplic înelepciunea prin transferul acesteia în practica
(re)construciei de sine prin construcia de sens(uri) i aaz sensul
transformat s lucreze spre partea formativ, a valorilor i a atitudinilor:
empatie, responsabilitate, asumare, credibilitate, disponibilitate
colaborativ, promptitudine, rigoare, flexibilitate, cumptare,
reflexivitatea, libertate, creativitate.
În vederea cutrii, a selectrii, a ordonrii i apoi a prelucrrii
materialelor media/ prin diverse media se fac programe de formare
continu în statele din mediul anglo-saxon (Canada, SUA, Anglia,
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Australia, Noua Zeeland)1, dar i în diverse alte zone ale extremului
Orient precum Singapore i China, de exemplu. Am încercat mai jos s
conturm posibile coordonate de formare continu în vederea folosirii
mijloacelor media/ a prelucrrii diverse media, dar i în vederea crerii
de resurse educaionale deschise/ RED prin diverse media atât pentru
învtori/ profesori pentru ciclul primar, cât i pentru cei de la ciclul
gimnazial2.
Cum promiteam i la sfârsitul primului studiu publicat în paginile
anterioare, vom insista pe valoarea practic/ pragmatic a literaiei
multimodale media/ LMM în acest al doilea studiu, prin dou aplicaii
care se pot adapta foarte bine atât la ciclul primar (clasele a III-a – a IVa), cât i la ciclul gimnazial. Tema / subtema o constituie valorile i
atitudinile, iar subiectul acestora: „Textul narativ/ fabula/ texte
multimodale: Greierele ܈i furnica”, respectiv „România ܈i Uniunea
Europeană. O experien܊ă interdisciplinară multimodală (2016). De
la manualul de Educa܊ie civică - cls. a IV-a la manualul de Limba ܈i
literatura română, clasa a VI-a/ 2018”.
Alegerile i diferenele se vor face în clas, în funcie de nivelul
clasei i de posibilitile (re)creative ale profesorului/ elevilor, de nivelul
de operare cu limbajul abstract/ concret, de alegerea unitii de învare/
a subunitii specifice valorilor i atitudinilor, în funcie i de
obinuinele cadrului didactic de a scoate elevii din zona de confort în
vederea provocrii acestora pentru a atinge nivelul maximei dezvoltri
(Vîgotski), precum i în funcie de preteniile de creativitate i
dezvoltare personal ale fiecrui cadru didactic/ elev.
2.1. Textul narativ/ fabula/ texte multimodale: Greierele Юi
furnica
Tabelul intertextual din Anexa 1 pune la dispoziie textele cu
ajutorul crora se vor realiza aceste activiti pentru care este nevoie,
1
http://vassarliteracy.pbworks.com/f/Pedagogy+of+Multiliteracies_New+London+Grou
p.pdf ,accesat 13.11.2018, h. 20.50
2
https://creatingmultimodaltexts.com, by Annemarie O’Brien, 2018, accesat
18.11.2018, h. 15.33
v. i 3. Crearea de texte multimodale. Un exemplu de bune practici, în SZEKELY E.
Monica, studiul Literaia multimodal media i competenele transversale. Textul
multimodal în noul curriculum de Limba i literatura român pentru gimnaziu publicat
în „Journal of Humanistic and Social Studies”, Faculty of Humanities and Social
Sciences of “Aurel Vlaicu” University, Arad, Romania, Volume IX, No. 2 (18)/ 2018,
Aurel Vlaicu University Press, ISSN 2067-6557, ISSN-L 2247-2371, p. 95–138;
http://www.jhss.ro/downloads/18/Cuprins%20Vol.%209%20no.%202.pdf
http://www.jhss.ro/downloads/18/vol_9_2_2018.pdf
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cantitativ, de un spaiu mai larg afectat în mai multe ore, la mai toate
disciplinele, în manier integrat, dar i independent, tocmai pentru c
pornind de la diferite tipuri de texte ca suporturi generatoare de discuii,
s se poat crea contexte problematice cât mai largi, în care s poat fi
incluse
metode
conversaionale
complexe
(brainstorming,
problematizarea, discuia reea, descoperirea, dezbaterea etc.), dar i
metode mizând pe munca în echip, prin cooperare, meditaie i
reflecie.
La ciclul primar se poate porni de la textul epic/ fabula în proz
Clin Gruia, Noi, albinele / completat prin Texte multimodale (cântec
însoit
de
desen
de
animaie)
https://www.google.ro/search?q=greierele+si+furnica+cantec&oq=Greir
ele+%3Bi+furnica&aqs=chrome.5.69i57j0l5.8859j0j8&sourceid=chrom
e&ie=UTF-8 ) sau https://www.youtube.com/watch?v=3prQPJd5lLE i
https://www.youtube.com/watch?v=GCKZAicbXTg, pân la textul
complex din punct de vedere interpretativ al Adei Milea
(https://www.youtube.com/watch?v=pk_twogW8S8), cu care se va
insista la clasele a VII-a i a VIII-a.
Treptat, se poate ajunge cu (re)lectura la Alecu Donici i Jean de
La Fontaine (în limba francez) i/ sau un text din spaiul anglo-saxon în
limba englez pentru discuii privind valoarea intercultural a situaiilor
de via prezentate, dar i universalitatea lor. Apropiindu-ne de la
contexte mai îndeprtate în timp chiar pân astzi, terminând cu gluma/
poanta/ textul contemporan, textele sunt valoroase tocmai prin fora de a
resuscita dezbaterea cu privire la lectura destul de „comunist” a fabulei
mergând pe dihotomia lene vs. hrnicie, mai ales astzi, când:
1. arta, creativitatea unor oameni cu real talent este rspltit prin
câtiguri imense în urma unor concerte naionale i internaionale, CDuri i DVD-uri din care îi pot asigura existena cotidian i nu numai,
chiar mai multe generaii;
2. exist comuniti/ ri unde cei mici/ slabi, precum copiii,
sracii sunt exploatai pentru sume derizorii de bani i/ sau alte produse
nesemnificative în raport cu drepturile copilului: de a se juca i de a
înva (desigur, aici nu e cazul, i greierele, ca i furnica face parte din
categoria insectelor, îns furnica triete în muuroaie, o structur
sinarhic, nu ierarhic, la fel ca roiul de albine, luate adesea drept model
pentru o societate ideal, cu structuri în reea, unde spiritul de matc este
cel care face diferena).
Sugerm, mai jos, o posibil variant de integrare i combinare a
disciplinelor/ a competenelor specifice, dar i de derivare a obiectivelor
operaionale, desigur, acestea putând fi modificate/ adaptate dup nevoi,
aa cum am mai precizat i anterior:
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Interdisciplinaritate/ abordare integrată
Ciclul primar/ clasa I
Ciclul gimnazial1/ clasa a V-a
CompetenĠe generale, sociale úi
civice: conform cu profilul de
formare al absolventului la
finalul ciclului primar, construit
pe baza descriptivului nivelului
elementar de deinere a
competenelor cheie (OMEN
337/2013 i programele colare
aprobate prin OMEN nr. 5003/
2014; OMEN nr. 500I/2014;
OMEN nr, 5004/2014)

Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificaiei
dintr-un mesaj scurt pe teme
familiare rostit clar i rar

2.2. Transmiterea unor
informaii referitoare la sine i la
universul apropiat prin mesaje
scurte
3.2. Identificarea semnificaiei
unei / unor imagini care prezint
întâmplri, fenomene,
evenimente familiare
4.1. Recunoaterea unor cuvinte
uzuale scrise cu litere mari i

Programele colare pentru clasa a V-a,
cuprinse în Anexa 2 a OMEN nr.
3393/28.02.2017 se aplic în sistemul de
învmânt
începând cu anul colar 2017-2018.
Unitatea de învare tematic: Eu i
universul meu familiar (cls. a V-a)/ Eu i
lumea din jurul meu (cls. a VI-a)/
Orizonturile lumii i ale cunoaterii (cls.
a VII-a)/ Reflecii asupra lumii (cls. a
VIII-a)
Subtema obligatorie: Valorile mele (cls.
a V-a); Valorile mele, valorile celorlali
(cls. a VI-a); Valori i atitudini în
diverse culturi (cls. a VII-a); Sim civic,
responsabilitate, etic (cls. a VIII-a)
Tema valorilor i în cadrul Elementelor
de interculturalitate (Valori promovate
în literatura i / sau cultura român/
matern/ universal)
Limba ܈i literatura română2
1.1. Identificarea temei, a unor
informaii eseniale i de detaliu, a
inteniilor de comunicare explicite i/sau
a comportamentelor care exprim emoii
din texte narative, monologate sau
dialogate
2.2. Identificarea temei i a ideilor
principale i secundare din texte diverse
(continue/ discontinue/ multimodale)
3.2. Redactarea, individual i/sau în
echip, a unui text simplu, pe o tem
familiar, cu integrarea unor imagini,
desene, scheme
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i
morfologice de baz ale limbii române

1

v. ANEXA 1, Tabel reprezentând grupaj (posibil) de selecie pentru texte diverse pe
tema/ subtema Valorile mele
2
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/01Llimba%20si%20literatura%20%20romana%20materna.pdf
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mici de tipar.

Dezvoltare personală
1. manifestarea interesului
pentru autocunoatere i a
atitudinii pozitive fa de sine i
fa de ceilali
1.1. identificarea unor trsturi
personale elementare
2. Exprimarea adecvat a
emoiilor în interaciunea cu
copii i aduli cunoscui
2.1. Recunoaterea emoiilor de
baz în situaii simple, familiare
2.3 Explorarea caracteristicilor i
obiectelor preferate i a
interaciunii simple cu acestea.

standard pentru înelegerea i
exprimarea corect a inteniilor
comunicative
Educa܊ie socială/ cls. a V-a – a VIII-a
Gândire critică ܈i drepturile copilului,
cls a V-a
2.1. Formularea unor probleme care
vizeaz drepturile copilului, ca punct de
plecare în rezolvarea lor
1.3. Raportarea critic la opiniile,
explicaiile i argumentele formulate de
alte persoane în contextul unor dezbateri
privind asigurarea i promovarea
drepturilor copilului
- observarea unor asemnri i deosebiri
între explicaiile i argumentele
formulate
3.2. Participarea la decizii de grup
privind implicarea în promovarea i
aprarea propriilor drepturi
compararea unor mesaje cuprinse în
texte (orale i scrise), programe de
televiziune, pagini web, filme,
publicitate, muzic, în care sunt
promovate drepturile copilului/în care
sunt înclcate unele drepturi

Muzică ܈i mi܈care:
2.2. Redarea cântecelor însoite
de micarea sugerat de text.
3.4. Micarea liber pe
muzica audiat

