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PERFECŢIONAREA ŞI FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR 

DIDACTICE 
 

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

 

Profesor învăţământul primar Moldovan Simona Elena,   

Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Popadiuc” Rădăuţi 

învăţătoare Babalean Mihaela Maria,  

Şcoala Gimnazială Baineţ, com. Muşeniţa 

 

 “ Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea de 

perfecţionare a cadrelor didactice, liniile conturate la nivelul sistemelor de învăţământ pe fondul 

evoluţiilor înregistrate în anii 1975-1985, prin consolidarea reformelor deja întreprinse şi 

reevaluarea priorităţilor într-o societate bazată pe tehnologii avansate. Formarea continuă 

răspunde la aceste evoluţii şi la problemele lor integrabile în contextul mai larg al educaţiei 

permanente.” (S.Cristea ”Didactica Pro, nr.3, 2001) 

 

Atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, se remarcă importanţa din ce în ce mai mare 

acordată formării profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare 

personală a cadrelor didactice, ci devine o investiţie superioară asupra creşterii calităţii muncii şi a 

vieţii. Strategia de dezvoltare a sistemului de formare initială şi continuă a personalului în 

dezvoltarea capitalului uman, cu impact didactic şi a managerilor din învăţământul preuniversitar 

urmăreşte, printre altele, dezvoltarea unei “pieţe educaţionale a programelor de formare continuă” 

prin intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe de formare. 

Aceste programe trebuie orientate spre noi roluri şi competenţe pe care trebuie să le deţină cadrele 

didactice şi care derivă din extinderea rolului şcolii în comunitate, precum şi din elaborarea noilor 

standarde pentru profesia didactică. 

 Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, 

inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţia nevoilor de educaţie, a curriculum-

ului, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la 

schimbările/procesele de educaţie. 

Formarea continuă a cadrelor didactice are impact asupra sistemului educaţional şi permite: 

 relaţionarea formării cu factori sociali, economici şi comunicaţionali; 

 expertiza pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu; 

 contribuţia la realizarea schimbărilor din sistemul educaţional; 

 valorificarea analitico-sintetică a noilor conţinuturi educaţionale; 

 implementarea noilor strategii şi tehnologii; 

 promovarea culturii educaţionale; 

 penetrarea sistemului educaţional în baza descentralizării şi a transferului de responsabilităţi; 

 asigurarea ambianţei adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea 

programelor de formare; 

 facilitarea accesului la reprofilare; 

 omogenizarea metodologică; 

 participarea la colaborare şi parteneriatul; 

 monitorizarea implicativă. 
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 „ Profesorii au rol de mijlocitor între lumea în continuă evoluţie şi elevii care sunt pe cale să 

pătrundă în această lume. Profesorii au o meserie din ce în ce mai complexă. Responsabilităţile 

profesorilor sunt în creştere. Mediile în care aceştia lucrează sunt din ce în ce mai dificile” afirmă 

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind îmbunătăţirea calităţii 

formării profesionale. Eforturile acestora sunt susţinute prin perfecţionarea profesională continuă. 

Formarea continuă şi formarea iniţială sunt concepute ca procese interdependente, între care 

se stabilesc interacţiuni şi pârghii de autoreglare menite să adapteze permanent formarea 

personalului didactic la dinamica proceselor şi sistemelor de educaţie. 

Formarea continuă determină apariţia unor idei şi restabileşte echilibrul dintre concepţiile 

noi şi posibilităţile fixării lor într-o extensie practică operaţională, pentru ca un anumit domeniu să 

corespundă aplicaţiilor lui reale. Formarea continuă este o posibilitate extraordinară de afirmare 

profesională prin competenţă şi acţiune de calitate. 

Formarea şi dezvoltarea profesională sunt două noţiuni care, deşi diferite, sunt inseparabile 

în contextul actual al pieţei muncii. 

Formarea profesională constă în acumularea unor informaţii primare despre sarcinile ce 

trebuie realizate în cadrul unei profesii/meserii, formarea aptitudinilor necesare practicării acelei 

profesii şi acumularea unei experienţe practice care să permită rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Formarea profesională este un proces de pregătire pentru o meserie, care nu se încheie odată cu 

terminarea studiilor, ci continuă pe parcursul întregii vieţi profesionale. Pentru a ne consolida 

poziţia şi locul de muncă, pentru a ne menţine competenţi şi competitivi, trebuie să acordăm atenţie 

dezvoltării noastre profesionale. 

Dezvoltarea profesională este un proces mai complex de pregătire, care presupune fie 

dobândirea de noi cunoştinţe şi abilităţi în calificarea pe care o persoană o posedă deja, fie o 

policalificare sau recalificare. Ea mai este denumită şi formare profesională continuă sau 

permanentă. 

Dezvoltarea şi perfecţionarea profesională presupune aducerea la zi a informaţiilor despre 

domeniul nostru de activitate. Pentru aceasta trebuie să ne preocupăm să participăm la activităţi de 

perfecţionare profesională, să ne îmbunătăţim abilităţile existente şi să captăm deprinderi şi 

competenţe noi, să acumulăm cunoştinţe suplimentare ce ne vor fi utile mai târziu (aşa zisa 

„anticipare profesională”). 

Dezvoltarea profesională este indispensabilă pentru cei care vizează succesul în carieră şi 

este strâns legată de dezvoltarea personală, dacă vrem să ne putem atinge obiectivele propuse. 

Dezvoltarea personală şi profesională sunt acţiuni continue de schimbare în mai bine a 

fiecăruia dintre noi, prin care ne putem îmbunătăţi calitatea vieţii, relaţiile, sănătatea, cariera, 

nivelul de spiritualitate. 

 

Bibliografie : 

 Cucoş, C., (1999), Pedagogie, Polirom, Iaşi 

 Cristea, S., Didactica Pro, nr.3, 2001 
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FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ÎN 

SOCIETATEA CUNOAȘTERII 

 

Prof. Bărbuță Angelo Cătălin 

Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus 

 

Formarea inițială și continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar 

este obiectul fundamental al Departamentelor de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) din 

cadrul universităților din România. 

Din perspectiva DPPD, formarea inițială presupune organizarea și desfășurarea, pe două 

nivele (licență și masterat) de activități cu studenții, în facultățile de matematică (cursauri, 

seminarii, practică didactică) la discipline ca: psihologie, pedagogie și didactica specialității. 

Pregătirea continuă se face însă, după finalizarea studiilor universitare. Ea presupune un amplu 

program de perfecționare psihopedagogică, didactică și de specialitate pe care îl parcurg cadrele 

didactice: examenul de titularizare în învățământ, examenele de obținere a gradelor didactice 

(definitivat, gradul II, gradul I, gradul de excelență) și diverse cursuri de perfecționare și formare. 

Problema formării inițiale și continue a profesorilor de matematică se pune în termeni 

profunzi, accentuați, urmărindu-se dobândirea de competențe funcționale care să pregătească 

cadrele să facă față cerințelor crescânde ale învățământului, în contextul apartenenței României la 

Uniunea Europeană, cu atât mai mult cu cât disciplina matematică este considerată o disciplină 

aridă, greu de pătruns pentru marea majoritate a elevilor; rezultatele evaluărilor TIMMS, la care 

România a participat, reliefând acest lucru. 

Subiectele date în anul 2016 la examenul de titularizare în învățământ sunt postate pe site-ul 

Ministerului Educației Naționale la adresa http://subiecte2016.edu.ro/2016/titularizare/. Tot pe site 

sunt postate și subiectele date în anul 2016 la examenul de definitivare în învățământ la adresa 

http://subiecte2016.edu.ro/2016/definitivare/Subiecte_si_bareme/.  

Prezentăm în continuare subiectele de la examenul pentru obținerea gradului didactic II la 

disciplina matematică la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași și Universitatea București din anul 2016. 

 

GRADUL II, 2016 

Universitatea „Al. I. Cuza”Iași 

 

1. Elaborați un proiect didactic pentru lecția de predare „Ecuații ale dreptei în plan” (clasa a 

X-a, geometrie), prezentând:  

• Ecuația determinată de un punct și o pantă (punct și direcție), ecuația determinată de două 

puncte, ecuațiile parametrice, ecuația generală (cu justificarea lor).  

• Rezolvați și comentați din punct de vedere metodic exercițiul:  

Să se determine mulțimea punctelor M din plan cu proprietatea că există t , astfel încât 

   4 3 2OM t i t j     

unde  , ,O i j este un reper cartezian.  

2. Exemplificați fundamentarea cunoștințelor de divizibilitate prin rezolvarea următorului 

exercițiu:  

Dacă n , atunci arătați că 
23 1n   nu se divide nici cu 3, nici cu 5 și nici cu 7. 

3. Se consideră funcția  : 0,f   ,  
 2 1

ln
1

x
f x x

x


 


 

http://subiecte2016.edu.ro/2016/titularizare/
http://subiecte2016.edu.ro/2016/definitivare/Subiecte_si_bareme/
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a) Să se traseze graficulși să se determine punctele de pe grafic în care tangenta este paralelă 

cu dreapta de ecuație 9y = 2x.  

b) Elaborați un barem de notare pentru punctul a). 

 

GRADUL II, 2016 

Universitatea București 

 

1. Se consideră următoarea problemă: 

Dacă  ,A a bi a b    , atunci pentru orice z A , există n  cu nz A . 

a) Verificați pe două cazuri particulare dacă problema este adevărată. 

b) Ce rol ar putea avea, în rezolvarea la clasă a problemei, studiul unor cazuri particulare? 

c) Rezolvați problema dată. 

d) Anticipați două dificultăți pe care le-ar putea avea elevii în rezolvarea problemei. 

e) Reformulați enunțul problemei, astfel ca noua problemă să poată fi rezolvată folosind 

același argument. 

2. a) Să se arate că ecuația ln 0x x  are o soluție reală unică  0 0,1x  . Comentați, din 

punct devedere metodic, dificultățile pe care le-ar putea întâmpina elevii în rezolvarea problemei. 

b) Fie funcția  0: \f x  ,  
0

1
, 0,

ln

0, 0

x x x
x xf x

x


 

 
 

 . 

Să se studieze continuitatea și derivabilitatea funcției f în punctul 0x  . Să se determine 

punctele de extrem localale funcției f. Precizați, în legătură cu Teorema lui Fermat, ce greșeală ar 

putea face elevii ladeterminarea punctelor de extrem ale funcției anterioare. 

c) Să se calculeze 
2

1

1

ln

e
x

I dx
x x x




 . 

Dați un alt exemplu de integrală definită care să conținăexpresia
1

lnx x
 și care poate fi 

calculată prin metoda substituției (schimbării de variabilă). 

3. Se consideră următorul enunț: 

Fie ABC un triunghi și P un punct situat pe cercul circumscris triunghiului. Fie L, M și 

Npicioarele perpendicularelor duse din punctul P pe dreptele AC, BC, respectiv AB. Atunci 

puncteleL, M și N sunt coliniare. 

a) Identificați cel puțin trei noțiuni geometrice ce apar in acest enunț și descrieți modul cum 

le putețiintroduce la clasă. 

b) Demonstrați acest enunț folosind (eventual) mai multe metode. 

c) Enunțați o (posibilă) reciprocă a acestui enunț. 

d) Decideți, cu justificare, dacă următorul enunț este adevărat: 

Printr-un punct P al unui cerc se construiesc coardele [PA], [PB] și [PC]. Pe fiecare coardă 

ca diametru se construiește câte un cerc. Atunci aceste cercuri se intersectează două cate două in 

treipuncte (diferite de P) coliniare. 

 

 Tematica lucrărilor de gradul I. 

 

Tematica propusă de către Facultățile de matematică pentru lucrările metodico-științifice 

întocmite în vederea obținerii gradului didactic I urmărește competențele de specialitate și metodice 
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ale acestora. Ea se bazează pe cerințele examenelor de definitivat și pentru gradul II, precum și pe 

experiența didactică dobândită de profesori la catedră. 

Facultățile propun o listă orientativă de teme, ce poate fi completată sau modificată la 

propunerea candidaților și cu aprobarea coordonatorului de lucrare. În cadrul fiecărei teme sunt 

vizate: metode, procedee, mijloace didactice precum și corelații între obiective și probe de evaluare. 

Ele au în vedere o abordare științifică, dar și relevarea aspectelor interdisciplinare. 

Prezentăm în continuare o parte din lista de teme propusă de Faculatea de Matematică din 

cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca. 

 

 Grupuri finite; 

 Grupuri de transformări ale figurilor geometrice 

 Inele factoriale 

 Inele de polinoame 

 Polinoame ireductibile cu coeficienți într-un inel integru. Criterii de ireductibilitate 

 Corpuri finite 

 Ecuații algebrice de grad cel mult 4 în corpuri finite 

 Teoria determinanților 

 Vectori proprii și valori proprii ale transformărilor liniare 

 Utilizarea numerelor complexe în geometria euclidiană 

 Elemente de geometria curbelor plane 

 Omotetia și inversiunea în plan și spațiu 

 Grupuri de transformări 

 Șiruri și serii numerice 

 Funcții continue; proprietăți locale și globale 

 Funcții cu proprietatea lui Darboux 

 Funcții convexe; aplicații 

 Șiruri și serii de funcții 

 Aplicații ale analizei matematice în algebră și geometrie 

 Rolul exemplelor și contraexemplelor în predarea analizei matematice 

 Teoreme de medie din analiza matematică 

 Integrala Riemann; aplicații 

 Ecuații funcționale 

 Aproximarea funcțiilor continue prin polinoame 

 Derivate de ordin superior, serii Taylor și aplicații 

 Extreme ale funcțiilor de una sau mai multe variabile 

 Ecuații diferențiale de ordinul I în matematica de liceu 

 Integrala Riemann-Stieltjes 

 Primitive. Calcul cu primitive 

 Metode de aproximare a integralelor 

 Teoria centrelor de greutate; aplicații în mecanică 

 Refracția astronomică 

 Problema celor două corpuri și legile lui Kepler 

 Probleme de programare liniară 

 Probleme de colorare în teoria grafurilor 

 Scheme clasice de teoria probabilităților bazate pe analiza combinatorică 

 Elemente de teoria jocurilor 

 Optimizare discretă 
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 Aplicații ale mecanicii în Geometrie 

Utilizarea conceptelor statisticii matematice în controlul calității producției industriale. 

 

Bibliografie: 

 https://gradul2.wordpress.com/ 

 D. Vălcan – „Formarea inițială și continuă a profesorilor de matematică la Universitatea Babeș-

Bolyai”, Cluj-Napoca, 2010 

 

 

https://gradul2.wordpress.com/
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ROLUL DIRIGINTELUI  

ÎN MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 

prof. Lavinia Biliciuc, 

Școala Gimnazială Dornești 

 

,,Dacă nu ai la vederea unui copil sau a unui tânăr o tresărire emotivă și o înclinare spre  a-i 

îndruma și de a-i veghea destinul, dacă nu poți să îmbraci într-o căldură emotivă, generoasă, 

relațiile și dialogul, cu un tânăr, nu ai de ce să te faci dascăl.” (Mircea Malița. 1986) 

 

În procesul de formare, cadrul didactic este figura centrală pentru elevi. Această poziție nu 

se primește de undeva ci se câștigă. Infuența educativă exercitată de manager asupra clasei de elevi 

este determinată de modul în care acesta își îndeplinește rolurile manageriale(planificare, 

conducere, organizare, coordonare, comunicare, îndrumare, motivare, consiliere, control, evaluare).  

Rolul dirigintelui nu se reduce doar la educația la catedră sau în clasă, ci presupune o activitate de  

relaționare cu elevii și familiile acestora . Profesorul/ dirigintele are, deci, o pozitie specială, unică, 

deoarece lucrează cu individualități psihice umane, aflate în prim proces de formare, de unde derivă 

necesitatea unei maxime responsabilități în ceea ce privește comportamentul și intervețtiile sale 

educative.  In cadrul abordărilor contemporane ale fenomenului educațional se impune tot mai 

pregnant ca, profesorii în general și dirigintele în mod special să se raporteze la cei educați, să 

stabilească relații de cooperare cu parinții lor și cu alți factori interesați din societate. 

Orice cadru didactic știe că la baza succesului în predare stă relația dintre profesori și elevi. 

Dar, inevitabil, apar problemele de disciplină, lipsa de interes, teama de profesor sau lipsa de 

încredere a elevilor în propriile forțe, obstacole cu care profesorii sunt nevoiți să lupte în fiecare zi 

la clasă pentru a-și duce la îndeplinire scopurile. 

O relație bună între cadrul didactic și elev implică: 

•Deschidere sau transparența, astfel încât fiecare este dispus sa fie sincer unul față de celălalt 

•Grija față de celălalt, atunci când fiecare știe că este prețuit de celălalt 

•Interdependența – nu dependența unul de celălalt 

•Diferențiere, permițându-și să fie unici, creativi și individuali 

•Satisfacție mutuală: nevoile unuia să nu fie împlinite în pofida celuilalt 

Sistemul muncii dirigintelui cuprinde principalele coordonate ale activității instructiv - 

educative utilizabile la clasa respectivă. El face parte din sistemul acțiunilor educative întreprinse în 

școală în vederea pregatirii tinerei generații pentru muncă și o viață activă, adaptând și concretizând 

obiectivele generale la nivelul și particularitățile fiecărei clase de care răpunde dirigintele. 

Dificultatea, dar și meritul dirigintelui constă în a ști să organizeze activitatea tuturor factorilor într-

o acțiune convergentă și sistematică, potrivit unui plan elaborat cu multă grijă, pentru a realiza tot 

ceea ce și-a propus. Dând un sens creator activiățtii sale, dirigintele se va folosi de orice prilej 

apărut în viața școlii prin care ar putea accentua și consolida influențele pozitive exercitate asupra 

clasei pe care o conduce. El va recurge la o serie de instrumente verificate si eficiente de natură să 

sporeasca valoarea formativă a acțiunilor întreprinse: discuții,dezbateri, chestionare, compuneri etc., 

și în special se va folosi de unele documente de natură să-i ușureze și sistematizeze munca : caietul 

dirigintelui, fise psiho - pedagogice de cunoaștere și caracterizare a elevilor, planificări ale 

acțiunilor educative, etc. Fară a face din acestea un scop în sine, el va avea grijă ca ele să-i ajute să-

și concretizeze rezultatele acțiunilor și să   poată oferi colegilor, și în special profesorilor care 

predau la clasasă, un ajutor efectiv în perfecționarea muncii educative cu elevii. Rezultă așadar, că 

numai pe baza unui plan de perspectivă urmărit și realizat metodic, dirigintele va putea devein 

principalul educator și modelator al personalității elevilor ce i-au fost încredințați. 
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În mod absolut paradoxal, mulți dintre profesori, părinți și elevi consideră că dirigintele/ 

consilierul are ca principală sarcină să spună ceva (OUTPUT) unui elev aflat în impas, de a vorbi cu 

el, de a-i da sfaturi, avertizări, soluții, de a-i pune întrebări. În realitate, soluția ar putea părea facilă: 

simplul fapt că suntem acolo, că ne-am făcut timp să ascultăm elevul, că  l-am făcut să se deschidă, 

să-și comunice problemele, nedumeririle vârstei, reprezintă un început excellent. Ascultarea activă 

este o metodă specifică și eficientă de a-i face pe elevi să (se) comunice, să-și externalizeze 

problemele unui profesor-sfătuitor, să caute soluții la acestea. 

Se stie însa că profesorul și elevii nu se aleg unii pe altii, iar preferintele lor nu sunt decât 

întâmplator în concordantă cu relatiile instituționalizate dintre ei. Cu toate acestea ei, nu numai că 

urmează să conlucreze, dar va trebui să conlucreze armonios. Mai întâi, profesorului îi revine 

sarcina și raspunderea integrării sale în clasa si colectivul clasei de elevi  pe care urmează să-l 

închege. Într-un colectiv format, profesorul devine unul dintre membrii acestuia, îndeplinindu-si 

funția în interiorul grupului. Rolul educatorului pe scena  școlară depinde de scopul pe care și-l 

propune să-l atingă prin acțiunea sa pedagogică.  Prin comportamentul lui afectiv profesorul impune 

elevilor un anumit comportament, individual si de grup. Eficienta actiunii de influențare, sensul și 

intensitatea influenței pe care o exercită educatorul asupra elevilor depind în mare masura de tonul 

afectiv al relațiilor lui cu elevii. Comportamentul emoțional al profesorului influențează direct 

comportamentul elevilor prin contagiune și indirect, prin climatul afectiv pe care îl determină în 

clasă.  Acest comportament poate fi factor de stimulare a unor stări afective tonice sau de diminuare 

a capacității de muncă a elevilor și de blocare a relațiilor de comunicare între elevi si profesor, dupa 

cum arată V.Popeanga. 

În concluzie, rolul dirigintelui în conducerea pedagogică a activității elevilor se manifestă 

astfel pe toate planurile implicate de acțiunea educativă. 
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BUCOVINA ȘI NEAMUL ROMÂNESC 

 

prof. Lavinia Biliciuc  

Școala Gimnazială Dornești 

 

Datorită istoriei şi poziţiei sale geografice speciale ce a cunoscut în timp convieţuirea 

paşnică a mai multor etnii, Bucovina este o regiune de interferenţe culturale situată, conform 

aprecierii cercetătorului german Erich Beck, „între Orient şi Occident”. 

Prin apartenenţa la zone geografice, culturale şi geopolitice diferite şi prin schimbarea 

frecventă a naţiunii politice dominante, destinul istoric şi cultural al acestei regiuni este unul de 

excepţie. Din punct de vedere geografic, Bucovina face parte din estul Europei. Din punct de 

vedere cultural, datorită includerii sale în statul austriac (austro-ungar), această regiune a făcut parte 

în perioada 1775-1918 din zona de cultură central-europeană. Apartenenţa la aria culturală central-

europeană a facilitat introducerea şi consolidarea culturii germane în Buchenland („Ţara Fagilor”). 

Acest proces amplu şi complex s-a realizat cu precădere prin intermediul Kulturträger-ilor 

(„purtători de cultură”) germani şi evrei, vorbitori de limbă germană sau idiş. Din punct de vedere 

geopolitic, Bucovina a fost în Evul Mediu o regiune situată la intersecţia zonelor de influenţă a 

Ungariei, Poloniei şi Imperiului Otoman. 

Începând cu secolul al XVIII-lea, Bucovina intră în sfera de influenţă a trei imperii: 

Otoman, Austriac şi Rus. Această regiune nu şi-a putut constitui de-a lungul timpului o identitate 

politică reală, fiind succesiv parte componentă a Moldovei medievale (a doua parte a secolului al 

XIV-lea – 1774), a Imperiului Austriac (1774/1775-1918) şi a Regatului România (1918-1940; 

1941-1944). Nordul acestei provincii a făcut parte din Uniunea Sovietică (1940-1941; 1944-1991). 

În prezent, provincia istorică Bucovina este divizată în două părţi, sudul acesteia fiind înglobat în 

Judeţul Suceava (8.555 km2) din România, nordul fiind integrat, începând cu 1991, în Regiunea 

Cernăuţi(8.100km2) din Ucraina. 

Intrarea pe scena istoriei a acestui spaţiu a început încă din a doua jumătate a secolului al 

XIV-lea, perioadă în care acest teritoriu a constituit nucleul în jurul căruia s-a format statul 

medieval Moldova, dar şi regiunea unde s-a desfăşurat o viaţă spirituală activă, concentrată mai ales 

în jurul unor mănăstiri celebre (Putna, Moldoviţa, Suceviţa, Voroneţ, Arbore, Solca, 

Dragomirna etc.). Partea de nord a ţării a cunoscut o dezvoltare economică puternică atât datorită 

stabilirii capitalei Moldovei la Suceava (începând cu anul 1387), cât şi articulării unei reţele de căi 

comerciale interne şi internaţionale şi puncte de apărare (cetăţile Suceava şi Hotin). Tradiţia 

bizantină şi influenţele venite din vestul Europei s-au regăsit materializate în splendidele 

monumente de arhitectură medievală, majoritatea fiind ridicate în secolele XV-XVI prin contribuţia 

financiară a domnilor şi boierilor moldoveni şi efortul populaţiei ţării. Mutarea capitalei la Iaşi 

(1564) a avut consecinţe nefaste asupra evoluţiei sociale şi economice a părţii de nord a Moldovei 

şi, în special, asupra ritmului de dezvoltare a Sucevei. Până spre sfârşitul veacului al XVIII-lea viaţa 

populaţiei din Bucovina s-a desfăşurat în tiparele unui feudalism întârziat, patriarhal, în cadrul unei 

societăţi marcate de prezenţa unor instituţii destul de rigide: Domnia şi Biserica, resimţind din plin 

efectele negative ale conflictelor dintre Poartă şi Regatul Poloniei sau Rusia.  Începând cu anii 

1774-1775, când Imperiul Otoman a cedat câteva judeţe din partea de nord a Moldovei Imperiului 

Habsburgic în urma păcii de la Kuciuk-Kainargi, populaţia zonei anexate a fost orientată treptat 

spre modernitate Imperiul Austriac (Austro-Ungar din 1867) a stăpânit acest teritoriu (10.500 km2, 

cam a 60-a parte din suprafaţa imperiului) până în anul 1918, perioadă în care în Bucovina s-au 

petrecut numeroase mutaţii care au contribuit la schimbarea fizionomiei demografice, economice, 

politice, etnice şi culturale a provinciei, conferindu-i un statut singular în comparaţie cu regiunile 

învecinate. În urma acestor transformări, Bucovina a devenit în conştiinţa opiniei publice cultivate 

http://www.usv.ro/foto%20home/Bukowina.jpg
http://atlas.usv.ro/www/codru_net/CC12/21%20iacobescu%20mihai.pdf
http://www.usv.ro/foto%20home/Imperiul%20AU.jpg
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o „Elveţie” a estului Europei, capitala provinciei, Cernăuţi, dobândind titlul deosebit de măgulitor 

de „mica Vienă”.  

Raţiunea pentru care habsburgii au ocupat Bucovina era dată de poziţionarea strategică prin 

care se putea realiza mai uşor legătura dintre teritoriile acaparate în 1772 şi Transilvania. 

Argumentul istoric oferit de autorităţile de la Viena, conform căruia Moldova de Nord aparţinuse în 

trecut Pocuţiei (fostă provincie poloneză), era de fapt o minciună istorică, demontată aproape o sută 

de ani mai târziu de însuşi împăratul Franz-Iosif al Austriei, care afirma răspicat: „Ca parte din 

Dacia veche, ţara aceasta, Bucovina, se număra sub stăpânirea domnilor Moldovei”. Vechi pământ 

al Moldovei, încărcat de tradiţie şi istorie românească, Cernăuţiul a fost unul dintre centrele care au 

reprezentat încă de la începutul statalităţii moldovene nucleul noului voievodat. Singurul care s-a 

opus înţelegerii dintre turci şi habsburgi a fost domnul Moldovei, Grigore al III-lea Ghica (1774-

1777), care amintise Porţii Otomane că nordul Moldovei şi Cernăuţiul nu aparţinuseră niciodată 

Pocuţiei. Avea să plătească cu viaţa pentru faptul că nu a vrut sub nicio formă să admită cedarea 

Bucovinei. 

În 1918, Bucovina se uneşte cu România, dar cei 144 de ani de stăpânire austriacă vor aduce 

un bilanţ contradictoriu pentru populaţia românească. Pe de o parte, Bucovina a cunoscut o lungă 

perioadă de pace, iar administraţia austriacă a stimulat dezvoltarea economiei, încurajând 

agricultura, meşteşugurile, comerţul, modernizând instituţiile şi învăţământul. Odată cu debutul 

administrării habsburgice, denumirea de Bucovina este adoptată oficial. Totuși, numele nu se 

impune decât treptat, o vreme continuându-se și utilizarea în paralel a unor denumiri mai vechi: 

Țara de Sus/Țara Moldovei, Plonina, Cordon/Cordun și Arboroasa. (Acest ultim apelativ este 

reafirmat de un grup de studenți români de la Cernăuți (Ciprian Porumbescu, Zaharia Voronca, 

Constantin Morariu), care au înființat societatea cu același nume în 1875). 

În timpul administrării habsburgice, toți birocrații erau obligați să învețe limba română. În 

1793 s-a introdus învățământul obligatoriu în limbile germană și română, iar în 1875 s-a înființat 

Universitatea „Franz Josef” la Cernăuți. Pe cealaltă parte, efectele politicii de imigraţie practicate de 

autorităţile habsburgice au fost deosebit de grave, ducând la scăderea dramatică a ponderii 

românilor în cadrul populaţiei, de la 68% în 1786 la 34% în 1910, deşi populaţia a crescut de peste 

11 ori în această perioadă, atingând aproape 800.000 de locuitori. Deci, Bucovina devenea, în 

detrimentul caracterului ei românesc, un teritoriu multinaţional chiar din primele decenii de 

dominaţie austriacă. Din punct de vedere politic, până în 1848, bucovinenii aveau doar 8 

reprezentanți români din partea lor, deputați, în parlamentul imperial de la Viena; aceștia aveau 

drepturi egale cu ceilalți parlamentari, participau la dezbateri, iar cuvântările altor parlamentari le 

erau traduse în limba română. La 13 februarie 1848, înaintând un memorandum conducerii 

imperiale vieneze, o delegație a bucovinenilor cere mai multă autonomie în cadrul unirii sub 

coroana Austriei și crearea unui ducat românesc, iar „împăratul austriac să poată purta și titlul de 

mare duce al românilor”, ca o recunoaștere a românității Bucovinei. Astfel, la 4 martie 1849, ei 

obțin un statut de autonomie a Bucovinei în Imperiul Austriac, iar la titlurile imperiale ale 

împăratului Franz Josef se adăugă și acela de Mare Duce al Bucovinei. Este creată Dieta ducatului 

Bucovinei, care se întrunește pentru prima oară la 6 aprilie 1861. În cadrul acestei instituții erau 

reprezentate toate minoritățile, iar românii dețineau majoritatea. Președintele dietei, Eudoxiu 

Hurmuzachi, devine astfel mareșal al Bucovinei. Prin rezoluția imperială din 26 august 1861, 

Bucovina primește dreptul de a avea drapel propriu (culorile erau albastru și roșu, dispuse orizontal, 

având la mijloc stema Bucovinei), stemă (reprezentând capul de bour, încadrat de 3 stele), precum 

și toate drepturile adiacente statutului de Ducat al Imperiului Austriac.  

După prăbușirea monarhiei austro-ungare respectiv dezmembrarea imperiului în state 

naționale, Consiliul Național al Bucovinei (C.N.B.), întrunit la 28 noiembrie 1918, a hotărât în 

majoritate Unirea cu România. Voturile majoritare au venit din partea românilor, germanilor, 

evreilor și polonezilor, iar cele împotrivă doar din partea minorității ucrainene. Ca urmare a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciprian_Porumbescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1875
https://ro.wikipedia.org/wiki/1848
https://ro.wikipedia.org/wiki/Viena
https://ro.wikipedia.org/wiki/1848
https://ro.wikipedia.org/wiki/1849
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Austriac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph
https://ro.wikipedia.org/wiki/1861
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eudoxiu_Hurmuzachi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eudoxiu_Hurmuzachi
https://ro.wikipedia.org/wiki/1861
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Austriac
https://ro.wikipedia.org/wiki/1918
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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hotărârii „C.N.B.”, trupele române au intrat în teritoriu, sub comanda generalului Iacob Zadik, 

consfințind actul și zădărnicind manevrele militare ale Republicii Populare a Ucrainei Occidentale. 

Unirea Bucovinei cu România este recunoscută oficial, în 1919, prin tratatul de pace de la Saint 

Germain încheiat cu Austria la data de 10 septembrie 1919.  La doar 22 de ani de la Unirea cu 

România, la 26 iunie 1940, la orele 22:00, ministrul român la Moscova, George Davidescu, este 

convocat de Molotov la sediul Ministerului de Externe şi primeşte o notă ultimativă, prin care 

U.R.S.S cerea României să-i cedeze Basarabia şi Bucovina de Nord. Nouă în comunicarea 

ministrului de Externe sovietic era pretenţia Sovietelor de a anexa şi nordul Bucovinei, pe lângă 

Basarabia.  

Cuvintele istoricului Dan Falcan sunt mai mult decât concludente în privinţa modului în care 

a reacţionat România la sfârtecarea teritoriului ţării: „laşitatea şi lipsa de patriotism a Regelui Carol 

al II-lea, a cărui răspundere în situaţia creată era majoră, ne-a privat de o decizie (alta decât cea de 

acceptare a ultimatumului), prin care, chiar dacă nu puteam evita dezmembrarea teritorială, salvam 

măcar onoarea şi demnitatea naţională”.  În iunie 1940, nordul Bucovinei este ocupat de Uniunea 

Sovietică.În această perioadă, au fost masacrați 3000 de români care se retrăgeau pașnic spre 

România, la Fântâna Albă. Autorii masacrului sunt ofițeri din trupele NKVD. Rusia nu a recunoscut 

încă acest masacru. În 1941, forțele române, aliate la Axă, recuceresc nordul Bucovinei. După 

eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei, provinciile recuperate nu au fost imediat alipite statului 

român, ci au funcționat ca regiuni conexe, conduse de câte un guvernator. În guvernământul 

Bucovinei au intrat cele 5 județe din Bucovina (Câmpulung, Suceava, Rădăuți, Storojineț și 

Cernăuți), județul Hotin din nordul Basarabiei, iar din octombrie 1941 și judetul Dorohoi. 

Guvernamântul Bucovinei a avut trei guvernatori: locotenent-colonelul Alexandru Rioșanu, mort în 

urma unei operații nereușite la 30 august 1941, generalul Corneliu Calotescu, unul dintre 

responsabilii deportărilor din 1941 și 1942, și generalul C.I. Dragalina, care a devenit guvernator în 

1943. Basarabia a fost pusă sub administrația generalului Constantin Voiculescu.
[8] 

Trupele române 

aveau să recucerească Bucovina de Nord în 1941, pentru a pierde din nou această zonă în 1944. 

Legătura dintre nordul Bucovinei, acum ucrainean, și sudul său, rămas în componența 

României, se pierde treptat, din pricina reorientării demografice prin infuzia populației slavofone, a 

scăderii populației românești, rămasă doar în câteva zone compacte și în general, a vicisitudinilor 

istoriei de care acest teritoriu a avut parte. 
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METODE INTERACTIVE UTILIZATE LA ORA DE RELIGIE 

 
prof. Cusaci Maria, 

Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta” Rădăuți 

 
Ca dascăli ne punem întrebarea cum să desfăşurăm demersul nostru didactic pentru a ajunge 

la sufletul copilului, la pătrunderea adevărurilor de credinţă, la cunoaşterea lui Dumnezeu prin 

Hristos - ,,Lumina lumii”, la transpunerea în practică a acestor adevăruri prin relaţionare faţă de 

semeni.  

În activitatea didactică  trebuie să avem în atenţie nu numai pregătirea de specialitate, ci şi 

perfecţionarea pregătirii metodice, pentru a realiza o proiectare optimă a activităţii instructiv–

educative, care vizează idealul disciplinei Religie, formarea personalităţii religios-morale a elevului, 

creştinul în devenire. 

Îmbinăm metodele tradiţionale cu cele specifice disciplinei(cântarea religioasă, rugăciunea, 

lectura, interpretarea textului biblic, lectura explicativă, exerciţiul moral, îndrumarea teoretică şi 

practică), însă acordăm o atenţie deosebită metodelor activ- participative, centrate pe elev.. 

 Fiecare metodă pe care o aplicăm în anumite secvenţe de lecţie poate fi considerată activă 

în măsura în care pune în mişcare operaţiile gândirii şi sufletul, dacă motivează elevul pentru studiu 

şi îmbogăţeşte astfel bagajul său de cunoştinţe. Metoda în sine este eficientă dacă este adaptată 

obiectivelor, conţinuturilor, achiziţiilor în timp ale elevilor, particularităţilor individuale şi de vârstă 

specifice ale acestora.  

Se doreşte astăzi în şcoală punerea în practică a unor strategii activ-participative, care au un 

caracter dinamic, prin care procesul de predare şi învăţare se realizează prin cooperare, 

interdependenţă şi independenţă. Se urmăreşte astfel dezvoltarea spiritului activ şi critic al elevilor. 

Orice strategie didactică este eficientă numai în măsura în care transmiţând cantitatea de 

informaţii reuşeşte să-i antreneze pe elevi în asimilarea ei activă şi creatoare. Conlucrarea dintre 

profesor şi elev conferă strategiei o dimensiune psihosocială, datorită multiplelor relaţii 

interpersonale. 

Proiectarea procesului de învăţământ în funcţie de aptitudinile elevilor, de ritmul lor de 

lucru, axarea învăţării pe aşteptările şi interesul lor pentru activitate, legarea şcolii de practica vieţii 

creştine presupune în primul rând o activizare a proceselor mentale care se obiectivează în 

competenţe, comportamente şi conduite.  

Voi prezenta câteva metode interactive, aplicate cu succes la orele de religie şi în cadrul 

unor activităţi în ora de religie, în vizitele şi excursiile la mănăstirile din ţară, în cadrul cercului de 

religie sau la pregătirea serbărilor şcolare realizate cu elevii în preajma marilor sărbători creştine. 

Jocul de rol (dramatizarea) poate fi folosit în lecţiile de transmitere şi însuşire a noilor 

cunoştinţe, de evaluare, de recapitulare a cunoştinţelor, comunicarea şi fixarea cunoştinţelor, 

aprecierea, asocierea sau la interpretarea unor scenete cu caracter religios (serbările desfăşurate în 

aşteptarea Naşterii Domnului sau a Învierii Domnului). 

Aplicat la orele de curs, conduce la realizarea următoarelor obiective: 

 învăţarea modurilor de gândire, trăire şi acţiune specifice unui anumit statut; 

 dezvoltarea empatiei şi a capacităţii de înţelegere a opiniilor şi a aspiraţiilor; 

 stimularea atitudinii de a surprinde, înţelege şi evalua orientările valorice ale partenerilor; 

 formarea experienţei şi competenţei de a rezolva situaţiile problematice dificile.  

Pentru a fi eficient, scenariul trebuie să fie spontan şi să nu dureze mai mult de 5-10 minute, 

după care urmează intervenţiile şi comentariile. 

Metoda oferă posibilitatea de a te pune în pielea personajului. In timpul jocului ne adresăm 

personajelor şi la sfârşit întrebăm cum s-au simţit şi ce au învăţat din această experienţă. 
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Am aplicat metoda la lecţia „Învierea lui Lazăr”(clasa a VII-a), „Pilda fiului risipitor”(clasa 

a VII-a), „Pilda celor zece fecioare”(clasa a V-a). 

Metoda cvintetului, ce favorizează reflecţia personală şi colectivă, rapidă, esenţializarea 

cunoştinţelor, înţelegerea lor profundă, manifestarea creativităţii. 

Cvintetul este o poezie cu cinci versuri cu ajutorul căreia se realizează şi se condensează 

informaţiile incluzându-se şi reflecţii ale elevilor care pot lucra individual, în perechi sau în grup. 

Aplic această metodă pentru dezvoltarea creativităţii, a limbajului elevilor, la clasele II-VIII. Mulţi 

elevi sunt preocupaţi de poezie şi încercăm să-i obişnuim să caute poezia şi literatura religioasă, 

care exprimă trăiri  profunde. 

Structura algoritmică: Primul vers conţine un singur cuvânt cheie, de obicei un substantiv, 

subiectul poeziei care va fi explicitat în versurile următoare. Al doilea vers este format din două 

cuvinte, de obicei adjective care descriu subiectul poeziei. Al treilea vers este format din trei 

cuvinte, de obicei verbe la gerunziu, care exprimă acţiuni. Al patrulea vers, din patru cuvinte 

exprimă sentimentele autorului faţă de subiectul abordat. Al cincilea vers este format dintr-un 

cuvânt care exprimă esenţa subiectului. 

Exemplu- clasa a VI-a, clasa a VII-a ( ,,Virtutea credinței”)                                              

Credinţa      

Statornică,dreaptă, 

Păzind,sporind, făptuind, 

Aduce în suflet bucurie, 

Sfințenie. 

Cubul – metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe 

perspective, permiţând abordarea complexă şi interogatoare a unei teme. 

Etape: Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, 

analizează, asociază, aplică, argumentează. Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie. Împărţirea 

clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una dintre feţele 

cubului. Am aplicat această metodă la lecţia ,,Sfânta Taină a Împărtăşaniei” clasa a V-a. 

Fiecare grupă va avea de realizat o sarcină de lucru. 

Grupa I – Descrie – Sfânta Taină a Împărtăşaniei. 

Grupa II – Compară – cu celelalte slujbe la care ai participat (Sfânta Liturghie, Spovedania, 

Maslul, Botez, Mirungere). 

Grupa III – Asociază – componentele „Trupul şi Sângele Domului” cu pâinea şi vinul 

(Hristos la Cina cea de taină) – Momentul instituirii Sfintei Taine: „Luaţi, mâncaţi…” 

Grupa IV – Aplică – cunoştinţele referitoare la împărtăşania cu Trupul şi Sângele Domnului 

în viaţa ta. Începând cu clasa a II-a şi a III-a au participat în Postul Mare împreună cu părinţii sau cu 

profesorul de religie la Spovedanie şi s-au pregătit sufleteşte pentru momentul Împărtăşaniei. 

Grupa V – Analizează – importanţa Împărtăşaniei şi ce presupune ea : 

 unirea cu Hristos şi viaţa de veci; 

 pregătirea sufletească pentru acest moment; 

Grupa VI – Argumentează pro sau contra – afirmaţia: „La fiecare Sfântă Liturghie pâinea şi 

vinul aduse în dar de credincioşi se preface prin puterea Duhului Sfânt în Trupul şi Sângele 

Mântuitorului spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci” sau „Cina cea de Taină se reactualizează 

la Sfintele Paşti?”. 

Forma finală a scrierii este împărtăşită întregului grup. Lucrarea finală poate fi desfăşurată 

pe tablă. 

Aplicarea teoriei „Inteligenţelor multiple” 

In proiectarea activităţilor se pot crea modele  alternative de învăţare activă centrate pe 

diferite tipuri de inteligenţă, asigurând o diferenţiere a instruirii pentru fiecare elev. 
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Studiile au arătat că „fiecare persoană posedă cele opt inteligenţe (lingvistică, logico-

matematică, muzical-ritmică, spaţială, naturală, kinestezică, interpersonală, intrapersonală - după 

Gardner). Gândim, învăţăm şi creăm în moduri diferite. Dezvoltarea potenţialului nostru depinde de 

ceea ce învăţăm cu inteligenţa noastră specifică.”    

Avem în atenţie această abordare diferenţiată a elevilor, atât în timpul orelor, dar în mod 

special în cadrul activităţilor extracurriculare când se poate valorifica cu succes inteligenţa specifică 

a fiecăruia. 

Am exemplificat aplicarea metodei la lecţia de la clasa a-III-a „Invierea Domnului”, unde 

într-o secvenţă am valorificat inteligenţa lingvistică, muzical-ritmică, spaţială, interpersonală. 

 Se face prin activitate pe grupe 

Grupa I : Coloraţi pătrăţelele din următorul desen în care sunt scrise propoziţii adevărate. Ce 

aţi obţinut? 

Grupa a II-a : Scrieţi pe coroniţa lui Iisus (pe fiecare floare) o faptă bună pe care aţi făcut-o 

în aşteptarea Învierii. Au mai rămas şi spini? 

Grupa a III-a : Desenaţi o felicitare de Sf. Paşti şi scrieţi un gând către părinţii voştri. 

Grupa a IV-a : Alcătuiţi o compunere cu titlul ,,Învierea Domnului”, folosindu-vă de 

cuvintele: Hristos, dragoste, sărbătoare, bucurie, duminică, familie, lumină. 

Grupa a V-a: Scrieţi cum puteţi fi şi voi mărturisitori ai Învierii Domnului asemeni 

mironosiţelor.  

 Fiecare grupă îşi prezintă activitatea realizată în faţa colegilor. 

 Se fac aprecieri. 

Gama metodelor interactive este diversă. Depinde de măiestria profesorului  aplicarea 

eficientă a acestora la clasă. Să nu uităm că profesorul este un manager, conduce, îndrumă, 

motivează, urmăreşte activitatea independentă a elevilor, pentru ca aceştia să se implice activ în 

procesul de  predare-învăţare. 

 

Bibliografie: 

 Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. IBM al BOR, Bucureşti,1968 

 Muşata Bocoş, Instruire interactivă, Ed.E.P.U.,Cluj Napoca, 2000. 

 Crenguța Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive, Ed. Didactică și Pedagogică, 

București, 2009. 

 Ghid - Instruire diferenţiată - Aplicaţii de teoria inteligenţelor multiple,Bucureşti, M.E.C.,2001.   