Istorie, clasa a V-a
1.2. Identificarea diferenelor temporale
dintre evenimente i procese istorice
2.3.Stabilirea de asemnri i deosebiri
referitoare la evenimente/procese
istorice, pe baza unor surse diferite
Arte vizuale ܈i activită܊i
Educa܊ie interculturală, clas. a VI-a
1.3. Analizarea unor situaii în
practice
2.3. Realizarea de aplicaii/
acord/dezacord cu valorile i principiile
compoziii / obiecte / construcii societii interculturale
2.3. Rezolvarea în perechi/echip a unor
simple, pe baza interesului
direct.
sarcini de lucru referitoare la viaa într-o
societate intercultural
3.1.Participarea la rezolvarea
problemelor comunitii, manifestând
empatie cultural în relaiile cu persoane
aparinând unor culturi diferite
Tabel nr. 1. Abordare integrată: ciclul primar vs. ciclul gimnazial
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Obiective operaĠionale pe care le putem deriva din
competen܊ele specifice de mai sus coroborate:
O 1: S asculte cu atenie cântecul i apoi lectura-model a fabulei
Noi, albinele de Clin Gruia vs. poanta Desene animate/ cântece etc. (v.
Anexa 1, Tabel intertextual) , respectiv Greierele Юi furnica, de Alecu
Donici i/ sau Jean de La Fontaine vs. Text contemporan/ Gluma/
identificând 1-3 personaje principale din 1-3 texte numindu-le în ordinea
cronologic a apariiei în desfurarea aciunii (trântorul, fluturele,
albina btrân), gsind 1-3 trsturi comune cu personajul greierele din
cântecul interpretat de ei, cântec audiat cu 3 mai zile mai devreme direct
de pe youtube
https://www.google.ro/search?q=greierele+si+furnica+cantec&oq
=Greirele+%3Bi+furnica&aqs=chrome.5.69i57j0l5.8859j0j8&sourceid=
chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=3prQPJd5lLE
O 2: s recunoasc pe baza imaginilor din banda desenat/
desenele animate 1-4 personaje din Noi, albinele de Clin Gruia / vs.
Greierele Юi furnica, de La Fontaine vs. Grigore Alexandrescu
atribuindu-le 1-3 trsturi completate prin cuvinte, gesturi i mimic din
textul-fabul, asociind personajele necuvânttoare cu diverse alte tipuri
umane (omul trândav/ leneul; bunica îneleapt; naturalul/ frumosul din
natur/ artistul), pe baza unei conversaii de verificare a povestirii,
combinat cu cea euristic;
O 3: S identifice prin 1-3 trsturi opuse atitudinile diferite/
contrare ale personajele principale cu privire la legtura dintre munc i
hran (acceptare/ conflictualitate), folosind cuvinte cu sensuri identice i
sensuri diferite/ opuse în funcie de contexte literare i de via diferite,
comparând fragmente diferite de texte orale de la origine (Jean de La
Fontaine) pân la varianta modern, care privete experiena cotidian a
elevilor, corelând-o cu date biografice ale unor artiti preferai de ei,
asociind emoticoane elementelor verbale („bunicua” calm/ blând/
înelegtoare/ rbdtoare vs. suprat/ iritat/ furios) combinate cu cele
nonverbale (mimic) i cele paraverbale (intonaie, tonul agresiv, ridicat
i ritmul agitat/ nelinitit/ alert în vorbire) ajutându-se i de audiia
materialului Ada Milea, Greierele Юi furnica, dup La Fontaine;
O 4: s continue textul interpretând un joc de 3 roluri din procesul
trântorului (aprtor/ artistul, acuzator/ viespe, judecâtor/ albina cea
vârstnic) asociind minim 10 replici cu învturile preioase ale textului
în corelaie i cu 1-3 proverbe (Ce semeni, aceea culegi/ mnânci; ...)/
folosindu-se de cuvinte, gesturi i mimic diferit pentru fiecare rol/
atitudine/ stare/ emoie (tehnica jurnalistului cameleon) i trimiând la
elemente autobiografice conforme propriului univers afectiv.
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Metode:
învarea
prin
descoperire,
discuia-reea
(minidezbaterea), jocul de rol (pregtirea lui) iar Forme de organizare:
frontal, individual, pe echipe.
Materiale i mijloace didactice: tabla, laptop, flipchart, fie de
lucru, imagini, personaje din polistiren, cufrul de cuvinte, cartonae,
plicuri cu sarcini de lucru
Strategia didactică mizeaz pe o didactic a comunicrii, prin
echilibrarea rolurilor de comunicator i facilitator al comunicrii pe care
cadrul didactic1 ar trebui s i le asume în mod echilibrat într-o
proiectare interactiv, dinamic i coerent pentru care propunem o
variant mai jos:
Cadrul didactic comunicator
Activitatea debuteaz cu o înviorare
de 5 minute pe muzic de relaxare,
pian i flaut
(https://www.youtube.com/watch?v
=5YrtkVHUawI) .
Se vor face exerciĠii de miúcare:
Cum vă simĠiĠi astăzi?
Înainte de a începe ora recapitulm
literele învate prin extragerea din
Cufărul cu cuvinte fermecate a cinci
cuvinte formate din literele învate.
Astfel, cinci elevi vor extrage i vor
citi cuvintele gsite.
Le precizez elevilor faptul c vom
lucra la CLR, DP, MM, AVAP vom
cânta, ne vom mica, ne vom distra.
Suntei pregtii s începem?
Realizez trecerea la lecia integrat
cu disciplina de baz Comunicare în
Limba Român –cântec
https://www.google.ro/search?q=gre
ierele+si+furnica+cantec&oq=Greir
ele+%3Bi+furnica&aqs=chrome.5.6
9i57j0l5.8859j0j8&sourceid=chrom
e&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=

Cadrul didactic facilitator al
comunicării/ Comunică elevii
Elevii execut comenzile i
realizeaz corect exerciiile pentru
înviorarea de diminea.

-Astzi ne simim foarte bine!

-Da!

-

1

Cred c este indolent

pentru verificarea aplicabilitii metodelor/ strategiei am colaborat cu fosta mea
student, învtoarea Alexandra Mdlina Marian de la coala Gimnazial „Nicolae
Blcescu” din Târgu-Mure
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(lene), iar albina este insolentă
(nepstoare, cinic), el visător, ea
pragmatică/ practică, el
îngrijorat, înfometat, nelini܈tit,
neputincios vs. ea lini܈tită,
calmă, fără probleme
dar i el haios, stârnind
compasiune vs. ea prea serioasă,
gravă, conflictuală

3prQPJd5lLE
i propun concentrarea ateniei
asupra gsirii a 1-3 cuvinte care
arat cum este personajul principal.
Dup terminarea audiiei întreb
elevii despre ce cred c este vorba
în aceast poezie – cântec.
- Cine este personajul principal
despre care am cântat?
- Ce face acesta/ aceasta?
- Cum este el/ ea?
- Ce simii pentru el/ ea?
E bine s fie aa?
Am o surpriz pentru voi! Dragi
copii, în cele ce urmeaz am s v
citesc o poveste foarte interesant
care este în legtur cu poezia cântec pe care am audiat-o. Doar c
trebuie s v ciulii urechile, s
deschidei ochii i s fii foarte
ateni, s v meninei o poziie
corect în bnci, toate acestea v
ajut s v pstrai atenia
concentrat pe ceea ce citesc.
Va trebui s identificai 1-4
personaje principale i numele lor în
ordinea cronologic a apariiei în
desfurarea aciunii, asociindu-le
cu un tip de oameni dându-le nume/
porecle (La sfârit doresc s vd
cine a îneles cel mai bine povestea
i cine îmi rspunde corect la
întrebri! Suntei pregtii? Pot
începe?
În timp ce citesc voi introduce în
scen cele patru insecte (construite
din polistiren – vezi imaginea) în
ordinea în care apar în poveste.
Pe parcursul lecturii m opresc
când întânim cuvinte necunoscute
pentru a le explica în contextul
povetii (v. Anexa 1, Tabel
intertextual/ subliniate)

Greierele/ Furnica/ Greierele i
furnica/ amândoi
Da/ Bine
Mil,
compasiu
ne,
empatie,
toleran,
acceptare

Neutru/
Indecii
indifere
n/
nepsar
e
nu tiu

NU/ Ru
Furie/
Suprare
/

Copiii sunt pregtii pentru poveste.

trântorul – Copilul (copilrie) i /sau
Leneul/ Furiosul/ Nervosul/
Încruntatul (maturitate)
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Dup terminarea lecturii (vezi
anexa 3/ tabel intertextual adresez
urmtoarele întrebri i repovestim
textul pe baza imaginilor din
manual:
-Câte insecte ai reinut ?
-Unde a plecat trântorul?

fluturele – Frumosul/ Naturalul/
Artistul/ Omul liber;
viespea – Ocrotitorul/ Lupttorul/
Eroul
albina vârstnica / Btrânica/
Bunicua/ Îneleapta

v. manualul

Elevii sunt ateni la explicaiile
cuvintelor necunoscute.

În cele ce urmeaz elevii vor avea
de rezolvat patru cerine / probe
date de personajele prezente în faa
lor. Pe spatele fiecrui personaj –
machet este aezat cât de un plic
rou. În ordinea cronologic a
intrrii lor în scen vor fi plasate i
plicurile.
Cerina 1 a trântorului:
Cerina 1 a fluturelui:
Cerina 1 a albinei vârstnice:
Cerina 2 a trântorului:
Cerina 2 a fluturelui:
Cerina 2 a albinei vârstnice:
Mai avem o ultim sarcin... Cea
de excelen +++
Cine credei c este în msur s o
adreseze? De la cine ai vrea s
luai lecii? S învai ceva
important?
Cerina a 3 a albinei vârstnice: ea
îi va introduce prezenta o prieten/
surat...
Imagineaz-i c eti o furnic sau
o albin. Povestete colegilor cum
îi petreci o zi din timpul verii.
Cum vi se pare? Ce vrei s fii?
Toat lumea albina? De ce v e
team de furnic?
Hai s v ajut eu s vedem de ce
sunt surate/ rude/ înrudite/ de ce
seamn albina i furnica?
Interpretez poezia...
Recit poezia Gospodina, de Otilia
Cazimir.

Fluturele
vreau s fiu
liber, s m
joc

Albina vârstnic
s tiu cât mai
multe, s fiu
rbdtoare,
politicoas,
înelegtoare
etc.

Furnica.../ Dar i Albina vârstinic/
Îneleapta
Pentru c se aseamn/ se adun/
amândou sunt harnice/ politicoase/
grijulii fa de stup/
muuroi...gospodine
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Descoperii cine este....furnica...
Ce relaie poate fi între ele?
Cu cine seamn ele din viaa
noastr, de zi cu zi?
Apreciez sarcinile corect rezolvate,
apreciez rspunsurile fiecruia,
drept urmare, le spun s-i deschid
auxiliarul de Comunicare în Limba
Român la pagina 36 i s
conceap un joc de rol/ proces pe 3
roluri (aprtorul/ judectorul/
trântorul) dup audierea unui joc de
rol/ a unei dramatizri care
integreaz toate rolurile în
interpretarea actriei Ada Milea,
Teatrul Naional Tg. Mure.Se cere
celor trei 3 echipe:
1. s identifice replici/ mimic/
gesturi ale greierelui
2. s identifice replici/ mimic/
gesturi ale albinei
3. s identifice replici/ mimic/
gesturi ale judectorului/ trântor

una poate fi Mama mai tânr/
furnica/
iar Albina vârstnic - bunica
Greierele

Judecătorul/
muzicianul
interpret/
trântor/
elevul

Albina

amabil/
spit/
reinut
„surioar...
”, „am...”

afabil/
condescent/
înelegtor
„A..”
schimbarea
tonalitii, a
mimicii feei
mai cald
înelept /
tie/ înelege
c toi am
trecut cel
puin o dat/
un an prin
asemenea
situaie

rece,
agresiv
„n-am”,
„n-am”,
„n-am”

neputincios
, rugtor
„am...”,
„am ...”
„D-mi i
mie...”
„Pân la
primvar”
enervat,
nervos
„Nu m
everva”,
„Nu m
enerva... c
sunt
nervos”
„Am
cântat”
recalcitrant
/ pune
condiii
„Îmi dai
ori...”

https://www.youtube.com/watch?v=
pk_twogW8S8
Se asociaz trsturilor gsite i
elemente:
- paraverbale (intonaie
grav- neutr - ironic,
ritm i flux al vorbirii:
alert, rapid vs. lent, calm)
- nonverbale (privire –ochii
- mimica- expresia feei )

Dup aceste modele, se solicit
pregtirea unui joc de rol în echipe
de 4 elevi pentru sptmâna viitoare
(un rol de scenarist/ regizor în plus
fa de acestea 3).

obosit,
resemnat
„Agând
vioara-n
grind”
agresiv,
rzbun-tor
„Înfc
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nepstoar
e
„N-am...”,
„Toat
lumea
tie...”
furioas:
„Ast var
ce-ai
fcut”
repetat de
3
ori
„Acuma
joac...”
nepstoar
e
„A...”
(limbaj
nonverbal
expresiv)
cinic,
indiferent

„Tcere...
Amândoi
stteau ca

redus la
tcere,
agresat,

   

   

   
furnica”
bunvoin
agresiv
„Ei, acuma
m-mprumui?...

mui...”

btut
înelegtoa
re,
calm/
amabilitate
forat
„Cu
plcere...”