 Dorin Opriș, Ipostaze ale utilizării textului biblic în educația religioasă, Ed. Sf. Mina, Iași, 2010. 
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SCRISOAREA - MIJLOC DE DEZVOLTARE  

A ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE 

 

Profesor Galan Mariana 

Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi 

 

Trăind într-o societate digitalizată şi având o multitudine de surse de informare și de 

comunicare în jurul lor, este ușor pentru tinerii din zilele noastre  să-și găsească prieteni virtuali. 

Este ușor pentru ei să comunice prin imagini. O imagine face înconjurul lumii internetului în câteva 

ore. Mai dificilă este, însă, comunicarea cu un prieten real. De aceea, mi s-a părut foarte interesantă 

ideea proiectului Scrisoare prietenului meu prin care colega mea, profesor Bandas Luminiţa, dorea 

să iniţiem un schimb de scrisori între elevii Şcolilor Gimnaziale „Regina Elisabeta” Rădăuţi şi 

„Nagy Imre” din Miercurea-Ciuc. 

Când le-am propus elevilor să corespondeze cu copii de vârsta lor din Miercurea-Ciuc, a 

trebuit să iau în calcul faptul că aveam în faţa mea persoane care nu scriseseră niciodată o scrisoare. 

Mai mult, am fost întrebată de ce nu pot deveni prieteni pe facebook. Discutând cu ei, le-am spus că 

scrisoarea - deschiderea ei, atingerea hârtiei şi vizualizarea scrisului de mână -  reuşeşte  mult mai 

bine să refacă momente sau să aducă trecutul in prezent.  

Elevii au fost încântaţi şi dornici de a iniţia schimbul de scrisori, cu atât mai mult cu cât 

tematica scrisorilor este potrivită cu preocupările lor: 

 Să ne cunoaștem 

 Cum îl aștept pe Moș Crăciun?  (despre sărbătorile de iarnă ) 

 Cum mi-am petrecut vacanța? ( despre vacanța de iarnă) 

 O zi în orașul meu ( descrierea unui obiectiv sau a unui loc preferat din oraș) 
 Sărbătorile de primăvară în sufletul meu (sărbătorile pascale) 

 Joc, joc, joc (descrierea unui joc preferat) 

 Planuri de vacanță ( descrierea planurilor de vacanță). 

Printre obiectivele proiectului se numără: dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi 

scrisă prin redactarea unor texte epistolare, dobândirea de abilități de scriere și citire a unei scrisori, 

stimularea creativităţii, a curiozităţii intelectuale, a comunicării şi deschiderii culturale, dezvoltarea 

abilităţilor de viaţă ale elevilor, realizarea de legături de prietenie între elevii și cadrele didactice din 

școlile implicate în proiect. 

Proiectul propus le oferă elevilor posibilitatea de a găsi 

prieteni reali, care doresc să comunice prin cuvânt și imagine. 

Limba de lucru este limba română, pentru a-i motiva pe elevi să 

înveţe și să folosească în mod corect limba română. Activitățile 

proiectului le oferă elevilor situații reale de comunicare scrisă prin 

redactarea și expedierea unor scrisori. Ritmul de scrisori este de 

una pe lună, pentru a nu supraîncărca programul elevilor și pentru 

a le oferi posibilitatea de reflecție asupra celor citite și pentru 

alegerea celor mai importante evenimente de descris în scrisori. 

Am participat la alcătuirea scrisorilor, încă de la primele 

rânduri, învăţându-i pe elevi că scrisorile au o mare încărcătură 

emoţională, că, scriindu-le, îşi aştern practic sufletul în faţa unor 

persoane necunoscute, dându-le astfel cale liberă în a le cunoaşte 

sufletul. 

Am observat nerăbdarea elevilor care aşteptau răspunsuri 
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la scrisori şi bucuria lor atunci când acestea au sosit. Am punctat, încă o dată,  faptul că, spre 

deosebire de poşta electronică, scrisoarea are emoţie şi mister, iar paginile din interior prind viaţă 

ori de câte ori le recitim. 

 

 Deşi toţi copiii au primit răspunsuri la scrisorile lor, bucuria nu a fost deplină în cazul unei 

eleve care a „suferit” mult atunci când a văzut că scrisoarea ei ajunsese la un băiat, căruia nu mai 

voia să-i scrie. Am convins-o să îi explice în următoarea scrisoare faptul că doreşte să corespondeze 

cu o fată, cu care are mai multe în comun, având aceleaşi subiecte de discuţie; în acelaşi timp, am 

găsit un băiat care dorea să devină prieten cu elevul din Miercurea-Ciuc.  

Am convingerea că, participând la acest proiect, elevii îşi vor îmbunătăţi rezultatele la evaluările la 

limba şi literatura română, vor dobândi noi cunoştinţe de cultură şi civilizaţie, vor crea legături 

sufleteşti durabile. 
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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

profesor înv. primar Simona Elena Moldovan,  

 Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Popadiuc” Rădăuţi 

înv. Babalean Mihaela Maria, 

Şcoala Gimnazială Baineţ, com. Muşeniţa 

 

 “ Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea de 

perfecţionare a cadrelor didactice, liniile conturate la nivelul sistemelor de învăţământ pe fondul 

evoluţiilor înregistrate în anii 1975-1985, prin consolidarea reformelor deja întreprinse şi 

reevaluarea priorităţilor într-o societate bazată pe tehnologii avansate. Formarea continuă răspunde 

la aceste evoluţii şi la problemele lor integrabile în contextul mai larg al educaţiei permanente.” 

(S.Cristea ”Didactica Pro, nr.3, 2001) 

Atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, se remarcă importanţa din ce în ce mai mare 

acordată formării profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare 

personală a cadrelor didactice, ci devine o investiţie superioară asupra creşterii calităţii muncii şi a 

vieţii. Strategia de dezvoltare a sistemului de formare initială şi continuă a personalului în 

dezvoltarea capitalului uman, cu impact didactic şi a managerilor din învăţământul preuniversitar 

urmăreşte, printre altele, dezvoltarea unei “pieţe educaţionale a programelor de formare continuă” 

prin intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe de formare. 

Aceste programe trebuie orientate spre noi roluri şi competenţe pe care trebuie să le deţină cadrele 

didactice şi care derivă din extinderea rolului şcolii în comunitate, precum şi din elaborarea noilor 

standarde pentru profesia didactică. 

Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, 

inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţia nevoilor de educaţie, a curriculum-

ului, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la 

schimbările/procesele de educaţie. 

Formarea continuă a cadrelor didactice are impact asupra sistemului educaţional şi permite: 

 relaţionarea formării cu factori sociali, economici şi comunicaţionali; 

 expertiza pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu; 

 contribuţia la realizarea schimbărilor din sistemul educaţional; 

 valorificarea analitico-sintetică a noilor conţinuturi educaţionale; 

 implementarea noilor strategii şi tehnologii; 

 promovarea culturii educaţionale; 

 penetrarea sistemului educaţional în baza descentralizării şi a transferului de responsabilităţi; 

 asigurarea ambianţei adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea 

programelor de formare; 

 facilitarea accesului la reprofilare; 

 omogenizarea metodologică; 

 participarea la colaborare şi parteneriatul; 

 monitorizarea implicativă. 

 „ Profesorii au rol de mijlocitor între lumea în continuă evoluţie şi elevii care sunt pe cale să 

pătrundă în această lume. Profesorii au o meserie din ce în ce mai complexă. Responsabilităţile 

profesorilor sunt în creştere. Mediile în care aceştia lucrează sunt din ce în ce mai dificile” afirmă 

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind îmbunătăţirea calităţii 

formării profesionale. Eforturile acestora sunt susţinute prin perfecţionarea profesională continuă. 
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Formarea continuă şi formarea iniţială sunt concepute ca procese interdependente, între care 

se stabilesc interacţiuni şi pârghii de autoreglare menite să adapteze permanent formarea 

personalului didactic la dinamica proceselor şi sistemelor de educaţie. 

Formarea continuă determină apariţia unor idei şi restabileşte echilibrul dintre concepţiile 

noi şi posibilităţile fixării lor într-o extensie practică operaţională, pentru ca un anumit domeniu să 

corespundă aplicaţiilor lui reale. Formarea continuă este o posibilitate extraordinară de afirmare 

profesională prin competenţă şi acţiune de calitate. 

Formarea şi dezvoltarea profesională sunt două noţiuni care, deşi diferite, sunt inseparabile 

în contextul actual al pieţei muncii. 

Formarea profesională constă în acumularea unor informaţii primare despre sarcinile ce 

trebuie realizate în cadrul unei profesii/meserii, formarea aptitudinilor necesare practicării acelei 

profesii şi acumularea unei experienţe practice care să permită rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Formarea profesională este un proces de pregătire pentru o meserie, care nu se încheie odată cu 

terminarea studiilor, ci continuă pe parcursul întregii vieţi profesionale. Pentru a ne consolida 

poziţia şi locul de muncă, pentru a ne menţine competenţi şi competitivi, trebuie să acordăm atenţie 

dezvoltării noastre profesionale. 

Dezvoltarea profesională este un proces mai complex de pregătire, care presupune fie 

dobândirea de noi cunoştinţe şi abilităţi în calificarea pe care o persoană o posedă deja, fie o 

policalificare sau recalificare. Ea mai este denumită şi formare profesională continuă sau 

permanentă. 

Dezvoltarea şi perfecţionarea profesională presupune aducerea la zi a informaţiilor despre 

domeniul nostru de activitate. Pentru aceasta trebuie să ne preocupăm să participăm la activităţi de 

perfecţionare profesională, să ne îmbunătăţim abilităţile existente şi să captăm deprinderi şi 

competenţe noi, să acumulăm cunoştinţe suplimentare ce ne vor fi utile mai târziu (aşa zisa 

„anticipare profesională”). 

Dezvoltarea profesională este indispensabilă pentru cei care vizează succesul în carieră şi 

este strâns legată de dezvoltarea personală, dacă vrem să ne putem atinge obiectivele propuse. 

Dezvoltarea personală şi profesională sunt acţiuni continue de schimbare în mai bine a 

fiecăruia dintre noi, prin care ne putem îmbunătăţi calitatea vieţii, relaţiile, sănătatea, cariera, 

nivelul de spiritualitate. 

 

Bibliografie : 

 Cucoş, C., (1999), Pedagogie, Polirom, Iaşi 

 Cristea, S., Didactica Pro, nr.3, 2001 
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IMPORTANȚA DERULĂRII PROIECTULUI ERASMUS+  ÎN ȘCOALA 

ADÂNCĂȚEANĂ  

 

Profesor învățământ primar Lavinia Ocsana Palaghianu, 

Școala Gimnazială ”Ioan Băncescu” Adâncata, Suceava 
 

Pentru a doua oară, în Şcoala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata, se derulează un 

proiect european. În cadrul noului program Erasmus+, şcoala adâncăţeană este câştigătoarea 

proiectului “Puppets mission: childhood without borders” (Păpuşile cu misiune: copilărie fără 

frontiere) – proiect de parteneriat strategic în domeniul şcolar, proiecte între şcoli, din cadrul 

Acţiunii cheie KA2. Proiectul se realizează cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin 

ANPCDEFP, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale.  

Proiectele Erasmus+, finanțate de Comisia Europeană, vizează dezvoltarea de noi abordări 

pentru creșterea calității și relevanței ofertei educaționale, urmăresc  dezvoltarea și asigurarea de 

sprijin personalizat, oferă resurse educaționale deschise sau alte metode inovatoare de învățare. 

Proiectul de parteneriat strategic în 

domeniul școlar KA2 – „Păpușile cu 

misiune: copilărie fără frontiere” 

derulat de Școala Gimnazială „Ioan 

Băncescu” Adâncata, Suceava, în parteneriat 

cu alte opt instituții de învățământ din 

Lituania, Olanda, Italia, Spania, Portugalia, 

Macedonia și Bulgaria, a avut ca scop 

principal îmbunătățirea și promovarea 

strategiilor didactice inovative și moderne în 

procesul de predare. 

De asemenea, proiectul a creat „punți” 

de legătură între partenerii din mai multe școli 

europene, având drept obiectiv creșterea cooperării internaționale prin realizarea de produse 

educaționale de calitate. 

Proiectul “Puppets mission: childhood without 

borders” s-a desfăşurat pe parcursul a doi ani 

(septembrie 2014 – august 2016) în parteneriat cu opt 

instituţii de învăţământ din şapte ţări: Lituania – 

coordonator proiect la nivel european. Suntem 

bucuroşi că printre cele 140 de proiecte aprobate la 

nivel european în anul 2014, s-a numărat şi cel al 

cărui aplicaţie a fost depusă de şcoala noastră, fiindcă 

participarea ne-a adus noi experienţe de învăţare atât 

pentru profesori cât şi pentru elevi. Scopul principal 

al proiectului este de a îmbunătăţi şi de a promova 

strategii didactice noi, moderne şi creative în procesul 

de predare-învăţare. La nivelul tuturor şcolilor şi 

grădiniţelor partenere s-a identificat ca problemă comună o lipsă de curaj din partea cadrelor 

didactice de a folosi o diversitate de  tehnici şi metode de predare, o comoditate în actul predării. 

Proiectul Erasmus + "Păpuşile cu misiune: copilărie fără frontiere" este bazat pe o filosofie a 
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educației holistice și și-a propus să încurajeze cadrele didactice să integreze strategii de predare noi, 

mai puțin utilizate la procesul practic de educație. Dintre obiectivele proiectului, amintesc: 

îmbunătățirea și promovarea strategiilor de predare și schimbul de diversități culturale, îmbogăţirea 

gradului de conștientizare a multiculturalităţii, crearea de noi situații și spații de învățare "vesele", 

învăţarea unor elementele de bază în alte opt limbi europene, dezvoltarea managementului de 

proiect și a tehnicilor de lucru în echipă. Noutatea constă în procedura de lucru şi modul în care se 

vor realiza obiectivele. Activităţile se vor desfăşura cu ajutorul păpuşilor călătoare, păpuşi ce 

reprezintă şcoala şi ţara fiecărui partener. Deoarece proiectul se adresează cu precădere copiilor cu 

vârste cuprinse între 3 şi 10 ani, fiecare păpuşă vine din ţara 

ei cu un bagaj de cunoştinţe, metode, strategii şi noi situaţii 

de învăţare. Practic, fiecare păpuşă este mesagera cadrelor 

didactice şi a copiilor ce au confecţionat-o. În călătoria ei, 

pe rând în fiecare instituţie parteneră, păpuşa este însoţită de 

un paşaport, un jurnal şi un set de trei activităţi educative. 

Acestea se pun în practică de către cadrele didactice, 

oferindu-le copiilor activităţi interesante.  

Pe lângă activităţile desfăşurate de fiecare partener 

în şcoala sa, au loc activităţi de predare/învăţare/informare 

în cadrul mobilităţilor, unde participanţii asistă la ore 

practice şi cursuri de formare pe tema aleasă de fiecare instituţie. Între temele abordate se regăsesc: 

Folosirea lucrului manual în experimente, Implicarea părinţilor în educaţia preşcolară ca strategie 

de predare, Educaţia în aer liber, Activităţi de învăţare pe muzică şi dans, Jocul didactic ca strategie 

de predare integrată, Artele plastice în educaţia copiilor, Teatrul şi TIC în activităţile educaţionale. 

În acest fel, toate școlile participante aplică noi strategii de predare și creează noi situații de învățare 

pentru copii. Participanţii la proiect realizează schimburi de experienţă didactică, dezvoltă metode şi 

cooperează în vederea obţinerii produsului final-intelectual – site.ul “Strategii de predare”- care va 

fi o bază de comunicare de lungă durată și un ajutor în extinderea tehnicilor de predare în educația 

preșcolară şi şcolară. Astfel, produsul intelectual al proiectului este sit.ul https://www.teaching-

strategies.eu/ ce cuprinde informații despre strategii didactice creative. Produsele finale ale 

proiectului sunt păpușile cu jurnalul și pașaportul aferent, cartea ”Primul meu dicționar” și un set de 

8X3 activități propuse de fiecare partener și desfășurate cu elevii. 

Cartea ”Primul meu dicționar” oferă preșcolarilor și elevilor din învățământul primar 

posibilitatea cunoașterii unor elemente de bază din cultura celor 8 țări participante și reprezintă o 

oportunitate de a experimenta dimensiunea europeană a educației. Realizată într-o manieră 

atractivă, interactivă, cartea este un mijloc eficient pentru copii de a le spori dorința de explorare a 

patrimoniului cultural european și de a stabili  noi contacte într-o Europă unită. 

Lucrul în echipă al profesorilor şi al elevilor în cadrul proiectului “Puppets mission: 

childhood without borders” (Păpuşile cu misiune: copilărie fără frontiere)  reprezintă o oportunitate 

de a experimenta dimensiunea europeană a educaţiei şi de a integra în activitatea curentă, în 

procesul educational, noi strategii de predare, noi abordări didactice.  
 

https://www.teaching-strategies.eu/
https://www.teaching-strategies.eu/
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O PARALELĂ ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN ÎNVĂŢĂMȂNTUL 

ROMȂNESC 

 

prof. Pieszczoch Elvira 

Şcoala Gimnazială „Petru Muşat” Siret 

 

Modelul tradiţional de predare nu răspunde noilor tendinţe in didactica modernă, fiind 

fondat  pe un model de învăţare pasiv. În mod tradiţional, cadrului didactic îi revine rolul major şi 

activ în cadrul procesului didactic (cel de emiţător), acela de a transmite cunoştinţele spre un 

receptor aproape pasiv, determinat să memoreze şi să reproducă informaţia.  

Noul model de învăţare este un model activ şi presupune implicarea directă a elevului în 

procesul de dezvoltare a capacităţilor de învăţare, în asimilarea cunoştinţelor şi dobândirea gândirii 

critice. Acest model impune în activitatea la clasă un nou tip de relaţionare pe mai multe direcţii: 

profesor – elev, elev – elev, elev – profesor, aflate în opoziţie cu tipul unidirecţional profesor – elev 

ce caracterizează modelul standard. 

Rolurile se schimbă, se întrepătrund, după cum o demonstrează Kathee Terry (1996): 

 

Profesorul a fost… Profesorul devine… 

Sursă de informaţii şi actor principal Facilitator al procesului de învăţare 

Centrat pe manual Centrat pe realitate şi pe cele mai 

recente surse de informare 

Coordonator al activităţii grupurilor de 

elevi 

Manager al situaţiilor de învăţare 

Creator de reguli pe care le impune (ce, 

când, cum) 

Facilitează dezvoltarea structurilor 

de gândire care fac posibilă 

învăţarea permanentă 

Un educator solitar Membru al unei comunităţi 

educaţionale compuse din elevi, 

profesori, manageri, părinţi etc. 

 

Elevul a fost… Elevul trebuie să fie… 

Un receptor pasiv Participant activ la actul învăţării 

Un executant obedient al 

sarcinilor stabilite de profesor 

Profesor al colegilor săi 

Sclav al unui curriculum 

prestabilit 

Participant la decizia privind curriculum-ul 

şcolar 

Obligat să-şi însuşească un 

anumit manual 

Un permanent căutător de noi informaţii din 

surse cât mai variate 
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Diferenţele sunt semnificative, nu de puţine ori, modelul tradiţional de predare fiind 

identificat ca fiind unul informativ, pe când cel modern fiind definit ca un proces activ. 

În învăţământul de tip tradiţional se cultivă competiţia între elevi cu scopul ierarhizării 

acestora şi activitatea individuală. Competiţia stimulează efortul şi productivitatea individului şi 

pregăteşte elevii pentru viaţă, care este foarte competitivă, dar poate genera conflicte şi 

comportamente agresive, lipsă de comunicare între colegi, marginalizarea nedreaptă a unora dintre 

aceştia, amplifică anxietatea şi teama de eşec, cultivă egoismul.  

Avantajele medodelor moderne (activ-participative) sunt numeroase. Dezvoltarea gândirii 

critice, caracterul formativ şi informativ, valorificarea experienţei proprii a elevilor, determinarea 

elevilor de a căuta şi dezvolta soluţii la diverse probleme, evidenţierea modului propriu de 

înţelegere, climatul antrenant, relaxat, bazat pe colaborarea, încrederea şi respectul dintre dascăl- 

elev/ elevi, elev- elev/ elevi sunt câteva dintre avantajele metodelor şi tehnicilor active care fac din 

lecţie o aventură a cunoaşterii în care copilul participă activ, după propriile puteri. Modelul 

învăţământului modern face apel la experienţa proprie a elevului, promovează învăţarea prin 

colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii. Munca în grup stimulează 

interacţiunea dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea în forţele proprii, diminuează 

anxietatea faţă de şcoală şi intensifică atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice. În şcolile din 

România se practică în proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel modern, tinzându-se spre 

implementarea celui din urmă, dar fără anularea primului, ci realizarea unei simbioze structurale 

între cele două. Modelul modern nu va putea supravieţui fără fundamentul celui tradiţional. 

Profesorul trebuie să deprindă măiestria de a le combina şi a le demonstra eficienţa şi 

aplicabilitatea. 

Prin comparaţie, se vor expune mai jos caracteristicile formarii elevului in scoală, 

confruntand perspectiva tradiţională cu cea modernă de predare. 

Din perspectivă traditională : 

 Profesorul transmite cunoştinţe elevilor pasivi; 

 Accentul este pus pe fapte şi pe obţinerea răspunsului corect prin obţinerea de  răspunsuri 

limitate la probleme limitate şi pe îndeplinirea unei sarcini prescrise; 

 Ceea ce este învăţat este lipsit de context semnificativ ; 

Din perspectivă modernă : 

 Sub supravegherea profesorului, elevii îşi asumă responsabilitatea propriei învăţări, dezvoltându-

şi pe parcursul acestui proces competenţe de educaţie permanentă ; 

 Accentul este pus pe modalităţi alternative pentru încadrarea diferitelor aspecte şi rezolvarea de 

probleme; 

 Sunt introduse idei, principii, fapte care sunt folosite şi înţelese într-un context semnificativ; 

Din expunerea de mai sus reiese clar faptul ca elevul este mult avantajat dacă dispune de 

metode moderne de predare, având in vedere faptul ca scoala il formează pentru viaţă, eventual 

pentru un viitor loc de muncă. Elevul se adaptează unor anumite cerinţe, iar dacă el a fost format 

prin metode tradiţionale, cu greu s-ar acomoda intr-un loc de muncă unde cerinţele sunt de tip 

modern. Cercetările efectuate în ultimii ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al 

predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere , iar elevii îl urmăresc) nu produce învăţare 

decât în foarte mică măsură. Iată câteva rezultate ale acestor studii: 

 Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984) 

 Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele prezentate în 

ultimele 10 minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986) 

 Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat ca ştiu 

numai 8% mai mult decât elevii din clasa de control care NU au făcut cursul deloc!!! (Rickard et al., 

1988) 
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Un studiu mai recent vizând implicaţiile predării centrate pe discursul magistral (Johnson, 

Johnson, Smith, 1991) relevă că: 

 atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii 

 prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă eficient prin canal auditiv 

 prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi ritm 

 elevilor nu le place să fie supuşi unei prelegeri 

Când învăţarea este “pasivă”, creierul nu “salvează” ceea ce a fost prezentat!  

Dezavantajele metodelor moderne (participative) şi ale lucrului în echipă. 

Există multe modalităţi de a dinamiza procesul de învăţământ şi de a înlătura conotaţia de 

dificultate pe care îl comportă termenul de educaţie şcolară, dar ca orice tip de activitate umană, 

metodele participative şi lucrul în echipă au neajunsurile lor. 

În faza predării – învăţării, conţinuturile ştiinţifice riguroase, dirijate, reclamă centrarea pe 

profesor şi numai în situaţii potrivite centrarea pe elev. Aceasta este o abordare în logica 

educaţională, deoarece furnizarea de informaţii ştiinţifice ţine de responsabilităţile şi activitatea 

profesorului, iar fixarea, care înseamnă repetarea aceloraşi cunoştinţe, poate fi interactivă, 

participativ – colaborativă. Este bine ca un profesor să cunoască şi să aplice un număr cât mai mare 

de metode didactice pentru a evita devalorizarea metodei prin repetiţie. Elemente de creativitate 

trebuie să fie mereu prezente. Dezavantajul acesta se pare că nu a atins metodele clasice, expozitive, 

explicative şi interogative , utilizate pe scară largă. Cea mai mare putere de evocare o au însă 

metodele explicative prin artificii de cunoaştere care produc o emoţie intelectuală deosebit de 

benefică pentru elevi.  

Metodele participative sunt mult mai obositoare pentru actorii actului didactic , spre 

deosebire de cele clasice care sunt mai pasive şi mai relaxante. Elevii, care au un număr destul de 

mare de ore pe zi şi pe săptămână, au ca reacţie de răspuns lipsa participării. Chiar şi în activităţile 

participative, în situaţia lucrului în echipe, aceştia se relaxează imediat după raportarea sarcinilor, ca 

reacţie de răspuns la efortul depus  şi nu mai receptează informaţiile celorlalte echipe.  

Metodele participative reclamă un număr mare de ore de pregătire a lecţiilor din partea 

profesorului, eforturi de proiectare, eforturi de timp, materiale mari şi măsuri speciale de diminuare 

a riscului de a apărea situaţii neprevăzute, care ar distruge întreaga activitate. De aceea profesorul 

trebuie să aibă mai multe alternative de abordare a lecţiei. Lecţia însăşi ar putea să fie simţită ca 

prea scurtă pentru desfăşurarea corectă a scenariului didactic.  

Caracterul discontinuu al tipului de învăţare apare din cauză că tipul de învăţare participativ 

la şcoală este diferit de cel de acasă, care este individual şi reflexiv. 

Timpul de gândire impus de profesori în cazul lucrului în echipe este redus la  

3 – 4 minute pentru fiecare sarcină, timp ce nu va fi niciodată respectat de elevi şi va duce la 

obţinerea aproape întotdeauna a unor rezultate incomplete sau a unor evaluări superficiale.  

Aşadar, metodele activ – participative trebuie utilizate cu prudenţă, însă nu trebuie ignorate 

pentru ca dinamizează procesul de învăţare şi motivează elevii. 

Spre deosebire de predarea participativă, evaluarea este oricum clasică : se ierarhizează şi se 

sancţionează în continuare, are valoare socială şi solicită vehiculare de conţinuturi şi nu aptitudini 

de joc şi / sau de integrare participativă. Transpunerea conţinuturilor în jocuri şi abordări interactive 

poate accentua informaţii care nu sunt foarte importante, în schimb se pot pierde informaţii 

importante din cauza imposibilităţii de a le integra în lecţie. 

În acelaşi timp, munca în grup, prin colaborare, nu pregăteşte elevii pentru viaţa care este 

foarte competitivă, metodele activ – participative aplicate în activitatea pe grupe  necesită 

experienţă din partea cadrului didactic, iar elevilor le trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest 

nou tip de învăţare. 
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Prin îmbinarea eficientă a metodelor moderne cu cele tradiționale se poate evalua măiestria 

didactică a dascălului, care în permanență trebuie să-și adapteze parcursul didactic la nevoile 

elevilor săi. 
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EXERCIŢIU DE IMAGINAŢIE 

 

profesor Ana- Maria Teişanu, 

Şcoala Gimnazială ,,Regina Elisabeta” Rădăuţi 

 

Învăţarea creativă face din fiecare copil un participant activ în aventura 

cunoaşterii.Creativitatea presupune imaginaţie, implicare, gândire critică, indiferent dacă elevului i 

se atribuie o activitate individuală sau de grup. 

În predarea limbii şi literaturii române, programa şcolară propune o unitate de învăţare  

introductivă cu tema ,, Cartea- obiect cultural”, menită să apropie elevul de universul cărţii. 

De asemenea, se cunoaşte că unele teme sau exerciţii, deşi obligatorii pentru crearea unor 

competenţe, pot fi plictisitoare şi neinteresante pentru elevi.Din fericire, există multe posibilităţi de 

a transforma activitatea de învăţare într-o plăcere împărtăşită de cei implicaţi în actul învăţării, elevi 

şi profesori, deopotrivă. 

Se afirmă tot mai des că astăzi copiii fug  de lectură. Poate că acest fenomen se întâmplă şi 

din cauza tehnicizării studiului textului literar în gimnaziu care îi transformă pe elevi în comentatori 

ce trebuie să parcurgă un anumit algoritm al lecturii fără să fie  valorificată îndeajuns latura 

emoţională ori nevoia lor de a exprima ce gândesc şi ce simt după lecturarea unui text. Prin urmare, 

le-am propus elevilor un atelir de creaţie şi de scriere numit ,, Magia cuvântului- cartea”, 

explicându-le că termenii cheie ai aceste activităţi sunt: joc, imaginaţie, originalitate. Ideea acestui 

atelier nu este ceva nemaiîntâlnit în demersul didactic al disciplinei predate, dar a reprezentat o 

experienţă frumoasă ce merită împărtăşită. 

Prin activitate propusă am  urmărit să-i determin pe copii să exerseze tehnici de scriere a 

unor texte prin care să-şi dezvăluie creativitatea, transpunându-i în ipostaza de scriitori pentru a 

înţelege mai bine ce presupune lumea textului sau legătura cititor-carte-autor. În linii mari, 

activitatea a urmat trei etape: 

- informarea elevilor despre activitatea la care urmau să participe; 

- prezentarea condiţiilor de realizare a activităţii( timp,organizarea pe grupe, materiale etc.); 

-evaluarea produselor finale. 

Elevii au avut posibilitatea să vorbească despre aşteptările lor, spunând că îşi doresc o 

activitate relaxantă şi distractivă. Alţii s-au gândit că vor citi cărţi sau  vor ,, scorni” ceva, în timp 

ce, unii au recunoscut că ar vrea să câştige aprecierea colegilor. 

Atelierul, care a avut drept scop final realizarea unor cărţi, a presupus atât lucru pe grupe,cât 

şi individual.Pentru început le-am propus elevilor un scurt moment introductiv prin care am  urmărit 

actualizarea unor cunoştinţe despre elementele unei cărţi. Apoi, le-am oferit acestora un colaj de 

texte care abordau diverse teme: istoria, magia, copilăria, aventura, tocmai pentru a-şi forma o idee 

despre un posibil subiect. În urma unor discuţii, elevii din fiecare grupă au ajuns la concluzia că le-

ar fi mai la îndemână tema aventurii. 

Folosind metoda cadranelor, i-am dirijat pe micii scriitori spre personajul cărţii, invitându-i 

să răspundă la următoarele întrebări: 

 Scrie numele unui personaj care îţi place foarte mult sau pe care ai dori să-l inventezi. 

 Descrie-l în câteva rânduri. 

 - Ce ar putea să facă personajul tău? 

 Unde, când, cum s-ar desfăşura evenimentele în care este antrenat personajul tău? 

Acest exerciţiu i-a ajutat pe elevi să-şi facă o idee despre ce aveau să scrie, să se consulte 

între ei şi să schiţeze primii paşi în realizarea cărţii lor. 

Următoarea secvenţă a  atelierului a constat într-o activitate individuală. Fiecare membru al 

grupului a avut ca temă pentru acasă realizarea pe o foaie cartonată A4  a unei povestiri de 
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minimum 25 de rânduri în care să relateze o 

întâmplare imaginară prin care trece personajul ales. 

Bineînţeles că titlul poveştii trebuia să fie pe măsură. 

Cele şase creaţii ale participanţilor dintr-o 

grupăurmau să fie legate într-o carte. După ce şi-au 

citit unii altora lucrările, a urmat etapa realizării 

copertelor  cărţii cu tot ceea ce presupuneau acestea: 

titlu, editură, autor, ilustraţie etc. 

Au luat naştere cinci cărţi cu titluri deosebite 

şi cu un conţinut pe măsură:,, Aventurile văcuţei 

Milka”,  ,,Jessika,cei şase copii şi inelele”, ,,Harry, făuritorul destinului”, .,,Opusele se atrag” şi 

,,Aventurile lui Nicolas”. 

Produsele finale realizate de copii în cadrul 

atelierului de creaţie au fost supuse evaluării. 

Mai întâi a urmat evaluarea făcută de profesor pe 

baza următoarei grile: 

 conţinut-originalitate; 

 exprimare; 

 punctuaţie; 

 ortografie, fiecare aspect fiind notat cu puncte de la 

1-5, fără să se facă vreo corectură pe text. 

Apoi, fiecare grupă s-a pregătit pentru 

prezentarea orală a creaţiilor, cunoscând fiecare aspect 

din grila de evaluare: 

 motivarea alegerii temei/ a personajului; 

  prezentarea elementelor paratextuale ale cărţii; 

 scurtă descriere a subiectului ; 

 daptarea elementelor paraverbale/ nonverbale la actul comunicării; 

 originalitatea prezentării; 

 aspectul cărţii.  

Elevii şi-au susţinut discursul în faţa unui juriu compus din elevi de clasa a VIII-a care au 

notat, de asemenea, cu puncte de la 1-5 fiecare situaţie prevăzută în grilă. S-au adunat  punctajele 

rezultate în urma celor două evaluări şi s-au desemnat câştigătorii.Ţin să precizez că fiecare 

participant a primit diplome , laude şi încurajări pentru că toate creaţiile lor au fost deosebite. Însă, 

cartea desemnată ca fiind câştigătoare, deşi nu avut în centrul ei un personaj original, a impresionat 

prin conţinut, aspect şi prezentare, putând deveni o frumoasă poveste animată a văcuţei care ne 

îndulceşte sufletele. 

Feedback-ul activităţii a fost unul pozitiv, semn că elevii au apreciat activitatea. Participanţii 

la proiect au avut de răspuns la câteva întrebări care urmăreau atât evidenţierea implicării lor  în 

cadrul grupei, cât şi sugestii, impresii, păreri despre ceea ce au realizat: 

 Numeşte un coleg din echipa ta căruia, în urma activităţii şi a implicării sale, i-ai oferi un 

calificativ. Argumentează. 

 Cum v-aţi împărţit sarcinile în interiorul grupului?Ce greutăţi aţi întâmpinat? 

 Scrie cum crezi că poţi folosi ceea ce ai învăţat în viitor. 

 Notează o idee, o sugestie pentru o viitoare activitate. 

Acest exerciţiu de creativitate a fost pe placul elevilor, de aceea, în loc de concluzii, voi reda 

un fragment din capitolul ,,O poveste mov” ce face parte din cartea ,,Aventurile văcuţei Milka- o 

poveste cu multă ciocolată”: 
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,, Cling! Cling! Se aude clopoţelul. Eu şi celelalte văcuţe ne aşezăm grăbite în bănci. În 

curând, va veni domnul Mu , profesorul de mate. 

Profitând de cele câteva momente de  întârziere, mă uit cu ciudă la colega mea de bancă, 

Albiţa.Ea este, din toate punctele de vedere, o văcuţă magnifică. Şi nu este singura. Toate văcuţele 

din clasă, cu excepţia mea, au ceva unic ce le face să fie deosebite. Albiţa, de exemplu, are o siluetă 

zveltă, nişte ochi strălucitori, blăniţa mătăsoasă şi a fost desemnată trei ani la rând, ,,Miss Văcuţa 

Anului”, ediţia pentru juniori. Pufoşica este o elevă silitoare care a câştigat numeroase diplome şi 

premii. Anabella este o rockeriţă faimoasă ale cărei cântece de succes s-au răspândit în întreaga 

lume, cel mai cunoscut hitt fiind ,,Be yourself”.Vallerie este prima văcuţă care a ajuns pe 

Lună.Toate celelalte sunt frumoase şi talentate, mai puţin eu.Eu sunt... obişnuită.” 
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METODE ALTERNATIVE UTILIZATE ÎN CADRUL ORELOR DE CHIMIE 

 

prof. Gela Țofei,   

Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta,, Rădăuți 

 

"Învățătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeuna un orizont."  spunea Nicolae Iorga. 

Chimia, ca și 

disciplină de studiu în 

învatamantul gimnazial, 

este una din disciplinele 

care are menirea de a crea 

conexiunea om-mediu 

înconjurător. Realizarea 

acestei conexiuni este 

posibilă numai dacă 

profesorul reușește să incite 

curiozitatea elevului, să-l 

determine să observe 

transformările din jurul lui 

și să-și pună intrebări față 

de procesele și 

mecanismele care au loc.  

 Societatea se află 

într-o continuă 

transformare și evoluție. 

Invazia mijloacelor electronice acaparează atenția și curiozitatea copiilor, având impact direct 

asupra stilurilor lor de invățare. Transformarea acestora(a mijloacelor electronice)  în parteneri în 

procesul didactic de predare-invățare poate fi un succes dacă tinerii sunt învățați cum să caute 

informațiile și cum să le selecteze pe cele utile și necesare. A utiliza exclusiv metodele clasice, 

bazate doar pe expunerea 

informațiilor, este o 

abordare care din start este 

menită eșecului, elevul 

negăsindu-și rolul în actul 

de învățare și astfel având 

șanse foarte mari de a 

deveni încetul cu încetul 

ceea ce numim astăzi 

,,analfabet functional,,.  

Asupra elevilor vine 

o cantitate foarte mare de 

informații, fiecare 

informație având rolul de a 

contribui la formarea 

orizontului propriu al 

tânărului. Diferența între a 

accepta sau a refuza să 

primească aceste informații 
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și a învăța cum să le utilizeze pe viitor o face modul de furnizare pe care profesorul îl adoptă. 

Metodicile moderne sunt extrem de generoase în ceea ce privește utilizarea metodelor activ-

participative care pun accentul pe învățarea centrata pe elev.  

Provocarea fiecarei ore la clasă este cât? ce? si mai ales cum? transmit din ceea ce este util 

elevilor astfel încât să mă adresez întregii clase și în același timp fiecăruia în parte. Cum procedez 

pentru a avea certitudinea că fiecare elev în parte înțelege și poate utiliza în continuare informațiile 

primite.  

 Ofer spre exemplificare lecția 

Aliaje, susținută la clasa a VIII-a, 

folosind învățarea centrată pe elev, 

proiectul de lectie din anexa 1. O bună 

captare a atenției elevilor la începutul 

orei are rolul de a le stârni curiozitatea, 

creativitatea acestora. Am folosit o 

poveste special creată, cu rolul de a 

identifica metalele pe care ei le-au 

studiat la clasă, identificarea facându-se 

pe baza utilizărilor acestora, oferindu-

mi în același timp și posibilitatea 

evaluării înțelegerii noțiunilor învățate 

anterior. După ce elevii au descoperit 

metalele respective, pentru a reaminti 

proprietățile fizice ale celor trei metale 

am folosit platoul cu idei. Metoda constă în împărțirea elevilor în grupe de lucru și  utilizarea unei 

coli de flip-chart pentru fiecare grup de lucru, coala am  împarțit-o într-un număr de spații egal cu 

numărul elevilor din grupul de lucru. Am alocat un timp precizat la început, în care fiecare elev a 

scris proprietățile fizice ce caracterizează metalul respectiv, atât cât a reținut din lecțiile anterioare 

pe spațiul propriu. După expirarea timpului de lucru individual, fiecare echipă a completat în 

mijlocul foii proprietățile amintite. Colile fiecăîrei grupe au fost expuse, fiecare echipă a prezentat 

tema proprie. După ce această evaluare individual și pe grupe de elev a fost realizată pentru a 

introduce lecția nouă am folosit o secvență din documentarul Metale tranziționale, Școala 

Discovery, unde se oferă informații despre obținerea și importanța aliajelor. Pentru a vedea 

impactul elevilor și pentru a putea cuantifica atenția acordată în timpul vizionării am folosit metoda 

știu-vreau să știu-am învățat. Inainte de a proiecta filmul prin discuții cu elevii am identificat ce 

anume cunosc despre aliaje, ce anume își doresc să afle despre aliaje. După vizionarea filmului, am 

verificat în ce măsură au aflat răspunsurile la întrebările lor. Astfel am creat atmosfera de curiozitate 

și interes necesară asimilării informațiilor ce urmau a fi transmise. În predare am utilizat manualul, 

ca sursă de documentare. Elevii au citit, au analizat și și-au adresat întrebări pe baza cărora să poată 

extrage informațiile utile. În finalul lecției am flosit un joc didactic pentru a verifica înțelegerea 

termenilor utilizați pe parcursul orei.  

Feedback-ul oferit de elevi mi-a dat certitudinea că toți elevii au avut sarcini de lucru 

precise, că au fost activi în realizarea acestor sarcini de lucru și astfel fiecare elev în parte si-a găsit 

locul și rostul în propriul proces de învățare.  

Desigur există foarte multe metode prin care putem realiza activități didactice utile elevilor. 

Important este ca la fiecare oră să folosim acele metode care vin în întâmpinarea nevoilor și 

cerințelor elevilor astfel încât la finalul orei să existe zâmbetele de mulțumire și lucruri înțelese de 

fiecare elev în parte. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Propunător: prof. Gela Țofei 

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta,, Rădăuți 

Clasa: a.VIII-a 

Data: 25.01.2017  

Aria curriculara: Matematica și științe ale naturii 

Disciplina: chimie  

Unitatea de învățare: Metale. 

Titlul lecţiei: Aliaje  

Tipul lecţiei: lectie mixta (predare-învățare-evaluare)  

Durata lecţiei: 50 minute 

Scopul lecției: dezvoltarea competențelor generale prin dobândire şi consolidare de  

cunoştinţe, dezvoltare de abilități practice și depinderi intelectual 

Competenţe specifice vizate (în conformitate cu programa școlară în vigoare): 

CS 1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi  

CS 1.3. Explicarea comportării unor compuși într-un context dat; 

CS 4.1. Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre 

informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective  

CS 4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu 

limbajul comun 

Valori și atitudini:  

Respect pentru adevăr şi rigurozitate; 

Încredere și respect faţă de argumentaţia ştiinţifică; 

Disponibilitate de ameliorare a propriei performanţe; 

Interes şi curiozitate; 

Dorinţă de informare şi afirmare;  

Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv pentru cele furnizate 

de TIC 

Obiective operaționale: 

O1 – să identifice proprietățile fizice ale aluminiului, fierului, cuprului 

O2 – să recunoască utilizările metalelor studiate în viața cotidiană 

O3 – să urmăresca constient fragmente de filme știinșifice 

O4 – să înțeleagă informațiile furnizate de manual 

O5 – să utilizeze informațiile dobândite în viața cotidiană 

Metode didactice: explicația, conversația, problematizarea, jocul didactic, observația, 

platoul cu idei, expunerea, metoda stiu-vreau sa stiu-am invatat 

Materiale și mijloace: tabla, caiete, cretă, manual, fișe de lucru, sistem periodic, 

videoproiector, calculator. 

Forma de organizare: frontal, individual si pe grupe

Scenariul didactic (desfăşurarea activităţii) 
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oric n. elevilor;  

 -Creeaza 

o 

atmosfera 

propice 

desfasurar

ii în bune 

condiții a 

activităţii 

pentru 

începerea 

activităţii; 
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5 
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n 
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la 

întrebări. 

Anexa 1 
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Discovery
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feed-back 
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se 
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eze 

Face 
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Anexa 1 

PROIECTUL BUCLUCAȘ 

Alexandru și Radu, doi prieteni foarte buni, au de lucrat impreună un proiect la chimie. 

Tema proiectului este: ,,Cele trei metale ce ne imbogățesc viața!,,. Primul impuls a fost să descrie 

argintul, aurul și platina.  

Dar totuși, ceva îi nemulțumea pe cei doi și bănuiau că mai toți colegii lor vor caracteriza 

aceste trei metale. Oare numai metalele prețioase ne imbogățesc viata? Oare bogăția vieții stă numai 

în aur?  

În timp ce își puneau aceste întrebări și multe altele, cei doi prieteni se bucurau de sucul 

preferat din doza metalică și mâncau prăjitura delicioasă pe care mama o învelise într-o folie 

metalică pentru a-i păstra prospețimea. 

Căutau alternative. Vroiau sa realizeze un proiect util atât pentru ei cât și pentru colegii lor. 

În timp ce-și savura prăjitura, Radu se apropie de geam. 

Ce imagine frumoasă! De la geamul tău Alexandre se vede foarte frumos acoperișul bisericii 

din cartier! Verde-albăstrui, foarte interesant! Zise Radu. 

Da, ai dreptate, de multe ori admir și eu priveliștea asta! Mai văd uneori pete mici din 

această culoare pe robinetul buteliei ! îi răspunse Alex. 

Deodată un zgomot puternic se auzi în spatele lor. Cedase cuiul tabloului cu formația 

preferată a lui Alex. 

Ce bine că are rama din lemn! Radu mă ajuți să-l pun inapoi? 

Desigur! Adu un alt cui și ciocanul! 

În timp ce puneau tabloul înapoi la locul lui ce-i doi prieteni au descoperit cele trei metale 

care lor le făcuse ziua mai frumoasă. Deși nu străluceau, erau pentru ei, în acea zi, mai importante 

decât argintul, aurul sau platina. 

Ce metale credeti că vor fi eroinele proiectului lor? 