2.2. „România ܈i Uniunea Europeană. O experien܊ă
interdisciplinară multimodală (2016). De la manualul de Educa܊ie
civică - cls. a IV-a la manualul de Limba ܈i literatura română, clasa
a VI-a/ 2018”.
Oricât ar fi de fastidios i redundant, este îns necesar s afirmm
c în diversele noastre ipostaze, prin diversele noastre roluri i funcii,
pe diverse niveluri i în diverse proporii, fiecare dintre noi suntem
implicai în problematica de mai sus, avem opinii, dezbatem, ne
informm i asistm mai mult sau mai ineri la „Brexit” ori alte
dezbateri. Fie c am fi dascli i/ sau psihologi, funcionari publici sau
reprezentani ai mass-media, fie c am fi asisteni sociali ori medici,
globalizarea întâmpin mereu un crez personal, construit pe valori
perene precum cultul strmoilor i respectul proprietii. Totui, de-a
lungul demersului nostru, vom argumenta convingerea c „singurele
bunuri de care nu putem fi deposedai sunt cele interioare”, completat de
un altul: „A deine sau nu astfel de bunuri interioare e o chestiune mai
curând de pedagogie decât de politic.”
Pentru pregtirea activitii de dou ore (100 de minute) s-au folosit
pe lâng manuale:
- texte multimodale - nonliterare i literare, iconi i simboluri/
https://europa.eu/kids-corner/index_ro.htm
- hri interactive, jocuri educative, steaguri confecionate, dup
modelul celor de mai jos;
https://europa.eu/kidscorner/memorygame/index_ro.htm#/choose_level.
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Proiectul didactic descrie detaliat integrarea acestora în activitatea
clasei a IV-a de la coala Gimnazial „Serafim Duicu”, activitate
desfurat în data de 10 noiembrie 2016 în cadrul unei activiti de
formare continu sub forma unui cerc pedagogic al învtoarelor din
Târgu-Mure.

Austria

Germania

Stat membru UE de la: 1 ianuarie
1995/ Capitala: Viena/ Suprafa܊a: 83
879 km²/ Popula܊ia: 8 576 261
(2015)/ Moneda: Euro. Stat membru
al zonei euro de la 1 ianuarie 1999

Stat membru UE de la: 1 ianuarie
1958/ Capitala: Berlin/ Suprafa܊a:
357 376 km 2/ Popula܊ia: 81 197
537 (2015) / Moneda: Euro. Stat
membru al zonei euro de la 1
ianuarie 1999

Au fost selectate/ citite/ înelese texte nonliterare din tabelul de mai jos
(Anexa 1 i Anexa 2):
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U.E.: despre ce este vorba?

De ce nu sunt toate tările europene în
U.E.?

U.E. a avut un drum lung de
parcurs. În Uniunea European
sunt acum 28 de state membre.
Din anumite puncte de vedere,
U.E. seamn cu o clas din
coala ta. Ca în orice
comunitate unit, cei puternici
îi ajut pe cei slabi. i, aa cum
într-o clas unor copii le place
matematica, iar altora muzica,
rile U.E. pot avea interese
diferite unele fa de celelalte.
Pentru a tri împreun în pace,
trebuie s îi acceptm pe ceilali
aa cum sunt. Fiecare ar se
conduce dup propriile sale
tradiii, propria limb i cultur.
Aceast abordare este foarte
frumos redat în motto-ul U.E.:
UNI I ÎN DIVERSITATE.
În ciuda diversitii, rile din
U.E. au scopuri comune i
doresc:
- ca toate rile U.E. s
prospere i s aib condiii mai
bune de via, U.E. dispune
deja de cel mai mare spaiu
economic din lume;
- pace i securitate în
Europa i în lume; în loc s
intre în conflicte armate, mai
degrab se aeaz la o mas
rotund i relzolv problemele
discutând;
- ca toi cetenii U.E. s
se bucure de aceleai drepturi i
liberti
fundamentale,
s
triasc fr discriminare i s
se bucure de anse egale.
Cinci lucruri interesante de
reаinut

S lum pe rând statele de pe continentul
european care nu au aderat (înc) la Uniune:
Elve܊ia. Are prea muli bani ca s fie în UE;
sistemul lor bancar se bazeaz pe pstrarea
confidenialiii clienilor, astfel c foarte
muli europeni cu afaceri mai puin curate îi
in banii acolo. Dac ar adera la UE, ar fi
forat s adopte regulamentele comune
pentru bnci, pierzând astfel multe conturi.
Fiind membr în spaiul economic european,
are multe din avantajele statelor membre
UE; doar o situaie economic foarte proast
(greu de imaginat) i presiuni mari ale
Bruxelles-ului pe latura financiar ar putea
determina aderarea.
Norvegia. Are prea mult petrol ca s fie în
UE; prefer s beneficieze singur de
avantaje, având un surplus bugetar i rezerve
enorme. În plus, nu-i convine politica
comun a UE în privina pescuitului. Poate
dup terminarea petrolului va fi mai uor de
convins, deocamdat se bucur ca i Elveia
de toate avantajele spaiului comun
european.
Islanda. Tara era mai apropiat de Statele
Unite decât de Uniunea European, având
relaii bune de afaceri cu americanii. Dup
ce i-a lovit criza financiar au cerut de
urgen ajutor de la Bruxelles, dup care au
fcut cerere de aderare. Probabil vor fi
primii în scurt timp, având în vedere
populaia mic i nivelul mare de dezvoltare
i apropierea de standardele europene.
Turcia. Un stat dificil care dorete de câteva
decenii s intre în UE; dup terminarea
perioadei loviturilor de stat succesive, are
acum o oarecare stabilitate politic i
economic, dar are mari probleme cu
comunitatea
kurd,
cu
respectarea
drepturilor fundamentale ale omului i cu
interferena islamismului în politica statului.
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- În Uniunea European
exist 28 de state membre, din
care 19 folosesc euro ca
moned naional.
- Monedele euro au o
fa comun, iar cealalt poart
o emblem naional a rii care
a emis moneda.
- UE îi srbtorete
ziua de natere la 9 mai. La data
respectiv, în 1950, ministrul
francez de externe, Robert
Schuman, a propus ideile care
fac din UE ceea ce e astzi.
- Piaa unic înseamn
c oamenii, produsele i
serviciile pot circula liber între
rile UE.
- Uniunea are o Cart a
drepturilor fundamentale.
Sursa: http://europa.eu/kidscorner/index_ro.html