Anexa 2 
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Metoda stiu-vreau sa stiu-am invatat 

‘’Aliaje” 

Stiu Vreau sa stiu Am invatat 

 

 

 

 

 

  

Anexa 3 

Careul cuvintelor 

 Descoperiti  cinci cuvinte ascunse: ......                Nr. De cuvinte propuse: ...... 
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FEEDBACKUL SEMESTRIAL-O NOUĂ PROVOCARE 

 

Profesor Țugulea Marcela,  

Școala Gimnazială "Regina Elisabeta" Rădăuți 

 

Statutul Elevului, publicat prin OMENCȘ nr. 4742 din 10.08.2016, acordă, la articolul 7 

litera aa, "dreptul elevului de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, 

prin fișe anonime care vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea identificării 

celor mai eficiente metode didactice". Acest drept se înscrie, potrivit Statului Elevului, în categoria 

drepturilor educaționale. Consider că este un drept important dar respectarea lui este în acest 

moment o provocare care răspunde la câteva necunoscute . Am structurat acest articol pe baza 

întrebărilor și răspunsurilor pe care le putem formula după aplicarea unui chestionar de feedback la 

nivelul Școlii Gimnaziale "Regina Elisabeta", în ultima săptămână de școală din semestrul I al 

anului școlar 2016-2017.    

-  În ce măsură directorii sunt deciși să facă cunoscut la nivelul elevilor, părinților și 

cadrelor didactice prevederile art. 7, să le ducă la îndeplinire și să-și asume răspunderea 

pentru consecințe? Aceasta este cea mai importantă provocare deoarece feedbackul nu poate fi 

aplicat și nu se pot trage concluzii în lipsa unei autorități care monitorizează la nivelul școlii 

întreaga procedură. Conform procedurilor legate de apariția unor noi  acte normative, am prezentat 

elevilor și părinților, la începutul anului școlar , conținutul Statutului Elevului. Din acel moment, 

diriginții claselor și directorul școlii a insiatat, în discuțiile cu elevii, asupra responsabilității care 

susține din partea acestora un astfel de demers. S-a discutat pe parcursul orelor de cultură civică și a 

celor de dirigenție despre ce presupune  respectarea unui astfel de drept din partea elevilor. În toate 

Consiliile Profesorale s-a subliniat  faptul că profesorii au o mare responsabilitate legată de 

acceptarea concluziilor feedbackului receptat de la elevi. Faptul că demersul privind respectarea art. 

7 a fost anunțat la începutul anului școlar , i-a făcut pe profesori să acorde o mare importanță actului 

de predare-învățare, astfel încât să se poată aștepta la un feedback pozitiv.  

- Sunt profesorii responsabili pentru primirea feedbackului fără repercursiuni asupra 

elevilor în cazul unui feeedback negativ dar real? Din păcate, practica demonstrează că exact 

profesorii cu probleme legate de predare nu sunt conștienți de lipsurile lor și consideră că elevului i 

se dau prea multe drepturi nejustificate. Un cadru didactic competent nu se va sustrage niciodată de 

la un astfel de demers, doar că, din păcate, exact cel care nu acceptă mesajul elevului are nevoie de 

reconsiderarea actului de predare-învățare. Acest aspect ramâne în continuare cea mai grea 

provocare . 

- Sunt elevii noștri pregătiți și responsabili pentru a completa cu bună credință un 

astfel de chestionar?  Suntem obișnuiți să le acordăm elevilor noștri mai puțin credit decât merită 

în realitate și practica ne arată că ne înșelăm de multe ori. Aplicarea chestionarului la școala noastră 

mă determină să apreciez maturitatea, exigența  și bunul simț al elevilor noștri în raport cu ceea ce 

au scris.  Am descoperit încă odată faptul că este mai ușor să lucrezi cu elevii decât cu adulții, chiar 

dacă acești adulți sunt uneori colegi sau părinți. Sunt convinsă că trebuie să oferim și noi profesorii 

feedback elevilor după ce vom analiza chestionarele, nu pentru a acuza sau disculpa ci pentru a face 

precizări legate de punerea în practică a sugestiilor privind actul de predare, și din perspectiva 

cadrului didactic.  

 

- Cum redactăm chestionarul de feedback?  O primă variantă s-a realizat în cadrul 

comisiilor metodice , apoi responsabilii comisiilor au redactat varianta finală, unică la nivelul școlii. 

S-a urmărit ca numărul întrebărilor să fie redus , să existe variante de alegere dar și întrebări 
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deschise, legate de sugestiile în privința predării. Am ajuns la următoarea variantă care poate fi, 

desigur, îmbunătățită.  

Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi 
Chestionar de feedback aplicat elevilor la disciplina 

1. Bifează căsuța corespunzătoare în funcție de nivelul tău de înțelegere a materiei menționate. 

 în totalitate  parțial  deloc   

 

2. Acordă un calificativ actului de predare  a materiei menționate. Motivează în spațiul punctat 

alegerea calificativului. 

 Foarte bine  Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător 

 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3. Propune o sugestie în vederea îmbunătățirii  actului de predare- învăţare la disciplina menționată. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

- Cum interpretăm datele care rezultă din chestionar? În acestă etapă consider că 

feedbackul este o problemă personală a fiecărui cadru didactic, acesta fiind în măsură să gestioneze 

singur un astfel de demers. Voi cere colegilor câteva observații , de fapt o analiza SWOT la nivelul 

școlii privind chestiuni generale. În timp, vom dobândi probabil sprijin specializat în acest sens. 

-Care pot fi efectele de îmbunătățire a actului de predare-învățare după aplicare ? Dar 

la nivelul relațiilor profesor-elev?   Principala problemă care rezultă din aplicarea chestionarului 

este de fapt aceea a noilor relații mature care urmează după unele sugestii de îmbunătățire a actului 

de predare. Acesta va fi aspectul care va fi în atenția directorului într-o primă etapă.     Eu pot face 

câteva aprecieri asupra chestionarului pe care l-am aplicat la clasele unde predau istorie. După ani 

de zile în care m-am preocupat de probleme legate de didactica istoriei, constat cu plăcere că elevii 

mi-au oferit un feedback pozitiv de predare. Constat însă că unele sugestii sunt binevenite, și anume 

, mulți elevi insistă asupra introducerii unor activități practice . Este o sugestie de bun simț, absolut 

de urmat. Orice observație făcută de elevi, în limita unui limbaj potrivit , este de luat în considerare, 

chiar dacă nu ne este pe plac sau ne rănește orgoliul. Directorul școlii este cel care trebuie să fie 

conștient de aceste provocări și să le gestionese cu profesionalism și încredere.  

-  Care este importanța și relevanța feedbackului la nivelul unei școli? Această 

provocare depinde numai de director și de cadrele didactice ale școlii,  de modul în care se pot 

raporta la societatea democratică, la drepturi, dialog, exprimarea opiniilor, valori, onestitate.  Dacă 

vom privi astfel  dreptul elevului de a oferi feedback privind demersul nostru în activitatea de 

predare-învățare, vom avea o societate mai bună pentru că vom avea o școală mai bună.                   

  

Bibliografie 

  Statutul Elevului, publicat prin OMENCȘ nr 4742 din 10.08.2016 

Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi 

Chestionar de feedback aplicat elevilor la disciplina 

................................................ 

1. Bifează căsuța corespunzătoare în funcție de nivelul tău de înțelegere a materiei menționate. 

 în totalitate  parțial  deloc   
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2. Acordă un calificativ actului de predare  a materiei menționate. Motivează în spațiul punctat 

alegerea calificativului. 

 Foarte bine  Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. Propune o sugestie în vederea îmbunătățirii  actului de predare- învăţare la disciplina menționată. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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MATERIALE COMPOZITE CU MATRICE METALICĂ 

 

prof. Sanda Mariana Turturean, 

Școala Gimnazială Verești 

 

Materialele compozite cu matrice metalică „metal matrix composites” sunt materiale 

compuse, care prezintă rezistenţă mecanică mare şi care rezistă la temperaturi mari, până la 

aproximativ 1500 K.  

Aceste materiale sunt constituite dintr-o bază (matrice) metalică (metale sau aliaje metalice) 

şi componente de inserţie (armare) metalice, fibră de carbon sau fibre ceramice, sub formă de fire 

sau fibre (lungi, scurte sau whiskers) şi în unele cazuri în formă de benzi, solzi sau pulbere. 

Categorii de materialele compozite metalice 

Materialele compozite metalice se referă la următoarele categorii de materiale: 

 materiale placate (stratificate de tip „sandwich”); 

 aliaje ranforsate cu dispersii de oxizi, realizate prin metalurgia pulberilor metalice (materiale 

antifricţiune, electrotehnice, pentru diverse dispozitive şi scule etc.); 

 materiale de tip fagure, de tipul materialelor cu feţe şi miez metalic; 

 materiale metalice pseudocompozite, de tip eutectic solidificat dirijat (cu orientare dirijată sub 

formă filamentară a unor compuşi intermediari durificaţi, proprii aliajului metalic, prin solidificare 

controlată); 

 materiale compozite cu matrice metalică armate cu fire şi fibre. 

Materialele compozite metalice se prezintă sub diferite forme:  

 semifabricate (plăci, table, sârme, profile);  

 piese de configuraţii prestabilite (piese finite);  

 ansambluri cu funcţionalitate precizată (de exemplu, radiatoare). 

Drept componente ale materialelor compozite cu matrice metalică, se folosesc:  

 matrice metalică din metalele sau aliajele acestora (aluminiu, magneziu, cupru, titan, plumb, 

superaliaje);  

 componente de armare (sârme metalice sau benzi) din oţeluri inoxidabile, wolfram, beriliu, titan, 

fibre de bor (depuse pe filamente de wolfram, acoperite cu SiC sau BC); 

 fibre de carbon (lungi sau scurte);  

 fibre ceramice oxidice sau neoxidice, cum sunt fibrele lungi de Al2O3, SiC, de cuarţ, sau fibrele 

scurte şi whiskers din SiC, carbură de bor etc., 

 particule (pulberi sau solzi) din materiale ceramice sau metalice.  

Metode de obţinere a materialelor compozite cu matrici metalice 

Pentru realizarea materialelor compozite cu matrici metalice, metodele principale utilizate, 

în raport cu starea matricei, sunt metode în fază solidă, metode în fază lichidă, metode de depunere 

chimică etc. 

Metodele în fază solidă de obţinere a materialelor compozite cu matrice metalică: 

 presarea la cald; 

 laminarea la cald; 

 sinterizarea (după presare, tehnica metalurgiei pulberilor); 

 tragerea la cald. 

Metodele în fază lichidă pentru obţinerea materialelor compozite cu matrice metalică:  

 infiltrarea sub presiune sau în vid; 

 turnarea cu forjare; 

 turnarea în matriţă; 
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 omogenizarea în stare lichidă.  

Dezvoltarea constantă şi continuă a tehnologiilor pentru materiale noi (compozite, ceramice, 

minerale şi sinterizate) constituie tematica cercetărilor intense şi a descoperirilor tehnice din ultimii 

ani şi a preocupărilor oamenilor de ştiinţă în viitor, pe plan naţional şi internaţional. 

Proprietăţile materialelor compozite cu matrici metalice 

com are Principalele proprietăţi ale compozitelor cu matrici metalice sunt: rezistenţa la 

uzură, rezistenţa la coroziune şi posibilitatea de îmbunătăţire a calităţilor şi proprietăţilor 

lubrifianţilor.   Metalele îşi îmbunătăţesc proprietăţile prin incorporarea de particule fibre sau 

wiskers, de oxid (Al2O3 sau TiO2.). Aceste compozite au  flexibilitate,  rezistenţă şi  tărie mărită faţă 

de metalul pur. Compozitele cu nanoparticule înglobate în matrice metalică se folosesc pentru 

fabricarea de unelte tăietoare şi matriţe metalice pentru motoare electrice cu durată de viaţă mai 

mare, deoarece se reduce nivelul de uzură al uneltelor. 

Prin acoperirea metalelor cu o matrice metalică cu particule ale materialelor dure cum ar fi 

diamantul, WC şi SiC, acestea pot fi protejate de abraziune. Aceste materiale dure sunt prea fragile 

şi nu aderă la suprafaţa metalului pentru a fi folosite singure în acoperiri metalice. Din acest motiv 

se foloseşte o matrice metalică pentru a incorpora particulele în interiorul său şi pentru a facilita 

depunerea pe suprafaţa metalică care trebuie protejată. Acest tip de acoperiri, în special acoperirile 

de tipul Ni-SiC sunt folosite în industria constructoare de maşini. 

Compozitele din matrice din aliaje pe bază de Ni şi Co ranforsate cu fibre din carburi şi 

oxizi metalici (CTa, CNi, CZr, Al2O3), sunt utilizate pentru componente vitale care funcţionează în 

regim termic ridicat ale motoarelor turboreactoare şi rachetelor.  

Utilizarea materialelor compozite în industria auto  
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EDUCATIE ȘI ÎNVĂȚARE IN FORMAREA PROFESIONALĂ: 

DISPOZITIVELE MOBILE ÎN EDUCAȚIE 

 

prof. Rodica Zimbru 

Școala Gimnazială nr. 10 Suceava 

 

Se spune că oricine a încetat să mai înveţe este deja bătrân, nu importă dacă are 20 sau 80 de 

ani. Oricine continuă să înveţe rămâne tânăr. La fel, se spune că cine se consideră prea bătrân să 

mai înveţe este prea bătrân să mai predea. A preda înseamnă a învăţa de două ori. Profesorii ar 

trebui să predea fără să dicteze şi să participe la actul educaţional fără a domina. Factorul de criză în 

educaţie nu este dimensiunea colectivelor de elevi/ cursanţi, ci mai degrabă modalitatea de predare, 

care influenţează modul de învăţare. Utilizarea dispozitivelor mobile în educaţie oferă o modalitate 

de învăţare colaborativă. Desigur, nu pledăm pentru organizarea învăţării exclusiv cu ajutorul 

telefonului mobil sau al tabletei, ci pentru utilizarea acestora în anumite secvenţe de lecţii sau 

activităţi care oferă oportunitatea de „learning by doing”, de învăţare practică, utilizând acele 

instrumente de lucru care favorizează participarea, colaborarea şi oferirea de feedback imediat. Cel 

mai adesea, acestea uşurează învăţarea, dar şi munca profesorului. 

În perioada 21-27 noiembrie, trei cadre didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava, 

membri ai ARED au participat la primul din cele două cursuri aferente proiectului Erasmus plus 

„LEAD”, intitulat „Mobile devices in education” (“Dispozitive mobile în educaţie”), curs organizat 

în Vilnius, Lituania, de către CREF – Education, Resources and Training Centre, Sesimbra, 

Portugalia. Cele trei participante sunt: Rodica Zimbru, Daniela Babii şi Raluca Gherman. Cursul are 

în vedere formarea participanţilor în vederea utilizării în educaţie a dispozitivelor mobile, atât de 

blamate şi refuzate elevilor în activităţile de învăţare. Astfel, cei trei participanţi din Suceava la curs 

şi şase portughezi au experimentat şi au exersat instrumente de predare, dar mai ales de evaluare a 

cunoştinţelor elevilor, cu ajutorul dispozitivelor mobile, cu precădere a telefonului mobil. Poate 

pare ciudat, dar un test grilă în care elevii pot răspunde direct de pe telefonul mobil, test ce poate fi 

cuantificat de profesor în acelaşi moment, economiseşte timp şi efort atât din partea elevilor, cât şi a 

cadrelor didactice. În plus, participanţii au învăţat programe deosebit de avantajoase de organizare a 

programului de lucru, de creare de puzzle şi rebusuri, programe care, dacă sunt puse la dispoziţia 

altor cadre didactice pot ajuta la îmbunătăţirea calităţii predării în şcoală, cu un efort diminuat. 

Probabil pare la fel de ciudat, dar şcoala unde unul dintre participanţi este director foloseşte tablete 

pentru trei clase de elevi. Politica lor, la nivelul comunităţii locale, este simplă: şcolarizarea unui 

elev, timp de un an, costă cinci mii de euro. Dotarea cu tablete a unei clase de 30 de elevi a costat 

zece mii de euro. Adică doi elevi care rămân repetenţi costă tot atât cât costă achiziţionarea de 

tablete pentru o clasă de elevi. Ca urmare, ei preferă succesul elevilor şi fac eforturi vizibile în acest 

sens. Şi ne întrebăm astăzi, câţi părinţi sunt nemulţumiţi de faptul că ghiozdanele copiilor lor sunt 

atât de grele încât aceştia abia le duc şi le aduc de la şcoală. Mai mult, filosofia portugheză în 

educaţie pleacă de la felul cum e considerat elevul faţă de ceea ce aşteaptă societatea de la el, ca 

adult. Mai exact, şcoala vrea elevi 2 ascultători şi cuminţi, în vreme ce societatea aşteaptă ca, prin 

educaţie (tot în şcoală, fireşte), să primească oameni creativi. Şcoala evită competitivitatea, 

uniformizând oarecum ceea ce se oferă elevului, pe când societatea aşteaptă diversitate şi noi 

oportunităţi de la absolvenţi. Societatea vrea oameni comunicativi, şcoala, elevi tăcuţi; societatea 

vrea oameni inovativi, dar şcoala le predă aceleaşi cunoştinţe; societatea vrea iniţiativă, şcoala vrea 

atingerea de standarde. Credem că şcoala românească ar putea să se gândească la aceleaşi aspecte, 

raportându-se la rezultatele elevilor. Astfel, instrumentele de lucru pe care le-au învăţat cei trei 

participanţi, modelele de abordare a dispozitivelor mobile pentru a face din ele instrumente reale de 

învăţare, care să dărâme mitul că elevul n-are voie să stea pe telefonul mobil, că numai se joacă, sau 
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ideea că dacă stă mult pe calculator înseamnă că nu comunică, vor fi puse la dispoziţia celor care 

doresc să înveţe din această experienţă europeană. S-a demonstrat, în cadrul acestui curs, că 

dispozitivele mobile, utilizate corect şi în scop cu adevărat educativ, sunt instrumente de învăţare 

colaborativă, de evaluare reală şi în timp record, că uşurează cu adevărat munca profesorului şi că 

fac învăţarea elevilor plăcută şi interesantă. 

Scopul acestui material este acela de a facilita utilizarea dispozitivelor mobile în educație, în 

vederea eficientizării activităților educative, la orice vârstă. Acesta se adresează cadrelor didactice, 

formatorilor, liderilor și oricărei persoane care consideră că dispozitivele mobile constituie 

instrumente de educație la orice vârstă. 

Materialul este conceput pentru a fi utilizat în învățarea unor programe IT. Această învățare 

se poate realiza fie sub îndrumarea unui formator/facilitator, fie în mod individual, urmând pașii 

sugerați în cadrul acestui document. 

Dintre programele ce pot fi utilizate menționăm: 

a) organizatorii grafici: Mind Map, Lino, Flipping book și Doodle, Timetoast 

b) utilizarea fotografiei, ca instrument educational: Autocollage și Photostory 

c) evaluarea/jocuri educaționale interactive: Armored Penguin, Quizizz, Kahoot și Eclipse 

Crossword, My heritage. 

Ce aduc aceste programe, ca elemente de noutate, în educație: 

- îi ajută pe elevi/cursanți să gândească în mod creativ, prin felul în care sunt formulate 

întrebările/problemele, utilizând dispozitive mobile 

- toate informațiile la care au acces, utilizând dispositive mobile, pot fi găsite cu ușurință pe 

internet, ca urmare, ei nu mai trebuie să se gândească la lucruri, ci să gândească/să formulize opinii 

despre ele.  

- oferă posibilitatea de a-I întreba pe elevi/cursanți să ofere soluții pentru diferite probleme, 

să împărtășească experiențe, fie sub forma unui colaj de fotografii, poveste video, jurnal video sau 

jocuri interactive, create de ei înșiși. Aceasta este o experiență de învățare mult mai utilă decât 

memorarea unor concepte. 

Prezentăm în continuare câteva dintre programele menționate.  

MIND MAP 

Ce este Mind Map? 

- este un program ce se poate descărca gratuit de pe internet: 

http://www.mindmaple.com/Products/Windows/ 

- documentele Mind Map au extensia .emm 

- se foloseşte cu uşurinţă în realizarea de scheme, mai ales pentru metoda ciorchinelui, sau 

pentru hărţi ale personajelor, pentru scheme la orice obiect. 

- documéntele edítate cu acest program se pot salva ca documente Word, documente care 

conţin şi varianta schemă şi cea narativă. 

 



44 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Mind Map? 

- scheme, organizatori grafici 

3. Programe similar/aproape similare: Dia, care face parte din pachetul Open Source 

Paşi în editarea de documente utilizând Mind Map: 

1. După ce ați descărcat programul în calculator, deschideţi o pagină din iconiţa Mind Map 

de pe desktop sau click dreapta, New şi alegeţi iconiţa respectivă. 

Câmpul central topic se poate edita, fie cu dublu click pe el, se şterge conţinutul şi se 

editează, fie cu click dreapta pe el, Edit text, care face acelaşi lucru, adică aduce cursorul în spaţiul 

respectiv, ştergeţi şi scrieţi ce doriţi să fie ca topic central. 

Cum se face editarea: 

Se pune cursorul pe câmpul central şi se poziţionează până ia forma de mânuţă. Apoi se 

trage de cursor înspre ce parte dorim şi apare o săgeată cu un nou câmp – subtopic, a cărui denumire 

o modificăm la fel ca în exemplul anterior. 
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Documentul va avea o formă de tipul celei din exemplul de mai jos: 

 
Acest document se poate salva o dată ca document Mind Map, dar, pe de altă parte se poate 

salva ca document Word, din meniul Save – Save as – cu optiunea Word doc. Din partea de jos a 

opţiunii. 

Şi documentul va avea un aspect de tipul celui de mai jos: 

 
De asemenea, se poate salva ca PPT: 
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Sau ca document Excel: 

 

 
   

Şi un în ultimul rând, ca Pdf, JPEG etc. 

Programul se poate utiliza în realizarea de scheme, în metoda ciorchinelor, în hărţi ale 

personajelor etc. 

 

Avantaje: 

- are topicurile predefinite, care scutesc de efortul de a le crea sau de a le aranja 

- oferă opţiuni de editare, cu poziţionarea topicurilor în funcţie de preferinţe 

- oferă o gamă variată de posibilităţi de utilizare 

- aranjarea ideilor se poate realiza focalizarea pe ceea ce vrem, fără a mai fi nevoie de a 

ajusta chenare, săgeţi, legături  

Dezavantaje: 

- pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ dificil. 

- necesită program instalat în calculator 

 

AUTOCOLLAGE 

 

Ce este Autocollage? 

- este un program ce se poate descărca gratuit de pe internet: 

http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/autocollage/ 

- se foloseşte cu uşurinţă în realizarea de colaje de fotografii. 

2. Ce fel de documente se pot crea cu Autocollage? 

- panouri, afișe, colaje foto 

 

Paşi în editarea de documente utilizând Autocollage: 

1. După ce ați descărcat programul în calculator, deschideţi o pagină din iconiţa Autocollage 

de pe desktop sau click dreapta: 

 

http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/autocollage/
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Sau se poate deschide din click stânga: Start – All programs – Microsoft Research 

Autocollage. 

 
 

2. Se creează un folder separat, cu minimum 7 fotografii care vor fi incluse în colajul foto. 

3. Se deschide fereastra Microsoft Research Autocollage, care are în partea dreaptă opțiunea 

Image browser. Se dă click pe această opțiune, care ne trimite la căutarea folderului predefinit, cu 

fotografiile pe care dorim să le inserăm.  

4. Se dă click pe folder, care aduce toate fotografiile incluse acolo, în autocolaj, într-o ordine 

aleatorie.  
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5. Se dă click pe opțiunea Create (dreapta sus), iar fotografiile încep să se rotească,  

 

 
 

până se creează colajul. 

 
Dacă nu ne place, dăm click din nou pe Create, de mai multe ori, până ce se creează o 

imagine care ne place. Putem alege cu un click pe Options, varianta portrait sau landscape, mărimea 

(A3, A4 etc.). 

6. Se salvează imaginea, cu opțiunea Save, unde dorim, în calculator, dacă nu selectăm un 

loc anume, se salvează automat în My pictures. 

După ce am salvat imaginea, putem da click din nou pe Create și se realizează o altă 

versiune a imaginii, cu fotografiile aranjate într-un alt mod. Se salvează în același mod. Imaginea 

salvată are extensia .jpeg. 

Avantaje: 

- aranjează automat fotografiile, salvând spațiile care ar fi fost greu de acoperit, dacă mixul 

de fotografii se realizează manual. 

- oferă o gamă variată de colaje cu aceleași fotografii 

 

Dezavantaje: 

- pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea relativ dificil. 

- necesită program instalat în calculator. 
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EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA 

DEPENDENȚEI DE GADGETURI A ADOLESCENȚILOR. PROIECT 

ERASMUS+ 

 

Gabriela Daniela Adam, Colegiul Național "Petru Rareș" 

 

Isabela Maria Tabarcea, Asociația Părinților Elevilor Colegiului Național Petru Rareș - 

EXCELPIOR, Suceava 

 

Trăim într-o eră digitală, în care în fiecare secundă apare un nou gadget. Nu este de mirare, 

așadar, că dependența se instalează foarte ușor, mai ales în rândul tinerilor. Cauzele sunt diverse: 

modelul societal consumerist, stresul, nevoia de libertate, de control și de încredere în sine, 

momentele de criză existențială sau neputința de a schimba cursul nefast al lucrurilor. Efectele pe 

care le percep adolescenții, pe termen scurt, sunt de plăcere. În lumea virtuală sunt puternici, liberi, 

fericiți.  Pe termen lung apar însă perturbarea abilităților motorii, a bioritmului, o abilitate mai mică 

de autocontrol, scăderea stimei de sine, hiperactivitatea, epuizarea, însingurarea, depresia, 

anxietatea, scăderea capacității de concentrare, psihoze dintre cele mai diverse.  

Fie că este considerată o problemă comportamentală (conform punctului de vedere comun) 

sau o boală (după cum susțin mulți medici și cercetători în neurologie), trebuie create oportunități 

pentru ca tinerii care suferă de această adicție și familiile acestora să primească ajutor iar tipul de 

ajutor pe care suntem capabili să-l oferim noi este cel educațional. Din acest motiv, 15 organizații 

(ONG-uri, școli, asociații de părinți) din 12 țări europene: Neformalni skupina mladeze Tereza 

(Cehia), Srednja skola Biograd na Moru (Croația), Green Spirit (Grecia), Europeansaway (Italia), 

Asociacija Apkabink Europa (Lituania), Center for education and development (Macedonia), 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, spolecznej oraz rozwoju przedsiebiorczosci VIA 

(Polonia), Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava (România), Asociația EXCELPIOR a părinților 

elevilor Colegiului Național Petru Rareș  Suceava (România), Asociația GEYC (România), SYTEV 

(Slovacia), Kaeb-Nai Kultur Arteko Ekintza Berria Nueva Accion Intercultural (Spania) și 

European Learning Network Ltd (Marea Britanie) au conceput proiectul „Gadget Addiction in 

Teenage” (GATE), al cărui scop este să familiarizeze 30 de lucrători cu tinerii cu o „terapie” 

educațională nonformală, pentru a-i putea ajuta pe adolescenții predispuși la dependența de 

gadgeturi să apeleze la soluții alternative. 

 

 

 

Reprezentanții acestor organizații prezenți în România și-au propus acumularea de 

cunoștințe despre procesul dependenței de gadgeturi, cunoașterea și experimentarea unor soluții 

folosite în psihologie/ psihoterapie și care pot fi adaptate educației nonformale, crearea de soluții 

nonformale: activități, exerciții, instrumente pentru a preveni/ diminua fenomenul adicției la 
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gadgeturi, proiectarea și aplicarea unui program-suport în plan local pentru adolescenți și familiile 

lor și pentru informarea și conștientizarea comunității. 

Principala activitate a proiectului  a constat într-un curs de  formare  desfășurat la Voroneț,  

în perioada  19 - 27 noiembrie, 2016. Participanții au explorat conceptul de adicție, au identificat 

cauzele și efectele adicției la gadgeturi, precum și soluțiile deja existente (programe de harm-

reduction, gadgeturi anti-gadget și multe altele) de reducere/ evitare a riscului adicției, au explorat 

soluții alternative la folosirea gadgeturilor și au construit un program-suport pentru adolescenții 

dependenți de gadgeturi. 

GATE a avut în vedere o arie 

cât mai largă de participanți activi în 

domeniul educației tinerilor (lucrători 

de tineret, tineri activi în munca cu 

tinerii, profesori, psihologi, consilieri, 

părinți) care să manifeste curiozitate și 

interes față de domeniul dependenței/ 

riscului de dependență de gadgeturi a 

adolescenților, care să fie receptivi la 

mijloacele educației nonformale, să-si 

manifeste întregul potențial în cadrul 

activității de învățare, pentru a putea 

servi, pe termen scurt și lung, interesele 

tinerilor pe care îi educă, precum și 

propriile interese și nevoi. 

Metodele selectate au fost specifice nonformalului: prezentări orale, prezentări PP;  discuții 

de grup; seminar, facilitare grafică, open space, masă rotundă, mind-mapping, workshopuri pe 

grupe, learning cafe, simulări, strategia Disney; vizionări de filme scurte. La acestea se adaugă 

instrumente și metode uzuale în psihologie (tehnica activării comportamentale, training al deciziilor 

pentru ameliorarea problemei ambivalenței cognitive, terapia narativă) care pot fi “traduse” în 

metode de educație nonformală. 

Atât pe termen scurt, cât și lung, proiectul a produs și va produce rezultate notabile: 

cunoașterea sistemică a fenomenului adicției, capacitatea de a lucra cu instrumente de ameliorare a 

problemei dependenței de gadgeturi, dezvoltarea creativității și a spiritului de inițiativă, prin 

proiectarea/ adaptarea unor soluții de diminuare a dependenței, dezvoltarea unui comportament 

proactiv al participanților la curs față de problema adicției la gadgeturi a tinerilor, dar și a altor 

grupe de vârstă. Aceste rezultate ne permit să anticipăm un impact semnificativ al proiectului 

GATE. 

Experiența Erasmus+ pe care am trăit-o la 

Voroneț ne-a oferit o înțelegere mai bună a 

relației dintre domeniul psihologiei și educația 

nonformală în lucrul cu adolescenții, precum și 

posibilitatea de a dezvolta unui program 

educațional - suport pentru adolescenții care 

folosesc gadgeturile în exces. Toate acestea vor 

avea un efect substanțial benefic, pe termen lung, 

și vor contribui la crearea stării de bine atât a 

adolescenților, cât și a celor care își doresc să îi 

ajute. 
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MANAGEMENT ŞCOLAR 
 

VALORI ŞI LIMITE ALE INTERVENŢIEI SUBIECTIVE ÎN EVALUARE 

 

prof. Mihaela Apetrei,  

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

 

Orice încercare de abordare a problemelor evaluării învăţământului, în general şi ale 

evaluării elevilor, în particular, este confruntată, de la început, cu complexitatea dimensiunilor care 

circumscriu domeniul evaluării, atât ca teorie şi ca obiect al cercetării ştiinţifice, cât şi ca practică şi 

ca fenomen real, ca realitate prezentă în toate articulaţiile procesului şi sistemului de învăţământ, 

începand cu cel mai simplu act de evaluare a elevilor în lecţie, până la nivelul evaluărilor 

macrocosmice. Nu numai că domeniul evaluării este deosebit de complex, dar variatele sale 

componente sunt şi puternic relaţionate, alcătuiesc un sistem integrativ din care este dificil să fie 

izolat un anumit aspect fără a simplifica şi fără a pierde o parte însemnată a implicaţiilor pe care 

aspectele respective le generează sau le suportă prin interacţiune cu complexul factorial al evaluării. 

O evaluare pur obiectivă, impersonală, indiferentă şi absolut neutră, adică o evaluare fără 

subiect nu este numai imposibilă, dar şi mai slab semnificativă, mai putin relevantă şi , în cele din 

urmă, mai puţin obiectivă, decât o evaluare care angajează explicit subiectivitatea, valorile, 

atitudinile şi viziunea personală, ale celui care evaluează sau/şi ale celui care este evaluat. Educaţia 

este prin excelentă interacţiune între subiectivităţi, este transfer şi asimilare de experienţă care 

angajează integral personalităţile implicate, profesori sau elevi. 

Problema este de a nu elimina intervenţia factorului subiectiv, ci de a  controla această 

intervenţie. Pentru clarificare ar fi necesare câteva întrebări: 

 În ce limite intervenţia factorului subiectiv, fie că este vorba despre profesor, de elev sau de altă 

persoană influentă, poate să se abată, în plus sau în minus, de la ceea ce ar fi o evaluare corectă? 

 În ce proporţii influenţa factorului subiectiv poate fi distribuită pe cei doi agenţi principali: 

profesorul şi elevul? 

 În ce masură influenţa factorului subiectiv se exercită în sensul non-obiectivităţii? Sau invers 

pusă problema: În ce masură obiectivitatea este diminuată prin aportul subiectiv al persoanelor 

implicate în factorul evaluării? 

Interventia factorului subiectiv nu poate depăşi anumite limite ale abaterii de la nivelul 

corect al evaluării, chiar si atunci când acest nivel este cel al “bunului simţ”. O performantă al cărei 

nivel este de nota şapte, nu poate fi cotată nici cu zece, dar nici cu patru, chiar şi atunci când 

evaluatorul ar urmări în mod intenţionat să supraevalueze sau să subevalueze un anumit elev. 

Excepţiile, dacă apar, nu fac decât să confirme regula, căci subiectivismul devine în acest caz 

evident, iar discuţiile trebuie orientate în altă parte. Dacă însă renunţăm la prezumţia de 

intenţionalitate, atunci este cert că abaterile de origine subiectivă nu pot depăşi – şi nici nu 

depăşesc în plan real – anumite limite. Tocmai aceste limite sunt cele care trebuie luate în 

consideraţie în delimitarea spaţiului de intervenţie, prin metode speciale de evaluare, în sensul 

diminuării aportului subiectiv la denaturarea evaluării. Orice exces de substituire a personalităţii 

evaluatorului şi evaluatului prin tehnici impersonale şi riguros obiective – în masura în care acestea 

sunt posibile – poate avea cel puţin două efecte negative: diminuează gradul de semnificaţie a 

evaluarii, reducând-o la măsurarea de caracteristici “fizice”; scoaterea din sfera evaluării a 

aspectelor calitative complexe care nu pot fi sesizate decât prin observaţie, prin relaţie directă între 

evaluator şi evaluat, între profesor şi elev. 
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Temeiul celei de-a doua întrebări se află într-o împejurare sesizată de mulţi profesori, dar şi 

de către elevi: aceea că, în mod frecvent, se accentuează mai ales subiectivismul profesorului, 

ignorându-se faptul că, în evaluarea şcolară, şi elevul contribuie, într-un fel sau altul, la 

condiţionarea subiectivă a evaluării. Concepţia elevului despre evaluare, criteriile proprii, 

motivaţiile, atitudinile elevului sunt cel puţin la fel de influente ca ale profesorului. De altfel, 

experienţele de folosire a tehnicilor de autoevaluare sau de evaluare a elevilor de către elevi, au pus 

în evidentă apariţia aceloraşi efecte de evaluare subiectivă. Factorul subiectiv cel mai important 

este, fără îndoială, atitudinea elevului faţă de sistemul evaluarii şcolare şi, în principal, faţă de 

notare. De aceea, cunoaşterea atitudinii elevilor şi luarea în consideraţie a acesteia la ameliorarea 

actului de evaluare este o condiţie importantă pentru perfecţionarea generală a sistemului evaluării 

şcolare. 

Cea de-a treia întrebare se referă la măsura în care intrevenţia factorului subiectiv se exercită 

în sensul non-obiectivităţii, în sensul că distorsionează caracterul obiectiv, impersonal al evaluării. 

Această întrebare pune, de fapt, în discuţie statutul existential al subiectului, al subiectivităţii în 

procesul cunoaşterii şi acţiunii, cu implicaţii ce depăşesc cadrul strict al evaluării, angajând 

problemele epistemologice ale raportului obiect-subiect în domeniul socio-umanului. Menţinând 

totuşi discursul în sfera evaluării, considerăm că problema abordată aici are două aspecte 

semnificative. Unul se referă la relaţia dintre influenţa subiectivă şi caracterul obiectiv al evaluării 

şi poate fi reformulat astfel: “Este influenţa subiectivă o influentă care “subminează” neapărat 

caracterul obiectiv al evaluării?” urmând ca raspunsul să fie dat în termenii de cât, cum şi în ce 

condiţii se exercită această influentă. Celalalt aspect se referă la relaţia dintre caracterul 

obiectiv/subiectiv al evaluării pe de o parte, şi corectitudinea evaluării, pe de altă parte. Acest aspect 

al problemei poate fi exprimat în două moduri: “O evaluare strict obiectivă este neapărat şi 

corectă?”;“Intervenţia subiectivă acţionează neapărat în sensul necorectitudinii evaluării ?”. 

Desigur, un răspuns pertinent presupune, ca pe o condiţie prealabilă, un concept bine definit al 

corectitudinii în evaluare.  

La acest nivel al analizei, cred că ipoteza cea mai plauzibilă este că nu se poate stabili o 

asociere strictă între perechile de atribute obiectiv-corect, subiectiv-necorect şi că, probabil, 

corectitudinea evaluării se asigură printr-o combinaţie optimă a obiectivului şi subiectivului în 

evaluare. 
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FORME ALE EDUCAȚIEI ȘI RELAȚIILE STABILITE ÎNTRE ELE 

 

Prof. Ovidiu Ștefan Arganisciuc, 

Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava 

 

"Educația este ceea ce rămânedupă ce uităm tot ce am învățat în școală."Albert Einstein 

 

Zi de zi fiecare dintre noi suntem supuși, vrând nevrând unui aflux informațional și unui 

bombardament mediatic cu sau fără intenție pedagogică. Aceste influențe multiple, resimțite sau nu 

ca fiind de tip educativ pot acționa concomitent succesiv sau complementar, în forme variate, în 

mod spontan, incidental sau având un caracter organizat și sistematic. 

În pedagogie, această realitate este reflectată cu ajutorul conceptului care definește formele 

generale ale educației. Aceasta se referă la principalele ipostaze prin care educația se poate 

obiectiva pornind de la varietatea situațiilor de învățare și de la gradul diferit de intenționalitate 

acțională.Educația este un proces care durează toată viața și care permite fiecăruia să-și dezvolte 

continuu capacitățile sale atât ca individ cât și ca membru al societății. 

Formele generale ale educației reprezintă ansamblul acțiunilorși al influențelor pedagogice 

desfășurate, succesiv sau simultan, în cadrul activității de formare-dezvoltare a personalității umane 

în condițiile exercitării funcțiilor generale ale educației (funcția de formare-dezvoltare a 

personalității, funcția economică, funcția civică, funcția culturală). 

În funcție de gradul de gradul de organizare și de oficializare a formelor educațieișcolare se 

pot delimita trei categorii: 

 Educația formală (școlară sau oficială) 

 Educația nonformală (extrașcolară) 

 Educația informală (spontană sau incidentală) 

Clasificarea formelor educației angajează două categorii de criterii: 

 Criteriul proiectării care delimitează între formeleeducațieiinstituționalizate (cu obiective 

specifice într-un cadru instituționalizat) -  educația formală și nonformală); și forma 

educațieineinstituționalizată (realizată implicit, fără obiective specifice instituționalizate) - educație 

informală; 

 Criteriul organizării conform căruia diferențiem educația realizată pe baza unor acțiuni explicite 

șiinfluențe implicite - educația formală și educația nonformală; și educația realizată doar pe baza 

unor influențe implicite - educația informală. 

Educația formală se referă la ansamblul acțiunilor educative sistematice și organizate, 

elaborate șidesfășurate în cadrul unor instituții de învățământ specializate (școală, universitate etc.) 

în vederea formării personalității umane. Acest tip de educație are următoarele caracteristici; 

 are ca scop introducerea progresivă a elevilor în marile paradigme ale cunoașteriiși 

instrumentalizarea lor cu tehnicile culturale care le vor asigura o anumită „autonomie educativă”; 

 pregătirea este elaborată în mod conștientșieșalonat, fiind asigurată de un corp de 

specialiștipregătiți anume în acest sens. Informațiile primite sunt cu grijă selectate și structurate, 

permițând o asimilare sistematizată a cunoștințelorși facilitând dezvoltarea unor abilitățiși 

deprinderi necesare integrării individului în societate. Ea este puternic expusă exigențelor sociale; 

 acțiunea de evaluare se realizează în forme, moduri și etape anume stabilite, pentru a facilita 

reușitașcolară. 

Ca avantaje ale educației formale putem aminti: posibilitatea realizării unei evaluări 

individualizate de tip formativ;dezvoltarea sistematică a deprinderilor de muncă intelectuală a celui 

care se educă. 
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Cu toate că educația formală este generalizată și indispensabilă trebuie luate în considerare 

și unele carențe ale acesteia: predispunerea către rutină și monotonie; dezinteres, plictiseală; 

inevitabila „cursă” pentru parcurgerea programei școlare;puținecorelații interdisciplinare; 

activismul elevilor este redus; nu se fac legături cu experiența de viață a elevilor; 

conținutulînvățăriiformale este supus evaluării de tip sumativ, cu tot cortegiul de consecințe 

negative. 

Educațianonformalăesteconsideratădreptoriceactivateeducațională, intenționatăși 

sistematică, desfășurată de obicei în afara școliitradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor 

individului șisituațiilor speciale, în scopul maximalizării învățăriișicunoașteriiși al minimalizării 

problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina 

impusă, efectuarea temelor etc.). 

Educația nonformală are loc odată cu traseul principal al educației și formării, dar nu 

eliberează certificate formalizate. Învățarea nonformală poate fi oferită adulților la locul de muncă 

și prin activități ale organizațiilor.De asemenea poate fi oferită prin organizații sau servicii care au 

constituit un complement al sistemelor formale: clase de arte, muzică și sport sau meditații 

particulare pentru pregătirea examenelor. 

Educația nonformală are următoarele caracteristici: 

 acțiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate, oferind o mai 

bună posibilitate de pliere pe interesele șiposibilitățile elevilor; 

 caracter facultativ  sau opțional; 

 include următoarele tipuri de activități: paraşcolare (de perfecționare, reciclare etc.), perișcolare 

(vizite la muzeu, excursii, cluburi, cercuri științifice, vizionări de filme etc); 

 elevii sunt implicați în proiectarea, organizarea șidesfășurarea acestor activități; 

 nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă; 

 permite lărgirea orizontului cultural, îmbogățireacunoștințelor din anumite domenii, dezvoltarea 

unor aptitudini și interese speciale; 

 se valorifică aptitudinile și interesele elevilor; 

 cunoaștemodalități diferite de finanțare; 

 organizarea ei este planificată; 

 poate fi o cale de ajutor pentru cei cu șanse mici de a accede le o școlarizare normală (săraci, 

izolați, analfabeți, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale) 

 activitățile sunt organizate de specialiști; 

 se disting patru opțiuni metodologice de desfășurare a educației formale: 

 centrată pe conținuturi (sănătate, planning familial, formare agricolă); 

o centrată pe problemele vieții cotidiene; 

o pentru conștientizare (în vederea cunoașteriiși respectării drepturilor șilibertăților 

individuale); 

o educația umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, încrederea în 

capacitățile de inițiativă, de creațieși decizie). 

Printre avantajele educației nonformale amintim : spațiu instructiv-educativ mult mai 

flexibil decât cel strict școlar (mai mare libertate de acțiune); o mai bună selectare a informațiilor; 

facilitează munca în echipă;realizează un demers pluriși interdisciplinar; accentuează obiective de 

tip formativ – educativ. 

Educațiainformalăinclude  ansamblul influențelor cotidiene, spontane, eterogene, 

incidentale, voluminoase – sub aspect cantitativ – care nu își propun în mod deliberat atingerea unor 

țeluri pedagogice, dar au efecte educative, ocupând cea mai mare pondere de timp din viața 

individului. Aceste influențe spontane, incidentale nu sunt selectate, prelucrate și organizate din 

punct de vedere pedagogic.  
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Educația informală servește funcția socială a educației, orientează persoana pentru integrare 

socială, fiind însă realizată de alte instituții decât cele educative; prezintă însă o verigă slabă privind 

aspectul asigurării receptării și controlului rezultatelor obținute. Efectul obținut depinde de gradul 

de interes al fiecărui individ în parte; sesizarea, înțelegerea, trăirea, valorificarea acestor influențe 

depind de nivelul dezvoltării personalității. 

Educația formală, educația nonformală și educația informală coexistă în aria educațională de 

formare a individului și sunt interdependente în exercitarea funcțiilor lor. Fiecare formă a educației 

are rolul specific modului de organizare sau influenței exercitate asupra individului, are rațiunea ei 

de existență și aria de acțiune în procesul educațional. 