Dei este candidat oficial, vor mai trece 1020 de ani pân la aderare.
Croatia. Candidat premiant la aderare, va fi
probabil prima ar primit în viitorul
apropiat. A reuit s adopte toat legislaia
necesar i i-a reglementat situaia
granielor cu vecinii.
Monaco, San Marino, Lichenstein,
Andorra, Vatican. State prea mici pentru a
fi membre în UE; sunt “de facto” în uniune,
dar nu au o reprezentare politic în
structurile sale.
Israel. Având toi vecinii Orientul mijlociu
împotriva sa, Israelul se simte mai apropiat
de Europa decât de Asia. Având îns relaii
speciale cu americanii i conflicte cu statele
arabe, este greu de crezut c va fi primit prea
curând în clubul european.
Sursa:
http://www.avarvarei.ro/de-ce-nusunt-toate-tarile-europene-in-ue

La aceste texte nonliterare (hri online, steaguri, simboluri etc.) li se
adaug textul literar/ de grani/ autobiografic al lui Ioan Slavici, Lumea
prin care am trecut:
Ioan SLAVICI, Lumea prin care am trecut (Anexa 3):
Cap. Copilărind laolaltă cu ceilalĠi
Aa au venit lucrurile c eu m simeam pe o mare întindere
pretutindeni acas./…/ Pretutindeni pe unde m duceam, oamenii m
îmbriau cu dragoste, încât minune nu-i dac m-am ptruns în curând
de gândul c lumea e alctuit din oameni care m iubesc i pe care am
deci s-i iubesc i eu. Abia acum, la zile de btrânee, îmi dau seama c
aceast dragoste obteasc se mrginea la români. Nu triau românii
împreun, ci alturea cu ceilali, ce-i drept în bun pace, dar nu
împreun. Nu tot aa i eu, dei mama struia cu mult hotrâre în
gândul: cu strinii din acelai blid s nu mnânci. /…/
Dup ce soseam îns acas, ceilali îi cutau de drum i se
duceau mai departe, iar eu rmâneam singur în mijlocul acelora cu
care-mi petrecusem mai nainte luminoasele zile.
Cap. Pace úi bună înĠelegere
“Când întâlneti în calea ta un român - îmi zicea mama - s-i zici: <Bun
ziua!>, dar maghiarului s-i zici: <Io napot!>, iar neamului: <Guten
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Tag!>, i treaba fiecruia dintre dânii e cum îi d rspuns. Tu datoria
s i-o faci i fa cu cei ce nu i-o fac pe a lor fa cu tine.“
Ea m mustra deci cu mult asprime când afla c strig i eu “Ungur
bungur!“ i “Neam cotoflean!“. “Sracii de ei - îmi zicea - nu sunt
vinovai c n-au avut parte s fie români!“
În gândul lumii, din care dânsa fcea parte, vinovat, chiar greu vinovat
era cel ce prin purtrile sale /…/ îi fcea pe ai si fie de ruine, fie mai
ales urgisii.
Acestea i multe altele de felul acestora mama nici nu le-a nscocit din
capul ei, nici de prin cri nu le-a scos, ci le-a-nvat de la lumea în
mijlocul creia a crescut i-i petrecea viaa. Aa gândeau i simeau
irienii i fr îndoial tot ca dânii toi românii cu mintea limpede.”
Sursa: http://books.corect.com/ro/books/preview/361/pdf
Proiect didactic (1)
Arie curricular/ Modul integrat: / Limb i comunicare/ Istorie/ Om i
societate/ Geografie
Clasa a IV-a A (nivel foarte buni) – clasa a VI-a
Disciplina/ -ele: Educaie civic/ Limba i literatura român/ Istorie/
Geografie/
Subiectul: Uniunea European. România printre stelele Uniunii
Europene/ Cltorie printre simbolurile Uniunii Europene
Texte nonliterare / suport principal: UE: despre ce este vorba. Cinci
lucruri interesante de reinut ( http://europa.eu/kidscorner/index_ro.htm)
De ce nu sunt toate аările europene în
UE ( sursa: http://www.avarvarei.ro/de-ce-nu-sunt-toate-tarile-europenein-ue/)
Яara care nu va intra niciodată în UE (http://www.capital.ro/tara-carenu-va-intra-niciodata-in-uniunea-europeana-salariul-mediu-este-de5000-de-euro-iar.html)
Texte literare (suporturi auxiliare): Ioan Slavici, Lumea prin care am
trecut (Copilărind laolaltă cu ceilalаi; Pace Юi bună înаelegere: )
Tipul LECIEI: predare-învare-evaluare de cunotine/ sistematizarea
cunotinelor
CompetenĠe generale, sociale úi civice: conform cu profilul de formare
al absolventului la finalul ciclului primar, construit pe baza
descriptivului nivelului elementar de deinere a competenelor cheie
(OMEN 337/2013 i programele colare aprobate prin OMEN nr. 5003/
2014; OMEN nr. 500I/2014; OMEN nr, 5004/2014)
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Competen܊e cheie/ transversale
(http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skillsdevelopment_ro
cf. Tratatul de la Bologna)
Competene sociale i civice/ Comunicare în limba matern / Comunicare în
limbi strine / Competene matematice (A) i competene de baz în tiine i
tehnologii (B) / Competen digital / A înva s învei / Spirit de iniiativ i
antreprenoriat / Sensibilizare i exprimare cultural
Clasa a IV-a – Modulul „România ܈i U.E.”
Limba ܈i
Educa܊ie civică
literatura
Geografie
Istorie
română
3.1. Formularea
1.2.
2.2. Aplicarea
1.1. Ordonarea
de concluzii
Identificarea
unor elemente
cronologic a unor
simple pe baza
unor elemente
i cunotine
evenimente din
lecturii textelor
relevante pentru dobândite la
viaa familiei, a
informative sau
apartenena la
alte discipline
faptelor prezentate
literare
diferite
(tiine ale
într-o situaie de
2.4. Iniierea i
comuniti
naturii, istorie,
învare (geneza i
meninerea unei
(local,
tiine sociale)