Tradițional, educația oferită de școală a fost consideratăeducație formală, activitățile 

educative organizate de alte instituții, cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor etc., drept 

educațienonformală, iar influentele spontane sau neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, 

mass media etc., educație informala. Delimitarea între aceste trei forme ale educației este una 

teoretica, în practica ele funcționând ca un complex ale căruigranițe sunt dificil de trasat. Mai mult, 

în ultima perioada asistăm la o dezvoltare și la o "formalizare" a educației nonformale, care se 

apropie din ce în ce mai mult de spațiulșcolar. Și școala - ca instituție - a răspunsprovocărilor 

sociale prin lărgirea sferei de activitate și inițierea unor parteneriate cu societatea civilă, 

comunitatea locală sau cu diferite instituții culturale. Aceasta deoarece învățareanu este legată 

numai de școală sau de alte contexte organizate. Concepția despre învățare are la bază ideea și 

observația că un număr mare al experiențelor noastre de învățare s-au desfășurat în afara sistemului 

de educație formală: la locul de muncă, în familie, în diferite organizații și biblioteci. 

În ce privește relația dintre educația formală și cea informală trebuie să reținem faptul că cea 

din urmă se poate raporta diferit la cea dintâi, ceea ce înseamnă că uneori poate să o susțină, iar, 

alteori, să o bruieze. 

Se poate afirma că educația informală o precedă pe cea formală. Aceasta înseamnă că 

educația formală trebuie să valorifice informațiile obținute prin educația informală. Astfel, 

educația informală poate să constituie o bază de pornire pentru realizarea educației formale. 

Deasemenea, se poate afirma că educația informală o continuă pe cea formală. În cazul 

acestatrebuie pornit de la ideea că în receptarea mesajelor de natură educativă provenite 

prinintermediul educației informale este eficient să se utilizeze grile și criterii de selecție pe 

careelevii și le-au format în timp, în cadrul activităților desfășurate în perimetrul educației formale. 

În concluzie, relația dintre cele trei forme generale ale educației este una 

decomplementaritate, înregistrându-se tendințe de interpenetrare și de deschidere a uneia fată de 

cealaltă - dinspre educația formală către integrarea și valorificarea informațiilorșiexperiențelorde 

viață dobândite prin intermediul educației nonformale și informale și invers, existând tendințade 

instituționalizare a influențelor informale. Efectele fiecăreia dintre ele se repercutează 

asupracelorlalte, în condiții în care pot fi în acord sau în dezacord. 
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PROBLEMA COMUNICĂRII ÎN SECOLUL XXI 

 

prof. Daniela Georgeta Baltaru 

Școala Gimnazială Drăgoiești 

 

În societatea contemporană, comunicarea a devenit o temă centrală de dezbatere. De la omul 

politic până la cetăţeanul de rând, toată lumea se întreabă: de ce există atâtea probleme de 

comunicare? Cum poate fi facilitată comunicarea între indivizi, dintre grupuri, în cadrul 

organizaţiilor? Comunicarea este un vast şi pasionant câmp de reflecţie, de studii şi realizări, 

afirmă Jean Claude Abric în „Psihologia comunicării”.  

Etimologic termenul provine din latinescul cumunis care înseamnă „stăpânit în comun, a 

face ca un lucru să fie în comun”. Atribut fundamental al fiinţelor cuvântătoare, comunicarea a fost 

definită drept „mod fundamental de interacţiune psihosocială a persoanelor, realizat prin 

intermediul simbolurilor şi al semnificaţiilor social generalizate ale realităţii în vederea obţinerii 

stabilităţii ori a unor modificări de comportament individual sau la nivel de grup” (John Carol, 

Limbaj şi gândire, EDP Bucureşti, 1979, pag. 45). Această perspectivă psihosocială a deschis un 

câmp larg de cercetări pentru diverse categorii de specialişti care au încercat să găsească limbajul 

comun pentru ceea ce au denumit în mod sintetic drept „ştiinţele comunicării”. Fenomenul 

comunicării este o trăsătură centrală a culturii întrucât prin procesele de comunicare se transmit 

valorile, atitudinile şi percepţiile sociale de la o generaţie la alta.  

Modalitatea de comunicare cel mai frecvent folosită este limbajul. Gradul de structurare al 

acestuia, diferenţele culturale dintre emiţător şi receptor constituie o sursă frecventă de distorsiune a 

comunicării. O problemă des întâlnită în organizaţii este supraîncărcarea informaţională. În 

condiţiile unei nevoi crescute de adaptabilitate şi viteză în transmiterea informaţiei indivizii se văd 

puşi în situaţia de a fi bombardaţi cu mesaje pe care nu au timp fizic să le înţeleagă. Capacitatea 

omului de a prelucra informaţia este limitată, iar numărul situaţiilor în care trebuie să transmită sau 

să primească mesaje în timp este în continuă creştere. 

Aşadar, comunicarea este un element definitoriu al vieţii. Prin ea, gândirea omului se 

traduce în fapte, prin ea sunt reflectate toate trăirile, emoţiile, nevoile individului. 

De ce  avem nevoie de comunicare? Pentru a ne informa (omul zilelor noastre este 

dependent de informaţii care se perimează cu viteza luminii), a socializa şi a ne integra (vorbim cu 

celălalt pentru al cunoaşte, înţelege mai bine şi pentru a ne integra mai uşor în societate), a ne educa 

(transmiterea de cunoştinţe nu poate fi realizată decât prin comunicare), a dialoga, a discuta (facem 

schimb de idei, păreri, impresii, în final pentru a clarifica anumite aspecte).  

Comunicarea a reprezentat din totdeauna o necesitate pentru orice organism individual sau 

colectiv (vorbim despre comunicare şi în rândul animalelor, al plantelor, dar aceasta nu face 

obiectul eseului). Dezvoltarea civilizaţiei actuale depinde din ce în ce mai mult de perfecţionarea 

comunicării. Sean Mac Bride spunea în lucrarea „Mai multe voci, o singură lume. Comunicare şi 

societate prezent şi viitor” că „Omul nu trăieşte numai cu pâine. Nevoia de comunicare este o 

dovadă a aspiraţiei naturale către o viaţă mai bună. În cazul omului la satisfacerea nevoilor 

materiale se adaugă o serie de exigenţe de altă natură pe linia spiritualizării evoluţiei umane. 

Autodezvoltarea, identitatea culturală, libertatea, participarea la înfrumuseţarea mediului sunt 

doar câteva dintre aspiraţiile nemateriale care caută să fie realizate prin intermediul comunicării.” 

Omul este o fiinţă socială comunicaţională, deci o fiinţă care nu poate exista în afara 

comunicării cu membrii grupului său (familie, grup de prieteni, colegi de muncă, grup de prieteni pe 

internet, etc.) şi al ambianţei sociale generale.  
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Comunicarea ca schimb de idei, opinii şi informaţii prin intermediul cuvintelor, gesturilor şi 

atitudinilor este fundamentul coordonării activităţilor umane. Dacă scrisul şi cititul sunt activităţi 

relativ simple, înţelegerea lor corectă reprezintă dificultatea principală a comunicării. Această 

dificultate este generată de  diferenţele enorme dintre oameni. Fiecare om este unic prin 

personalitate, pregătire experienţă, aspiraţii, elemente care împreună sau separat influenţează 

înţelegerea mesajelor.  Un cuvânt, un gest, o expresie pot avea sensuri diferite pentru persoane 

diferite. Înţelegerea corectă reprezintă pentru manager, de exemplu, o problemă esenţială, căci 

munca lui se bazează pe comunicarea cu persoane de care nu îl leagă neapărat simpatie, prietenie, 

rudenie. Explicaţia neînţelegerilor, dezacordurilor sau a conflictelor se găseşte în comunicare, în 

barierele pe care oamenii, managerii sau subalternii  le ridică, mai mult au mai puţin intenţionat, în 

calea comunicării. 

Personalitatea omului este dezvoltată şi pe durata vieţii şi sub influenţa moştenirii genetice, 

a mediului şi a experienţei individuale. Ajunsă la maturitatea psihologică, personalitatea se 

definitivează, integrându-şi diferitele componente. Unicatele de personalitate generează modalităţi 

diferite de comunicare. Fiecare om are repere proprii în funcţie de imaginea despre sine, despre alţii 

şi despre lume în general. 

Recepţia şi interpretarea mesajelor sunt diferite, afectate de personalitatea, structura fizică şi 

mentală, de mediul în care evoluează fiecare individ. Percepţia reprezintă procesul prin care 

indivizii selectează şi interpretează senzorial stimuli şi informaţii. Omul este alimentat continuu cu 

informaţii. Unele sunt ignorate, altele acceptate şi interpretate conform conceptelor şi experienţelor 

proprii. Experienţele influenţează capacitatea de a intui şi interpreta corect întâmplările prezente şi 

viitoare. Există o mare probabilitate ca receptând sau interpretând informaţia oamenii să vadă şi să 

audă ceea ce s-a preconizat prin mesaj; în acelaşi timp, situaţiile de evaluare greşită nu pot fi 

eliminate. Ca atare, una din cele mai importante bariere în calea obiectivităţii interpretării 

mesajelor, o constituie propria percepţie. Oamenii tind să respingă informaţiile care  ameninţă 

reperele şi concepţia despre lume, obiceiurile şi sensibilităţile proprii. Informaţiile sunt analizate şi 

acceptate sau respinse în funcţie de persoana de la care provin, modul şi situaţia în care sunt 

transmise. O observaţie provenită de la o persoană apropiată – rudă sau prieten – privind o eroare în 

exprimare poate fi acceptată mai uşor, în timp ce aceeaşi observaţie primită din partea unui străin 

poate fi interpretată ca o ameninţare sau chiar jignire.  

Comunicarea în general, şi cea organizaţională, în special, este îngreunată deoarece fiecare 

dintre noi sunteţi tentaţi să presupunem că oamenii se vor comporta în situaţii identice, în acelaşi 

mod, există tendinţa de a-i împărţi pe cei din jurul nostru în categorii stereotipe (buni, răi, deştepţi, 

incompetenţi, plăcuți, enervanți). Prima impresie deformează judecăţile ulterioare, transformându-le 

în prejudecăţi. Simpatia noastră faţă de ceilalţi creşte sau scade în măsura în care descoperim sau nu 

trăsături, preferinţe, caracteristici comune. Instinctiv, oamenii folosesc propriile repere şi concepţii 

în judecarea altora, convinşi că adevărul şi dreptatea le aparţin. Frecvent se uită faptul că nu există 

răspunsuri „corecte” atunci când oamenii sunt invitaţi să îşi interpreteze propriile sentimente, 

atitudini, impresii.  

Vom analiza în continuare câteva aspecte ale problemelor de comunicare ce apar între 

diferite categorii de persoane care relaţionează prin firescul lucrurilor. Datorită meseriei de dascăl, 

pe care am îmbrăţişat-o cu drag acum 19 ani voi începe prin a prezenta probleme de comunicare ce 

pot apare între cadrul didactic şi elev, cadru didactic şi părinte, dar şi dintre cadrele didactice. 

Mediul şcolar este o parte din lumea în care se formează viitorul cetăţean, iar ceea ce dobândeşte, 

vede şi învaţă copilul în anii de şcoală îi va rămâne întipărit în minte toată viaţa. Prima cheie pusă în 

discuţie în legătura dintre educator şi elev este comunicarea. 

Evoluţia educaţiei, a concepţiei comunicative promovată în şcoală a fost în ultimii ani 

problema educării capacităţii comunicative atât la elev (competenţa de comunicare), cât şi la 
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profesor. Comunicarea are semnificaţia unei valori umane şi sociale, motiv pentru care educarea 

comunicării constituie un scop în sine.  

Cerinţele de comunicare ale şcolii sunt din ce în ce mai mari, motiv pentru care ea îşi 

multiplică formele de comunicare şi îşi sporeşte exigenţele faţă de actul comunicării. La nivelul 

comunicării didactice, elev-profesor, interferează mai multe tipuri de comunicare: comunicare orală 

(care este dominantă) şi comunicare scrisă, comunicare verbală, paraverbală, nonverbală, 

comunicare referenţială (prin care se tranzit cunoştinţe teoretice) şi comunicare atitudinală (se 

transmit sisteme de valori, criterii de apreciere a valorilor). 

Orice s-ar spune, relaţiile din jurul nostru sunt influenţate de statutul social al celor cu care 

interacţionează. Uneori prin vârstă, nivel de instruire, experienţă, putere de decizie, cadrul didactic 

poate deveni o barieră în actul comunicării cu elevul. Problemele de comunicare cu elevii apar 

atunci când nu se ţine cont de trăsăturile de personalitate, de temperamentul elevului, nu se 

promovează competiţia, cooperarea, respectul, încurajarea, empatia, încrederea în forţele proprii şi 

în ceilalţi, nu este lăsat elevul să îşi termine discursul (din diferite motive: sfârşitul orei, intervenţia 

în discuţie a altei persoane), nu este folosită comunicarea nonverbală şi cea paraverbală (care ajută 

la transmiterea mesajului, el ajungând astfel mai bine, mai repede în mintea şi sufletul elevului), nu 

este aşteptat sau nu se cere feedback-ul. Lipsa răbdării în ascultare începe să devină o problemă. 

Ponderea mesajului verbal şi elementele de paralimbaj (accent, intonaţie, pauzele în vorbire) 

au mare rol interrelaţional. Nu trebuie neglijate mesajele nonverbale, manifestate prin mimică, 

gestică, postură, mişcarea corpului, înfăţişare, îmbrăcăminte, contact vizual, etc. Aşadar, persoanele 

care au probleme cu dicţia sau posedă un limbaj sărac pot apela cu succes şi la acest tip de 

comunicare.  

În ultimii ani s-a vorbit tot mai mult de predarea centrată pe elev, respectiv folosirea unor 

metode activ participative cum ar fi: jocul de rol, studiul de caz, mozaicul, cubul, învăţarea prin 

cooperare, turul galeriei, Phillips 66, focus grupul, exerciţii de spargere a gheţii. Aceste metode 

presupun lucrul în echipe, pe grupe. Astfel, în cadrul grupului se alege de regulă, un lider care să 

organizeze activitatea în grup, respectiv să prezinte în faţa clasei rezultatul muncii de echipă. Se 

întâmplă de cele mai multe ori ca greul muncii să fie lăsat pe lider. În grup nu mai există 

comunicare. Intervine fie pasivitatea, indiferenţa, comoditatea celorlalţi membrii, fie lipsa 

cunoştinţelor. Profesorul are misiunea de a urmări relaţia de comunicare dintre membrii echipei şi 

atunci când observă probleme să intervină, astfel încât toți să fie antrenați . 

Pe de altă parte, comunicarea în scris a avut, după părerea mea de suferit datorită folosirii 

itemilor de tip obiectiv cu alegere duală sau multiplă, a itemilor lacunari a tehnicii perechilor. Elevii 

sunt solicitaţi mai puţin să elaboreze răspunsuri la întrebări de tip deschis. În ultimii  ani am 

constatat că elevii  (din mediul rural) au început să aibă probleme din ce în ce mai mari în a-şi 

exprima liber punctul de vedere. Nici chiar atunci când i se dă un plan orientativ nu reuşesc să 

întocmească un text coerent. Răspunsurile sunt foarte scurte, neargumentate corespunzător nivelui 

de dezvoltare al elevului. 

Revin la competenţa de comunicare ce este cuprinsă în documentele Comisiei Europene 

pentru domeniul educaţiei. Pe parcursul activităţii şcolare elevul trebuie să-şi formeze abilitatea de a 

exprima şi interpreta gânduri, sentimente şi fapte, atât în scris cât şi oral, în cadrul întregului 

spectrum de contexte sociale: muncă, familie, timp liber.  

Răspunsul la întrebarea „de ce nu pot elevii să-şi comunice gândurile, sentimentele, faptele” 

îl găsim probabil şi în lipsa interesului pentru şcoală a elevilor, a părinţilor, motivată fiind de 

accentuarea gradului de sărăcie a populaţiei, a lipsei de perspectivă în domeniul muncii. Puţini sunt 

elevii care mai învaţă de plăcere, care învaţă pentru că simt nevoia de cunoaştere şi înţeleg că şcoala 

este instituţia care face acest lucru posibil. Ca diriginţi, ca învățători sau educatori comunicăm cu 

elevii pe care îi îndrumă mai mult, încercăm să-i cunoaştem mai bine. Dialogul este esenţial la orele 

de consiliere şi orientare, indiferent de tema aleasă, oferindu-ne posibilitatea să descoperim mereu 
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ceva nou la elevii noştri. Din păcate nici temele, conform vârstei intereselor, problemelor lor, 

preocupărilor, pasiunilor nu-i atrag şi nu-i determină să comunice aşa cum ne-am dori. Îşi găsesc 

greu cuvintele, uneori fac şi greşeli gramaticale. Personal, încerc să-i determin pe elevi prin 

atitudinea mea deschisă faţă de ei, să renunţe la poziţia pasivă de simpli ascultători sau executori ai 

anumitor sarcini. Ţin cont de faptul că fiecare copil este unic şi are un ritm propriu de dezvoltare.  

Vorbirea persuasivǎ cât şi diminuarea agresivitǎţii verbale, constituie condiţii obligatoriu de 

respectat de cǎtre profesor. 

Sunt de evitat "replicile ce pot stârni conflicte" de tipul:   

  - ameninţare: "Dacǎ insistaţi asupra pǎrerii dvs., n-o sǎ ne înţelegem"; 

  - povaţa: "Nu trebuie sǎ insistaţi asupra modului de rezolvare a  problemei"; 

  - referiri la o îndatorare: " Îmi eşti dator..."; 

 -  interogatoriu: "De ce n-ai învăţat? De ce aşa târziu?"; 

  - diagnosticarea motivelor comportǎrii: "Tu niciodatǎ n-ai fost cinstit!"; 

  -  calmarea prin negare: "Nu te enerva, nu te deranja, totul va fi normal"; 

 -  renunţarea la a discuta problema: "N-are rost sǎ mai discutǎm, nu vǎd nicio  problemǎ"; 

  - porecle jignitoare  

Referitor la interpretarea gesturilor, urmǎtoarele stǎri sunt sugerate de câteva gesturi 

reprezentative:   

  - aprobare (depǎrtarea picioarelor, a braţelor, zâmbetul, mişcarea capului); 

 - ostilitate (privirea ceasului, încruntarea, culesul scamelor, spionatul peste ochelari); 

 - plictiseală (palma la bǎrbie, tropǎit, bǎtaie în masǎ); 

 -  dominare (sprijin în mâini pe masǎ, degetul la vestǎ, strângerea mâinii de  încheieturǎ); 

 - nemulţumire (pumnul strâns, respiraţie scurtǎ, trecerea mâinii prin pǎr). 

 Mâinile prea active sau, dimpotrivǎ, lipsite de viaţǎ, distrag atenţia. Mâinile şi degetele 

trebuie sǎ slujeascǎ drept semne de punctuaţie, iar când nu sunt exagerate, acţioneazǎ ca accesorii 

vizuale în sprijinul textului. În ceea ce priveşte ţinuta vestimentarǎ, este important sǎ avem simţul 

gustului şi al mǎsurii. Cei care se îmbracǎ deplasat transmit mesaje duble. 

Tot prin comunicare trebuie rezolvate şi conflictele ce apar între elevi. Copii de azi sunt 

foarte orgolioşi şi nu renunţă uşor la părerea lor. Conflictele apar uneori datorită faptului că una din 

părţi nu s-a exprimat corect sau pe înţelesul celuilalt. 

Relaţia cadru didactic –elev impune implicit şi pe cea dintre cadru didactic şi părinţi. Şi la 

acest capitol am observat o depreciere a comunicării, părinţii fiind tot mai puţin implicaţi în 

activitatea şcolară. Dacă până în 1989, vizitele la domiciliul elevilor erau obligatorii, cadrele 

didactice comunicând mai bine cu părinţii astfel, aflând detalii despre mediul în care trăieşte elevul, 

azi se realizează doar în cazuri extreme (absenteism, rezultate slabe la învăţătură). Din anul şcolar 

2010 – 2011 în programul şcolar a fost introdusă o oră pe săptămână numită suport educaţional-

consilierea părinţilor, oră în care aceştia sunt aşteptaţi de diriginte/învățător pentru a discuta în 

particular aspecte diferite referitoare la copil. Deşi cadrele didactice sunt prezente şi pregătite cu 

diferite materiale ce vin în întâmpinarea rezolvării unor probleme ce vizează relația copil-şcoală sau 

copil-părinte, prezenţa părinţilor este destul de redusă. Părinţii minimizează comunicarea cu şcoala 

invocând motive de genul lipsa timpului sau muncile agricole. Dar, curioasă și poate de neînțeles 

pentru mine este atitudinea unor părinți, puțini din fericire, care nu doresc intervenția școlii în 

modul propriu de educare.  

Părinţii şi profesorii provin din medii de viaţă diferite, de aceea uneori dascălii nu ştiu ce 

atitudine să aibă faţă de aceştia. Părinţii uneori nu comunică situaţia reală din familie, nu doresc să 

fie cunoscut mediul de acasă în care copilul îşi desfăşoară activitatea, în care crește și se dezvoltă, 

rușinându-se. Iar la acest punct, prezența unui psiholog școlar în mediul rural ar putea soluționa 

măcar parțial problema de comunicare. 
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Ascultarea afectivă este o altă barieră în calea actului de comunicare şi se exprimă prin 

gradul de impresionabilitate al unui mesaj transmis de un părinte. Dacă acest mesaj este formulat 

într-o manieră puternic afectivă, el poate determina o recepţie viciată a ideilor esenţiale, în favoarea 

părintelui şi în defavoarea cadrului didactic.  

Inadvertenţele de limbaj pot constitui bariere grave în calea comunicării dintre dascăl şi 

părinţi. Un limbaj cu elemente psihopedagogice de ordin tehnic ori plin de neologisme poate 

constitui un alt factor de blocaj. Astfel părintele fie nu înţelege ceea ce i se spune, fie se plictiseşte, 

nu mai este atent şi aprobă tot ceea ce i se spune. Un limbaj simplu, direct, în termeni comuni, 

adaptat interlocutorului constituie soluţia acestei situaţii de blocaj.  

Probleme de comunicare apar și între cadrele didactice, între dascăli şi manageri. 

Problemele apar nu neapărat din ignoranță cât mai ales, în zilele noastre din dorinţa de a fi mai bun 

decât celălalt, de autodepăşire, dar şi din răutate, invidie, mergând până la lupta concurenţială 

pentru menţinerea pe post. Managerii uneori întreţin inconştient o serie de conflicte interne, 

necomunicând cu profesorii pe care îi priveşte nu ca pe nişte colegi, ci doar ca subalterni 

(managerul dictatorial autoritar). Managerul trebuie să fie un factor de conciliere, un bun ascultător, 

dar mai ales un bun comunicator. Aceasta nu înseamnă cătrebuie să cedeze oricum și oricând. 

Legea  și bunul simț sunt cele care ajută de cele mai multe ori în soluționarea unor probleme de 

dialog. 

În secolul XXI problemele de comunicare între părinţi şi copii sunt tot mai mari pe măsură 

ce copilul creşte. În toate societăţile au existat şi vor exista legături între părinţi şi copii, ce 

presupun un mecanism deosebit, filtrat social, care au la bază comunicarea. Pentru a reuşi să 

socializeze cu copii, părinţii trebuie să dobândească deprinderi, abilităţi sociale pentru facilitatea 

comunicării și o permanentă adaptare la nou. 

Dacă în timpul copilăriei părinţii sunt cei care iniţiază afectiv copilul în stabilirea relaţiilor 

în familie, extinse apoi la grupul de joacă, în timpul adolescenţei părinţii nu mai reuşesc să 

supravegheze minorii decât cu mare greutate. Părinţii vorbesc şi transmit enorm copilului în 

perioada micii copilării, ei învaţă efectiv să vorbească, să participe la dialog. Copiii pun întrebări la 

care părinţii încearcă să răspundă; aceştia caută răspunsuri adecvate dezvoltării psihice a copilului. 

În adolescenţă centrul de greutate al comunicării se deplasează de la nivelul exclusiv al familiei la 

nivelul grupului de colegi şi prieteni.  Și aici intervine talentul părintelui de a-și ține copilul 

aproape. 

Probleme de comunicare apar de la vârste fragede, când de exemplu în mediul urban copiii 

sunt lăsaţi în grija bonelor sau sunt lăsaţi de părinţi prea mult în faţa televizorului sau calculatorului. 

În mediul rural, copiii mici sunt lăsaţi de multe ori în grija fraţilor mai mari, care nu au pregătirea 

necesară pentru a crea un mediu favorabil comunicării sau sunt duşi de părinţi acolo unde au ei 

treabă. În momentul în care iau contact cu mediul educaţional, respectiv grădiniţa, aceşti copii 

întâmpină mari probleme de comunicare. Nu se fac înţeleşi (unii chiar ar avea nevoie de un 

logoped), nu sunt capabili să alcătuiască simple propoziţii, să comunice nici cu educatoarea, nici cu 

ceilalţi copii, se ascund sub măsuţe speriaţi de parcă ar fi dușmani cuvintele. 

Probleme de comunicare apar şi la copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, rămânând 

în grija altor rude. Aceşti copii se interiorizează, nu mai comunică, devin recalcitranţi, creând în 

jurul lor un mediu tensionat şi tensionant. Unii îşi găsesc refugiu în calculator, căutându-şi prieteni 

în lumea virtuală. Devin agresivi în comunicarea cu cei din jurul lor, nimeni şi nimic nemaifiindu-le 

pe plac. 

În ziua de astăzi, stresul şi lipsa comunicării între părinţi şi copii duc de cele mai multe ori 

către probleme emoţionale şi către o dezvoltare mai puţin armonioasă din punct de vedere psihic a 

viitorului adult. Părinţii nu-şi înţeleg copiii, iar copiii îşi mint părinţii din dorinţa de a scăpa de 

mustrări și chiar pedepse. 
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Ca părinţi ne punem adesea întrebarea „Comunic suficient cu copilul meu?” Să ne aducem 

aminte de acea întâmplare în care tatăl, om de afaceri îi spunea mereu copilului că nu are timp să 

vorbească cu el pentru că timpul înseamnă bani. La un moment dat copilul oferă tatălui un bănuţ, cu 

care doreşte să cumpere timpul necesar unei discuţii cu tatăl său.  

Societatea de azi ne face să uităm cât de mult îşi doresc copiii să vorbească, să comunice cu 

noi. Dar tot nouă părinţilor și cadrelor didactice ne revine sarcina să-i obişnuim pe copii să 

vorbească cu noi, să-şi exprime liber punctul de vedere, fără a uita ce este respectul, toleranţa şi 

bunul simţ. Oferindu-i modele bune, copilul va creşte bine, corect şi nu vom avea probleme de 

comunicare. 

Adolescenţii de azi sunt răzvrătiţi, vorbesc urât, nu ţin cont de locul unde vorbesc, cu cine 

vorbesc. Folosirea în comunicare a tot mai multe cuvinte din jargon măreşte distanţa dintre părinte 

şi copii, care nu se mai fac înţeleşi. Tentaţia de a răspunde cu „da”, „nu”, „ce te interesează?”, „nu 

am chef să-ţi răspund”, „e problema mea”, „tu nu ştii nimic”, „nu mă înțelegi” din partea copiilor 

este mare. De aici apare protestul părinţilor nemulţumiţi de felul în care răspund copiii și un blocaj 

chiar sentimental, moment în care aceștia spun cu resemnare „nu știu ce să mai fac”, „nu mai am ce 

sa-i fac”, „nu stiu cum sa ma comport”. Este timpul în care părintele trebuie să ceară ajutor de 

specialitate. 

Se observă preferinţa adolescenţilor de a discuta cu cei de seama lor mai mult decât cu 

părinţii. Să fie oare o lipsă de încredere în proprii părinţi? Sau poate unii părinţi minimalizează 

problemele adolescenţilor? Se impune poate şi pentru părinţi o reeducare, o adaptare a comunicării 

la vremurile noastre. Soluţii pentru rezolvarea problemelor de comunicare între părinţi şi copii ar fi 

cu siguranţă încurajarea comunicării, ascultarea activă, empatia.  

Societatea modernă a adus cu ea şi un alt tip de comunicare cea virtuală. Vrând- nevrând am 

devenit dependenţi de calculator şi internet. Delimităm comunicarea virtuală din perspectiva istoriei 

recente începând cu a doua jumătate a sec. XX. Comunicarea virtuală reprezintă produsul societăţii 

contemporane, al societăţii informaţionale şi electronice. Este comunicarea generată de internet, de 

lumea virtualităţii, lume înţeleasă de unii ca spaţiu al irealităţii, iar de alţii ca spaţiu al unei lumi 

paralele, dar artificiale.  

Puţine sunt persoanele care să nu fi folosit internetul, messenger-ul sau alte canale de 

comunicare online măcar o dată. Copiii încă din clasa I, unii chiar ai repede învaţă să comunice pe 

„mess”. Părinţii acestor copii sunt mândri şi bucuroşi de realizarea copilului lor. Dar nu înţeleg că 

îşi „vând” copilul internetului. În timp se creează dependenţă. Unii ajung să trăiască într-o lume 

ireală, fiind înconjuraţi doar de comunicările cu oamenii necunoscuţi. 

La şcoală elevii au început să scrie, din păcate, cu prescurtările folosite în scrierea pe mess. 

De exemplu: ms-mulţumesc, bn - bine, nimik, cp-cu plăcere, sau cu greşeli de gramatică şi 

substantive proprii scrise cu literă mică. Această comunicare electronică, rapidă, eficientă temporal, 

se transformă într-un duşman al limbii române şi implicit al comunicării. 

În ultimii ani se vorbeşte tot mai mult de comunicarea în situaţii de criză. Comunicarea 

situaţiei de criză este cea mai provocatoare şi fascinantă practică a comunicării. Informaţia lipseşte 

sau este săracă şi nu este timp suficient pentru cercetare şi culegere de date. Este greu de stabilit în 

situaţii de criză ce opţiune reprezintă o alegere bună sau greşită. Un curs stabilit al acţiunii deschide 

o serie de probleme, iar un alt curs va deschide un altul. Importantă pentru rezolvarea crizelor este 

decizia rapidă şi comunicarea eficientă. În astfel de situaţii unele din nevoile omului pot fi afectate 

fundamental. Ca receptor a unui mesaj în comunicare el poate fi motivat de acei factori care sunt în 

măsură să satisfacă nevoile sale şi să-l repună cât mai repede în stare de normalitate. Nevoia de 

echilibru este stringentă în condiţiile de stres generate de o stare excepţională. Condiţiile de stres 

sensibilizează la maxim receptorii asupra surselor acestor stări. Zvonurile au un mediu foarte 

prielnic şi dacă nu sunt controlate şi stăpânite pot conduce la fapte necugetate. Oricum situaţiile 

conflictuale perturbă echilibrul receptorilor de mesaje. 
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Însă indiferent de definiţia care s-ar da, specialiştii în domeniu sunt de acord că o criză poate 

fi recunoscută printr-un număr de caracteristici cu caracter general, dintre care menţionăm : 

caracterul relativ neaşteptat, de surpriză, derulare rapidă a evenimentelor, informaţii puţine, 

insuficiente, stare de incertitudine, mediatizare intensă şi multiplă, considerarea unui timp de reacţie 

foarte strâns de luare a deciziilor. 

Comunicarea reprezintă, în final, unul dintre cele mai dificile aspecte ale muncii unei 

persoane. Oriunde ne desfăşurăm activitatea putem avea probleme de comunicare. Sursa majorităţii 

problemelor de comunicare o constituie diferenţa dintre conţinutul mesajului pe care dorim să îl 

transmitem şi modul în care ceilalţi recepţionează mesajul. Uneori informaţiile sunt distorsionate la 

trecerea lor prin canale informale de comunicare. De aceea uneori este bine să căutăm sursa.  

Deficitul de informaţie poate să afecteze în sens negativ performanţa, mai ales când este 

legată direct de procesul muncii (persoana nu primeşte suficientă informaţie utilă); dar comunicarea 

nu se referă numai la acest aspect, ci ea priveşte o serie de alte domenii: comunicare interpersonală, 

cunoaşterea activităţii colegilor de muncă, a celorlalte grupuri, a conducerii, a obiectivelor 

organizaţiei. Deficitul de informaţie este compensat de apariţia zvonurilor: ele iau naştere prin 

emiterea şi răspândirea unor opinii de către un lanţ sau o reţea de comunicare. Distorsiunea 

interpretărilor este accentuată de suprapunerea şi amplificarea unor opinii ale emiţătorilor succesivi 

şi de “creditarea” unor lideri de opinie. 

Comunicarea este fluxul vital care face posibile performanţele unei organizaţii. De calitatea 

şi funcţionalitatea ei depinde modul în care sunt folosite resursele şi sunt atinse scopurile. Eficienţa 

unei organizaţii se bazează pe specializarea funcţiilor la nivel de compartimente şi de indivizi şi pe 

complementaritatea acestor funcţii. Din aceste caracteristici de bază ale activităţii organizaţionale 

rezultă necesitatea schimbului de informaţii între compartimente, între indivizi, între organizaţie şi 

mediul său socio-economic. 

În comunicare existenţa barierelor poate să fie pusă în evidenţă din multiple unghiuri, 

pornind de la intersecţia fecundă a diversităţii de aspecte pe care le atinge acest fenomen atât de 

prezent în viaţa fiecăreia dintre noi. Comunicarea reprezintă un sistem deschis influenţat de foarte 

mulţi factori. Putem vorbi de bariere care ţin de sistem (referitor la nivelul de comunicare) şi de 

bariere ce ţin de proces (care sunt rezultatul interacţiunii din interiorul comunicării).  

Teers identifică următoarele bariere în comunicare: 

1. distorsiunea – mesajul suferă o alterare cuprinzând diferenţe de repertoriu între emiţător şi 

receptor, imprecizia limbajului, interpretarea eronată în receptarea mesajului; 

2. omisiunea – atunci când emiţătorul filtrează intenţionat mesajul sau când nu este capabil 

să cuprindă întregul mesaj, iar atunci când îl va transmite o va face utilizând informaţii incomplete; 

3. supraîncărcarea – receptorul trebuie să facă faţă unei abundenţe informaţionale; acest 

lucru poate conduce la dezvoltarea unui refuz faţă de activităţile care sunt prevăzute de materia 

respectivă; 

4. sincronizarea – găsirea timpului potrivit pentru comunicare este esenţială. 

Sintetizând barierele în comunicare indiferent de categoriile de persoane între care se produc 

pot fi determinate de alterarea oricărei dintre componentele comunicării (emiţător, mesaj, canal, 

receptor). Pot apare distorsiuni perceptive în comunicare când receptorul are o imagine despre sine 

nerealistă şi este lipsit de deschidere în comunicare, neputându-i înţelege pe ceilalţi în mod adecvat. 

Uneori între persoanele provenite din medii culturale variate, cu obiceiuri, valori  şi simboluri 

diferite pot apare diferenţe culturale în comunicare. Statutul prea înalt al emiţătorului în raport cu 

receptorul poate cauza o înţelegere defectuoasă a mesajului, ceea ce duce la o comunicare 

ineficientă. Persoanele cu statut mai ridicat au tendinţa de a se exprima într-un mod mai sofisticat, 

greu de înţeles pentru persoane cu nivel de şcolarizare scăzut. Trebuie să fi atenţi cum şi când 

transmitem un mesaj pentru că lungimea excesivă a canalelor de exemplu, o reţea organizaţională 

complicată duce la o comunicare lentă.  
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O comunicare eficientă poate fi întreruptă de un blocaj psihic sau de trac. Unele persoane au 

tendinţa de a judeca, de a aproba sau de a nu fi de acord cu părerile interlocutorului. Comunicarea 

poate fi stânjenită de folosirea unor etichete care în final blochează comunicarea. Folosirea unui ton 

agresiv, a unor întrebări autoritare sau recurgerea la ordine poate duce în final la blocarea 

comunicării.  

„Ciocnirea personalităţilor” poate duce la probleme în comunicare. Nu întotdeauna suntem 

capabili să acceptăm faptul că celălalt este altfel.  Să reţinem în final faptul că: 

- suntem slabi comunicatori dacă nu transmitem suficiente informaţii şi oamenii nu înţeleg 

ce spunem, dacă mesajele transmise sunt neclare, confuze, contradictorii, dacă limbajul nonverbal 

nu reflectă mesajul comunicat, dacă comunicarea este destul de dezblocată din diferite motive şi 

nimeni nu ne mai ascultă; 

- suntem buni comunicatori dacă oamenii înţeleg ce spunem, consideră mesajele clare şi 

precise şi simt că sunt ascultaţi şi înţelegem ce vor să spunem. 

„Ca să înţelegi pe cineva nu este de ajuns să-l auzi, trebuie să-l asculţi; şi nu e de ajuns să-l 

asculţi, trebuie să înţelegi ce spune; şi nu e de ajuns să afli ce spune, important e să sesizezi ce vrea 

să spună; dar de fapt şi mai important încă e să ştii ce nu spune – fiindcă intenţia adevărată e 

adesea ascunsă.” (Paul Cornea). 
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PROFESORUL – MODELATOR AL PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 

prof. ec. Maria BURSUC 

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

 

Profesorul a constituit punctul de plecare în construirea unei concepţii pedagogice despre 

învăţământ şi educaţie, cărora li s-a imprimat o puternică notă socială. 

Încercarea şcolii de a pregăti cadre pe măsura exigenţelor societăţii actuale, a impus o 

necontenită prefacere a sistemului de învăţământ, o înnoire şi îmbogăţire a profilului profesiunilor 

respective. 

Profesorul ocupă o poziţie cheie în activitatea de programare, organizare, realizare şi 

evaluare a procesului educaţional. 

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor. 

Cu toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi  păstrează 

numeroase prerogative în acest domeniu, el fiind principalul modelator al personalităţii elevilor, 

începând de la imprimarea unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor  lor 

de viaţa. 

Profesorul, trebuie să fie atât un bun specialist în domeniu, cât şi un bun educator astfel încât 

să transforme informaţia ştiinţifică în una accesibilă pentru elevi. Numai îmbinând aceste două 

calităţi, cadrele didactice îşi vor îndeplini în bune condiţii sarcina de înaltă responsabilitate şi 

onoare în formarea tinerei generaţii. 

Efectele activităţii şi personalităţii profesorului au făcut obiectul unor cercetări de 

pedagogie, psihologie pedagogică şi de sociologia educaţiei, urmărindu-se ridicarea eficienţei 

activităţii  pedagogice în general şi a profesorului în special. Sporirea funcţiei profesorului de 

confident, consilier, transmiţător al valorilor culturale, a lărgit câmpul de activitate şi a accentuat 

interdependenţele. 

Multe cercetări pedagogice analizează procesul de învăţământ, rolul şcolii şi al profesorului 

în condiţiile societăţii, influenţându-le orientarea. 

Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică privind rolul profesorului, care a îmbogăţit 

domeniul didacticii sunt: 

 Personalitatea sa; 

 Rolul şi funcţiile sale; 

 Comunicarea şi relaţiile cu elevii; 

 Pregătirea şi perfecţionarea; 

 Eficienţa activităţii sale; 

Statutul educatorului se cere şi el reconsiderat la toate treptele de învăţământ, de la educator 

până la profesor universitar. 

A reconsidera statutul cadrelor didactice înseamnă a reexamina dintr-o perspectivă nouă, a-i 

aduce îmbunătăţirile care i se impun, a revedea funcţiile acestor cadre şi poziţia lor în relaţiile lor cu 

elevii şi cu ceilalţi factori educativi, a le spori ponderea formativă în ansamblul activităţilor ce le 

desfăşoară. A revedea statutul cadrului didactic mai înseamnă a-l pune de acord cu noile obiective 

ale şcolii, cu noile date ale cercetării ştiinţifice, cu noile modalităţi de lucru în activitatea didactico - 

educativă. Noul statut al profesorului impune o pregătire mai complexă, mai largă şi mai 

temeinică, determinată şi de responsabilitatea ce îi revine şi de rolul accentuat al elevului în 

procesul propriei formări, precum şi de modernizarea tehnologiei didactice. 

Transformările importante intervenite în dezvoltarea societăţii afectează într-o măsură 

importantă şi viaţa şcolii. Cererea crescândă de educaţie, educaţie permanentă, integrarea 

învăţământului cu cercetarea şi producţia, obligă şcoala să-şi revizuiască principiile, obiectivele, 
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structura, metodologia şi stilul de lucru, pentru a răspunde adecvat exigenţelor tot mai mari pe care 

societatea i le pune în faţă. 

Obiectivele care stau în faţa şcolii contemporane, numeroase şi complexe, pot fi îndeplinite 

numai cu un personal devotat, temeinic pregătit şi înzestrat cu valoroase calităţi personale şi 

profesionale. Este subliniată cu deosebire sarcina formativă ce revine personalului didactic în 

educarea tinerei generaţii şi nu numai aceea de instruire a elevilor. Inversarea de accent de pe 

informativ pe formativ, nu poate fi realizată doar prin simpla formulare a unor deziderate elevate, 

întrucât reclamă o reconsiderare a întregului sistem de învăţământ şi în special o subliniere specială 

a locului şi rolului profesorului în acest sistem, el fiind specialistul care participă la formarea 

cadrelor pentru toate sectoarele de activitate. 

Problematica funcţiei profesorului este foarte bogată şi complexă, iar aspectele cele mai 

apropiate de munca sa didactică sunt: 

 profesorul - coordonator  al procesului didactic; 

 profesorul - diriginte; 

 pregătirea şi perfecţionarea sa. 

Didactica modernă şi teoria educaţiei, militează deopotrivă pentru creşterea rolului elevilor 

în procesul propriilor lor formări, rolul conducător al profesorului în activitatea educaţională 

rămâne un fapt real. Schimbările înregistrate până acum nu fac decât să sporească rolul activ, 

formativ, de organizator şi conducător, al profesorului în activitatea de pregătire a tinerelor generaţii 

pentru muncă şi viaţă. 

Pregătirea şi specializarea profesorului în activitatea didactică şi educativă îl îndreptăţeşte să 

devină proiectantul, organizatorul şi conducătorul principal al operei de formare a personalităţii 

elevilor. 

Profesorul, fiind cel care cunoaşte modelul de personalitate ce trebuie format într-o etapă 

dată, care înţelege mecanismul complicat al construirii personalităţii, care stăpâneşte tehnologia 

activităţii educaţionale, care posedă aptitudinile necesare conducerii unui colectiv şi priceperea 

organizării vieţii acestuia, este firesc să fie principalul specialist şi participant la opera educativă. 

Aceste calităţi îl îndreptăţesc pe profesor să fie conducătorul procesului educativ. 

Profesorul trebuie să-şi proiecteze activitatea în toate detaliile (obiective, resurse, 

tehnologie, evaluare, decizie) stabilind precis ceea ce vrea să realizeze. Proiectarea muncii didactice 

şi educative pe o perioadă mai apropiată sau mai îndelungată, presupune utilizarea unei tehnici 

pretenţioase, sprijinită pe datele cercetării ştiinţifice. 

Ca proiectant, profesorul trebuie să cunoască bine cel puţin următorii trei parametri: 

 obiectivele ce stau în faţa şcolii; 

 materia cu care va lucra elevul; 

 tehnologia specifică proceselor respective, didactice şi educative, pe care le va conduce în 

activitatea sa. 

Profesorul va căuta să afle care sunt disponibilităţile fiecărui elev, pe care va trebui să le 

pună în valoare. 

În calitate de conducătorel trebuie să creeze condiţii optime de lucru şi viaţă, să imprime un 

stil de muncă plăcut, să introducă o notă de optimism, să menţină o disciplină liber consimţită, să 

aplice principiile ştiinţifice în stabilirea regimului zilnic, a orarului de lucru, a alternării timpului de 

lucru cu cel liber, să stimuleze la muncă pe fiecare elev şi să facă din colectivul clasei un factor 

educativ. Calitatea de profesor îl obligă să exercite şi să transpună în practică, la nivelul clasei, toate 

funcţiile conducerii: organizarea; planificarea; îndrumarea; coordonarea; evaluarea; decizia. 

Ca organizator profesorul trebuie să dovedească însuşiri obiective în activitatea didactică şi 

educativă, în predarea specialităţii prin care acţionează asupra formării elevilor. Conducerea 

activităţii de învăţare, crearea motivaţiei necesare, dozarea sarcinilor şi stimularea interesului pentru 
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obiectul de învăţat pe care îl predă, evaluarea sistematică a rezultatelor obţinute şi înarmarea 

elevilor cu un stil de muncă intelectuală, constituie cerinţe de bază ale activităţii sale. 

Profesorul trebuie săfie principalul animator al vieţii colectivului, sarcina pretenţioasă, dar 

importantă şi delicată. A şti să insufle entuziasm, să inspire încredere, să mobilizeze forţele, să 

polarizeze toate energiile şi toţi factorii, să creeze o atmosferă tonică, optimistă, să producă un 

climat favorabil muncii, înseamnă să fie o personalitate puternică, să dispună de calităţi deosebite şi 

să-i cucerească pe cei cu care lucrează. 

Animator al vieţii unui colectiv de elevi poţi fi numai dacă eşti încălzit de dragoste pentru 

copii, pasionat pentru munca educativă, animat de dorinţa de a-i ajuta pe alţii, numai dacă te poţi 

transpune în situaţia altora, dacă eşti generos, capabil de sacrificiu şi de dăruire. A şti să lupţi pentru 

un scop comun, a şti să-i atragi şi pe alţii în această acţiune, a şti să perseverezi şi să obţii ceea ce 

vrei. Mai mult decât oricare altă profesiune, cea de educator impune să fii entuziast, întrucât este 

vorba de o activitate colectivă care se desfasoară cu tineri în formare, care au nevoie de entuziasm, 

de încredere în ei înşişi, în cel ce-i îndrumă şi de asemenea, încredere în viitor. 

Educatorul trebuie să ştie care sunt coordonatele unei activităţi colective reuşite, condiţiile 

antrenării membrilor unui colectiv în realizarea unui scop comun, ce fel de perspective i-ar putea 

atrage şi ce stimulente le-ar putea întreţine elanul în muncă un timp îndelungat. Aici se îmbină cel 

mai mult ştiinţa cu arta, tehnica de lucru cu talentul, experienţa cu iniţiativa, tactul cu măiestria, 

calmul cu entuziasmul, căutările cu siguranţa. 

Orice profesor este şi un creator de modele, de proiecte educaţionale, de profile, de metode 

şi procedee, un inovator. O asemenea calitate îi pretinde profesorului imaginaţie, abilitate, inovaţie 

în toate împrejurările, nu numai în cadrul lecţiilor. Orice elev este un unicat şi fiecare cere un 

anumit tratament pentru a se realiza optimal. A stabili condiţiile, tratamentul şi modalităţile prin 

care fiecare elev îşi poate pune în valoare mai bine disponibilităţile şi calităţile sale şi a obţine 

succese, înseamnă a descoperi specificul fiecăruia şi a şti să adaptezi tehnologia educaţiei acestor 

particularităţi. 

Creativitatea profesorului poate acţiona la diferite niveluri: la nivelul concepţiei de 

organizare a predării unei discipline (a specialităţii sale) la nivelul sistemului de predare prin 

originale şi eficiente forme de organizarea activităţii şi prin lecţii creatoare, la nivelul utilizării unei 

metodologii diversificate, atractive, interesante; la nivelul relaţiilor profesor - elev, spre mobilizarea 

acestuia pentru autoformare, autoinstruire şi autoeducare sub îndrumarea competentă a profesorului. 

Profesorul este creator în sensul adaptării tehnologiei de lucru la specificul fiecărui colectiv 

şi al fiecarui elev, în sensul anticipării, inventării şi proiectării de noi modele, obiective, tipologii 

sau prototipuri de metode, caractere, structuri. Contribuţia lui la perfecţionarea învăţământului şi al 

educaţiei trebuie să fie continuă, consistentă şi înnoitoare. Creativitatea profesorului se manifestă în 

toate domeniile învăţământului şi educaţiei, cuprinde şi activitatea extraşcolară. 

A construi lecţii interesante, a organiza activităţi formative variate, atractive, multiple şi 

complexe, a iniţia pe elevi în ,,tainele" specialităţii şi  a-i ajuta să-şi programeze activitatea, 

înseamnă a fi creatorul unui sistem de muncă pasionant, captivant, atrăgător. 

Implicarea profesorului în activitatea de cercetare pedagogică urmăreşte să valorifice 

potenţialul creator al unui detaşament atât de numeros şi să accelereze ritmul progresului în 

învăţământ. 

,,Într-adevăr, scrie G. de Landsheere, pare a fi în contradicţie cu orice activitate educativă 

sănătoasă ca un profesor care observă lipsuri grave să nu încerce să le localizeze sursa pentru a le 

remedia şi să nu manifeste nelinişte din cauza dificultăţilor probabile pe care aceste lipsuri le fac 

previzibile în însuşirea ulterioară a unor cunoştinţe." Practica fiecărui profesor reprezintă o 

importantă sursă de cunoaştere şi cercetare, iar valorificarea forţelor şi capacităţilor personalului 

didactic la nivelul şcolii şi a judeţului este o chestiune de organizare şi îndrumare. 
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Antrenarea cadrelor didactice în cercetarea ştiinţifică cere competenţă şi pasiune. 

Contribuţia profesorului la rezolvarea multor probleme didactice, prin cercetare ştiinţifică reprezintă 

o îndatorire profesională şi de bunaei organizare depinde într-o mare măsură progresul şcolii în care 

îşi desfăşoară munca, este un titlu de mândrie pentru fiecare educator. 

Activitatea educativă a profesorului, presupune în mod necesar finalizarea ei, adică 

sprijinirea fiecărui elev în acţiunea de calificare şi integrare în muncă. Profesorul trebuie să 

desfăşoare şi o muncă de consilier şi orientator ajutând fiecare elev să-şi aleagă corect tipul de 

studiu şi apoi profesiunea care corespunde cel mai bine profilului personalităţii sale. 

Sprijinirea elevilor în formularea proiectului lor de viitor înseamnă cunoaşterea temeinică a 

fiecăruia, dezvoltarea capacităţilor lor de autocunoaştere, furnizarea unor informaţii profesionale, 

sistematice şi selective, familiarizarea fiecarui elev cu criteriile unei alegeri raţionale şi mai ales 

sensibilizarea lor pentru nevoile forţei de muncă. A le conştientiza cerinţele economice-sociale şi a-i 

ajuta să ţină seama de ele în alegerea profesiunii, înseamnă a face o orientare raţională, pusă în 

serviciul intereselor comune. 

Orice profesor poate şi trebuie să dezvolte interesele, aptitudinile şi talentele elevilor, 

ajutându-i să-şi valorifice la maximum aptitudinile. Conducerea elevului de-a lungul anilor în 

şcoală, astfel încât să se realizeze pe deplin, este cea mai autentică probă a unei acţiuni pedagogice 

reuşite. Modelând personalitatea fiecărui elev, profesorul este preocupat să descopere direcţia 

optimă de dezvoltare a acestuia şi de stimulare a capacităţilor necesare împlinirii sale. El devine 

astfel specialistul care acordă şi o calificată asistenţă psihopedagogică indispensabilă dezvoltării 

multilaterale a fiecărui elev. Ajutând fiecare elev să îşi aleagă tipul de studii şi apoi profesiunea care 

corespunde cel mai bine personalităţii sale, profesorul rezolvă nu numai problema orientării 

profesionale, ci şi pe aceea a integrării cu succes a absolvenţilor în viaţa profesională ulterioară, este 

atent la îmbinarea pregătirii teoretice cu cea practică. 

Profesorul îşi afirmă cu adevarat funcţia de consilier, fiind un permanent îndrumător al 

dezvoltării acestora, mulţi elevi se recunosc ca fiind opera profesorului lor, atât în ceea ce priveşte 

profesiunea aleasă, cât şi în ceea ce priveşte caracterul şi atitudinea lor în faţa vieţii. 

Spre rolurile de orientator, consilier si confident al elevilor, trebuie să tindă fiecare 

profesor. Profesorul este capabil să evalueze continuu, obiectiv şi eficient, atât rezultatele elevilor, 

cât şi pe cele ale propriei munci. Aprecierea rezultatelor activităţii educaţionale, constituie o verigă 

obligatorie a structurii actului pedagogic. Fără exersarea ei, profesorul nu poate aplica principiile 

educative şi nu îşi poate corecta şi adecva propria activitate la cerinţele specifice situaţiei. 

Evaluarea rezultatelor înseamnă a dispune de un sistem de probe, a le putea interpreta, a 

raporta rezultatele unor criterii de referinţă stabile şi obiective şi a trage concluzii valabile, care să 

ducă la îmbunătăţirea ulterioară a activităţii. Evaluareapresupune urmărirea sistematică a eficienţei 

fiecărei acţiuni, raportarea ei la obiectivul proiectat şi înregistrarea progresului pe care elevii îl 

realizează într-un anumit sector, de la o etapă la alta. Profesorul urmăreşte în comportamentul 

elevilor tot ceea ce poate servi la stimularea lor, la dezvoltarea dorinţei de autoperfecţionare şi de 

creştere a capacităţii lor de autoevaluare. El va descifra deficienţele constatate, cauzele acestora, 

insuficienţa propriei activităţi şi modalităţile de cercetare a tuturor acestora.  

Evaluarea presupune tact, apropiere şi întelegere, dar şi intransigenţă, exigenţă ridicată, 

pentru asigurarea calităţilor necesare, atât în munca didactică, cât şi în cea educativă. Un educator 

trebuie să fie un bun "metrolog" pentru a da rezultatelor şcolare consistenţă şi eficienţă, precizie şi 

exactitate. 

Evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor legate de specialitatea pe care o 

predă, ca şi a abilităţilor, intereselor, atitudinilor şi trăsăturilor caracteriale ale elevilor, are o 

importanţă educativă deosebită, deoarece poate deveni sursa unei motivaţii susţinute. 
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Elevii apreciază şi îi clasifică pe profesori şi după sistemul de evaluare al acestora. Actul de 

evaluare trebuie să primească o notă mai tehnică şi mai obiectivă pentru a spori valoarea ştiinţifică a 

intregii activităţi pedagogice. 

Orice profesor desfăşoară o activitate în afara şcolii. În relaţiile cu membrii familiilor 

elevilor, profesorul poate îndeplini, atât funcţia de îndrumător al acestora, în vederea orientării 

eficiente a elevilor, cât şi de coordonator al influenţei familiei şi a altor factori din mediul lor de 

viaţă, în direcţia formării multilaterale a personalităţii tânărului, ca viitor cetăţean. 

Profesorul îi poate influenţa pozitiv atât pe tineri, cât şi pe adulţi, prin organizarea şi 

îndrumarea diferitelor forme de activitate: conferinţe, dezbateri, serii de întrebări şi răspunsuri, 

audiţii şi vizionări în colectiv urmate de comentarii, organizate la casele corpului didactic, cluburi, 

biblioteci, muzee, case de lectură şi de creaţie. 

Stimularea intereselor şi a talentelor ca şi încurajare de orice gen a creaţiilor, trebuie să 

caracterizeze întreaga activitate a profesorului, dovedindu-şi astfel angajarea şi responsabilitatea 

faţă de colectivitate. 

Implicarea profesorului în diferite activităţi cultural-educative şi politico-ideologice 

constituie o dovadă a înţelegerii superioare a rolului său social, acţionând ca un agent al 

transformărilor sociale.  

Profesorul - diriginte 

Munca educativă cu un colectiv de elevieste greu de conceput fără prezenţa unui îndrumător 

capabil să organizeze, conducă şi să coordoneze ansamblul influenţelor ce se exercită asupra 

membrilor grupului. 

Activitatea de predare a fiecărui profesor presupune integrarea contribuţiei sale, armonizarea 

ei cu a celorlalţi colegi şi mai ales orientarea şi adecvarea ei la modelul de personalitate pe care 

vrem să-l realizăm. Un asemenea rol îi revine dirigintelui. 

În ansamblul profesorului didactic se impune şi examinarea activităţii dirigintelui, acesta 

fiind promotorul formării şi dezvoltării personalităţii elevilor. 

Funcţia de diriginte îi sporeşte profesorului responsabilitatea, îi amplifică rolul şi îl aşează 

într-un anumit raport cu toţi ceilalţi factori educativi. Această funcţie îl apropie de elevi şi îi 

lărgeşte simţitor sfera de influenţă, adăugând la predarea specialităţii şi rolul de coordonator al 

întregii activităţi a clasei sale. Dirigintelui îi revine sarcina de a urmări climatul de muncă al clasei, 

interesul şi emulaţia elevilor pentru învăţătură, aria lor de informare, stilul de muncă, eficienţa 

activităţilor colective şi mai ales progresul fiecărui elev la fiecare obiect de învăţământ şi de la o 

etapă la alta. 

Contribuţia dirigintelui este hotărâtoare prin modul în care ştie să organizeze şi să stimuleze 

dorinţa şi ambiţia elevilor de a-şi îndeplini cu simţ de răspundere toate obligaţiile şcolare. A le 

insufla conştiinţa datoriei şi autocontrolul înseamnă a-i ajuta să-şi înţeleagă corect statutul de şcolar 

şi să dobândească un comportament adecvat. învăţându-i cum să-nveţe, cum să-şi organizeze 

munca, cum să-şi formeze priceperi, deprinderi şi atitudini corespunzatoare în activitatea de 

instruire, dirigintele îi ajută de fapt să se integreze cu succes în colectivul şcolar şi să-şi găsească 

drumul propriu al auto-realizării şi al auto-formării. 

Legătura pe care dirigintele o menţine cu ceilalţi profesori şi cu ceilalţi factori educativi, 

prin comparaţia clasei sale cu celelalte clase şi mai ales prin raportarea rezultatelor la obiectivele 

stabilite pe şcoală, acesta devine îndrumătorul real al adevăratei formări şi dezvoltări al elevilor 

îmbinând calitatea de profesor cu cea de educator. 

Îi ajută pe elevi sâ înţeleagă corect faptul că instruirea reprezintă principala cale de 

dezvoltare multilaterală, îi ajută să se maturizeze şi să-şi conştientizeze principalele îndatoriri 

şcolare. 

Dirigintele este preocupat să-şi pună clasa în legătură cu mediul social, cu viaţa şi cu 

problemele ei. Frumuseţea relaţiilor cu ceilalţi, utilizarea timpului liber, bucuria de a trăi, nevoia de 
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a cunoaşte, grija pentru păstrarea mediului natural, lupta pentru pace, prietenia şi solidaritatea cu 

tineretul înaintat şi alte aspecte ale pregătirii elevilor pentru viaţa socială, se înscriu de asemenea 

printre obiectivele principale ale muncii educative a dirigintelui la orice clasă. Conştiinţa politico-

morală a elevilor va forma nucleul în jurul căruia trebuie să se structureze principalele preocupări 

ale fiecărui tânăr, a-l ajuta să vadă însemnând a-l orienta. 

Oricediriginteurmăreşte realizarea unor obiective concrete cum sunt:  

 studierea şi cunoaşterea personalităţii elevilor; 

 organizarea şi educarea colectivului de elevi; 

 asigurarea succesului la învăţătură al tuturor elevilor şi întărirea disciplinei; 

 formarea şi dezvoltarea profilului moral al fiecăruia; 

 orientarea şcolară şi profesională a tuturor elevilor clasei; 

 organizarea timpului liber al elevilor; 

 coordonarea eforturilor educative ale tuturor profesorilor clasei şi asigurarea unităţii de cerinţe si 

de acţiune. 

Dirigintele, în calitatea de coordonator al influenţelor exercitate asupra clasei sale, aduce 

la cunoştinţă celor interesaţi, atât planul de măsuri stabilite, cât şi rezultatele obţinute pe diferite 

linii de acţiune:  

 cunoaşterea elevilor;  

 rezultatele la învăţătură;  

 aptitudini deosebite;  

 măsurile educative întreprinse. 

Consiliul clasei poate sugera şi urmări aplicarea unor măsuri diferenţiate pentru remedierea 

unor neajunsuri, sau pentru consolidarea unor tendinţe pozitive înregistrate în conduita colectivului 

de elevi. Numai o activitate colectivă, condusă şi îndrumată cu grijă, poate cuprinde şi satisface 

obiectivele complexe ale muncii educative puse în faţa colectivului. 

Activitatea extraşcolară a dirigintelui vine să lămurească şi să adâncească unele preocupări 

ale şcolii, consolidând cunoştinţele, priceperile şi deprinderile şi stimulând interesele, înclinaţiile şi 

aptitudinile elevilor. 

Activitatea practică va cuprinde un sistem de acţiuni educative, organizate în funcţie de 

nivelul de dezvoltare al elevilor clasei, de preocupările şi problemele care-i frământă la un moment 

dat, de faptele de viaţă care-i mobilizează şi interesează.  

Astfel de acţiuni sunt: 

 organizarea unor întâlniri şi discuţii cu personalităţi culturale şi ştiinţifice;  

 vizite în instituţii culturale, muzee, expoziţii de artă, spre a le oferi elevilor posibilitatea de a 

cunoaşte concret sensul unei munci desfăşurată cu pasiune; 

 dezbaterea unor fapte de viaţă, cunoscute de elevi pentru a le influenţa opiniile; 

 participarea la acţiuni şi evenimente importante care să consolideze deprinderi de muncă şi 

opţiuni şcolare şi profesionale. 

Concluziile desprinse din aceste cercetări au îmbogăţit tabloul caracteristicilor educatorilor, 

au sporit caracterul ştiinţific al unor recomandări pedagogice, au fundamentat unele observaţii şi 

date acumulate în timp şi au conferit un caracter ştiinţific deciziilor privind organizarea şi 

conducerea procesului de învăţământ. 

 

Bibliografie: 
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IMPORTANŢA COMUNICĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 

profesor Irina Chaşcec  

Liceul Tehnologic Al.Filipaşcu Petrova, Jud. Maramures 

 

Indiferent de definiţii, important este faptul că de-a lungul anilor comunicarea a fost şi este 

 tratată ca un element fundamental al existenţei umane. Comunicarea este esenţială, pentru viaţa 

personală şi socială a individului, fără comunicare nu putem exista într-o colectivitate întrucât este 

în firea oamenilor ca atunci când se întâlnesc să schimbe impresii, să comunice. Fără comunicare 

oamenii îşi pierd interesul faţă de activităţile în comun. O societate  se constituie şi se menţine 

datorită şi prin intermediul numeroaselor procese şi reţele de comunicare. 

Comunicarea conţine un mare potenţial educativ care se traduce în transmiterea de 

cunoştinţe, în autoreglarea activităţii intelectuale. Între comunicare şi educaţie există un strâns 

raport de interdependenţă. În meseria de dascăl comunicarea este esenţială. 

Comunicarea educaţională sau pedagogică este cea care mijloceşte fenomenul educaţional în 

ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicaţi. Comunicarea 

didactică este baza procesului de predare-învătare-evaluare a cunostinţelor în cadrulinstituţionalizat 

al şcolii şi între parteneri cu roluri determinate: profesor, elevi. 

În şcoală se formează viitorul cetăţean, iar ceea ce dobândeşte, vede şi învaţă copilul în anii 

de şcoală îi va rămâne întipărit în minte toată viaţa. Prima cheie pusă în discuţie în legătura dintre 

elev şi educator este comunicarea. A fi profesor înseamnă nu doar a dispune de cunoştinţe ştiinţifice 

despecialitate, ci a avea şi capacitatea de a le transpune didactic.Este important ca în comunicarea 

cu elevul, profesorul să respecte câteva condiţii:să utilizeze un limbaj accesibil elevilor, să transmită 

mesaje clare, care să nu poată fi interpretate, să manifeste încredere faţă de elev, în măsura 

posibilităţilor să comunice cu toţi elevii acordându-le atenţie., să antreneze, să stimuleze elevul în a-

şi exprima opiniile, indiferent că sunt sau nu corecte şi cel mai important, să obţină feed-back. 

În situaţiile şcolare de instruire, sursele comunicării pot fi: mesajul didactic şi educaţional al 

profesorului, manualul şcolar, reviste, cărți, atlase, hărţi, materiale didactice, filme si diafilme 

didactice, video-text, videodisc, lecţii televizate sau radio-difuzate etc. 

Profesorul trebuie să ştie să asculte. Elevul conştientizează dacă partenerul lui de 

comunicare doar pare că-l ascultă şi atunci refuză să mai comunice. În relaţia de comunicare, 

profesorul trebuie să creeze o situaţie favorabilă exprimării elevului care să nu se simtă judecat sau 

manipulat prin întrebări. A şti să asculţi este o ştiinţă. Din ce în ce mai mult observăm în relaţiile cu 

ceilalţi că foarte puţini oameni ştiu să asculte. Chiar dacă dau această impresie, tot limbajul trupului 

lor atestă că de fapt informaţia nu ajunge la ei.Absenţa comunicării rezultă şi din absenţa ascultării 

reale a interlocutorului. 

În comunicarea didactică trebuie să fim concişi, precişi şi expresivi,în acelaşi timp pentru a 

facilita transferul, dar şi înţelegerea mesajului transmis. Toate informaţiile pe care le transmitem 

trebuie adaptate scopuluişi obiectivelor didactice, precum şi nivelului intelectual al elevilor. 

În comunicarea dintre profesor şi elevo importanţă deosebită îl are limbajul 

trupului,comunicarea nonverbală, care trebuie să fie în concordanţă cu mesajele verbale.Ştim că din 

informaţiile transmise 38% sunt paraverbale, iar  55% sunt nonverbale. 

Când ceea ce spunem nu este în concordanţă cu ceea ce facem, elevul va crede ceea ce vede, 

adică semnalele nonverbale ale corpului nostru. Contactul vizual este deosebit de important. 

Este esenţial să privim elevul în timp ce acesta comunică cu noi. Astfel, va vedea că-l 

ascultăm. 

Însă de multe ori, mai ales în cazul persoanelor timide , o privire prea insistentă, poate 

inhiba. Cele trei tipuri de comunicare (verbală, nonverbală şi paraverbală) pot aduce succesul unei 
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relaţii didactice.Blocarea comunicării prin relaţii reci, conduce la scăderea randamentului 

comunicării şi, implicit, al celui şcolar. 

Evident că ideal, aşa ar trebui să se desfăşoare comunicarea între elev şi educator. Dar, 

profesorul este om, este supus unui cumul de factori care acţionează asupra lui, generând stres şi 

atunci acest lucru se reflectă în relaţia lui cu elevul. Comunicarea devine, de multe ori ineficientă. 

Informaţiile nu sunt receptate de elev sau sunt recepţionate greşit, elevul se simte neimportant, 

inutil. 

Sistemul actual de învăţământ se confruntă cu mari carenţe şi una dintre ele este , cred, 

comunicarea ineficientă între părinţi-elevi, elevi-elevi, elevi-profesori, profesori-părinţi, profesori-

minister.Din păcate, în mileniul III, noi oamenii, nu mai ştim să comunicăm unii cu alţii. 

Consider că, dacă acordăm cu toţii o mai mare atenţie relaţiilor de comunicare dintre noi, 

ascultându-l cu adevărat pe interlocutor, recepţionând cu adevărat ceea ce ni se comunică, 

colaborând, putem crea, la nivel familial, de grup, sau la locul de muncă o lume mai bună. 
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COORDONAREA PROCESULUI DE SCHIMBARE ȘI INOVARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMANT 

 

Inspector școlar pentru managementul resurselor umane 

prof. Alexandra Chirilă 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

 

A schimba înseamnă a înlocui ceva cu altceva, pe cineva cu altcineva. Schimbăm, adesea, 

obiecte, schimbăm impresii şi opinii, uneori ne schimbăm prietenii şi colegii, însă mai rar 

schimbăm anumite obiceiuri şi comportamente.  Schimbarea este, deci, acţiunea de a schimba ceva 

sau pe cineva (lucru mai dificil!), o modificare, o transformare care se produce asupra unui obiect, 

eveniment, fenomen, activitate, instituţie, persoană sau grup de persoane. 

În învăţământ, ca şi în alte domenii, schimbarea este asociată cu înnoirea (unei idei 

pedagogice, a conţinuturilor învăţământului sau a strategiilor de instruire, a sistemului de 

învăţământ etc). Noul poate fi o invenţie (atunci când îmbracă forma unei creaţii originale) sau o 

inovaţie (când se aplică ceva deja cunoscut de alţii, în altă instituţie sau în altă ţară). Se observă că 

societatea (ea însăşi în schimbare şi transformare) pune în faţa învăţământului probleme şi cerinţe 

noi, privind pregătirea resurselor umane, nivelul de instruire şi cultură al populaţiei, normele de 

conduită, aspiraţiile etc. În acelaşi timp, ca urmare a noilor achiziţii din domeniul ştiinţei şi culturii, 

al cunoaşterii umane în general, şcoala de toate gradele este pusă în situaţia de a-şi reconsidera, 

periodic, conţinuturile instruirii, sistemul de valori cu care operează. 

Adesea, această avalanşă de solicitări pune şcoala în încurcătură, pe de o parte, datorită 

dificultăţilor ei structurale şi funcţionale de adaptare, iar pe de altă parte, datorită consecventei 

rezistenţe la schimbări a personalului didactic, căruia schimbările îi produc numeroase spaime şi 

sentimentul insecurităţii profesionale. Cercetarea pedagogică provoacă, şi ea, un sentiment de 

neîncredere faţă de schimbările pe care le propune educatorilor din învăţământ, îndeosebi în 

domeniul strategiilor didactice, deoarece acestea sunt mai complexe şi reclamă un volum mai mare 

de muncă pentru pregătirea lecţiilor. 

Schimbările produse în sistemul educaţiei naţionale din România vizează şi alte subsisteme 

ale sistemului educaţiei permanente. Şcoala însă, ca element fundamental al educaţiei 

instituţionalizate, este cea mai dinamică, reforma ei aflându-se în plin proces de desfăşurare, fără a-i 

putea stabili un orizont limită.  În aceste condiţii, conducerea învăţământului (la nivel de sistem, 

subsistem sau instituţie şcolară) are o dublă misiune: 

 pe de o parte să recepteze influenţele exterioare sistemului de învăţământ, să le selecţioneze şi 

să le prelucreze din punct de vedere pedagogic, căutând să adapteze sistemul (în ansamblu şi pe 

domenii) acestor solicitări, fără şocuri şi fără discontinuităţi. Conducătorii din învăţământ, la toate 

nivelurile, trebuie nu doar să accepte schimbarea, ci s-o anticipeze, s-o planifice, s-o conducă şi s-o 

evalueze; 

 pe de altă parte, să favorizeze cunoaşterea consecinţelor schimbării în mediul şcolar intensiv, 

cele produse de cercetarea psihopedagogică şi să formuleze acele noi cerinţe ale şcolii faţă de 

factorii exteriori, care-i permit o dezvoltare armonioasă şi o perfecţionare continuă. 

Schimbările din educaţie şi învăţământ se produc sub influenţa mai multor factori. Aceştia 

pot fi interni şi/sau externi, În categoria factorilor externi includem: 

 idealul social, care induce schimbări în domeniul idealului educativ şi al filozofiei educaţiei; 

 piaţa muncii (deosebit de dinamică în perioadele de tranziţie şi cu impact puternic asupra 

reţelei instituţiilor de învăţământ, nomenclatorului de profesii şi specializări); 

 noile tehnologii şi, cu deosebire, cele denumite de vârf  a căror reflectare în curriculum-ul 

şcolar se face încet, dar sigur; 
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 marile probleme ale lumii contemporane cu efecte directe asupra sistemului de valori învăţate 

în şcoală, ca şi a învăţării însăşi (accentul urmând să se deplaseze de la învăţarea tradiţională la cea 

creativă, inovatoare şi anticipativă); 

 accesul la informaţie ceea ce permite utilizarea aproape instantanee în învăţământ a datelor şi 

informaţiilor, fapt care obligă la proiectarea unor programe analitice flexibile, la abordări inter, pluri şi 

transdisciplinare a conţinuturilor instruirii, ca şi la o selecţie mai riguroasă a conţinuturilor de învăţat. 

La şirul influenţelor exercitate de factorii externi se mai poate adăuga una: incapacitatea 

şcolii de a-şi mai pregăti elevii pentru durata vieţii active şi nevoia învăţării continue printr-un 

sistem de forme instituţionalizate, complementare şcolii, pe baza principiului educaţiei permanente. 

Cercetarea ştiinţifică psihopedagogică are un rol aparte în producerea schimbărilor şi poate fi 

socotită atât ca un factor exterior sistemului de învăţământ, cât şi ca un element component al 

acestuia. Specificitatea rolului cercetării psihopedagogice şi de sociologie a educaţiei decurge din 

faptul că problematica abordată este constituită şi pe baza analizei factorilor externi menţionaţi, dar 

şi prin analiza practicii şcolare şi a modului de funcţionare a sistemului de învăţământ naţional. Ea 

este exterioară sistemului atunci când se desfăşoară în instituţii de cercetare şi interioară când are 

loc în cadrul instituţiilor de învăţământ. Cercetarea le oferă soluţii factorilor de decizie (minister, 

inspectorate şcolare), precum şi beneficiarilor (şcoli de diferite grade, tipuri şi profiluri).  

Ca factori interni pot fi consideraţi: 

 reacţia de adaptare la solicitările mediului exterior celui şcolar şi ale mediului şcolar însuşi 

(deoarece şi elevii induc anumite schimbări în domeniul conţinuturilor învăţării, al formelor şi 

metodelor de instruire şi de evaluare); 

 nevoile de schimbare ale sistemului şi procesului de învăţământ (rezultat al experienţei 

obţinute din confruntarea personalului didactic cu practica şcolară), pentru a optimiza eforturile şi 

utilizarea resurselor disponibile, în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

 resursele de creativitate ale personalului didactic şi didactic auxiliar, care adaugă continuu noi 

elemente inovaţiei, la nivel de instituţie, subsistem sau sistem de învăţământ; 

 managementul strategic, tactic şi operaţional, prin intermediul căruia se asigură implementarea 

inovaţiilor validate prin cercetări şi experimentări în unităţi de învăţământ pilot şi a reformelor şcolare, 

se stimulează producerea de noi invenţii şi se creează condiţia pentru aplicarea lor. 

Factori, cu dublu rol  în domeniul schimbărilor din învăţământ sunt: 

 Cadrul legislativ-normativ care poate lăsa loc iniţiativei creatoare a personalului didactic de 

conducere şi predare sau, dimpotrivă, îl poate încorseta prin reglementări rigide care-l obligă la 

acţiuni standard", cum ar fi, de exemplu, un anumit tip de proiectare didactică sau utilizarea numai 

a unor mijloace de învăţământ: tipizate, manuale unice etc. 

 Condiţiile materiale şi organizatorice existente în instituţiile de învăţământ îşi pun şi ele amprenta 

asupra proceselor de schimbare. Când baza didactico-materială este corespunzătoare iar organizarea 

flexibilă, personalul didactic dispune de un anumit confort psihic, se creează premise pentru schimbul 

de opinii între membrii colectivului instituţiei de învăţământ, ca şi pentru cercetarea unor fenomene şi 

procese instructiv-educative. În caz contrar, personalul este „presat" de timp şi obligat să-şi creeze 

singur un minimum de dotări care să-i asigure reuşita demersurilor întreprinse, nemaiavând nici timp şi 

nici disponibilitatea psihică necesară pentru reflecţie şi pentru schimbare. 

 Climatul şcolar joacă, la rândul lui, un rol deosebit în stimularea sau blocarea schimbării. 

Relaţiile dintre membrii colectivului didactic dintr-o instituţie de învăţământ, dintre profesori şi 

directori, stilul de conducere, atmosfera generală din şcoală influenţează, în bine sau în rău, 

atitudinea personalului faţă de schimbare. 

 Motivaţia poate fi, de asemenea, un imbold pentru schimbare şi pentru cercetare sau, 

dimpotrivă, un factor inhibant, atunci când este slabă (datorită absenţei stimulentelor morale şi 

materiale, de exemplu) sau lipseşte cu desăvârşire. 
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Rezistenţa la schimbări în instituţiile de învăţământ este produsă, de regulă, de: 

 - imobilismul structurilor organizatorice; 

 deficienţele existente în sistemul de informare cu privire la conţinutul şi scopul schimbărilor 

preconizate; 

 starea de incertitudine produsă în rândul personalului didactic de schimbările insuficient 

experimentate sau care n-au fost validate de practica şcolară; 

 managementul defectuos, constând, în special, în incapacitatea de a explica rostul 

schimbărilor preconizate şi de a organiza corespunzător aplicarea acestor schimbări, de a găsi 

pârghii motivaţionale adecvate şi de a-şi asuma răspunderi. 

Conducerea proceselor de schimbare 

Dacă până nu demult se considera că un bun conducător este acela care are capacitatea de „a 

fi în pas cu vremea", adică de a se adapta cu uşurinţă la schimbări, în zilele noastre acestui atribut i 

se adaugă altele două, şi anume: planificarea şi conducerea schimbării. Ca să o planifici trebuie, 

desigur, să o anticipezi, deci să ai un pronunţat spirit de prevedere. Tocmai din acest motiv (al 

anticipării unor schimbări cu efecte favorabile asupra sistemului, anumitor domenii ale lui şi asupra 

instituţiilor care-l compun), conducerea strategică proiectată la nivelurile de vârf ale ierarhiei 

şcolare ar trebui să se bazeze pe studii temeinice de prognoză care să prefigureze: 

 evoluţia probabilă a societăţii româneşti contemporane, în contextul geopolitic al zonei 

geografice în care ne aflăm; 

 evoluţia sau tendinţele de evoluţie a sistemelor de învăţământ din alte ţări (ca urmare a 

integrării noastre în structurile europene şi euroatlantice); 

 impactul cunoaşterii ştiinţifice contemporane şi a celei din deceniile următoare asupra 

educaţiei şi învăţământului; 

 impactul marilor probleme ale lumii contemporane asupra sistemelor de educaţie, a proceselor 

de formare iniţială şi pe parcurs a generaţiilor viitoare. 

În limite, evident, mai reduse, cu un grad de probabilitate mai înalt, ar trebui făcute 

asemenea studii şi în profil teritorial (de inspectoratele şcolare) şi la nivelul fiecărei instituţii de 

învăţământ. Orice inspectorat şcolar ar trebui să fie preocupat de o seamă de evoluţii şi tendinţe 

referitoare la: 

 natalitate; 

 gradul de ocupare a forţei de muncă pe domenii  

 programele de investiţii; 

 structura şi dinamica pieţei muncii etc. 

Numai pe baza datelor furnizate de astfel de studii (realizate, desigur, cu instituţii 

specializate şi cu experţi) se vor putea stabili cu rigurozitate ştiinţifică crescută: 

 fluxurile şcolare; 

 mărimea reţelei şcolare şi tipurile de instituţii ce o compun; 

 nevoile de personal (didactic, auxiliar, tehnic, economic şi administrativ);  

 programele de pregătire  şi  perfecţionare  (în profil  teritorial)  a personalului; 

 elementele de fundamentare pentru elaborarea nomenclatoarelor de meserii şi specializări, 

planurilor de învăţământ şi programelor analitice; 

 programele de investiţii şcolare şi de dotări cu mobilier şi mijloace de învăţământ. 

Şi la nivelul instituţiilor de învăţământ conducerea poate fi „vizionară", bazată pe 

anticiparea sau planificarea unor schimbări cu efecte benefice pentru instituţia de învăţământ 

respectivă. La acest nivel, pe baza cunoaşterii schimbărilor preconizate de eşaloanele superioare, 

conducătorii vizionari vor pregăti schimbarea (material, organizatoric şi din punct de vedere 

psihologic) şi vor genera ei înşişi schimbările considerate ca oportune, în conformitate cu misiunea 

şi cu specificul instituţiei de învăţământ. 



77 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

În acest scop, conducătorii instituţiilor de învăţământ se vor îngriji de: 

 informarea personalului în legătură cu schimbările preconizate de eşaloanele superioare sau 

de ei înşişi, argumentându-le şi prezentând avantajele şi limitele acestora; 

 organizarea cooperării celor ce urmează să experimenteze şi să implementeze schimbările 

respective; 

 asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare; 

 stimularea materială şi morală a celor ce se evidenţiază în acţiunea de promovare a noului; 

  evaluarea rezultatelor obţinute şi introducerea corecţiilor necesare. Se consideră că       

favorizează schimbările acei conducători care: 

 manifestă receptivitate faţă de propunerile colaboratorilor şi ale subalternilor; 

 încurajează schimbul de păreri şi nu consideră că le este lezată autoritatea când acceptă păreri 

diferite de ale lor; 

 acceptă criticile constructive; 

 manifestă încredere faţă de colaboratori şi subalterni; 

 nu au prejudecăţi faţă de ideile novatoare, faţă de cei ce le emit;  

 sunt ei înşişi preocupaţi de promovarea noului şi acordă timpul şi atenţia cuvenite analizei 

problemelor generatoare de schimbări înnoitoare. 

Conducerea schimbărilor este un proces care se realizează etapizat, după cum urmează: 

 Definirea problemei care necesită introducerea unor schimbări şi elaborarea obiectivelor 

urmărite; 

 Culegerea, analiza şi prelucrarea (calitativă şi cantitativă) a datelor şi informaţiilor necesare 

rezolvării problemei; 

 Elaborarea soluţiilor (variante) şi alegerea celei mai avantajoase dintre acestea sau a celei mai 

puţin dezavantajoase; 

 Prezentarea schimbării preconizate în faţa celor care urmează să o aplice; argumentarea şi 

motivarea; înregistrarea eventualelor observaţii şi propuneri; 

 Proiectarea schimbării şi a programului de aplicare a ei; 

 Aplicarea (implementarea) schimbării şi urmărirea efectelor acesteia; 

 Controlul, evaluarea şi corectarea (ameliorarea). 

 Totodată, managementul la oricare dintre nivelurile sistemului de învăţământ, ca şi la nivelul 

procesului, ar trebui să dobândească o nouă funcţie, aceea referitoare la planificarea, pregătirea, 

implementarea şi conducerea schimbărilor, având ca scop: 

 - adaptarea continuă a învăţământului la realităţile vieţii; 

 armonizarea schimbărilor preconizate cu activităţile „normale", obişnuite ale organizaţiilor 

şcolare; 

 inovarea structurilor, conţinuturilor, formelor de organizare, tehnologiilor de instruire şi a 

mijloacelor de învăţământ, în consens cu noile evoluţii din ştiinţă şi tehnologie, din lumea muncii şi 

a profesiilor; 

 asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare schimbărilor preconizate; 

 - schimbarea mentalităţii educatorilor, a elevilor şi a părinţilor acestora, cu privire la nevoia 

de schimbare; 

 - ajutorarea membrilor organizaţiilor şcolare să facă față schimbării.  

Managementul schimbării devine, astfel, un element esenţial şi dinamic al managementului 

sistemului şi procesului de învăţământ, fie că schimbarea se produce din interiorul sistemului, ca 

efect al unei conduceri inovatoare, fie că ea este cerută (impusă) din afara sistemului de învăţământ 

(cazul reformelor şcolare care determină şi reforme ale învăţământului). 
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ROLUL ORDONARII CONSTRUCTIVE A VALORILOR ȘI COMUNICARII 

ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL 

 

prof. dr. Chiriliuc Liliana Angelica, 

Şcoala Gimnazială Burla 

 

 

Managementul educaţional ca şi concepție integrativă, desemnează disciplina, arta și tehnica 

de a planifica, organiza, conduce și controla în scopul producerii de valori sociale, pregătirii 

resurselor umane; de a modela și forma personalități potrivit unor finalități solicitate de societate, 

părinți, elevi și acceptate de individ.   

Managementul educațional reprezintă o atitudine, o metodologie de acțiune orientată spre 

obținerea succesului prin abordare globală, optimă, strategică, a activității de educație, cuprinzând 

un ansamblu de principii și funcții, de norme și metode de conducere prin care se asigură 

îndeplinirea obiectivelor sistemului educațional (în ansamblu sau la nivelul elementelor 

componente). 

Așteptările sunt subiective, determinate de perceperea clienților, de valorile lor, de asocierea 

cu punerea cunoștințelor în practică sau felul în care produsul educațional iese în întâmpinarea 

nevoilor beneficiarilor. 

Managementul educațional poate fi analizat din următoarele ipostaze: acțional, operațional, 

practic, procesual, teoretic, global, general, strategic, științific. 

Managementul educațional în manieră interdisciplinară și si stematică, se axează pe 

abordarea evenimentelor ce intervin în decizia unei activități pedagogice și în gestionarea  

programului educativ. Accentul cade pe schimbare și flexibilitatea în fața schimbării, pe respectarea 

principiilor de calitate și eficiență, abordarea creativă și pozitivă a soluționării situațiilor. 

Relațiile educaționale se raportează la activități și acțiuni bazate pe informare, nou, 

cunoaștere, comunicare, iar participarea trebuie să aibă în vedere motivația, respectul, colaborare, 

cooperarea, logică și afectivitate. 

Pentru a obține performanță, stilul de conducere trebuie șă fie flexibil și dinamic, să 

promoveze valorile societății deoarece într-o societate în continuă schimbare învățarea este continuă 

pe tot parcursul carierei. Un bun manager se adaptează la ce apare nou, concepe programe de 

formare, proiectează și organizează programe, ușurează și asigură accesul la procesul de învățare, 

evaluează deprinderi, priceperi exersate, competențe ale celor formați. 
Comunicarea este prezentă în tot ce facem în viaţă Niciun fel de activitate, de la banalele 

activităţi ale rutinei cotidiene şi până la cele mai complexe activităţi desfăşurate la nivelul 

organizaţiilor, societăţilor sau culturilor, nu mai pot fi imaginate în afara procesului de 

comunicare.Comunicarea este vitală șă putem trăi, desfășura activitatea sub diverse munci, pentru a 

ne cizela. În fond este vorba despre autocunoaștere, de o atentă și fină cunoaștere psihologică a 

interlocutorului sau interlocutorilor pentru a adopta un stil propriu adaptat persoanei cu care 

dialogăm. Contează într/o comunicare eficientă cum sunt recpționate mesajele. 

Managementul constă, înainte de toate, în realizarea, prin comunicare, a unui proces de 

influenţare interpersonală exercitat într-o situaţie anumită în scopul realizării anumitorr obiective. A 

conduce o instituţie înseamnă a comunica, a transmite informații, idei, sentimente, decizii celor din 

grup şi posibilitatea realizarea de feed-back. 

Comunicarea managerială reprezintă o formă a comunicării interumane, un instrument de 

conducere cu ajutorul căruia managerul îşi poate exercită atribuţiile.Comunicarea didactică, 

formală, informală sau nonformală poate fi definită ca un schimb de mesaje, cu conţinut specific, 

între cine conduce cadre didactice şi elevi Tehnica eficientă de comunicare, constă în selectarea, 
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găsirea și aplicare mijloacelor adecvate disponibile în stabilirea unor relații bune de colaborare cu 

colectivul pedagogic și colectivul de elevi. Astfel se dezvoltă influența pozitivă a comunicării care 

ridică nivelul educației în cadrul instituției și în afara ei. Comunicarea instituțională, în funcție de 

necesități și exigențe, formează acel sistem al valorilor educaționale prin care managerul școlar, 

unitatea de învățământ și societatea, activând pe principii de transparență, corectitudine și criterii de 

concurență (sistemul economiei de piață bazat pe cerere și ofertă) promovează individul ca 

personalitate a societății și orientează elevii, personalul didactic și nedidactic spre acele activități de 

valoare care  se reuunesc în procesului de învățământ, făcându-l mai calitativ competitiv și eficient. 

Într-un mediu favorabil, procesul de comunicare și felul de manifestare și de a comporta este 

apreciat la adevărata valoare, și funcția principală a comunicării este de a rezolva problemele 

existente. Oamenii acceptă să asculte alte păreri și chiar să le experimenteze, în acest fel se vor 

simți utili, puși în valoare și respectați. Oricare ar fi scopul comunicării, mesajul transmis din grup 

sau organizație este de mare importanță.Organizația sau grupul asigură o comunicare optimă dacă 

strategia comunicării este simplă și consistentă. Liniile de comunicare sunt strâns legate de ierarhia 

managerială și în sens vertical dinspre manager și dinspre grup 

În prezent printr-o bună comunicare managementul este conceput și practicat ca organizare a 

schimbării și innoirii, a eficienței și chiar a calității și excelenței. 
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EVALUAREA PROGRESULUI ŞCOLAR 

 

profesor Felicia Chișcari,  

Școala Gimnazială ,, Ștefan Cel Mare” Cârlibaba 

 

Scopul principal al evaluării este formativ: atât pentru profesor cât şi pentru elev. Pe baza 

informaţiilor obţinute cu ajutorul evaluării curente se pot lua decizii privind organizarea demersului 

didactic, parcursul pe care îl va urma elevul într-o anumită unitate de timp. Aceste informaţii ne 

ajută totodată să urmărim progresul şcolar dar şi să identificăm dificultăţile în învăţare ale elevului. 

Şi tot cu ajutorul lor putem alege cele mai potrivite metode de predare care să permită atingerea 

obiectivelor/ competenţelor stabilite de programele şcolare. 

Profesorul bun nu este acela care îl „prinde“ pe elev cu lecţia neînvăţată fiindcă evaluarea n-

ar trebui să sancţioneze, ci să ofere informaţii despre ce ştie şi ce poate să facă elevul cu ceea ce 

ştie. Dacă un test de evaluare nu oferă asemenea informaţii, ci doar „note“, el este inutil din punct 

de vedere formativ (şi educativ). 