ev oluia UE)
interaciuni în
naional,
în descrierea i
2.1. Identificarea de
vederea rezolvrii european)
explicarea
surse istorice
de probleme
2.2.
realitii
utilizând o varietate
individuale sau de Recunoaterea
înconjurtoare
de instrumente,
grup
unor
3.3. Raportarea inclusiv
3.3. Extragerea
comportamente
corect a
tehnologiile de
dintr-un text a
moral-civice din poziiei unor
informare i
unor elemente
viaa cotidian
elemente pe
comunicare
semnificative
3.1.
reprezentrile
2.3. Identificarea,
pentru a susine o
Relaionarea
cartografice
pe baza surselor, a
opinie referitoare
pozitiv cu
cauzelor, a
la mesajul citit
ceilali, în
consecinelor i a
4.4. Povestirea pe rezolvarea unor
elementelor care sscurt a unei
sarcini simple
au schimbat sau nu
secvene dintr-o
de lucru
într-o anumit
poveste/ dintr-un
perioad de timp
film/ desen animat
4.1. Determinarea
/ a unei activiti/
semnificaiei unor
a unei întâmplri
evenimente din
imaginate/trite
trecut i din prezent
4.3. Manifestarea
unei atitudini
deschise in cazul
unor situaii care
presupun
comunicarea
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Cele ase obiective operaĠionale derivate în urma integrrii temei
în viziune transdisciplinar:
• S identifice 1/ 2/ 3 elemente relevante pentru apartenen܊a la
diferite comunită܊i (local – etnie; naional – cetenie; european /
global – membru al UE/ cetean al lumii) prin elemente de transfer
inter- i transdisciplinar: a da exemple de simboluri na܊ionale (steag/
imn na܊ional), valori, tradi܊ii folosind harta Europei vs. harta UE,
cartonae i steaguri integrate într-o machet a UE care mrete harta
din manual/ site-ul kids de aprox. 5 ori (raportul manual: machet este
aprox. / simbol matematic 1: 5);
• S asocieze valori morale i norme morale prezente în
comportamente prosociale / pozitive vs. antisociale/ negative pornind
de la date ordonate cronologic ce in de istoria UE/ rii-României/
comunitii locale – târgumureean. -c / familiei- arborele genealogic,
originea numelui etc./ istoria personal;
• s desprind 1/ 2/ 3 avantaje vs. dezavantaje care s susin o
posibil minidezbatere privind tema/ mo܊iunea/ problema dac: „E
mai bine să fii vs/ să nu fii membru într-o echipă (de lucru/ dans/
sport etc.)/ comunită܊i locale/ regionale/ UE/ NATO” folosind acte de
vorbire/ limbaj adecvate sarcinii de lucru (fosirea de sinonime vs/
antonime pentru a pune în eviden opozi܊ia avantaje vs/ dezavantaje,
dar i complementaritatea lor, integrarea / întreeserea acestora prin
încruciare într-un întreg, fapt care să se reflecte în limbajul utilizat
pentru susinerea simpl a unei preri: eu cred/ consider/ opinia mea
este/ pe de o parte.../ pe de altă parte.../ nu numai..., ci ܈i);
• s extrag dintr-un text 1/2/3 elemente semnificative pentru a
susĠine o opinie referitoare la mesajul citit din textul literar al lui Ioan
Slavici, Copilărind laolaltă cu ceilaаi / Pace Юi bună înаelegere din
volumul Lumea prin care am trecut, punând în eviden minim 2
legături între textul literar ܈i textele nonliterare ( tema leciei/
leciilor – UE/ „locuri unde mă simt acasă”, valori morale, norme
morale, raporturi cu ceilal܊i etc.);
• s formuleze o opinie referitoare la mesajul povestirii /
fragmentului autobiografic conform propriului univers afectiv,
raportându-l la propria experien de via în Târgu-Mure/ judeul
Mure cu caracter multi-/ intercultural, prin analogie cu viaa
personajului din text i / sau a altor personaje literare (Iisus/ exilat/
BIBLIA/ N.T./ Parabola fiului rtcitor/ Parabola semntorului/ a
Bunului Samaritean) precum i din viaa real;
• s construiasc o pagin de jurnal de lectur (din alte memorii/
autobiografii ca de ex. Mihai Eminescu, Constantin Brâncui, Mircea
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Eliade etc.) sau autobiografie (real/ imaginar) de 50-70-90 de cuvinte
(scrise în clas) ca suport pentru tema dezvoltat apoi în 100-150-200 de
cuvinte, fr i /sau cu ajutorul unor întrebri, exprimându-i opinia prin
sublinierea propriilor gânduri, sentimente i impresii ca suport pentru
construirea portofoliului (proiect/ pliant/ ghid) cu tema: „În ce аară
europeană aЮ vrea/ ar fi mai bine să învăа/ să muncesc/ să trăiesc”
(care va fi evaluat peste 2 săptămâni, după schema orientativă din
tabelul / bibliografia/ linkurile de mai jos) Юi cu trimiteri la antiexemple
(ri din Africa, de exemplu, unde drepturile copiilor nu sunt respectate
i acetia sunt exploatai prematur – vezi Aurul negru din Congo sau
cum este susinut industria electronic prin conflicte sângeroase i
exploatarea copiilor din Congo/ Africa: https://www.totb.ro/foto-pretullucrurilor-pretioase-de-unde-vin-mineralele-folosite-pentruelectronicele-noastre/):
ÎN CE AR EUROPEAN A VREA S ÎNV / S
MUNCESC / S TR IESC
METODA MOZAIC: ASPECTE / CRITERII DE SELEC IE/
Bibliografie
Grupuri mam, apoi 5 echipe de lucru, în funcie de criteriile de selecie
- nu grupuri simple, ci echipe, coordonate de un lider, fiecare având un
secretar / jurnal de activitate i membri având un rol pe care i-l duce cu
responsabilitate pân la capt
NR.
crt.