Pe de altă parte, este evident că modul de evaluare influenţează în mare măsură predarea. De 

aceea, excesele pot genera efecte negative, mai ales atunci când evaluarea devine un scop în sine ori 

când se reduce doar la o metodă sau la un număr redus de metode.  

Mulţi consideră că evaluarea şi testarea reprezintă, în fond, acelaşi lucru, deşi chiar 

experienţa cotidiană ne demonstrează permanent contrariul.  

Evaluarea este parte intrinsecă a procesului de predare-învăţare. Ea este importantă pentru 

profesor, deoarece îi furnizează informaţii pe care le va utiliza în practica la clasă, în planificarea 

activităţilor de învăţare. Evaluarea este deci o activitate naturală, face parte din viaţa noastră 

de zi cu zi. Ea poate fi informală sau foarte formalizată. Se realizează explicit, dar poate fi şi 

implicită, făcută în subconştient.  

Emitem permanent  judecăţi de valoare şi ne modificăm comportamentul în consecinţă, 

chiar dacă evaluarea noastră nu este realizată întotdeauna pe baza unor principii riguroase şi nici în 

mod sistematic. De aici derivă şi subiectivitatea procesului ca atare. Insă când dorim să realizăm 

evaluări în diferite momente ale procesului de predare-învăţare, devine deosebit de important să 

avem criterii clare şi evidente, să fim obiectivi. Evaluări pripite sau inconsecvente nu numai că vor 

fi fără folos din punct de vedere informativ, dar s-ar putea dovedi a fi şi nedrepte, chiar nocive. 

Când facem o evaluare la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar, simţim adesea că nu 

putem să cuprindem întregul parcurs al procesului de învăţare. Şi totuşi, fără aceste informaţii va fi 

aproape imposibil să stabilim dacă elevii au făcut progrese şi dacă da, cu cât mai bine fac acum 

lucruri pe care le făceau şi înainte, de ce se descurcă acum mai bine în anumite domenii.Cu alte 

cuvinte, dacă urmează să facem afirmaţii valide despre progresul realizat în timpul unui curs, al 

unui set de lecţii, ar trebui să analizăm ce anume se petrece în timpul lecţiei. Şi asta ne aduce în 

atenţie ideea de „proces“, pe de-o parte, şi cea de „produs“, pe de altă parte. Rezultatele unui test 

pot fi interpretate în termeni de „produs“. Testul ne arată doar ceea ce poate elevul să facă într-o 

unitate de timp. Dar pentru o evaluare corectă şi completă ar trebui să luăm în considerare şi cum şi-

a însuşit elevul cele demonstrate prin test. În consecinţă, procesul de învăţare este la fel de 

important ca rezultatul/ produsul. Nu este suficient doar să constatăm că un elev a obţinut sau nu a 

obţinut rezultate satisfăcătoare la un test. Important este så aflăm şi ce anume face ca procesul de 

învăţare să aibă succes sau nu, din punctul de vedere al acelui elev. 

 Nu se poate stabili o legătură unidirecţională între rezultatele obţinute de elevi la un test şi 

succesul unui curs, al unui set de lecţii.  Proiectarea şi desfăşurarea unui curs, a unui set de lecţii vor 

avea impact asupra rezultatelor la test. Rezultatul la un test nu este doar oglinda activităţii elevului, 

ci şi a profesorului. 

 Organizarea activităţii şi observarea ei trebuie focalizată pe întrebări de tipul: 
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1. Au înţeles toţi elevii instrucţiunile? 

2. Au participat aproape toţi elevii la activitatea/ activităţile organizate? 

3. A fost tema pentru acasă potrivită cu activitatea desfăşurată? 

4. Au arătat elevii interes pentru lecţie? (Şi dacă da, cum ştim asta?) 

Răspunsuri afirmative la întrebările de mai sus ar confirma că elementele de noutate 

introduse în procesul de predare-învăţare au fost apreciate şi au contribuit la facilitarea achiziţiilor. 

O prejudecată destul de răspândită este aceea că evaluarea şi predarea sunt activităţi separate 

atât din punct de vedere teoretic cât şi practic şi aşa ar trebui să rămână. În plus, se consideră adesea 

că teste bune pot fi create doar de experţi. De pe aceste poziţii, testarea apare ca o impunere 

exterioară activităţii la clasă. Şi, chiar dacă ajută la stabilirea standardelor şi micşorează timpul de 

predare–învăţare, ea pare să creeze tensiuni, atât pentru profesor cât şi pentru elev 

 Evaluarea şi predarea se influenţează reciproc, iar testul este o extensie normală şi naturală 

a lecţiei, care poate pune la dispoziţia profesorului, dar şi elevului, informaţii utile despre progresul 

realizat. Cât de utilă şi de corectă va fi informaţia, depinde de grija cu care este pregătit testul. 

Odată însă acceptată ideea că testarea face parte integrantă din procesul predare-învăţare, devine 

clar că persoana cea mai nimerită să-l construiascå este profesorul. Iar dacă testarea va fi legată mai 

mult de predare decât de statistici şi măsurări, atunci profesorul este deja pe drumul cel bun. Ceea 

ce ar mai fi necesar este să conştientizeze doar faptul că principiile şi tehnicile de testare diferă de 

cele de predare şi, în consecinţă, trebuie aplicate diferit.  

Principalele funcţii ale evaluării sunt :  

Funcţia diagnostică, având în vedere depistarea lacunelor şi greşelilor elevilor şi înlăturarea 

acestora.Feedback-ul primit de evaluator îi permite acestuia să-şi modifice modul şi tehnicile de 

predare şi să verifice dacă elevul a interpretat corect cunoştinţele transmise. Funcţia diagnostică se 

realizează prin teste de cunoştinţe de tip diagnostic. 

Funcţia prognostică, care pune în evidenţă performanţele viitoare ale elevilor. Acest lucru 

prezintă o importanţă deosebită deoarece spre exemplu, se pot lua la timp decizii privind orientarea 

şcolară şi profesională a elevilor. Funcţia prognostică se realizează prin teste de aptitudini, dar şi 

prin teste pedagogice care verifică mai ales calitatea învăţării şi a capacităţii solicitate de activităţi 

viitoare. 

Funcţia de selecţie, intervenind atunci când se doreşte clasificarea şi admiterea candidaţilor 

la examenele şi concursurile şcolare, sau când se urmăreşte ierarhizarea elevilor unei clase. Testele 

standardizate de tip normativ oferă posibilităţi mai mari pentru realizarea unei selecţii obiective. 

Funcţii specifice:  

Funcţia de stimulare a activităţii de învăţare ( funcţia motivaţională). 

Funcţia de orientare şcolară. 

Putem distinge următoarele forme de evaluare;  

Evaluarea iniţială, care se realizează la începutul unei secvenţe, capitol sau ciclu de 

învăţământ. 

Evaluarea continuă, care are loc pe tot parcursul desfăşurării procesului de învăţământ. 

Aceasta vizează nu atât comportamentele finale ale elevului, cât mai ales, formarea unor judecăţi 

asupra eficacităţii învăţării. Ea solicită ca fiecare comportament realizat de elev să fie măsurat între 

anumite limite.  

Metodele şi procedeele utilizate în evaluarea continuă sunt: 

 Observarea şi aprecierea verbală ( de tipul:  ,, bine “, ,,foarte bine “ , ,, ai progresat”). 

 Chestionarea orală. Este necesar ca întrebările să depăşească cerinţa simplă de reproducere a 

cunoştinţelor, solicitând interpretarea şi prelucrarea lor, capacitatea de a opera cu ele, de a le aplica 

în practică. Chestionarea orală poate fi curentă sau finală. Aceasta se realizează cu precădere în 

timpul lecţiilor şi se desfăşoară frontal sau individual. Chestionarea finală are loc în ore special 

destinate:la sfârşit de capitol, de semestru, de an şcolar sau la examene. 
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 Lucrările scrise permit ca într-un timp scurt să se verifice cunoştinţele unui număr mare de elevi. 

 Testele docimologice conţin seturi de itemi cu ajutorul cărora se evaluează nivelul asimilării 

cunoştinţelor şi al capacităţilor de a opera cu ele.Un tip special de teste docimologice îl reprezintă 

testele standardizate, a căror principală calitate este că pot fi administrate, cotate şi interpretate în 

condiţii identice.Testele standardizate permit efectuarea de comparaţii între elevi sau grupuri de 

elevi. 

 Verificarea prin lucrări practice oferă posibilitatea evaluării capacităţii elevilor de aplicare a 

cunoştinţelor în practică, precum şi gradul de stăpânire a priceperilor şi deprinderilor formate. 

Aceste probe impun folosirea unor dispozitive sau aparate, executarea unor experienţe sau lucrări 

experimentale, observaţii utilizând anumite tehnici specifice de lucru, desene, schiţe, grafice. 

 Verificarea prin proiecte permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării şi mai ales 

identificarea unor elemente de performanţă individuală a elevilor, care îşi au originea în motivaţia 

lor intrinsecă pentru activitatea desfăşurată. 

Evaluarea cumulativă, sumativă sau globală, este în esenţă normativă şi se face la intervale 

mai mari de timp, la finele unor secvenţe temporale sau tematice ( capitol, curs, semestru, an şcolar 

sau ciclu de învăţământ).Aceasta oferă posibilitatea aprecierii modului în care au fost atinse 

obiectivele proiectate sau secvenţe ale lor acoperind un conţinut integral sau unităţi mai mari ale 

acestuia. În evaluarea sumativă, instrumentul cel mai recomandat este testul standardizat. 

Evaluarea de proces a rezultatelor şcolare presupune o anumită metodologie, în stabilirea 

căreia trebuie date răspunsuri la următoarele întrebări: 

Cui foloseşte evaluarea? 

 Elevilor 

 Profesorilor 

 Părinţilor 

 Factorilor de decizie 

 Celor ce vor angaja viitorii absolvenţi 

Pe cine evaluăm? 

 Toţi elevii 

 Un anumit grup de vârstă 

 Elevii luaţi individual 

Când evaluăm? 

 De câteva ori pe an 

 La date fixe 

 Continuu 

Cu ce instrumente evaluăm? 

 Probe scrise / orale / practice 

 Observaţia directă în clasă 

 Teme pentru acasă 

 Referate / proiecte 

 Portofolii 

 Tehnici autoevaluative 

Un test bun trebuie să fie sigur, valid şi practic.  

Fidelitatea unui test constå în consecvenţa sa.  Măsurarea obţinută cu ajutorul testelor nu 

trebuie så fie elastică: rezultatul obţinut de un elev trebuie så fie acelaşi. indiferent de varianta şi de 

profesorul care corecteazå testul . 

Un alt aspect de luat în considerare este şi consecvenţa cu care testul măsoară permanent 

acelaşi aspect. Aşadar, fidelitatea se referă la trei aspecte: 

 ■ împrejurările în care se aplică un test; 



83 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

 ■ modalitatea de marcare; 

 ■ uniformitatea evaluării. 

Se consideră că un test prezintă validitate dacă măsoară ceea ce se intenţionează să se 

măsoare.  

E important totodată să avem în vedere două tipuri de validitate când alcătuim un test: 

 validitatea de conţinut şi 

 validitatea de aspect. 

Conţinutul unui test trebuie hotărât în funcţie de scopul evaluării. Validitatea de conţinut 

este dată aşadar de legătura dintre obiectivul curricular (CE?), reflectat în obiectivul de evaluare 

(CÂT? CUM?) şi conţinut, tradus în itemi. 

Ce cred elevii despre un test? Ce cred alţi profesori? Testul li se pare rezonabil, sau prea 

greu, sau prea simplu? Situaţiile de lucru sunt sau nu realiste? Verifică sau nu, abilităţi exersate la 

clasă? Singura cale de a afla răspunsul este întrebând atât elevii cât şi alţi colegi, fie printr-un 

chestionar, fie discutând pur şi simplu. Opinia lor determină validitatea de aspect a testului 

respectiv. 

Între fidelitate şi validitate există o relaţie complexă – un test poate fi fidel fără să fie şi 

valid, dar nu poate fi valid fără să fie şi fidel.  

Obiectivitatea nu este neapărat calitatea umană cea mai råspândită. Dar dacă în viaţa de zi cu 

zi lipsa ei ne afectează neplăcut în mod mai mult sau mai puţin individual, trebuie să fim totuşi de 

acord că în şcoală absenţa ei poate crea multe neplăceri. Aşadar, ce-i de făcut ? 

În primul rând să nu ne amăgim, crezând în atingerea obiectivităţii absolute. Dar soluţii 

există şi cea mai la îndemână, deşi nu neapărat şi cea mai simplă, este standardizarea testelor. Ea 

funcţioneazå deja de câţiva ani buni la nivel central prin examenele naţionale, dar se poate aplica şi 

local, în cadrul catedrei, sau individual, la clasă. Pentru aceasta este însă necesară stabilirea mai 

întâi a unor criterii de notare precise .Abia apoi vor urma realizarea şi aplicarea testelor.  

Orice profesor poate spune ce se aşteaptă să ştie şi să facă elevii săi la sfârşitul unei perioade 

de lucru cu ei. 

Caracterul practic este deci de ordin administrativ. Un test sigur ţi valid din punct de vedere 

al conţinutului nu ne va fi de mare folos dacå e costisitor (multe foi de multiplicat), dacă implică o 

procedură complicată de administrare şi va consuma prea mult timp la corectare. Pe lângă celelalte 

calităţi, un test trebuie så fie economic din punct de vedere al timpului (pregătire, administrare şi 

marcare) şi din punct de vedere al costului (materiale, timp ascuns consumat). Deşi toate acestea ţin 

de evidenţă, în timpul pregătirii unui test, între atâtea detalii care trebuie avute în vedere, se poate 

întâmpla så neglijăm tocmai aspectele practice. Iar aceasta poate influenţa negativ celelalte aspecte 

ale evaluării. 

Aşadar, în cea mai bună dintre lumile posibile, un test ar trebui să fie rapid, precis şi ieftin. 

Perfect valabil în teorie, dar din păcate greu de realizat în practică. Pentru că, din păcate, cele trei 

calităţi nu fac casă bună alături. Un test care să consume puţin timp are şi puţine şanse să fie şi 

precis. Iar precizia implicå resurse la care nu totdeauna avem acces.  

De ce este necesar un test? Ce să cuprindă testul? Ce fel de test să fie? Cum voi folosi 

rezultatele obţinute de elevi? 

Profesorul este cel mai în măsură să ştie ce test este mai potrivit pentru cursul predat şi 

pentru clasa de elevi cu care lucrează. Vor fi prezentate trei tipuri de teste: de plasament, de 

diagnostic şi sumativ , acestea fiind de altfel tipurile mai des folosite în şcoală. În tabelul de mai jos 

prezentăm definirea lor prin referire la conţinut, scop şi factorii care trebuie luaţi în considerare 

pentru fiecare categorie în parte. 
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Categorie Conţinut Scop Consideraţii 

 

 

Test de 

plasament 

referire generală la 

activitatea de predare 

anterioară; 

orientarea e spre 

activitatea viitoare de 

învăţare 

 

 

 gruparea 

elevilor 

E nevoie să obţinem 

rapid rezultate. 

Trebuie să combinăm 

o varietate de forme 

de testare. 

 

Test de 

diagnostic 

 

referire în amănunt la 

activitatea de predare 

anterioară 

 

 motivare; 

 organizarea 

activităţii de 

   recuperare 

 

Are în vedere 

obiective pe termen 

scurt. 

Conţine exemple noi 

ale materialului predat 

 

 

Test sumativ 

 

referire generală la o 

parte mai largă a 

capitolelor predate 

 

 certificare 

 comparaţie cu 

alţi elevi, în 

cadrul 

aceleiaşi grupe 

 ierarhizare 

 

Conţine material 

asemănător cu cel 

predat, dar plasat în 

contexte noi. 

 

 

De unde să încep? La ce nivel sunt elevii mei? 

 

Testul de plasament are menirea de a grupa elevii astfel încât să poată începe un curs 

aproximativ de la acelaşi nivel. El are în vedere nivelul actual al elevului. De aceea testul verifică 

mai degrabă abilităţi generale, nu anumite puncte specifice ale învăţării. De obicei e nevoie ca 

rezultatele să fie obţinute rapid pentru a putea organiza predarea propiu-zisă. Acest lucru presupune 

anumite restricţii în alegerea formatului testului. Pe de altă parte, e necesar să se aplice o varietate 

de teste, deoarece o paletă largă de activităţi va oferi o imagine mai exactă a nivelului elevului. 

E recomandabil ca profesorul să discute cu fiecare elev individual, fie chiar şi câteva minute, 

înainte de a hotărâ gruparea acestora. În cadrul interviului, profesorul va avea în vedere rezultatele 

diferitelor teste aplicate până în acel moment, pe care le va coordona cu notele personale şi cu 

celelalte rezultate şcolare obţinute de elev. 

Probabil că avantajul cel mai mare al interviului constă în faptul că se poate evalua atât 

performanţa orală (abilitatea de a se exprima, de a produce un discurs coerent), cât şi gradul de 

confort în utilizarea conceptelor, noţiunilor şi deci, implicit, gradul de stăpânire a acestora. 

Finalitatea unui test de plasament nu trebuie så fie împărţirea clasei în elevi buni şi foarte 

buni (ei nici nu trebuie să ştie că se află într-o categorie sau alta), ci alegerea de către profesor a 

unor asemenea elemente de strategie didactică, încât acestea să conducă la reducerea diferenţei între 

grupuri.. 

Cum o să ştiu cât de bine şi-au însuşit elevii elementele predate într-un anumit interval de 

timp? 

Testul de diagnostic (numit uneori şi test formativ sau de progres) evaluează progresul 

elevilor în învăţarea anumitor elemente punctuale din cadrul cursului. Este aplicat de obicei la 

sfârşitul unui şir de lecţii focalizate pe o anumită problemă( tip de probleme, tip de deprindere etc.). 

Acest tip de teste poate fi o extindere a lecţiei de la momentul de predare la cel de evaluare. Testul 

de diagnostic va furniza informaţia necesară organizării activităţii de recuperare. Prin urmare, 

conţinutul testului se referă la anumite obiective precise, pe termen scurt, şi va conţine exemple 

diferite ale aceluiaşi material prezentat în predare. 

Ce nivel au atins elevii? 
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Testul sumativ se referă la o perioadă de timp mai mare, anterioară aplicării, şi are în 

vedere un capitol/ părţi mai vaste de materie. Scopul este de a indica nivelul atins de elevi la 

sfârşitul unei perioade/ etape de învăţare, dar şi ierarhizarea acestora într-un grup sau categorie. 

Important de reţinut este că standardul trebuie să fie menţinut constant de la un an la altul şi că 

acesta este extern unei anumit grup de elevi sau manual. Cu alte cuvinte, pentru ca testul sumativ să 

aibă relevanţă, el trebuie aplicat tuturor elevilor dintr-un an de studiu, indiferent de profesorul care 

predă la clasă, şi repetat mai mulţi ani la rând. 

Se ridică totuşi un număr de probleme cu privire la conţinutul testului, deoarece este greu de 

presupus că tot ce s-a predat într-un an (de exemplu) poate fi evaluat într-o oră (sau două) şi totuşi 

testul trebuie să reflecte conţinutul întregului curs. 

Clasificarea prezentată până acum se dovedeşte a fi totuşi relativ arbitrară, deoarece, deşi e 

convenabil să afirmăm că scopurile unui test pot fi riguros definite, practica demonstrează că 

acestea sunt mult mai numeroase. De exemplu, am afirmat că un test sumativ se administrează la 

sfârşitul unei perioade mai mari de învăţare pentru a măsura nivelul de performanţă atins de elevi. 

Totuşi elevul care susţine, de exemplu, o probă  la un examen o face mai cu seamă în speranţa de a 

obţine o certificare a cunoştinţelor sale. În aceeaşi manieră, putem considera că un test de plasament 

se referă la o perioadă anterioară (prin conţinutul său), dar în acelaşi timp e îndreptat spre viitor, 

deoarece ierarhizează elevii şi astfel determină nivelul/ ritmul de lucru într-o perioadă ulterioară de 

timp. 

Un test bun trebuie să ofere însă şi posibilitatea de stabili o comparaţie între elevii testaţi. De 

fapt, într-un anume sens, orice evaluare se bazează pe o comparare: 

a) între elevi; 

b) pentru acelaşi elev, în ceea ce priveşte stadiul la care se află în prezent faţă de un moment 

anterior; 

c) în privinţa abilităţii dovedite de elev în îndeplinirea sarcinii de lucru. 

Totuşi trebuie reţinut că rezultatele unui test sunt relative, în sensul că scorul obţinut nu are 

valoare absolută în afara condiţiilor în care a fost susţinută testarea. Acest lucru este valabil atât 

pentru testele obişnuite, la nivel de clasă, cât și pentru testele naţionale. Un elev care a realizat un 

scor de 75% la un test la nivel de clasă pare că a obţinut un rezultat bun, dar acest rezultat al său va 

fi mai puţin impresionant dacă alţi douåzeci au obţinut un scor la fel sau mai bun. Pe de altă parte, 

un scor de 50% poate fi mare pentru un alt colectiv de elevi. Aceste două situaţii pot fi considerate 

extreme, dar demonstrează faptul că rezultatele de la teste diferite nu au neapărat aceeaşi valoare, 

chiar dacă plaja de note are aproximativ aceeaşi distribuţie. De asemenea, nu trebuie neglijat nici 

subiectul evaluării, elevul: pe conţinuturi similare acesta poate produce rezultate diferite la 

momente diferite, datorită unor variabile (condiţii fizice, afective etc.) care nu pot fi întotdeauna 

anticipate. 

De aceea este foarte important să alegem şi să construim tipul de test adecvat în funcţie de 

obiectivul urmărit. Profesorul care nu este conştient de relaţia dintre conţinut şi rezultate riscă să 

creeze teste care vor oferi informaţii false. 
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FORMULELE LUI CARDANO 
 

prof. Rodica Cîrdei  

Şcoala Gimnazială Voitinel 

 

În Italia medievală a secolului al XVI-lea, descoperirile științifice erau considerate 

„proprietate privată” și erau ținute în secret. În această perioadă are loc și rezolvarea prin radicali a 

ecuației generale de gradul III. 

Scipione del Ferro (1456-1562), profesor la Universitatea din Bologna, reușește să găsească 

regula generală de rezolvare a formei particulare qpxx 3 , dar, conform cu obiceiul timpului, 

nu a făcut cunoscută metoda.  

Niccolo Fontana (Tartaglia) (1500-1557), matematician extrem de talentat al epocii 

respective, afirma că a găsit și el soluția ecuației generale de gradul III, dar pentru ecuații 

particulare de tipul:           qpxx 3 . 

Giorolamo Cardano (1501-1576), matematician de geniu al epocii, publică, in lucrarea sa 

“Ars Magna”, formulele de rezolvare ale ecuației de gradul III, descoperite de Tartaglia si Ferro dar 

demonstrate de el. Tot Cardano a mai arătat cum se reduc ecuațiile cubice complete la ecuații 

cubice cu numai trei termeni; lui îi aparține și prima întrebuințare a soluțiilor imaginare ale 

ecuațiilor pătratice și tot el a expus metoda de reducere a ecuației de gradul IV la rezolvarea unei 

ecuații de gradul III (metoda descoperită de elevul său, Ludovico Ferrari). 

Formulele pentru rezolvarea ecuației de gradul III poartă numele lui Cardano. 

Fie ecuaţia: 032

2

1

3

0  axaxaxa  unde 00 a , ia  , 3 2, ,1 ,0i . 

Cu ajutorul transformării:  

0

1

3a

a
yx   ecuaţia se reduce la forma:  

03  BAyy , cu A şi B numere raţionale. 

Deci, într-adevar o ecuație de gradul III poate fi scrisă sub  forma dată de Tartaglia: 

03  qpxx , p,qZ. 

Căutăm o soluție vux   pentru care are loc: 

 0)()( 3  qvupvu . Pe de altă parte are loc identitatea evidentă: 

0)()(3)( 333  vuvuuvvu . Comparând cele două relații se observă că: 

 uvp 3  si )( 33 vuq   care se transformă într-un sistem de ecuații de genul:    





















3

33

33

3

p
vu

qvu

. Asadar, având suma și produsul, putem scrie ecuația de gradul II cu soluțiile  u
3
 si 

v
3
, și anume 0

3

3

2 









p
qtt , de unde  

32

3

2

2.1
3222

3
4































pqq

p
qq

t   

sau 
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3

32

3

32

322322





































pqqpqq
x        Formula lui Cardano. 

Celelalte două rădăcini se obțin imediat din: 

vux   2

2  şi uvx   2

3 , unde  şi 
2
 sunt rădăcinile cubice ale unității: 

 
2

31 i
   şi 

2

312 i
 . 

Ecuația de gradul IV:  

043

2

2

3

1

4

0  axaxaxaxa  unde 00 a , Zai  (întregi), 4 3, 2, ,1 ,0i . 

Cu ajutorul transformării 
0

1

4a

a
yx   ea se reduce la forma 024  rqypyy . 

 Astfel, în rezolvare se va pleca de la această formă generală. 

O rezolvare elegantă a acestei forme a ecuației de gradul IV a dat-o celebrul matematician 

Rene Descartes (1596-1650). El a pornit de la ideea că un polinom de gradul IV poate fi scris ca un 

produs de două trinoame de grad II, adică:  

  11

2224 bxaxbaxxrqypyy   în care 1 1, , ,a b a b trebuie determinați. 

Identificând coeficienții Descartes obţine sistemul: 

   



















rbbbbrbb

qbaab

paabb

aa

4sau     

0

2

1

2

11

11

11

1

 ⇒ 



















a

q
bb

apbb

aa

1

2

1

1

⇒   r
a

q
ap 4

2

2
22  , sau 

 0)4(2 22246  qarppaa , notand ua 2
obținem ecuația de gradul III: 

0)4(2 2223  qurppuu , care se rezolvă cu formulele lui Cardano. 

Cercetările au continuat, însă fară succes, până când H. Abel (1802-1829) si A. Ruffini 

(1765-1832) reușesc să demonstreze că ecuațiile algebrice de grad mai mare decât patru nu pot fi 

rezolvate prin radicali. 
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DEFINIREA POLINOAMELOR 

 

prof. Rodica Cîrdei  

Şcoala Gimnazială Voitinel 

 

Fie C 
(N)

 mulţimea şirurilor (infinite) de numere complexe 

                                f=(a0, a1, a2, ..., an, ...), 

care au un număr finit de termeni ai, nenuli, adică există un număr natural m astfel încât ai=0 

pentru orice i>m, 

Exemplu:   Şirurile   f=(0, ‒2, 1, 0, 0, ...),  

                                 g=(–1, i, 2, 0, 0, ...), 

                                 h=(1+3i, 5, –100, 2, 0, 0, ...), 

sunt şiruri infinite care au număr finit de termeni nenuli. 

Într-adevăr, şirul f  are numai 2 termeni nenuli, şirul g are 3 termeni nenuli, iar şirul h are 4 

termeni nenuli. Deci aceste şiruri sunt elemente din mulţimea C
(N)

. 

Definim pe mulţimea C
(N)

 două operaţii elgebrice: adunarea şi înmulţirea. 

Fie f=(a0, a1, a2, ...), g=(b0, b1, b2, ...) două elemente din mulţimea C
(N)

; atunci definim: 

                             f+g=(a0+b0, a1+b1, a2+b2, ...) şi                                   (1) 

                                    fg=(c0, c1, c2, ...)                                                  (2) 

unde 

c0=a0b0, 

c1=a0b1+a1b0, 

c2=a0b2+a1b1+a2b0, 

............................. 

cn=a0bn+a1bn-1+a2bn-2+...+anb0=




n

i

iniba
0

 = 
 nji

jiba  

Se observă că f+g şi fg aparţin mulţimii  C
(N)

. 

Într-adevăr se observă că f+g C
(N)

, există un număr natural m astfel încât ai=0 pentru orice 

i>m. Cum g C
(N)

, există un număr natural n astfel încât bj=0 pentru orice j>n. În acest caz avem 

ak=0  şi bk=0 pentru orice k>max(m,n) şi deci ak+bk=0 pentru orice k>max(m,n). Deci f+g este un 

element din C
(N)

. 

Fie r>m+n; atunci r―m>n. În acest caz  

             cr=a0br+a1br-1+...+ambr-m+am+1br-m-1+...+arb0. 

Cum r–m>n, atunci br, br-1, ... , br-m sunt toţi nuli. Pe de altă parte şi numerele         am+1, 

am+2, ..., ar sunt nule şi deci cr=0. 

 În concluzie, pentru orice r>m+n, avem cr=0 şi deci fg este de asemenea element din C
(N)

. 

Elementul f+g=(a0+b0, a1+b1, a2+b2,...) se numeşte suma dintre f şi g, iar operaţia prin care 

oricăror elemente f şi g din mulţimea C
(N)

 se asociază suma lor, se numeşte adunare. 

Elementul fg=(c0, c1, c2,...) se numeşte produsul dintre f şi g, iar operaţia prin care 

elementelor f şi g din mulţimea C
(N) 

se asociază produsul lor, se numeşte înmulţire. 

Exemplu:  Dacă f = (–1, 2, 3, –5, 0, 0,...) şi g = (1, 0, –1, 0, 0, ...),  

atunci suma lor este 

                         f+g = (0, 2, 2, –5, 0, 0,...),                   (1) 

iar produsul lor este 

fg = (–1∙1, –1∙0+2∙1, –1∙(–1)+2∙0+3∙1, –1∙0+2∙(–1)+3∙0+(–5)∙1, –1∙0+2∙0+3∙(–1)+(–5)∙0,–

1∙0+2∙0+3∙0+(–5)∙(–1),0,0,...)=(–1,2,4,–7,–3,5,0,0,...).             (2)              

Definiție: Fiecare element al mulţimii C
(N)

, pe care sunt definite cele două operaţii 

precedente, adunarea şi înmulţirea, se numeşte polinom.  
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Dacă f=(a0, a1, a2,...) este un polinom, numerele, a0, a1, a2,... se numesc coeficienţii lui f. 

Vom nota cu C’ submulţimea lui C
(N)  

formată din toate şirurile de forma (a, 0, 0, 0, ...), unde aC  

Funcţia  : C C’ definită prin egalitatea (a)= (a, 0, 0, 0, ...) 

este o funcţie bijectivă. Mai mult operaţiile de adunare (1) şi înmulţire (2) a polinoamelor ce 

aparţin mulţimii C’ se transcriu astfel: 

              (a, 0, 0, 0, ...)+(b, 0, 0, 0, ...)=(a+b, 0, 0, 0, ...) şi 

              (a, 0, 0, 0, ...)∙(b, 0, 0, 0, ...)=(ab, 0, 0, 0, ...)                               (3) 

Relaţiile (3) ne arată că adunarea şi înmulţirea pe C’ se fac după aceleaşi reguli ca adunarea 

şi înmulţirea numerelor complexe. Din acest motiv rezultă că C’ are aceleaşi proprietăţi aritmetice 

ca şi mulţimea C a numerelor complexe. Acest fapt ne permite să identificăm polinomul (a, 0, 0, 0, 

...)=a. Datorită acestei identificări avem CC
(N)

.  

Polinoamele de forma (a, 0, 0, ...) = a se numesc polinoame constante. 
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PROIECTUL ŞCOLI CONECTATE LA COMUNITATE 

 

prof. Lăcrămioara-Tatiana Clucerescu,  

prof. Ioana Smaranda Bahrincean  

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Şcheia, Suceava 

 

Proiectul Şcoli conectate la comunitate este un proiect educaţional care are menirea să 

sprijine îmbunătăţirea sistemului de învăţământ din România. Apelul pentru acest proiect a fost 

făcut în iunie 2016 de către Fundaţia Noi Orizonturi. Din judeţul Suceava, în urma aplicaţiilor 

depuse, au fost selectate pentru a pilota proiectul trei şcoli: Liceul cu Program Sportiv Suceava, 

Şcoala Gimnazială Salcea şi Şcoala Gimnazială „D. Păcurariu” Şcheia. 

Prin intermediul proiectului se urmăreşte promovarea conceptului de şcoală comunitară şi 

formarea unei reţele de şcoli comunitare în ţara noastră. Implementarea proiectului a început în 

septembrie 2016 şi se va finaliza în decembrie 2017 şi este realizată de Fundaţia Noi Orizonturi cu 

sprijinul financiar al Fundaţiei Charles Stewart Mott şi al altor finanţatori. 

În cadrul proiectului sunt selectate 30 de şcoli din România care fac parte din reţeaua de 

şcoli comunitare şi care au beneficiat de formare în luna septembrie 2016 la Cluj şi în luna ianuarie 

2017, formări adresate reprezentanţilor consiliilor de administraţie ale acestor şcoli pentru a pune 

bazele şi pentru a începe construcţia şcolii comunitare. 

 

Obiectivele proiectului 

Obiectivele proiectului sunt: construirea unei reţele de şcoli comunitare prin selectarea şi 

sprijinirea a 30 de şcoli pilot; dezvoltarea capacităţii celor 30 de şcoli de a se autoevalua şi a-şi 

proiecta dezvoltarea instituţională utilizând Standardele Internaţionale de Calitate ale Şcolilor 

Comunitare; dezvoltarea capacităţii interne a Fundaţiei Noi Orizonturi de a susţine şi promova 

mişcarea de şcoli comunitare în România; diseminare, advocacy, dezvoltarea de parteneriate şi 

participarea la reţele internaţionale. 

Şcolile vor mai beneficia de instrumente specifice de autoevaluare şi de proiectare a 

dezvoltării instituţionale în conformitate cu standardele de evaluare ARACIP, sprijin din partea 

unui expert facilitator pentru dezvoltare instituţională ca şcoală comunitară, sprijin financiar pentru 

demararea unui proiect al şcolii care va avea ca scop implementarea măsurilor specifice şcolii 

comunitare, facilitarea comunicării şi a schimbului de experienţă cu alte şcoli comunitare din ţară şi 

din alte ţări, vizibilitate mai bună la nivel naţional şi internaţional şi, nu în ultimul rând, capacitatea 

de a iniţia şi implementa proiecte comunitare şi, de ce nu chiar europene. 

Sesiunea de formare care a avut loc la Cluj-Napoca pe parcursul celor trei zile- septembrie 

2016, a avut ca scop integrarea conceptului de şcoală comunitară şi identificarea particularităţilor 

acestui tip de şcoală – prin ce se deosebesc şcolile comunitare de restul şcolilor şi care este rolul lor 

în comunitate. Şcoala comunitară poate fi definită ca un spaţiu al parteneriatelor dintre diferiţi 

membri ai comunităţii care funcţionează ca o reţea cu scopul de a îmbunătăţi procesul de învăţare al 

elevilor şi relaţiile dintre şcoală şi comunitate, implicând comunitatea activ în viaţa şcolii.  

La sfârşitul lunii ianuarie 2017 a avut loc cea de-a doua sesiune de formare în cadrul căreia 

s-a analizat instrumentul de autoevaluare ce va fi pilotat de către şcolile care fac parte din proiect şi 

care cuprinde Standardele Internaţionale de Calitate pentru Şcolile Comunitare. 

Standardele unei şcoli comunitare 

Standardele unei şcoli comunitare vor fi particularizate în funcţie de şcoală şi de ceea ce 

funcţionează şi este potrivit pentru o anumită zonă, ghidându-ne după Standardele Şcolii 

Comunitare formulate de International Centre of Excellence for Community Schools. Aceste 

standarde ale Şcolii Comunitare includ un set de indicatori şi pentru fiecare indicator un set de 
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descriptori pentru fiecare standard în parte: leadership, parteneriate, implicarea părinţilor, 

incluziune socială, voluntariat, învăţarea pe tot parcursul vieţii, dezvoltare comunitară, servicii, 

învăţarea relevantă şi cultura şcolii. 

De exemplu pentru Învăţarea pe tot parcursul vieţii sunt propuşi 4 indicatori iar fiecare 

indicator are câte un set de descriptori care vor fi analizaţi în vederea îndeplinirii lor la un nivel cât 

mai ridicat. 

1. Promovăm o cultură a învățării pe tot parcursul vieții  
Pregătim personalul școlii pentru a încuraja toate persoanele din comunitate să învețe.  

Promovăm activ învățarea în familie.  

Promovăm activ mesajul că învățarea este o activitate valoroasă.  

Încurajăm inovația în sala de clasă și în afara ei.  

Strategia de dezvoltare include ținte specifice pentru învățarea diferitelor grupuri din școală 

și comunitate.  

2. Oferim oportunități de învățare pentru toate generațiile  
Oferim oportunități de învățare care răspund la preferințele celor care învață  

Oferim programe de dezvoltare profesională continuă pentru toate cadrele didactice.  

Oferim programe de învățare pentru părinți.  

Organizăm activităţi de învățare pentru diverse generații atât în cadrul școlii, cât și în afara 

ei.  

3. Folosim comunitatea ca sursă de învățare  
Inventariem persoane resursă din comunitate care sunt dispuse să colaboreze cu școala  

Implicăm în mod regulat persoane resursă din comunitate în procesul de învățare  

Organizăm zile de învățare tematică în comunitate, cu implicarea persoanelor resursă  

Școala recunoaște și apreciază expertiza membrilor comunității.  

Implicăm elevii în evenimentele care au loc în comunitate și încurajăm participarea la ele 

(expoziții, concerte, carnaval etc.) 

(Conform STANDARDELE ȘCOLII COMUNITARE © Members of the Quality 

Partnership; International Centre of Excellence for Community Schools) 

 

     Modelul lui John Kotter 

Pentru atingerea standardelor sunt necesare anumite schimbări în organizaţie tocmai pentru 

a face faţă unui mediu provocator şi în continuă schimbare. Modelul lui John Kotter care a fost 

prezentat şi care va fi aplicat este unul liniar, predictibil şi  presupune parcurgerea a opt paşi: primii 

patru paşi se referă la dezgheţare – sporirea urgenţei, crearea echipei de ghidare, dezvoltarea unei 

viziuni clare şi comunicarea viziunii, următorii trei paşi fac ca schimbarea să se realizeze – 

împuternicirea angajaţilor, crearea câştigurilor pe termen scurt şi crearea impulsului, iar ultimul pas 

presupune îngheţarea sau ancorarea schimbărilor în cultura organizaţională. 

www.mi.bxb.ro/Articol/Art4-25.pdf (accesat la 28.12.2016) 

 

Planul de acţiune 

Planul de desfăşurare sau planul de acţiune e necesar tocmai pentru a stabili activităţile ce 

vor fi desfăşurate, stabilirea termenelor şi a responsabililor şi nu în ultimul rând evaluarea. Acţiunile 

care s-au desfăşurat până în prezent au fost: sedinţe cu personalul (cadre didactice, personalul 

didactic auxiliar şi nedidactic) pentru informare şi consultare, sedinţe cu părinţii, cartografierea 

resurselor, formularea viziunii urmând a se disemina rezultatele acestora. 

În cadrul şedinţelor cu părinţii a fost prezentat proiectul şi au fost consultaţi părinţii în acest 

sens apelând la chestionare tocmai pentru a avea o participare majoritară şi pentru a afla cât mai 

multe puncte de vedere.  

http://www.mi.bxb.ro/Articol/Art4-25.pdf
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Cartografierea resurselor este în desfăşurare şi implică şi agenţi economici, reprezentanţi ai 

comunităţii locale, ONG-urilor etc. 

Viziunea şi misiunea şcolii vor fi modelate în raport cu particularităţile şcolii şi cu aportul şi 

participarea membrilor comunităţii tocmai pentru a fi asumate şi respectate. 

Următoarele activităţi de consultare şi aplicare a instrumentului de autoevaluare se vor 

desfăşura pe comisii cu participarea reprezentanţilor părinţilor, a reprezentanţilor comunităţii, a 

ONG-urilor, reprezentanţilor comunităţii locale, agenţilor economici din comunitate etc. 

 http://www.icecsweb.org/international-quality-standards(accesat la 28.12.2016) 

 http://www.noi-orizonturi.ro/index.php/ro/birou/stiri/scoli-conectate/711-scoli-conectate-la-

comunitate.html(accesat la 28.12.2016) 

 http://www.workshopexercises.com/Leadership.htm(accesat la 28.12.2016) 

 

 

http://www.icecsweb.org/international-quality-standards
http://www.noi-orizonturi.ro/index.php/ro/birou/stiri/scoli-conectate/711-scoli-conectate-la-comunitate.html
http://www.noi-orizonturi.ro/index.php/ro/birou/stiri/scoli-conectate/711-scoli-conectate-la-comunitate.html
http://www.workshopexercises.com/Leadership.htm
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ȘCOALA VIZIBILĂ 

 

prof.  Marcel Colibaba 

 Școala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc”Rădăuți, jud. Suceava 

 

Educația este o funcție vitală a societății, prin educație transmițându-se din generație în 

generație, valorile umanității. 

De la școala contemporană societatea așteaptă astăzi să transmită tinerilor o cunoaștere 

acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la o realitate în continuă transformare și 

să-i pregătească pentru un viitor larg imprevizibil. Considerată un factor-cheie în dezvoltarea 

societății - ea asigură forța de muncă calificată pentru toate sectoarele de activitate, ea favorizează 

progresul, stimulând curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, creativitatea și inovația, 

educația constituie unul dintre cele mai puternice instrumente de care dispunem pentru a modela 

viitorul, sau măcar pentru a ne orienta către un viitor dezirabil. Soluția tuturor problemelor grave și 

cronice cu care se confruntă societatea contemporană este căutată în educație și școală. 

Este foarte important însă de știut că educația este în primul rând emoție umană! 

  Peste 50000 de cercetări, incluzând peste 250 de milioane de elevi au condus la 

identificarea, pe baze științifice a unor factori  ce pot eficientiza procesul de predare-învățare.  

Ultimile decenii au  fost caracterizate de  conceptul de școală incluzivă, în jurul căruia s-a țesut o 

întreagă teorie și activitate educațională menită să transforme învățământul tradițional și ineficient 

de multe ori, în învățământ centrat pe elev.  

O posibilă soluție, care a dat  roade  în  școlile supuse cercetării despre care aminteam mai 

înainte, mi se pare conceptul de învățare vizibilă.  

Acesta presupune întoarcerea la viața de zi cu zi a profesorilor și a elevilor. Sunt avute în 

vedere procesele specifice lecției și interacțiunile profesor-elev. Profesori-elevi-părinți- comunitate 

educațională se focusează pe deplasarea accentului spre învățare mai mult, vizând obiective 

didactice stimulatoare, clarificând la clasă criteriile de reușită și progresul individual al elevului 

precum și felul în care evaluarea continuă poate motiva atât profesorul și elevul.  

         Tranziția către un alt tip de finalitate a școlii - dezvoltarea personalității copilului în 

funcție de exigențele sociale ale unei comunități, caracterizată de un anumit nivel de dezvoltare 

economică și culturală, ca și accentuarea caracterului socioterapeutic al educației contemporane au 

determinat schimbarea radicală a destinului acestei instituții în viața socială; școala contemporană 

funcționează ca un centru al unei rețele de servicii - instructive, formative, medicale, psihologice, de 

consiliere vocațională etc. - care urmăresc să ajute elevii să se integreze în societate. Obiectivul 

major al școlii este să ofere un context adecvat pentru învățare și dezvoltare, în care toți copiii să se 

pregătească să înțeleagă lumea în care trăiesc și în care vor deveni activi în viitor.  

De aceea trebuie înțeles că fiecare copil are particularități de care trebuie ținut seama: o 

anumită capacitate intelectuală, un anumit ritm și stil de învățare, un anumit mediu de dezvoltare…. 

Evaluarea inițială obiectivă, cu itemi gradați ce pornesc de la stadii incipiente de învățare poate 

conduce la o radiografiere cât mai fidelă a nivelului de la care trebuie dat startul învățării. Stadiul 

inițial trebuie cunoscut și asumat de toți cei implicați: copil-cadru didactic-părinte, astfel încât să se 

stabilească ținte tangibile, pentru fiecare copil. Pentru aceste ținte vor fi stabilite obiective și 

activități specifice menite să asigure succesul.  Periodic, în urma evaluării poate fi observat fiecare 

progres pentru fiecare copil, generând satisfacție și motivație pentru activitățile viitoare. Abordarea 

nediferențiată a elevilor, ținând cont doar de cerințele programelor școlare și țintind performanța de 

excepție fără a înțelege că fiecare persoană în parte are propria linie de start și propriul ritm de 

învățare -  provoacă de cele mai multe ori frustrări pentru toți cei implicați. În urma adoptării 

obiectivelor de învățare, derularea activităților și a evaluării individualizate se poate observa cu 

siguranță fiecare progres. Acest progres este vizibil pentru copii și părinți și va fi pentru 
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comunitatea în cadrul căreia există școala. Așadar învățarea va deveni vizibilă, transformând școala 

în școală vizibilă. 

O școală vizibilă este o școală în care cadrul didactic a devenit evaluatorul impactului său 

asupra învățării elevului. “Cunoște-ți impactul !” este  motto-ului cărții lui John Hattie, “Învățarea 

vizibilă – ghid pentru profesori”, publicată de editura Trei, București, 2014. Autorul propune o 

serie de structure mentale ce susțin fiecare acțiune și decizie din școală: 

    “Concepția 1: Profesorii  /liderii cred că sarcina lor fundamentală este să evalueze efectele 

predării lor asupra învățării și progreselor înregistrate de elevi; 

    Concepția 2: Profesorii / liderii cred că succesul și eșecul în învățarea elevilor se traduc 

prin ceea ce ei, ca dascăli sau coordonatori, au făcut sau n-au făcut… Noi agenți ai schimbării! 

    Concepția 3: Profesorii / liderii vor să vorbească mai mult despre învățare decât despre 

predare; 

    Concepția 4: Profesorii / liderii văd evaluarea ca un feedback despre propriul impact; 

    Concepția 5: Profesorii / liderii se angajează în dialog, nu în monolog; 

    Concepția 6: Profesorii / liderii sunt deschiși la provocări și dau “tot ce e mai bun”; 

    Concepția 7: Profesorii / liderii cred că face parte din rolul lor să dezvolte relații positive 

în sălile de clasă și în cancelarii ; 

    Concepția 8: Profesorii / liderii îi formează pe toți cu privire la limbajul învățării”. 

Nu se urmărește o reorganizare din temelii, ci o disponibilitate a școlilor pentru optimizare 

și pentru aprecierea impactului pozitiv  pe care toate cadrele didactice îl pot avea asupra procesului 

de învățare al elevilor. Există o varietate largă de metode și modele de evaluare și este nevoie de 

timp și de un climat securizant pentru a implementa și pentru a putea observa efectele schimbării. 

Putem concluziona că există un criteriu esențial în ceea ce privește reușita pentru toți profesorii / 

liderii școlari.  Trebuie doar să înveți sensul reușitei pornind de la evaluarea propriului efect  

pedagogic. 

“Puteți face toate acestea… Vă puteți refocaliza energiile… Puteți merge în profunzime… 

Puteți să vă cunoașteți impactul !”- afirmă  John Hattie și poate fi modalitatea pragmatică a 

obținerii satisfacției într-o școală vizibilă cu învățare vizibilă! 
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EVALUAREA – PARTE INTEGRANTĂ A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

profesor pentru învățământul primar Viorica Croitor,  

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava 

 

Procesul de învățământ, prin definiția, rolul și importanța lui, este un sistem bine 

structurat, modern, eficient, capabil să contribuie la progresul societății pe care o deservește și, cel 

mai important, să prevadă schimbările și cererile acesteia pentru viitor. 

Ca dimensiune dinamică a sistemului de învățământ și subordonat structural și funcțional 

acestuia, procesul de învățământ este caracterizat și prin dimensiunea sa operațională. Aceasta este 

exprimată printr-un anumit grad de libertate, în care decizia evaluatorului are un rol important în 

proiectarea și instruirea didactică. Interdependența între predare, învățare și evaluare oferă 

procesului de învățământ un caracter dinamic, de sistem deschis, în care permanenta evoluție și 

schimbare a societății să se regăsească, cu preîntâmpinare, și în toate domeniile sistemului de 

învățământ. 

Această interacțiune dinamică între predare, învățare și evaluare conferă evaluării și 

evaluatorului un rol important în eficientizarea actului educațional. Dacă predarea, ca latură a 

procesului de învățământ, este intenționată, programată, organizată în scopul transmiterii de către 

cadrul didactic a conținuturilor către elevi, iar învățarea presupune dobândirea și asimilarea 

cunoștințelor de către elev într-un cadru intenționat, programat și organizat de către profesor, 

evaluarea constă într-o succesiune de operații de apreciere, măsurare și control, realizate de către 

profesor asupra cunoștințelor și deprinderilor elevilor,  în care se raportează permanent obiectivele 

educației la rezultatele obținute. 

Prin urmare, dacă eficiența actului educațional depinde de calitatea interacțiunii dinamice 

între predare, învățare și evaluare, rezultă că evaluarea tinde să devină o latură din ce în ce mai 

integrată a procesului educațional. Această evidență presupune, la rândul ei, o preponderență mai 

mare a actului evaluării vizând prezența ei pe tot parcursul procesului educațional: inițial, continuu 

și final. 

Importanța evaluării în cadrul realizării unui învățământ de calitate a antrenat o cercetare 

susținută de către numeroși specialiști și a ajuns și în atenția unor foruri guvernamentale, a unor 

organizații și organisme internaționale precum UNESCO, Asociaţia Internaţională pentru Evaluarea 

Randamentului Şcolar (I.E.A.), Biroul Internaţional de Educaţie (B.I.E.).  Și în țara noastră s-a 

constituit Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării 

Științifice, s-au elaborat cercetări, s-au susținut comunicări și studii pe problematica evaluării ca 

factor determinant în optimizarea învățământului românesc. 

Rolul evaluării în eficientizarea procesului de învățământ derivă din definirea ei ca parte 

integrantă a procesului de predare – învățare, care însoțește și se inserează în orice demers didactic, 

constituind punctul de plecare și premiza autoreglării și ameliorării continue a acestei activități și a 

sistemului de învățământ în ansamblu. 

 Activitatea de evaluare a evoluat de la simpla măsurare a rezultatelor și performanțelor (specifică 

didacticii tradiționale) la o activitate etapizată, atent proiectată și structurată în trei etape principale: 

 măsurarea sau cuantificarea rezultatelor școlare prin tehnici clare și cu instrumente adecvate 

scopului evaluării; 

 aprecierea rezultatelor măsurate prin raportarea la un sistem de criterii, bareme sau valori 

unitare, cu emiterea unei judecăți de valoare; 

 formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale ca răspuns în urma interpretării 

rezultatelor și a judecății de valoare emise. 
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Prin urmare, didactica modernă a reliefat rolul evaluării în furnizarea de date, informații 

despre modul în care s-a desfășurat procesul care a generat rezultatele școlare, oferind 

posibilitatea reglării actului educațional în sensul optimizării maxime, în sensul identificării 

elementelor de succes, precum și a excluderii eventualelor abordări ineficiente, a lacunelor și a 

disfuncționalităților. Acest rol de reglare continuă al evaluării este cel mai evident prin utilizarea 

conexiunii inverse, tactică educațională de succes atât pentru proiectare, cât și pentru aplicarea 

metodelor de învățământ. 

Docimologia, ca știință a examinării, oferă o bază informată pentru aplicarea evaluării 

rezultatelor școlare. Dacă la începuturile ei, docimologia avea drept obiect aspectele negative și 

critica subiectivitatea aprecierii rezultatelor școlare, precum și aspectul de fidelitate și validitate al 

examenelor, acum are în vedere și măsurarea, aprecierea cunoștințelor și capacităților în diverse 

conjuncturi. De asemenea, tot docimologia modernă este cea care a inițiat ameliorarea probelor și a 

modalităților de evaluare a lor, astfel încât examinarea să fie obiectivă, atât în raport cu cunoștințele 

însușite, cât și cu programele școlare în vigoare. 

Conform docimologiei, conceptele care țin de evaluare sunt: 

 Verificarea, ca activitate de cunoaștere a progresului învățării, într-un sens sau altul. Termenul 

are relații de sinonimie cu examinare, control și se referă atât la examinări scrise, cât și orale, în 

timp ce ascultare face trimitere doar la examinările orale. 

 Măsurarea, ca demers evaluativ care cuantifică rezultatele învățării, constă în atribuirea de 

simboluri (de regulă, cifre) unor elemente care constituie obiectul măsurării. Fidelitatea măsurării 

depinde de calitatea instrumentelor folosite (teste scrise, probe practice etc.), de adecvarea lor la 

fenomenele măsurate și de capacitatea evaluatorului de a exprima cu ajutorul simbolurilor 

caracteristicile elementelor măsurate. Numerele nu trebuie să fie raportate la un etalon, măsurarea 

fiind veriga cea mai precisă a evaluării, în care subiectivitatea nu are voie să altereze rezultatele. 

 Aprecierea, ca proces imediat măsurării, constă în exprimarea simbolurilor în calificative, 

premii, mențiuni, dar mai ales prin note. Aprecierea mai vizează și emiterea de judecăți de valoare 

asupra calității actului instructiv-educativ. 

 Eficiența învățământului exprimă capacitatea sistemului educațional de realiza rezultate 

satisfăcătoare concretizate în cunoștințele, priceperile și deprinderile dobândite de elevi și studenți, 

prin activități educative formale și nonformale. 

 Progresul, termen uzual al docimologiei, exprimă evoluția calității rezultatelor învățării, o 

creștere a valorii acestora. 

 Randamentul sau performanța face referire la rezultatele optime raportate la obiectivele 

stabilite, rezultate obținute de un grup sau de un singur individ într-o anumită unitate de timp și în 

condiții normale de învățare. 

 Examenul, concept al evaluării, este un mod special al evaluării și se constituie ca o etapă 

terminală a unei activități care urmărește rezultatele unei curse mai mari. Printr-un examen se 

realizează cântărirea, cumpănirea, compararea unui tip de competențe achiziționate până la un 

moment dat. Având funcția dominantă de constatare și de diagnosticare ale unor achiziții deja 

realizate de către subiecți, examenul se constituie ca o formă specială de evaluare, separată de 

programul de instruire și cu scopul de orientare școlară și predictivă. Examenele de bacalaureat, de 

licență, examenele studențești sunt exemplele cele mai elocvente ale acestui concept. 

 Concursul presupune în primul rând concurență între persoane care se prezintă singure pentru o 

confruntare a competențelor. Are un caracter puternic selectiv și este o etapă inițială a unei perioade 

noi de formare din viața individului. De rezultatele concursului depinde traseul ulterior de formare-

dezvoltare a concurentului: la începutul unui ciclu nou (admiterea în facultate), între ciclurile 

școlare (de la gimnazial la liceal). Asemenea examenului, concursul are un caracter predictiv. 

Pentru o bună exercitare a acțiunii de evaluare, orice evaluator trebuie să fie capabil să 

opereze cu aceste concepte și cu acțiunile pe care le presupun acestea. Actul evaluativ presupune 
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operarea cu principalele caracteristici ale acestuia, mai exact cu acea parte de concepte acționale: 

evaluarea, cunoașterea și decizia: 

 Măsurarea selectează procedeele prin care se culeg informațiile, se stabilesc simbolurile de 

cuantificare (cifre, litere, calificative), precum și relație dintre rezultate și simboluri, stabilită printr-

un raport clar, concis, precis. 

 Aprecierea este operația prin care se emit judecățile de valoare asupra rezultatelor, 

evenimentelor evaluate. Pe baza datelor obținute prin măsurare, raportate la un sistem de referință, 

de valori sau criterii, aprecierea presupune judecarea valorii rezultatelor măsurării. 

 Decizia reprezintă scopul evaluării și oferă evaluatorului statutul de factor decizional: stabilirea a 

ce se dorește să fie evaluat în relație directă cu obiectivele deciziilor care urmează să fie adoptate, 

acestea stând la baza măsurilor amelioratorii pentru etapele următoare ale procesului de învățământ. 

Cele trei operații se află într-o strânsă interdependență: evaluare = măsurare + apreciere + 

decizie, iar m3odernizarea sistemului de evaluare presupune abordarea novatoare a fiecăreia dintre 

ele. Urmărirea măsurii în care s-au atins obiectivele urmărite, un proces educațional este optim 

atunci când, prin evaluare, se constată că s-au atins finalitățile școlare, iar subiectul este capabil să 

opereze la finalizarea unui proces de învățare. 

Obiectivele evaluării vizează: 

Cunoștințele acumulate – date, fapte, concepte, definiții, algoritmi – constituie principala 

țintă a procesului de învățământ. Alături de cunoștințele asimilate, în prezent se pune accent pe 

formarea capacităților intelectuale. Prin urmare, evaluatorul trebuie să aibă în vedere și modul de 

operare și transfer a informațiilor, nu doar redarea precisă a acestora. 

Capacitatea de aplicare a cunoștințelor în realizarea unor activități practice face referință la 

efectele pe care le produce acumularea cunoștințelor în dezvoltarea intelectuală a elevului. Gradul 

de eficiență a învățării este un domeniu complex, ilustrat tocmai de relația dintre bagajul de 

cunoștințe și folosirea lor în realizarea unor sarcini practice.  

Dezvoltarea capacităților intelectuale – vizează evaluarea puterii de argumentare și de 

independență în gândire. Prin urmare, acest obiectiv orientează evaluarea spre capacitățile de 

observare a detaliilor, de rezolvare de probleme, de verificare a unor soluții date, de a emite ipoteze 

etc. 

Trăsăturile de personalitate și conduită au fost totdeauna rezultate speciale ale procesului 

educațional. Sub forma aptitudinilor, a trăsăturilor de caracter în formare și a celor temperamentale, 

rezultatele se manifestă prin atitudini și comportamente. Interesul pentru conduită, pentru rolul  

însușirilor psihice care susțin actul învățării și succesul școlar, au situat personalitatea elevului în 

centrul atenției psihopedagogilor. Interesul, motivația, voința, creativitatea sunt dimensiuni ale 

personalității care influențează radical procesul de învățare, dar sunt cel mai greu de măsurat, 

instrumentele de măsură fiind dificil de stabilit. 

Rolurile și funcțiile evaluării 

Rolul fundamental al evaluării este acela de măsurare și apreciere a rezultatelor unor 

acțiuni, fenomene, capacități, atitudini etc. în vederea reglării activității educaționale. De asemenea, 

evaluarea presupune și înțelegerea relațiilor dintre „intrările„ și „ieșirile„ din sistem, contribuind la 

identificarea factorilor, pozitivi și negativi, care influențează reușita elevilor. O altă perspectivă a 

evaluării este cea de diagnosticare instituțională și de evaluare a evaluatorilor, prin aceasta 

stabilindu-se înțelegerea dimensiunii în care factorul școală și factorul profesor contribuie la 

succesul învățării.  

 Analiza procesului evaluării din perspectiva instituțională, cea socială și cea economică a 

stabilit că evaluarea, ca proces, este caracterizată, după o serie de specialiști,  prin mai multe funcții: 

 Funcția de control, de măsurare și apreciere a rezultatelor actului educațional. Este funcția care 

oferă informații despre diferențe dintre nivelul real al rezultatelor și cel așteptat și prin care se 
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depistează cauzele eșecului școlar, dar și factorii prin care se obține succesul școlar. Astfel, 

evaluarea dobândește rolul de feedback în procesul învățării; 

 Funcția de reglare a sistemului este cea care, pe baza rezultatelor obținute raportate la obiective, 

se regăsește în demersurile comune ale evaluatorilor și evaluaților pentru a corecta, completa, 

schimba ceea ce s-a constituit în derapaje ale procesului de predare-învățare. Funcția de reglare are 

efect și asupra întregului sistem de învățământ, exprimată prin reforme, stil de organizare, 

implementare de noi metode și procedee, realizare de manuale și auxiliare; 

 Funcția de predicție este funcția prin care se realizează orientarea și anticiparea rezultatelor, ca 

urmare a măsurătorii dinainte stabilite. Este funcția prin care se urmărește prefigurarea acțiunilor 

educative în sistemul /subsistemele de învățământ. 

 Funcția de clasificare și de selecție pe baza căreia sunt posibile clasificările rezultatelor 

obținute, selecțiile diferitelor tipuri de rezultate. 

 Funcția de certificare face referire la eliberarea de diplome sau certificate de absolvire. 

 Funcția educativă, responsabilă cu motivarea, stimularea și conștientizarea interesului pentru 

studiul continuu, pentru perfecționare și obținerea de performanțe cât mai bune. 

 Funcția socială este funcția care permite informarea asupra rezultatelor obținute. 

Funcțiile evaluării se regăsesc în pondere diferită, unele sunt urmărite mai mult, cu rol activ 

în mod continuu, altele vor fi urmărite doar în diferite situații speciale (ex. funcția de clasificare și 

selecție, de certificare). 

O altă clasificare a funcțiilor evaluării, cu strânse legături de interdependență, aduce termeni 

noi fașă de prima clasificare: 

 Socială – informează societatea despre eficiența procesului și sistemului de învățământ;  

 Diagnostică – oferă date și informații despre factorii și cauzele succesului/insuccesului școlar; 

 De selecție – clarifică, efectuează ierarhii după calitatea performanțelor; 

 De certificare – pune în evidență performanțele prin modalități speciale; 

 Predictivă sau prognostică – prognozează performanțele viitoare, prevede evoluția ulterioară; 

 Constatativă – apreciază rezultatele, prin raportarea la obiectivele propuse 

 Feedback – realizează conexiunea inversă, sugerând soluții noi, abordări noi pornind de la datele 

primite; 

 Motivațională – stimulează, motivează evaluații spre obținerea de performanțe cât mai bune în 

activitatea de formare și dezvoltare; 

 Educativă – influențează și planul educativ, creând pârghii către autocunoaștere, introspecție, 

autoevaluare. Este funcția prin care evaluații devin capabili de autoevaluare. 

Obiectivitatea evaluării 

Practica docimologică relevă numeroase disfuncţii şi dificultăţi în evaluarea obiectivă. 

Idealul obiectivităţii în notare este afectat de anumite circumstanţe care pot induce variaţii destul de 

semnificative din perspectiva evaluatorului 

O evaluare obiectivă presupune conceperea unor criterii de comparare pentru cele trei 

niveluri (macro, intermediar şi micro), numiţi indicatori de performanţă. 

Pentru conceperea indicatorilor de performanță, evaluatorul trebuie să ia în calcul 

standardele de performanță, obligatorii, să elaboreze descriptori de performanță corespunzători 

standardelor și aplicați probei de evaluare pe care vrea să o susțină, să adapteze proba de evaluare 

obiectivelor operaționale și a celor de evaluare. Și nu în ultimul rând, criteriile de evaluare să fie 

precise, corect dozate și să împiedice subiectivitatea evaluării 

Standardele curriculare de performanţă sunt enunțuri sintetice, raportate la cunoștințe, 

capacități, competențe, comportamente, prin care se evidențiază performanța pe care trebuie să o 

demonstreze evaluatul. Prin excelență, standardele curriculare de performanță fac referire la 
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calitatea învățământului și stau la baza elaborării descriptorilor de performanță și a criteriilor de 

notare.. 

Descriptorii de performanţă sunt enunțuri formulate de către evaluator și exprimă criterii 

calitative unitare pentru o anumită evaluare, de la care se vor obține informații relevante despre 

nivelul performanțelor la acel moment. 

Obiectivele de evaluare – sunt formulate pe baza obiectivelor de referință și exprimă 

concret ce se evaluează, cum se evaluează și cât se evaluează. Odată formulate, oferă evaluatorului 

tabloul complet al unei evaluări conștiente, corect raportată și la rezultatele evaluate și la acțiunea 

de evaluare efectivă.  

Criteriile de evaluare - pot fi absolute (nota maximă/nota minimă) sau comparative. 

 

Funcțiile evaluării se caracterizează prin interdependență, dar și prin dominația una față de 

cealaltă în cadrul aceleași evaluări, deoarece o probă evaluată nu poate îndeplini toate funcțiile.  O 

probă de evaluare curentă este diferită de un examen.  Examenul este, prin definiția lui, caracterizat 

prin mai multe funcții: profesorul urmărește controlul și aprecierea achizițiilor la începutul unui 

ciclu, în scopul deciziei promovărilor, a selecției evaluaților; elevii vor obține informații despre 

reușitele și eșecurile lor, părinții iau cunoștință cu direcțiile în care copilul face performanță, 

informație care îi ajută la decizia orientării școlare către un anumit domeniu de studiu. Pe de altă 

parte, și școala primește informații asupra evaluatorilor, directorii de școli au posibilitatea de a 

controla activitatea profesorilor, plecând de la standardele de performanță și de a identifica măsuri 

de corecție în prestația acestora. Societatea beneficiază, la rândul ei, de informații asupra 

modificărilor în cerințele și așteptările tinerei generații,  proiectând o schimbare care să 

preîntâmpine aceste așteptări. 

În concluzie: 

Evaluarea trebuie să fie reprezentativă pentru performanțele evaluaților, care nu se 

manifestă prin simple memorări, ci realizează experimente, aplică practic informațiile acumulate, 

sarcinile sunt contextualizate și oferă posibilitatea exprimării particulare, conform stilului de 

învățare. 

Criteriile de evaluare pun accent pe esențial, urmărind o evaluare holistă, conform căreia, 

întregul este mai important decât partea. 

Rolul important al autoevaluării implică participarea activă a evaluaților la propria formare 

prin analiza propriilor rezultate și revizuirea strategiei personale de învățare. 

Evaluatul și evaluatorul sunt părți ale aceleași probleme, iar buna lor conlucrare va duce 

către reușita elevilor, dezvoltarea profesională a profesorilor, ridicarea prestigiului instituțiilor de 

învățământ și o societate bazată pe principii corecte.  
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În condițiile exploziei informaționale, ale educației permanente și ale eforturilor pentru 

dezvoltarea resurselor umane sunt în continuă înnoire , formarea nivelului profesional și ridicarea 

nivelului profesional, ca proces general de acumulare de cunoștințe din toate domeniile ce se 

conturează, trebuie să reprezinte un domeniu cheie al activității  fiecarei organizații. 

Calitatea întregului proces de formare și ridicare a nivelului  profesional este, fară îndoială, 

rezultanta unui ansamblu de acțiuni interdependente care țin de modernizare, viteză, asigurarea 

mobilității intelectuale la care concur capacitatea procesului de pregătire a absolvenților conform 

asteptărilor/experiențelor actuale, înarmarea  lor cu cunoștintele necesare, cu deprinderi de studiu și 

învățare permanenta, formarea unei gândiri prospective, anticipative; 

Nu exista creație fară acumulare de experiență și fară competență. De asemenea, nu există 

invenție fară știință și “savoir –faire”, cu condiția ca competența să fie dublată și de îndrăzneală. 

Gestionarea presupune asigurarea necesarului de  forță de muncă într-o instituție, pe 

categorii de personal în scopul realizării activităților și obținerea rezultatelor așteptate. 

Managerul resurselor umane dintr-o instituție de învățământ trebuie să se concentreze asupra 

optimizarii potențialului de resurse umane existent, estimarea necesarului de personal didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic, investițiile în dezvoltarea resurselor necesare pentru perioada 

următoare. 

Pentru îmbunătățirea calității resursei umane din învățământ, se impune: 

 sprijinirea financiară și materială  a resurselor umane în vederea  menținerii și formării continue 

 asigurarea stabilității personalului în unitatea școlară 

 creșterea salariului până la un nivel-asigurarea de resurse umane pe baza principiilor stabilite la 

nivelul unitații școlare 

În funcție de aceste caracteristici  s-au elaborat o serie de obiective generale ale formării 

continue cuprinse in Strategia MEN, pe această componentă. 

 Plecând de la aceasta strategie la nivelul școlii, echipa managerială a stabilit necesitățile de 

formare a personalului didactic și nedidactic, oportunitățile formării acestuia. Astfel, prin decizia 

directorului ,a fost numit responsabil cu formarea continuă a personalului didactic care menține 

legătura între cadre și conducerea școlii, urmărește formarea acestora, urmărește ofertă de formare 

la nivel județean, național și internațional prin colaborarea cu responsabilul de proiecte europene. 

Au fost incluse în bugetul școlii fonduri pentru perfecționarea personalului didactic, ceea ce vine 

financiar  în sprijinul personalului didactic și nedidactic. La  nivelul fiecărei catedre, sunt discutate 

și nevoile de formare care  sunt  aduse la cunostința conducerii școlii. 

De asemeni sunt stimulați profesorii să participe la cursuri de formare, la cursuri 

postuniversitare sau masterate care să le permită o paletă  mai largă de calificari în vederea 

satisfacerii nevoilor școlii apărute ca urmare a introducerii de noi specializări în structura planului 

de școlarizare. 

Îmbinarea pregătirii “off the job “ cu orientare teoretică și metodologică cu cea “on the job “ 

in școli, accent strategic de formare de competențe și nu pe achiziția de informații, echilibrarea 

nevoilor individuale cu cele organizaționale, ale școlii, lărgirea formării spre domenii care țin strict 

de specialitatea academică trecerea de la programe de ofertant la cele propuse în urma analizei de 

nevoi a organizației, accentuarea în programele de formare a plurarismului, multiculturalismului, 
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policentrismului. Sunt câteva caracteristici de bază care sunt luate în considerare în formarea 

continuă a cadrelor didactice. 

Nu neglijam  formarea personalului didactic auxiliar și nedidactic care prin cursuri de 

formare răspund la noile  cerințe (IT,cursuri pentru centraliști, pedagogi. PSI, protecția muncii ). 

Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și social 

proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcție managerială de 

reglare-autoreglare continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale de referință 

(funcțional-structural-operațional). La nivel operațional, perfecționarea personalului didactic 

vizează stimularea capacităților pedagogice și sociale de proiectare, realizare, dezvoltare și 

finalizare a activităților specific procesului de învățământ: lecții, cursuri, seminarii, lucrări practice, 

ore de dirigenție, activități extrașcolare cu: elevii, cadrele didactice, părintii, alți reprezentanți ai 

comunității educative și nu în ultimul rând activitățile manageriale, metodice, de asistență 

psihopedagogică și socială, de orientare  școlară și profesională, de consiliere cu sprijinul 

consilierului școlar,etc. 

Formarea continuă a personalului din sistemul de învățământ este un răspuns  la nevoile si 

interesele indivizilor dar și la cerințele specifice ale pieții muncii și trebuie să se sprijine pe 

principiile care au generat noul curriculum național și local: principii de politică educațională 

(principiul descentralizării și al flexibilizării, principiul eficienței, principiul compatibilizării) și 

principiul curricular (principiul selecției și al ierarhizarii culturale, principiul funcționalității, 

principiul racordării la social/răspunsului la nevoi/crearea de nevoi,etc) 

Formarea generală, formarea profesională și acumularea de experiență în muncă constituie 

triada/triunghiul formării personalului. 

Formarea personalului este considerată cea mai profitabilă investiție, implică cheltuială și 

are ca scop obținerea “ profitului “, adică ridicarea nivelului calitativ al procesului de învățământ. 

Formatorul adevarat trebuie să îndeplinească următoarele deziderate : 

 să antreneze și să dezvolte flexibilitatea mental, ceea ce implică revigorarea încrederii în sine, să 

înlăture rigiditatea provocată de condiționare și rutină, de frica de nou, precum și de lipsa de 

experiență; 

 sa le consolideze încrederea în învățarea permanentă, ca o condiție necesară a creșterii și 

dezvoltării personale (care să nu se poată realiza decât prin efort pentru mobilizarea tuturor 

capacităților de care dispun); 

 Responsabilitatea unui climat, în care întregul personal să învețe permanent, o poartă echipa 

managerială, care prin formarea personalului alimentează și asigură transmiterea acestui patrimoniu, 

element esențial al valorii unei instituții moderne. 
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Clasa de elevi este nucleul care generează și fixează bazele educației copilului în școală. 

Este adevărat că în orice activitate întreprinsă în educarea elevilor în școală sau în afara ei se 

înglobează elemente caracteristice proprii momentului în care se desfășoară, locului unde se 

desfășoară și colectivului, principalul beneficiar al activității. 

Cunoașterea și stăpânirea artei manageriale sunt esențiale pentru fiecare cadru didactic, 

deoarece cunoașterea managementului ca pe un proces complex nu înseamnă „ dirijism ”, succesul 

unei acțiuni neputându-se asigura imediat. 

În sistemul de educație și învățământ, profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care-i 

educă, să stabilească relații de cooperare cu elevii și părinții acestora și cu alți factori interesați. 

Astăzi, nu este suficient ca profesorii să educe numai la catedră, în clasă, ci prin fiecare contact 

relațional cu copiii și părinții, se poate desfășura o muncă de creștere și dezvoltare, de conducere și 

direcționare.     

Managementul la nivelul clasei de elevi este considerat ca un management parțial unde 

predomină activitățile de predare – învățare – evaluare. Activitatea profesorului în clasa de elevi nu 

trebuie să cuprindă numai operații de predare și de evaluare, ci trebuie să presupună și culegerea de 

informații despre elevi, despre modul în care aceștia înțeleg lecțiile, cum se pregătesc, despre 

relațiile dintre elevi, cadrul didactic având astfel posibilitatea de a identifica mai multe forme de 

intervenție și de luare a deciziilor.  

Profesorul este cel care reunește toate resursele materiale și umane, resurse logistice de 

ordin pedagogic și psihologic și le configurează într-o manieră proprie la nivelul clasei. Un bun 

manager al clasei este capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, climatul și instrucția 

tuturor copiilor, indiferent de naționalitate, etnie, religie în direcțîa fundamentării tuturor 

demersurilor didactice pe principii democratice, să introducă noi strategii instrucționale care să 

încurajeze colaborarea, toleranța, sporirea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea 

performanțelor școlare ale elevilor, să realizeze și să utilizeze în procesul didactic proiecte ale 

clasei. 

Scopul managementului clasei este acela de a încuraja controlul comportamental la elevi, 

prin promovarea rezultatelor și comportamentelor școlare pozitive. Rezultatele școlare, eficiența 

didactică a profesorului și comportamentul elevilor și al profesorilor interacționează direct cu 

managementul clasei.  

O atenție deosebită trebuie acordată structurării claselor, funcționării lor și evoluția 

rezultatelor în cursul anului, punerea în practică a polurilor valorizante și nu în ultimul rând, luarea 

în sarcină a dificultăților elevilor. Trebuie făcută legătura între imaginile pe care profesorii le au și 

rezultatele școlare. Profesorul își formează imaginea pentru elevi începând de la convingerile, 

valorile și așteptările sale. Această imagine influențează practicile profesorului și poate avea 

incidență asupra reușitei elevilor. Un bun profesor va fi cel care crede în reușita tuturor elevilor și în 

ansamblu în misiunea sa educativă. 

Profesorul, printre alte însușiri, are și calitatea de mentor pentru elevii săi și exemplu de 

urmat pentru colegii din corpul didactic al școlii, iar prin extrapolare pentru comunitatea socială în 

care se află școala și în mod deosebit pentru părinții elevilor.  
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În modelul european, ansamblul de competențe ale cadrului didactic se constituie într-un 

soclu comun format din cunoștințe, capacități și atitudini, substituindu-se termenul de aptitudini cu 

termenul capacități. Trebuie luată în considerare importanța atitudinilor la care profesorul nu este 

chemat numai pentru a-și face cunoscute valorile, ci să le separe unele de altele și să fie cât mai 

angajat și explicit.  

Munca educativă a cadrelor didactice trebuie să aibă la bază obiective comune printre care: 

 dorința permanentă ca elevii cărora le predau cunoștințele, pe lângă faptul că le învață, în același 

timp, să înțeleagă și semnificația lor; 

 să aplice soluții eficiente pentru elevii care creează probleme pe timpul școlarizării lor, pentru a-i 

aduce sau readuce pe linia normală de comportament, spre exemplu elevii care manifestă dezinteres 

față de activitatea școlară sau cei hiperactivi; 

 să aspire ca toți elevii să obțină rezultate școlare cât mai bune. 

Un bun manager al clasei angajează emoțiile și sentimentele elevilor, și în același timp, 

relaționează imaginația lor cu materialul curricular predat. 

Meseria de cadru didactic trebuie să dea un răspuns nu numai teoretic, ci și practic, prin 

activitatea de formare a elevilor la următoarele întrebări: 

 Cum putem favoriza progresele elevilor ? 

 Care sunt caracteristicile unei clase bune de elevi ? 

 Care sunt practicile și atitudinile care contribuie mai mult la reușita elevilor ? 

Managementul clasei și în cazul școlilor incluzive cuprinde tot cele trei componente 

esențiale: managementul conținutului, managementul problemelor disciplinare și managementul 

relațiilor interpersonale.  

În condițiile școlii incluzive este normal să se ia măsurile adecvate în privința problemelor 

de disciplină în clasă, de a evita intoleranța unor elevi față de cei cu dificultăți de învățare care se 

referă la o întârziere, o dezvoltare încetinită în plan emoțional sau comportamental. 

Într-o clasă eterogenă incluziunea fără excepție a tuturor copiilor cere din partea cadrului 

didactic măsuri de clarificare pentru tot colectivul clasei: toți copiii fără excepție sunt egali, au 

aceleași drepturi de a învăța, de a participa la orele de curs, în grup sau în echipe, ei vor coopera cu 

ceilalți. 

Cadrul didactic, în afara faptului că spiritul empatic trebuie să predomine întreaga sa ființă, 

trebuie să stabilească reguli stricte pentru tot colectivul clasei, și dintr-un colectiv eterogen, clasă să 

devină omogenă în desfășurarea tuturor activităților.  

Astăzi, pe măsură ce școlile adoptă și folosesc tot mai mult practicile incluzive, devin 

capabile să răspundă unor cerințe educaționale speciale ale școlilor obișnuite. 

În cazul în care există elevi care au nevoie de intervenții suplimentare sau diferite se va 

întocmi un plan educațional individual pentru planificarea, evidența și revizuirea ofertei 

educaționale. Acest plan va cuprinde: evidența progreselor înregistrate de elevi, la nivel individual, 

în conformitate cu obiectivele convenite și care va fi util profesorilor în planificarea măsurilor luate 

pentru a răspunde cerințelor educaționale speciale. Fiind un document de lucru, trebuie discutat și 

aprobat între profesorul  diriginte sau învățătorul clasei, părinți și elevi. 

Este necesar să se stabilească un număr de trei obiective, care să fie specifice, măsurabile, 

realizabile, realiste și temporale. 

Durata unui astfel de plan depinde de cerințele și circumstanțele individuale. 

Atunci când este vorba de comportamentul elevului, acesta reprezintă o preocupare majoră 

și planul trebuie revizuit săptămânal, dar nu va depăși un semestru.  

Copiii hiperactivi au nevoie de o abordare specială în clasă, prin care cadrul didactic poate 

capta atenția și, prin angajarea activă a imaginației și emoțiilor elevului, să ofere o alternativă reală 

pentru rezolvarea problemelor specifice.   
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Managementul clasei este dificil pentru cadrul didactic, dar nu trebuie uitat faptul că acești 

copii pot învăța foarte bine, dar numai prin adoptarea de soluții adecvate cum ar fi:  

 sprijinul permanent; 

 urmărirea intereselor și pasiunilor copilului, pentru a fi implicat în domeniul de activitate, acasă 

și la școală; 

 organizarea timpului alocat copilului dedicat pentru lecții acasă, televizor, joacă; 

 părinții să-i reamintească permanent importanța învățării.  

Elevii cu ADHD obosesc foarte repede și din această cauză abordarea temelor și a sarcinilor 

de lucru mai dificile trebuie să se facă la începutul orelor de curs. Este necesar de asemenea 

implicarea elevului în implementarea strategiilor didactice, prin luarea în calcul a sugestiilor sau 

soluțiilor practice propuse de el.  

O cale practică pentru organizarea conținuturilor didactice, în funcție de interesele copilului 

și de modul în care poate învăța în mod natural, fără a se plictisi o oferă educația imaginativă, în 

care atenția este menținută prin stimularea imaginației.  

Este foarte important să se aplice cele mai bune metode de educare a copiilor în școală, 

pentru a contribui la ridicarea prestigiului învățământului românesc în Europa și în lume. Acest 

lucru se poate realiza numai printr-o perfecționare continuă în domeniul educației, printr-un 

comportament etic și moral adecvat acestei profesii. 

Pregătirea profesională, tactul pedagogic, claritatea explicațiilor și comportamentul etic 

scutesc cadrul didactic de a fi penalizat de către primii arbitri care sunt elevii, părinții acestora și 

comunitatea. 
 

Bibliografie: 

 Iosifescu,  S.,  „ Abordarea  managerială  în  educație ”,  în  „ Revista  de  pedagogie ”,  Nr.  8 / 

1993; 

 Ulrich,  Cătălina – „ Managementul  clasei – învățare  prin  cooperare – ghid ”,  Editura  „ Corint 

”,  București,  2000. 
 

 



105 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE 
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Dependenţa sistemelor de asigurare a calităţii de valorile promovate de o societate la un 

anumit  moment dat al evoluţiei sale ne conduce spre o concluzie evidentă; nu există şi nu pot  

exista sisteme „universale" de asigurare a calităţii, pentru că nu există şi nu poate exista un concept 

unic al calităţii ci doar principii generale care se aplică sistemelor de management al calităţii, 

precum şi proceduri standardizate. Conceperea unor astfel de sisteme şi proceduri de asigurare a 

calităţii în educație este  rezultatul  unei opţiuni sociale, bazate pe o anumită cultură dar şi pe o 

viziune strategică foarte clară care să stabilească direcţiile optime de dezvoltare  a sistemului şcolar.  

În absenţa unor astfel de opţiuni explicite, se  pot construi sisteme şi proceduri de asigurare 

a  calităţii, dar nu vom şti niciodată ce însemnă, de fapt, calitatea.  

De exemplu, ce este mai irnportant  pentru a avea o „educaţie de calitate”: 

 Procentul de 100% de promovare a elevilor la examenul de bacalaureat sau numărul  elevilor 

care îşi continuă studiile? 

 Participarea în număr mare a elevilor la olimpiade și concursuri sau reducerea numărului de elevi 

aflați în situații de risc educațional, abandon școlar? 

 Numărul de computere existente în scoală, rețea Wireless sau timpul individual de acces la 

Internet al fiecărui elev pentru  informare dirijată, înțelegerea conținuturilor predate și învățare? 

 Existenţa profesorilor cu gradul I, doctorat,  sau nivelul de satisfacţie a elevilor faţă de profesorii 

existenţi? 

 Respectarea curriculumului naţional sau diversitatea curriculumului la decizia scolii? 

Fără existenţa unor principii clare, stabilite la nivel naţional şi împărtăşite de principalele 

grupuri  de interes şi actori educaţionali, nu vom putea spune niciodată dacă există un progres al 

calităţii educaţiei oferite. 

Consecinţa directă a dependenţei sistemelor de calitate de valorile sociale este 

imposibilitatea  transferării sistemelor de management şi de asigurare a calităţii dintr-un sistem 

şcolar în altul. 

Pot fi adoptate  proceduri agreate  la nivel internaţional (de exemplu cele propuse de ISO), 

ne putem inspira din ce au făcut alţii, putem beneficia de experienţa sistemelor şcolare în care 

asigurarea calităţii a devenit o practică obişnuită, dar nu putem prelua, ca atare, un întreg sistem de 

asigurare a calităţii. Este nevoie de o strategie naţională în acest sens, care să pornească de la nişte 

valori şi principii explicite, care să fie operaţionalizate în sisteme, indicatori, standarde şi proceduri 

specifice, pentru toate nivelurile sistemului şcolar- naţional, regional /judeţean, local, unitate 

şcolară. Având în vedere inevitabila descentralizare a sistemului de învăţământ, actorii educaţionali 

locali vor trebui implicaţi în managementul calităţii şi, ca urmare, vor exista, pe lângă sistemul 

naţional, sisteme de indicatori şi proceduri privind calitatea educaţiei dezvoltate la nivel local. 

Asigurarea calităţii este o problemă de opţiune de politică educaţională, orice model al 

calităţii se adoptă, se impune definirea serviciului educaţional, care sunt elementele lui specifice, 

prin ce se deosebeşte el de celelalte servicii.  

Şcoala nu este o fabrică, iar educabilul şi, cu atât mai  mult educaţia, nu sunt produse. Dacă 

nu este un produs, atunci educaţia este un serviciu oferit de instituţii specializate şi trebuie făcută 

prima distincţie, întrucât „calitatea produselor" se  diferenţiază fundamental de „calitatea 

serviciilor", școala nu poate fi separată de profesori, iar calitatea şcolii este dependentă de aceștia și 

mai ales, la acest moment,  de interacțiunea acestora cu elevii şi  părinţii: 
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 serviciile sunt oferite, de regulă, direct utilizatorilor ultimi (produsele ajungând, de obicei, la 

beneficiari prin intermediari) şi nu pot fi separate de persoana care le livrează; 

 în timp ce la produse principalele cauze ale calităţii scăzute sunt materiile prime cu defecte, 

proiectarea greşită şi nerespectarea specificaţiilor (a procedurilor) în procesul ;de fabricare, la 

servicii lipsa de calitate este atribuită, de regula, direct „resursei umane", comportamentului şi 

atitudinilor necorespunzătoare ale angajaţilor - mai ales a celor care livrează direct serviciul; de aici, 

rezultă şi importanţa maximă care trebuie acordată pregătirii profesorilor - ca interfaţa între şcoală 

şi beneficiarii direcţi; 

 timpul este un element mult mai important pentru livrarea unui serviciu decât a unui produs şi,  

totodată, serviciul este consumat „pe loc"; ca urmare, controlul ulterior al calităţii ( “inspecţia") este 

tardiv şi, de multe ori, inutil: un absolvent needucat nu poate fi „reparat" ca urmare a unei inspecţii; 

 pentru servicii nu poate exista o îmbunătăţire ulterioară prin „service": o maşină proastă poate fi 

reparată, dar o oră  nepregătită și eșuată rămâne o oră ineficientă, oricât sânge rău ne-am face...; 

dacă ești un absolvent  needucat, nepregătit , „repararea" propriei educaţii este destul de dificilă 

(dacă nu imposibilă); 

 livrarea efectivă a serviciului este realizată de angajaţii cei mai „de jos" - deci cei mai 

slab calificaţi şi mai prost plătiţi - în timp ce managerii nu au contact direct cu clienţii (directorul 

restaurantului nu serveşte la masă, iar în scoală, de regulă, directorii sunt degrevaţi de ore); aceasta 

face ca, în domeniul serviciilor educaţionale, formarea continuă a profesorilor, în strânsă legătură cu 

locul concret de muncă, să aibă o importanţă crucială; 

 serviciul, spre deosebire de produs, este adesea „intangibil" şi, ca urmare, este foarte dificilă 

descrierea lui pentru client; de exemplu, cum putem descrie unui părinte „educaţia de calitate" pe 

care o putem oferi copilului lui care urmează clasa pregătitoare? 

 din acelaşi motiv, este foarte dificilă măsurarea productivităţii şi a rezultatelor, deci şi elaborarea 

unor indicatori cantitativi; de exemplu, nu întotdeauna numărul clienţilor este şi o garanţie a calităţii 

(în şcoala, de exemplu, cu cât clasa este mai mare cu atât se consideră că scade calitatea actului 

didactic); ca urmare, creşte importanţa indicatorilor calitativi: politeţea, grija pentru client, calmul şi 

răbdarea trec pe primul plan; 

 din acelaşi motiv, indicatorii cantitativi (fundamentaţi pe „valori medii") nu sunt întotdeauna 

relevanţi pentru evaluarea calităţii (existând variaţii - abateri - foarte mari): se ştie, de exemplu, că 

diferenţa de performanţă între elevii unei clase este adesea mult mai mare decât cea între școli. 

 clientul apreciază calitatea serviciului prin raportare la propriile aşteptări care au, de multe ori, 

un grad mare de subiectivitate şi specificitate; ca atare, va fi foarte greu de convins un client 

nemulţumit că serviciile oferite pot fi îmbunătăţite; de exemplu, în şcoală, reputaţia joacă un  rol 

adesea mai important decât rezultatele efectiv obţinute. 

Rezultatul serviciului educaţional este, de fapt, educaţia înţeleasă ca valoare pentru cel care 

învaţă: ce anume are educabilul în plus la terminarea unui an / ciclu şcolar eţc, faţă de situaţia 

iniţială. Calitatea superioară a educaţiei înseamnă o mai mare „valoare adăugată si creată", plusul 

respectiv fiind determinat cu certitudine de activitatea şcolară şi nu de alţi factori (dezvoltarea 

naturală biologică sau fiziologică, alte surse de educaţie - familia, mass media - eţc,).  

Realizarea cu succes a produsului nu se poate face fără participarea educabilului în procesul 

de învăţare. Din această perspectivă putem afirma că: 

 „învăţarea" este mai înrudită cu cercetarea şi dezvoltarea decât cu un proces de 

asamblare - liniar si algoritmic; încercările de a organiza şi conduce cercetarea şi 

dezvoltarea în stilul unei linii de asamblare, s-au dovedit dezastruoase; 

 „predarea" este înţeleasă mai mult ca management decât ca simplu control; ca atare, orice proces 

de educaţie trebuie făcut pentru că aşa are nevoie clientul / beneficiarul şi nu pentru că „aşa trebuie" 

/ „aşa mi se cere" / „aşa vrea părintele sau diretorul". 
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ANALIZA STILURILOR DE CONDUCERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane 

Lucia Mihoc, I.Ş.J. Suceava 

 

Deşi existent activ lingvistic şi instituţional în majoritatea ţărilor dezvoltate economico-

social de mai bine de un secol, în ţara noastră termenul ”management” nu s-a bucurat de atenţia 

specialiştilor din niciun domeniu, cu atât mai puţin în cel al învăţământului. Amintit doar în articole, 

studii sau dicţionare, el a fost evitat dintr-un motiv foarte simplu; provenind din limba engleza şi 

însemnând ”conducere, administraţie a unei întreprinderi” [3,pg.262 ], în limba română a fost 

asociat conotativ cu termenul afaceri.  