Exploratori /
descoperiri
http://www.zi
arulevenimen
tul.ro/stiri/stii
nta-sitehnica/ceimai-mari-10exploratoriai-lumii-15591.html

Muzicieni/ melodii/
hituri/ videoclipuri
http://www.mediafa
x.ro/lifeinedit/topul-celormai-vizionateclipuri-pe-youtuberomania-in-2015video-14913979

http://stirileprotv.ro/
ilikeit/smartthings/decizieradicala-luata-deunul-dintre-cei-mai-
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Inven܊ii/
inventatori
http://www.liv
escience.com/
33749-top-10inventionschangedworld.html

Sportivi
http://ivan
smith.co.u
k/?page_i
d=475

http://ivan
smith.co.u
k/wpcontent/up
loads/201

   

   

   
mari-muzicienii-ailumii-si-a-stersconturile-defacebook-twitter-siyoutube.html

1/06/Great
est49.jpg

http://www.theriche
st.com/top-lists/top100-richestmusicians/
Nr.
crt.

ACTORI/
REGIZORI/
MOUVIES

TURISM/
IMAGES/ Best
Hollidays

Well-helled
jobs

Universit
ă܊i / sau
la alegere
altceva

Concluzii
Aceste idei oferite ca schimbări ale practicii pe care programele
de formare a cadrelor didactice/ a elevilor le pot lua în considerare în
pregtirea cadrelor didactice pentru a integra instrumentele literaiei
multimodale care extind învarea cursurilor TIC din trecut i pot
demonstra puterea transformatoare a noii litera܊ii media în
învă܊are. Fiind o practic semnificativ cu tehnologiile digitale pe
parcursul tuturor programelor de studiu, programele de formare a
cadrelor didactice ar fi bine s ofere o modelare autentic a integrrii
alfabetizrii multimodale în cadrul curriculum-ului.Profesorii pot fi
împuternicii s exploreze i s-i modeleze propriile ci de înelegere
între contexte i experiene conexe. Oferite ca standarde de practic,
aceste metodologii infuzate au potenialul de a extinde i de a spori
învarea cadrelor didactice i, de asemenea, a elevilor; de asemenea,
pot servi drept cadru pentru instruirea în slile de clas ale viitorului.
Cum am sugerat, poate fi util să proiecta܊i spa܊ii colaborative
de învă܊are, deoarece schimbarea designului spaiului de învare poate
aciona ca un catalizator. Reexaminând peisajul clasei i metodele de
instruire, programele de educare a cadrelor didactice pot promova
angajamentul i pot oferi oportuniti de colaborare în reea/
parteneriate, rolul profesorului deplasându-se de la un lector îndeprtat
la un facilitator al învrii: schimbarea rolurilor profesorilor i ale
elevilor/ studenilor poate permite fiecruia s fac parte din schimbul
de idei i schimbul de cunotine s se produc realmente, îmbogirea
având loc reciproc.
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Schimbarea focalizrii de la „substantivele” educa܊iei mereu în
schimbare la „verbele” de descoperire îndemnând continuu elevii: s
se angajeze i s creeze i s se conecteze i s exploreze în timp real,
alegând materialele i metodologiile cu ajutorului telefonului mobil
folosit ca PC/ surs de cutare. Proiectele de interes care prioritizeaz
vocea elevilor/ a studenilor, creativitatea i alegerea prezentrii –
comunicrii lor pot s le permit profesorilor s lege teoria de practic în
moduri puternice i personalizate.
Este de preferat să încuraja܊i ancheta ܈i investiga܊ia lumii
solicitându-le elevilor s caute soluii la probleme de importan global.
Subiecte sensibile cu baze profund disciplinare i interdisciplinare pot
oferi elevilor/ studenilor posibilitatea de a gândi critic, iar profesorii pot
folosi textele multimodale pentru a examina problemele, pentru a aduna
informaii i pentru a comunica decizii. Prin acest proces de cercetare,
elevii/ studenii i cadrele didactice pot folosi tehnologii digitale i se
pot deplasa în timp i spaiu, de-a lungul unei continuiti a integrrii
tehnologice, de la trecut la viitor, prin prezentul continuu.
Un alt aspect important considerm c este să sprijini܊i autoeficacitatea prin reflec܊ie prin dedicarea de timp pentru discuii/
dezbatere poate pune accentul pe gândirea i reflecia metacognitiv.
Programele de educare a cadrelor didactice pot promova autoeficacitatea profesorilor prin încurajarea inovaiei, inspirând curiozitatea
i oferind oportuniti sigure de a-i asuma riscuri prin explorarea
ideilor. Înelegând puterile predictive de auto-eficacitate i atitudinile
pozitive fa de tehnologie, programele creeaz în mod obinuit cursuri
de integrare tehnologic care modeleaz utilizarea formatelor
multimodale i a experienelor autentice, practice de învare.
Programele de formare care integreaz literaia multimodal
media pot lucra pentru a reduce decalajul dintre cunotine i instruire în
domeniul educaiei multimodale i al integrrii tehnologiilor
digitale. Prin infuzarea practicilor inovatoare care acord prioritate
explorrii unei lumi din ce în ce mai intertextuale în toate domeniile
cursurilor, programele de formare a cadrelor didactice pot pregti
profesorii de gimnaziu pentru a inspira investigaii/ cercetri i pentru a
transforma învarea în slile de cursuri viitoare.
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