Un sondaj de opinie neoficial şi sub protecţia anonimatului ar dezvălui fără echivoc că 

majoritatea dascălilor români privesc noul statut de manager educaţional cu multă neîncredere, ba 

chiar îl consideră o cacialma a reformei. Această mentalitate s-a format şi datorită percepţiei greşite, 

dar a fost întărită şi de multe iniţiative din reforma învăţământului, care s-au dovedit a fi nu numai 

ineficiente, dar chiar au bulversat starea învăţământului românesc, slăbind încrederea tuturor în 

reforma din educaţie. 

Prin urmare, înainte de a se confrunta cu un cadru instituţional în care va activa, managerul 

din educaţie se află şi în situaţia delicată de a convinge oamenii pe care îi va organiza, conduce şi 

îndruma că rolul şi statutul său sunt esenţiale azi pentu ca, în viitor, învăţământul să se bucure de o 

bună organizare în vederea obţinerii de realizări remarcabile reformatoare, care să se regăsească în 

pregătirea pentru viaţă a tinerei generaţii. Mai exact, managerul este cel care va trebui să găsească şi 

să mobilizeze toate resursele posibile pentru ca instituţia pe care o conduce să se”descurce pe cont 

propriu”, fără patronatul statului. 

”In România, educaţia dupa 1990 a cunoscut mai multe experimente sub umbrela reformei, 

care nu au urmărit în marea lor majoritate decât cosmetizarea sistemului şi nu o reformă structurală 

de fond, în care să se aibă în vedere atât situaţia actuală a sistemului educaţional, elementul pozitiv 

al vechiului sistem educaţional, disponibilitatea genetică a naţiunii române, tradiţia educaţională 

românească, perspectiva economică a ţării în contextul economiei de piaţă şi al globalizării, cât şi 

idealul educaţional dorit de întrega societate la care să adere toate instituţiile şi care să asigure 

evoluţia social-economică a României”[ 11, pg.15].       

Citatul de mai sus motivează necesitatea introducerii unui management educaţional de 

calitate, care să nu mai facă experimente în educaţie, ci  să realizeze reforme bazate pe un “studiu 

profund cu privire la ce este bun şi ce este perimat în vechiul sistem şi ce se doreşte a se realiza în 

viitor cum, cu ce  şi pentru ce”[11, pg.15].     

Astfel, citind si recitind extraordinara sinteză formulată de Ioan Ţoca şi înlăturând  

prejudecăţile şi resentimentele, trebuie să acceptăm că managerul este şi va fi omul nou de 

al cărui statut, competenţe şi aptitudini vor depinde în viitor destinul şi realizările fiecărei instituţii, 

instituţie care va rezista numai dacă va fi organizată şi condusă în ritmul evoluţiei societăţii şi 

răspunzând eficient cerinţelor şi nevoilor ei. 

Inainte de a dezvolta ce presupune un bun manager, ce calităţi, performanţe, competenţe se 

aşteaptă de la el, voi face o paranteza demnă de luat în seama.Voi face trimitere la doi termeni, care, 

deşi în opinia unora prezintă sinonimie, au profunde diferenţe de nuanţă, diferenţe care analizate, 

comparate şi cumulate ar face mult mai accesibilă şi convingătoare reformarea învăţământului 

centrată pe funcţia managerului educaţional. Mă refer la instituţie şi organizaţie, la manager 

(şef,director) şi lider. 

Legat concret de învăţământ, Ioan Nicola aprecia că “directorul dispune de autoritate 

instituţională… ca atare are dreptul de a lua decizii şi  de a dispune respectarea lor de către toti cei 

pe care-i conduce. Atunci când actul conducerii se bazează numai pe o astfel de autoritate,  între 
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conducători şi conduşi apar disfuncţionalităţi care îmbracă diverse forme de manifestare, deschise 

sau mascate, violente sau pasive. Se impune deci, ca autoritatea instituţională să fie întregită cu 

cea persuasivă. Aceasta din urma nu se atribuie, se câştigă”[5,pg. 411 ]. 

Vorbind despre autoritate persuasivă ajungem la calitatea de lider. Ce este un lider? Fără 

îndoială că în limbajul comun termenul este explicat tot ca şef, conducător. Unii specialişti numesc 

lider orice reprezentant al conducerii unei instituţii sau organizaţii. Cu riscul unei greşeli, dar in 

temeiul libertăţii de opinie care ne-a fost îngăduită în această lucrare, îndrăznesc să afirm că în 

foarte puţine cazuri un şef de instituţie este şi liderul ei. Aceasta pentru că liderul adevărat are 

mai mult decât carismă, oratorie şi corectitudine în tot ce presupune fişa postului. In perceptia 

mea liderul are calităţi excepţionale de a aduna în jurul său o masa de oameni pe care o convinge, o 

influenţează, dar mai ales îi insufla încredere şi putere. Şi mai e ceva: idealurile sale sunt suma 

dorinţelor, aspiraţiilor, nevoilor celorlalţi- celor mulţi care au nevoie de el. In viziunea mea, 

liderul nu constrânge prin legi şi norme la îndemână, el este calea spre izbândă..              

Prin urmare, şansele de reuşită ale unui manager depind de calitatea sa de a fi liderul 

organizaţiei sale. “Prima datorie a unui conducător de unitate şcolară este aceea de a fi pentru toti 

garantul respectării eticii educaţionale, de a fi purtătorul atât al valorilor morale, cât şi al moştenirii 

culturale: libertate, democraţie, drepturi şi obligaţii…Persoană deopotriva de convingeri şi 

acţiune, el trebuie să elaboreze, să concretizeze şi să urmărească, în timp, proiectul educaţional de 

dezvoltare a şcolii, implicând în realizarea sa toţi partenerii interni şi externi ‘’[9,pg.7]. Citatul  

relevă că statutul social al funcţiei de conducere în condiţiile schimbării « regulii de joc» al 

relaţionărilor instituţionale este reflectat de calitatea cu care managerul reuşeşte să definească 

strategiile de colaborare, să le negocieze şi concretizeze, să-şi mobilizeze echipa şi să 

optimizeze resursele materiale disponibile (şi pe cele dobândite). Fructificarea rolului social 

poate fi apreciata dupa feedback-ul primit din partea celor cu care lucreza sau vine în contact: 

calitatea şi dimensiunea răspunsurilor venite din partea acestora confirmă sau infirmă capacitatea şi 

competenţa acestuia de a convinge că demersurile sale răspund  nevoilor colective. 

Inchegarea colectivului este una dintre cele mai grele sarcini pentru un conducător. 

Diferenţele şi divergenţele de opinie, orgoliile, profilurile temperamentale şi caracteriale diferite, 

ambiţiile sau, cel mai grav neîncrederea şi indiferenţa membrilor colectivului sunt inamici ascunşi 

sau capcane imprevizibile care pot zădărnici aşteptarea răspunsului cu dăruire şi promptitudine 

solicitat de manager. Sigur, acesta are la îndemână şi măsuri coercitive, de sancţiune pe care le 

poate aplica, dar folosirea lor va atrage dispersarea colectivului în grupuri mai mici, formate în 

temeiul unor atitudini comune, izvorâte din reacţia fiecăruia faţă de măsurile luate. In vocabularul 

uzual aceste grupuri sunt cunoscute drept ‘’bisericuţe’’, ale căror tendinţe pot fi pro- sau contra ori 

de indiferenţă şi sustragere. Oricare ar fi însă tendinţa acestor grupuri, cristalizarea lor duce 

inevitabil la apariţia tensiunilor în cadrul colectivului şi la pierderea autorităţii managerului, care nu 

mai are nicio şansă la calitatea de lider. Din nefericire, majoritatea directorilor are falsa impresie că 

pot controla această situaţie şi că se pot impune oricum. Realitatea o pot afla în situaţiile în care 

aceştia au nevoie ca oamenii să-i sprijine, să-i ajute, să-i apere chiar şi abia atunci pot primi 

« răsplata » de lider. 

Falsa impresie a unui manager că poate impune şi dispune de unitatea echipei sale şi că 

poate controla oricând tensiunile dintre el şi aceasta,  precum şi tensiunile sau conflictele ce apar 

între membrii ei este un handicap. Un lider trebuie să ştie că acţiunile şi demersurile sale nu trebuie 

să vizeze intervenţii de moment, ci profunde şi pe termen lung, altfel acestea riscă să mocnească şi 

să reizbucnească mai puternic. Despre conflict Ioan Toca spunea că apare ca un efect al relaţiilor 

interumane manifestate în timpul procesului educaţional sau al activităţilor auxiliare ale acestuia, 

având o evoluţie gradată de la starea germinativă la cea de maturitate, când, prin declanşarea sa 

generează stări stresante, dereglări funcţionale cu efecte negative, iar în unele cazuri, cu efecte de 

nebănuit asupra şcolii” [ 11,pg.127 ].                          
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In acest sens un conducător trebuie să creeze şi să organizeze cultura, educarea în 

spiritual culturii organizaţionale a organizaţiei pe care doreşte să o infiinţeze, mobilizând 

resursele umane pe care le gestionează. Educarea în spiritul culturii organizaţionale este posibilă în 

viziunea profesorului Emil Păun prin promovarea următoarelor valori, care pot fi şi sugestii ale 

paşilor educativi: 

 orientarea spre acţiune, bazată pe scopuri, obiective şi priorităţi; 

 orientarea spre actorii actului educaţional; profesori şi elevi; 

 întărirea colaborării dintre membrii organizaţiei; 

 cultivarea competiţiei; 

 stimularea autoperfecţionării ; 

 creşterea responsabilităţii membrilor pentru calitatea rezultatelor; 

 conducerea participativă; 

 punerea în valoare a partenerilor sociali.[ 6, rezumat de idei ] 

        In fond care este strategia liderului de a da instituţiei sale calitatea de organizatie: poate 

propune diverse activităţi plăcute, prin care poate mobiliza majoritatea resurselor umane cu realizări 

care să trezească satisfacţia tuturor. Cheia succesului stă în înţelepciunea cu care ştie să transforme 

aceste satisfacţii ca merit al muncii tuturor, ca bucurie a colaborării şi ca prilej de intercunoaştere. 

Există nişte modalităţi simple, umane prin care un grup de persoane se poate organiza de plăcere, 

dar şi cu responsabilitate în jurul conducătorului lor. Odată creat precedentul, activităţile “de 

plăcere”,”uşoare”,”stimulante”trezesc încredere şi dorinţa pentru alte activităţi ale organizaţiei. 

Miza este dependenta de cum ştie liderul-manager să recompenseze prin apreciere, recunoaştere 

asemenea activităţi. Acesta trebuie să aibă strategii cu bătaie lungă şi să evite orice demers episodic, 

care poate declanşa nemulţumiri sau dezamăgiri.        

        Managerul-lider este cel care, prin acordarea de “recompense stimulative” în mod 

obiectiv, reuşeşte să aplice şcolii sale eticheta eficienţei, implicării, colaborării şi reuşitelor. Pentru 

aceasta el trebuie să puncteze prompt şi cu generozitate orice realizare. De la  

simpla privire călduroasă la aprecieri personale, la evidenţieri în faţa corpului de profesori, 

la  

acordarea de premii, diplome, distincţii, toate acestea având un impact mobilizator mult mai 

puternic decât sarcinile impuse autoritar, fără negociere şi ascultare. 

           Sunt şi situatii neplăcute în care se ajunge obligatoriu la aplicarea de sancţiuni.Un 

lider trebuie însă să gestioneze cu mare grija acest demers. E bine să recurga la acestea, după ce a 

epuizat toate soluţiile amiabile, mai blânde prin care să urmărească remedierea situaţiei. In acest 

sens, purtarea unei discuţii sincere, ascultarea cu răbdare a motivelor care au generat 

abaterea(comportamentală, de limbaj, neîndeplinire de sarcini), propunerea şi acceptarea de comun 

acord a unei strategii de ameliorare şi evitarea repetării unor situaţii asemănătoare sunt intervenţii 

care, pe lângă obiectivitate, implică şi emoţionalul, factor cu puternică influenţă în bine. Nu 

întotdeauna intenţiile bune au şi efectul scontat. De aceea orice manager este pus şi în situaţia de a 

uza de puterea aplicării de sancţiuni: observaţiile directe în faţa colegilor, înaintea mustrării scrise, 

sancţionarea financiară şi, în cel mai grav caz, desfacerea contractului de muncă. 

              In conjunctura aplicării sancţiunilor, majoritatea directorilor implică direct întregul 

corp profesoral pentru a fi de acord cu acestea. Este una dintre cele mai delicate situaţii în care sunt 

puşi profesorii dintr-o instituţie, mai ales dacă sancţiunea nu este întemeiată sau exagerată: pe de o 

parte nu riscă să nu fie de acord cu directorul, pe de altă parte simt o formă de remuşcare, care, 

nedeclarat, se intoarce acuzator împotriva directorului. Sunt situaţii care-i pot forma directorului 

falsa impresie că procedează de comun acord cu echipa sa, dar care se pot transforma în rupturi 

generatoare de neîncredere, nesiguranţă şi teamă. De aceea pentru un manager-lider balanţa care 

cântăreşte recompensele şi sancţiunile trebuie să funcţioneze impecabil, detaşată de subiectivism şi 

superficialitate. 



111 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

             Un alt aspect foarte important în relationarea managerului cu echipa este cel prin 

care acesta reuşeşte să explice şi să motiveze faptul că el este primul răspunzător pentru orice 

abatere, nerealizare, eveniment nedorit, reclamaţie, incident sau accident petrecut în institutie. El 

este “ţapul ispăşitor” pentru orice disfunctionalitate, fiind responsabil de organizarea şi respectarea 

regulilor normelor, legităţilor. In general, aceştia sunt orgolioşi şi consideră că o astfel de abordare 

le-ar ştirbi din autoritate în faţa colectivului. In realitate însa, dacă ar şti cum să prezinte 

dimensiunea răspunderilor sale şi a cosecinţelor care se răsfrâng asupra întregii organizaţii, acesta ar 

câştiga susţinere şi nu ar pierde din autoritate. 

Am încercat până acum, fără pretenţia epuizării subiectului să motivez importanţa rolului 

managerului educaţional şi să prezint cele mai sensibile, dar esenţiale şi complexe atribuţii şi 

responsabilităţi pe care acesta trebuie să le aibă. In realitate nu se regasesc toate la oricare dintre ei, 

pentru că … sunt oameni şi oamenii sunt diferiti. 

Diferenta tipologiei umane se răsfrânge şi în diferenţa exercitării funcţiei de manager, 

aceştia încadrându-se în stiluri de conducere diferite. Astfel, dacă în cazul managerului clasei de 

elevi sunt recunoscute trei stiluri: autocratic, democratic si laisse-faire, în cazul managementului 

instituţiilor aceştia se încadreaza diferit. 

W. J. Reddin stabilea o teorie tridimensionala în clasificarea stilurilor de management: 

a) preocuparea pentru sarcini; 

b) preocuparea pentru caractere umane; 

c) preocuparea pentru randament. 

 Din punctul lui de vedere s-au stabilit opt stiluri: negativ, birocrat, autocrat , autocrat cu 

buna voinţă, altruist, conciliant, promotor şi realizator.[10,pg. 12-19 ]   

Dupa Ioan Toca “cel mai bun criteriu (de clasificare ) este cel al atitudinii manageriale faţă 

de lumea exterioară. In raport cu acest criteriu avem urmatoarele tipuri: 

 manageri externi, care se manifesta ca persoane deschise, energice, optimiste, exteriorizate, 

obiective, sociabile, încrezătoare etc. 

 manageri introvertiti, persoane închise, susceptibile, rezervate, neîncrezatoare, subiective, 

pesimiste etc.”[11,pg.84 ]  

O alta abordare stabileşte două tipuri de comportament managerial, din care reies patru 

stiluri de conducere: 

A. Comportament directiv-autocratic cu stiluri de conducere : 

1. autoritar agresiv: conducatorul furnizează instrucţiuni precise şi supraveghează strict 

îndeplinirea sarcinilor (inspiră teamă, tensiune , constrângere, îngrădire, insatisfacţie); 

2. autoritar binevoitor: conducătorul furnizează instrucţiuni precise, supraveghează 

îndeplinirea sarcinilor, dar îşi explică deciziile, are sugestii şi sprijină derularea acţiunii (inspira 

încredere, sprijin, entuziasm, mobilizare); 

B. Comportament suportiv-democratic cu stiluri de conducere : 

3. consultativ: conducatorul facilizează şi susţine efortul membrilor echipei, când nu au 

suficiente competenţe cultivate (inspiră detaşare prin preluarea răspunderii asupra sa, sprijin şi 

ocrotire, facilitează însa fenomenul de sustragere şi indiferenţă); 

4. participativ: cedează responsabilităţile luării deciziilor membrilor echipei (inspira multă 

încredere şi apreciere, este respectat şi declanşează starea de a “lucra de dragul si de 

ruşinea”directorului”). [9,pg.103 ]    

Analizând şi alte lucrări de specialitate am descoperit prea multe interpretări ale stilului de 

conducere ca să le pot cuprinde în spaţiu limitat. Adaug doar că, în general, se regăsesc în cele 

reprezentate până acum.  

A.Stilul autocratic,cu variantele sale: 

1.stilul tensional: inteligent, dinamic, bun organizator prin impunere necondiţionată, 

priceput, ambiţios peste măsură, neîncrezator decât în performanţele sale, rece, neînţelegător, axat 



112 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

să-şi atingă scopul cu orice preţ, tranşant în critici  până la cinism, conduce pe principiul dezbinării, 

e părtinitor cu “grupul său de încredere”, dar obţine rezultate remarcabile. Generează frică, 

oboseală, umilinţă, insatisfacţie şi mai ales stres, care afectează randamentul profesorilor la clasă, 

deoarece orice om stresat, stresează, la rândul lui, pe ceilalti (aici pe elevi). Aparenta supuşeniei a 

celor  conduşi şi ”nepreferaţi” ascunde la unii fustrarea şi revolta mocnită, la alţii  chiar ura. Un 

astfel de manager nu va avea niciodată  calităţile unui lider. 

2.stilul sever: foarte calculat, foarte bun organizator, obiectiv, imparţial, autoritar, rareori 

indulgent, extrem de responsabil, cumpătat în comunicare, migălos, puţin încrezator în cum îşi 

îndeplinesc subordonaţii sarcinile, îi verifică şi intervine. Isi conduce instituţia cu precizie de 

“neamţ”, obţine excelente realizări, dar împuţinează bucuriile satisfacţiilor prin atitudinea sa 

distantă. Generează îngrijorare şi teamă de nereuşită, aprecierile sale sunt lipsite de afecţiune, nu are 

valoarea stimulatorie dorită. Este respectat pentru hărnicie şi corectitudine, dar nu este iubit: prin 

atitudinea sa arată mereu care este distanţa până la statutul său, chiar dacă nu asta este intenţia lui. 

Nu are calităti de lider, ci de excelent organizator. 

B. Stilul democratic, cu variantele sale: 

3. stilul pozitiv (excelent): energic, inventiv, inteligent, sociabil, descurcăreţ, ambiţios, 

neobosit, optimist, excelent mobilizator, nepărtinitor, generos în laude, ironic în critici, extreme de 

perspicace (nu poate fi înşelat), deschis în relaţiile cu echipa sa, doreşte promovarea tuturor. Este 

perceput cu încredere, generează dorinţa de afirmare, este respectat şi îndrăgit. Are o extraordinară 

capacitate de a mobiliza toţi factorii umani şi de a împărţi cu ei bucuria împlinirilor. Ştie când să fie 

sever şi când solidar, când critic şi când compătimitor. Are calităţi de lider şi obţine realizări 

remarcabile cu echipa sa.  

4. stilul “bun”: indulgent, înţelegător, generos, preferă să muncească el mai mult decât să  

forţeze (sau să convingă) pe subordonaţi să o facă. Are slabe calităţi organizatorice, este 

aproape sfios când trasează sarcini, mizează pe oferirea voluntară a membrilor echipei. Instituţia pe 

care o conduce depinde mai mult de “bunul simţ” al echipei, care răsplăteşte (sau nu) “bunătatea 

şefului”. Este perceput diferit: “pâinea lui Dumnezeu”, “moale”, dar şi … incapabil de a conduce. 

C.  stilul LAISSE – FAIRE: 

5. stilul “indiferent”: superficial, nemotivat, neimplicat, lipsit de iniţiative, obosit de 

activităţile în echipă, poate fi sociabil sau nu, comunicativ sau taciturn. Se caracterizează prin lipsa 

entuziasmului (sau neplăcerea) de a coordona activităţi. Este perceput ca aproape … inexistent. Nu 

poate fi vorba de calităţi de lider, instituţia sa fiind axată doar pe “munca la clasă şi pe dezvoltarea 

individualismului fiecărui cadru didactic. Dacă nu există un”adjunct” compenseze cumva 

conducerea” primului”, instituţia  este ameninţată cu pierderea imaginii, deci cu anonimatul.                       

Fără îndoială că niciun manager, lider sau mai puţin lider nu se poate încadra cu precizie în 

niciunul din stilurile de mai sus. Există însă o dominantă a compotamentului său care il situeaza în 

unul din aceste stiluri. ”Situarea”depinde şi de el, dar şi de colectivul cu care lucrează.       

Dacă, prin autoeducare şi autocontrol calitatea comunicării ar creşte prin extindere asupra 

întregului colectiv, iar capacitatea de a distribui sarcini stimulatoare ar fi îmbunătăţită, factorul 

perturbator al tensiunii animozităţilor s-ar diminua, sporind satisfacţie tuturor. Aceasta presupune 

schimbare de mentalitate, de comportament, de acceptare a părerilor celorlalţi, de reconsiderare a 

relaţiilor. Este însa un prag psihologic greu de trecut, cu motive puternice emoţional, aşa cum 

excelent explică Adrian Neculau, în lucrarea sa ‘’Rezistenţă la schimbare’’: “Lipsa de încredere în 

cei din jur, uneori şi în sine constituie un motiv serios de refuz al alternativei. Cercetările 

psihosociologiei asupra schimbării atitudinii au dovedit  importanţă deosebită a modului în care este 

percepută sursa mesajului …O sursă de mesaj trebuie să fie credibilă, verosimilă, să fie aureolată de 

autoritatea publică, îndeosebi morală‘’ [4,pg. 245  ]. 

In incheiere, aş adaugă că aşteptările uriaşe puse pe umerii unui manger educaţional sunt 

zadarnice, dacă ceilalţi factori umani implicaţi nu realizează că, dacă liderul  este vioara, ei sunt 
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arcuşul, că mai mult decât oricând colaborarea în echipa este adevarata soluţie care poate să dea 

învăţământului nostru dimensiunea eficienţei mult dorite de întreaga  ţară. 
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ELEMENTE DE REFORMĂ ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

EDUCȚIONAL DIN ROMÂNIA 

 

prof. Viorica Niță 

Școala Gimnazială Aurel Solacolu, Ogrezeni 

 

Învăţământul, ca domeniu prioritar al vieţii sociale, ca "întreprindere" de lungă durată, de 

care depinde formarea celui mai important factor al naţiunii - omul pregătit prin studii, forţa de 

muncă şi specialiştii - nu poate şi nici nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri. în acest sens, el are 

nevoie de o conducere competentă şi eficientă. Conducerea competentă şi eficientă a 

învăţământului, atât la nivelul sistemului, cât şi al instituţiei de învăţământ necesită fundamentarea 

ei ştiinţifică. La baza acestei fundamentări stă ştiinţa conducerii învăţământului. 

Managementul educaţional, ca ramură ştiinţifică a managementului în general, studiază 

ansamblul principiilor funcţiilor şi strategiilor (mijloace, metode, forme etc.) de direcţionare, de 

organizare, gestionare şi evaluare ale instituţiilor furnizoare de educaţie, ale învăţământului. 

Pentru a asigura învăţământului un randament şi o performanţă ridicate sunt necesare 

cunoaşterea şi aplicarea ştiinţei managementului educaţional. Funcţia de conducător (manager) al 

învăţământului este o profesie şi, ca oricare profesie, trebuie învăţată. Pentru conducerea cu 

rezultate optime a învăţământului, orice conducător (manager) din învăţământ trebuie să cunoască 

principiile, nivelurile şi funcţiile ştiinţei managementului educaţional, în strânsă legătură cu 

folosirea unui instrument metodologic şi practic modern, bazat pe informatică, pe limbajele de 

programare, pe utilizarea de reţele de calculatoare personale, pe o modernă bază logistică. 

Printre principiile care orientează şi fundamentează managementul educaţional menţionăm:    

a) conducerea democratică;  

b) îmbinarea conducerii şi răspunderii unice (unipersonale) cu conducerea şi răspunderea 

colectivă;  

c) promovarea cadrelor de conducere pe bază de competenţă;  

d) operativitatea 

e) deontologia conducerii.Managementul, pentru a fi efficient, are nevoie de adaptare 

continuă la nou şi la schimbări, având ca bază inovaţia şi spiritul creator. Pentru aceasta el necesită 

structuri organizatorice continuu optimizate, automatizare şi robotizare şi într-o măsură sporită 

mijloace şi tehnologii informatizate, în strânsă relaţie cu preocuparea de umanizare a acestora. în 

relaţia om-maşină (tehnică), mai ales calculator, rolul principal trebuie să-l aibă în continuare omul 

-. manager, fiindcă nimic nu poate înlocui afectivitatea raţională (inteligenţa) şi creativitatea umană. 

Se poate aprecia că valoarea şi eficienţa activităţii manageriale depind într-o măsură 

importantă de fundamentarea ei pe teoria ştiinţei managementului şi pe competenţele (calităţile) 

elevate, multidimensionale ale managerului, calităţi care au forţa de a mobiliza toate resursele 

(umane, informaţionale, materiale, financiare etc.) pentru realizarea cu succes a obiectivelor. 

Managerii din domeniul educaţiei, pornind de la faptul că învăţământul este cel mai 

important factor al instruirii şi educării omului şi cel mai dinamic domeniu sociouman, trebuie să 

asigure schimbarea şi adaptarea lui la cerinţele societăţii informaţionale, în scopul instruirii tinerei 

generaţii pe baza limbajului şi tehnologiei informaţionale, astfel încât fiecare om pregătit de şcoală 

să ştie să lucreze cu calculatorul, atât pentru instruirea sa, cât şi pentru rezolvarea problemelor 

profesionale de după absolvirea şcolii sau facultăţii. De asemenea, să se folosească strategii de 

adaptare care dezvoltă dimensiunea umanistă a personalităţii celor instruiţi. 

Funcţiile managementului şcolar sunt: prevederea, decizia, organizarea, comandă 

(comunicarea deciziei), coordonarea şi controlul. 

Metode manageriale 
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Metode de informare şi elaborare a deciziilor. În acest scop, managerul şcolar utilizează 

metoda observaţiei, studiul documentelor şcolare, asistente la lecţii, referate, analize, dezbateri, dări 

de seamă, consfătuiri etc. 

Metode de activizare în scopul participării personalului didactic la procesul managerial: 

explicaţia, convorbirea, convingerea, observaţia critică şi autocritică, exemplul, sugestia, îndemnul, 

laudă, aprobarea, dezaprobarea etc. 

Metode de stimulare a iniţiativei şi a creativităţii: brainstorming-ul, dezbaterea liberă, 

analogia, fuzionarea mai multor idei etc. 

Metode operative – se referă la conducerea prin obiective precise, la procesele 

administrative şi bugetare. 

Valorificarea experienţei de conducere exercitată la diferenţa nivelului ale sistemului şi ale 

procedurii de învăţare, în calitate de profesor de specialist, profesor-diriginte, profesormetodist, 

profesor-consilier, profesor-cercetător, profesor-director, profesor-inspector etc. 

Conducerea managerială a sistemului învăţământului solicita prezenta cadrului didactic, care este 

susţinută social, din punct de vedere epistemic şi etic: 

Practică managementului pedagogic solicita valorificarea experienţei de conducere, 

exercitată de cadrele didactice la diferite nivele ale sistemului şi ale programelor de învăţământ: 

A. educator, învăţător, profesor - conducere activităţi didactice la nivelul unui colectiv; B. 

Profesor-diriginte - conducere activităţi educative la nivelul clasei; C. Profesor-logoped - conducere 

procese de dezvoltare a limbajului copiilor; D. profesor-metodist - conducere activitate metodică la 

nivel judeţean (CCD) şi la nivel interşcolar; 

E. Profesor-director - conducere activităţi de inspecţie şcolară de diferite tipuri, proiectate şi 

realizate la nivel naţional (MECT) şi judeţean (ISJ); F. profesor-cercetător; 

G. Profesor-demnitar în MECT, comisii de specialitate - conducere globală a sistemului 

dînvăţământ conform liniei de politica educaţionala elaborată şi susţinută la nivel macrostructural. 

3. Niveluri ale conducerii învăţământului - sistem şi instituţie. 

 
Elemente de reformă în domeniul managementului educațional din România 

În evaluările internaţionale, performanţele sistemului de învăţământ plasau România în afara 

ţărilor europene comparabile, alături de state ca Albania, Macedonia, Bosnia-Herţegovina. 

Sistemul opera cu criterii locale de performanţă, iar marea performanţă alimenta cu iluzii 

mai toate şcolile la noi. Pretutindeni se vorbea numai de bine, de pedagogia succesului, vreme in 
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care în alte state educaţia era chestionată şi criticată sever, era supusă unor ameliorări şi inovaţii 

continue. 

În domeniul curriculumului nu se poate vorbi de o reformă propriu-zisă, ci mai degrabă de 

un proiect de curriculum cu totul şi cu totul nou, un curriculum naţional conceput de la un capăt la 

altul. Practic, Ministrul şi Profesorul Andrei Marga aduce pentru prima dată în România aplicaţia 

pedagogică a curriculumului, care, la acea dată, în ţările civilizate se afla în stadiul reformei 

avansate. 

Dată fiind noutatea provocării la inovaţie în educaţie, lipsa totală de cultură şi experienţă 

românească în materie de curriculum, nu este deloc de mirare că au apărut controverse, neînţelegeri 

şi greutăţi pe durata elaborării programelor cadru şi a segmentelor de curriculum şcolar. 

Principalele provocări în sectorul educaţiei 

 Nivelul încadrării cu personal este, în general, prea ridicat, iar raportul elevi/profesor în scădere. 

 Numărul elevilor va continua să scadă, dar este probabil ca scăderea să difere semnificativ în 

funcţie de nivelul de învăţământ. Cea mai mare scădere se prevede în învăţământul gimnazial şi 

liceal, urmată de învăţământul secundar vocaţional şi de cel superior 

 Sindicatele puternice şi reglementările privind forţa de muncă fac dificilă acţiunea Guvernului de 

a adapta serviciile educaţionale la aceste tendinţe. Este ştiut că modalităţile de angajare nu sunt 

complet flexibile.  

 Profesorii nu pot fi cu uşurinţă concediaţi sau angajaţi în altă parte şi, în plus, exită presiunea 

angajării de noi absolvenţi. O rată totală de reducere de 2% ar scădea mult această presiune. 

Datorită sindicatelor, orice modificare în domeniul resurselor umane este foarte dificilă pentru 

decidenţi. 

 Norma didactică este foarte mică comparativ cu cea din alte ţări, dar salariile profesorilor şi altor 

categorii de personal sunt şi ele mici, ceea ce are ca rezultat slaba calitate a noilor veniţi în acest 

sector.  

 Salariul mediu al unui profesor reprezintă doar două treimi din PIB-ul pe locuitor, un nivel 

scăzut raportat la media OCED, care este de 1,33 din PIB-ul pe locuitor pentru învăţământul primar 

şi 1,37 din PIB-ul pe locuitor pentru învăţământul secundar. Profesorii sunt slab motivaţi, în mică 

măsură supervizaţi şi rareori responsabilizati. Deteriorarea situaţiei profesorilor a dus la scăderea 

calităţii acestora, după cum reiese din rezultatele examenelor de titularizare. S-au relatat cazuri de 

corupţie la examenele şi concursurile naţionale pentru obţinerea posturilor în învăţământ. În plus, 

există relatări privind corupţia legată de promovarea în învăţământul superior şi obţinerea titlului de 

doctor. 

 Principala dilemă strategică a Guvernului este cum să mărească salariile profesorilor 

îmbunătăţind în acelaşi timp eficienţa şi managementul în educaţie. 

Managerii din domeniul educaţiei, pornind de la faptul că învăţământul este cel mai 

important factor al instruirii şi educării omului şi cel mai dinamic domeniu sociouman, trebuie să 

asigure schimbarea şi adaptarea lui la cerinţele societăţii informaţionale, în scopul instruirii tinerei 

generaţii pe baza limbajului şi tehnologiei informaţionale, astfel încât fiecare om pregătit de şcoală 

să ştie să lucreze cu calculatorul, atât pentru instruirea sa, cât şi pentru rezolvarea problemelor 

profesionale de după absolvirea şcolii sau facultăţii. De asemenea, să se folosească strategii de 

adaptare care dezvoltă dimensiunea umanistă. 
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TIPOLOGIA DECIZIILOR MANAGERIALE  

 

profesor învăț. primar Daniela Pasăre, 

Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava 

 

Considerăm necesar de a aborda problematica şi practica decizională din organizaţie în 

optica integratoare a sistemului decizional. Fireşte, punctul de plecare îl constituie însăşi definirea 

sistemului decizional. În esenţă, prin sistemul decizional al unei organizaţii desemnăm ansamblul 

deciziilor adoptate și aplicată în cadrul său, structurate corespunzător sistemului de obiective 

urmărite şi configuraţiei ierarhiei manageriale. 

Numărul, natura şi caracteristicile deciziilor încorporate în sistem prezintă o mare varietate. 

În vederea facilităţii cunoaşterii acestora şi a raţionalizării lor cu ajutorul unui instrumentar adecvat 

este deosebit de utilă gruparea lor, în funcţie de anumite criterii, ce prezintă o importantă 

semnificaţie managerială teoretică şi pragmatică. 

Multitudinea factorilor interni şi externi care acţionează asupra sistemului instituţiei în 

procesul decizional conduc la diversificarea problematicii scop-mijloace privind adoptarea deciziei 

manageriale. Situaţiile conjuncturale sunt tratate în mod diferenţiat pe baza unor criterii generale 

aplicabile în toate instituţiile şi firmele. Pentru fiecare criteriu de ordonare a diversităţii deciziilor 

sunt posibile abordări teoretice şi practice privind optimizarea soluţiilor de acţiune în cadrul 

procesului managerial.  În figura de mai jos se pot evidenţia patru  criterii de clasificare: orizontul 

de timp al valabilităţii deciziei; numărul de participanţi la adoptarea deciziei; riscul de atingere a 

obiectivelor deciziei şi gradul de structurare a deciziei. 

În funcţie de orizontul de timp, decizia strategică urmăreşte soluţionarea problemelor privind 

atingerea obiectivelor  care au termene de aplicare.  

Decidenţii, în acest caz aparţin managementului de vârf – adunările generale, consiliile de 

administraţie, şefii de instituţii sau directorii generali de instituții etc. 

Fiecăreia din cele 6 tipologii cuprinse în anexa nr.1 îi corespunde o anumită structură a 

sistemului decizional, a cărei cunoaştere este esenţială în proiectarea unui sistem managerial eficace 

al organizaţiei. De asemenea, cunoaşterea aprofundată a structurii deciziilor de către manageri 

facilitează apelarea la conceptele şi instrumentarul decizional, utilizarea lor eficace, însemnătatea 

lor primordială rezidă în condiţionarea determinantă a funcţionalităţii şi performanţelor instituțiilor 

în ultimul deceniu al mileniului al II-lea. 

Structurarea sistemului decizional în funcţie de cele şase criterii, deşi esenţiale, nu reflectă 

integral structura şi funcţionalitatea sistemelor organizaţionale moderne. In ultimul deceniu s-au 

conturat anumite abordări manageriale, cu un conţinut decizional major, ce indică anumite 

configuraţii şi funcţionalităţi sensibil diferite ale sistemului decizional al organizaţiei. 

Decizia managerialăimplică întotdeauna cel puţin două persoane: managerul, cel care 

decide, şi una sau mai multe persoane, executanţi sau cadre de conducere ce participă la aplicarea 

sau concretizarea deciziei. De aici o primă sursă de complexitate şi dificultate superioară a deciziei 

manageriale în comparaţie cu decizia personală. 

În al doilea rând, decizia managerială are influenţe directe la nivelul grupului, neafectând 

numai starea, comportamentul, acţiunile şi rezultatele unui singur salariat. Urmarea, în conceperea 

şi realizarea deciziei este necesar să se aibă în vedere caracteristicile privind postul, interesele, 

pregătirea, motivarea, potenţialul etc. membrilor grupului respectiv. 
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          fig. nr.1 Tipologia deciziei manageriale  
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Decizia tactică este orientată spre soluţionarea problemelor care se referă la atingerea 

obiectivelor care au termene de aplicare sub un an (lunare, trimestriale, semestriale sau anuale). 

Decidenţii aparţin managementului de la nivelul ierarhic intermediar – directorii adjuncţi. 

Decizia operativă este în sarcina managerilor de bază (supervizori) şi are termene de 

aplicare imediată (pe schimb de lucru sau cel mult săptămânal). Aceste decizii se referă la 

obiectivele operaţionale.   

În funcţie de participanţi, deosebim decizia individuală şi decizia colectivă, care sunt 

departajate prin participarea unui singur conducător, respectiv, a mai multor conducători şi 

specialişti la procesul decizional. De cele mai multe ori decizia managerială este adoptată de o 

singură persoană. Există însă numeroase cazuri în care se practică decizia colectivă. Sunt multe 

situaţii în care grupurile sunt preferate deoarece combină puterea de gândire şi analiză critică a mai 

multor persoane competente într-un domeniu profesional. Grupurile de decizie sunt de două feluri: 

permanente (exemplu, consiliul de administraţie) şi temporare (exemplu, comitetele constituite prin 

relaţii de stat major pentru rezolvarea unor probleme prin dezbatere şi votare sau adunarea generală 

a acţionarilor). În tabelul nr 2. sunt prezentate avantajele şi dezavantajele deciziei colective.  

 

 Tabelul nr. 2 Avantajele şi dezavantajele deciziei colective 

 

Avantaje Dezavantaje 

 Asigură o perspectivă mai largă. 

 Permit evaluarea unui număr mai 

mare de informaţii şi variante. 

 Discuţiile clarifică problemele şi 

reduc incertitudinea. 

Discuţiile stimulează creativitatea 

 Consumă mult timp. 

 Compromisurile limitează  

satisfacţiile participanţilor. 

 Prin normele activităţii în grup  se 

reduce, de cele mai multe ori, 

diversitatea opiniilor. 

  Se diluează responsabilitatea  

     decidenţilor.  

 

Aşa cum se poate observa, avantajele şi dezavantajele estompează valenţele deciziei 

colective ceea ce le recomandă în cazul problemelor structurate în mod vag sau neprogramate. 

În concluzie, factorii primari ai deciziei prezintă evoluţii complexe şi accelerate, generând o 

multitudine de situaţii decizionale, ce îmbracă forme specifice în cadrul fiecărei societăţi comerciale 

şi regii autonome ce se reflectă în varietatea deciziilor de adoptat. Ca urmare, este necesară 
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cunoaşterea şi studierea factorilor decizionali specifici fiecărei situaţii decizionale, astfel încât să se 

asigure premisele adoptării unor decizii eficace, în consonanţă cu obiectivele strategice ale 

organizaţiei. 
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MANAGERUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ACTUAL 

 

Prof. Amalia-Florina Popescu 

Colegiul Tehnic ,,Samuil  Isopescu” Suceava 

 

În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul este un sistem de concepte, 

metode, instrumente de orientare, conducere şi coordonare utilizate în realizarea obiectivelor 

educaţiei, la nivelul performanţelor aşteptate. Un manager bun este cel cu iniţiative, dotat cu energie 

orientată spre realizări şi care crează colaborare, comunicare şi conducere eficientă în cadrul echipei 

sale. Managerul trebuie să fie capabil să faciliteze elaborarea unor politici, sisteme şi structuri 

constructive, să creeze sisteme transparente în cadrul cărora rolurile şi responsabilităţile sunt clar 

definite, iar alocarea resurselor necesare se face în mod echitabil şi corect. Managerul eficient este 

cel care deschis schimbărilor de mentalităţi şi implică toţi factorii în schimbarea de practici curente. 

Fără abilitatea de a atrage elevi, profesori, specialişti, facilităţi, echipamente, proiecte europene etc 

şcolile vor înceta să mai existe. Obţinerea resurselor se face prin schimb. Instituţiile educaţionale 

oferă cursuri, programe educaţionale, pregatire pentru cariera şi alte servicii pe piaţa educaţiei. În 

schimb, ele primesc resursele necesare:  taxe şcolare, donaţii, timp, energie, bani de la bugetul 

statului. Conceptul de ,,schimb” este central în marketing. O instituţie cu orientare de marketing se 

concentrează pe cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. 

Conducerea învăţământului preuniversitar actual se structurează pe trei niveluri ierarhice: 

naţional, teritorial şi pe unităţi de învăţământ, fiecare cu specificul său, dar ţinând cont de întreaga 

legislaţie actuală din domeniul educaţional. La nivel naţional se stabilesc toate direcţiile de acţiune 

orientările, obiectivele, scopurile şi modalităţile de rezolvare, mai ales pe segmentul legislativ şi în 

concordanţă cu întreaga reformă din sistemul economico-social din România. De asemenea, acest 

eşalon exercită îndrumarea, controlul asupra activităţii educative şi ştiinţifice în concordanţă cu 

finalităţile stabilite pentru educaţie şi cu obiectivele strategice de dezvoltare economico-socială. 

La nivel local, adică al judeţelor sau regiunilor, conducerea unităţilor de învăţământ se 

realizează prin Inspectoratele Şcolare Judeţene, subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice care au ca atribuţii principale proiectarea reţelei şcolare, menţinerea la cursuri a elevilor 

din învăţământul obligatoriu, creează condiţii pentru completarea studiilor persoanelor adulte, 

asigură aplicarea unitară a planurilor de învăţământ, a programelor şcolare, răspund de 

perfecţionarea continuă a procesului de învăţământ, asigură încadrarea unităţilor şcolare cu personal 

didactic şi administrativ, de conducere, organizează transferarea personalului didactic titular, 

organizează activitatea de perfecţionare a personalului didactic, stimulează participarea la 

activitatea ştiinţifică, psiho-petagogică, educativă, culturală, asigură utilizarea corespunzătoare şi 

eficientă a bazei tehnico-materiale, se preocupă de asigurarea condiţiilor de muncă şi învăţare 

pentru profesori şi elevi, organizează examenele naţionale de sfârşit de ciclu, olimpiade, concursuri, 

elaborează bugete de venituri şi cheltuieli, asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind normele 

unitare de muncă, şcolarizare, urmăreşte respectarea legalităţii în unităţile subordonate teritorial etc. 

Esenţial ca o organizaţie educaţională să funcţionează este modul în care este condusă, principiile și 

valorile care se reflectă în practică. Dificultatea principală în ceea ce privește conducerea unei școli 

este complexitatea variabilelor care intervin: elevi, profesori, programe de studiu,învăţământ 

profesional şi tehnic, tehnologie educaţională etc. Realitatea arată faptul că un director de școală sau 

liceu trebuie să fie nu numai un bun profesor, ci și un bun manager.  

Un management școlar eficient este o condiţie de baza pentru a realiza un învățământ de 

calitate în secolul al XXI-lea. Pentru ca o şcoala să fie de succes este necesară stabilirea unei 

strategii de management educaţional corelat cu strategiile de marketing eficient, după cum urmează: 

MANAGEMENTUL STRATEGIC  

Managementul strategic reprezintă procesul prin care managerii:  
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- determină direcţia pe termen lung şi performanţele organizaţiei,  

- asigură realizarea unei formulări atente, a unei implementări corecte şi a unei continue 

evaluări a strategiei  

- formuleaza, implementeaza şi evalueaza deciziile funcţionale corelate care permit unei 

organizaţii să îşi atingă obiectivele  

- mobilizeaza, combină şi angajează resursele în scopuri de eficienţă, eficacitate şi de 

reducere a incertitudinii.  

Managementul strategic reprezintă o îmbogăţire a conceptului de planificare strategică. 

Planificarea strategică este neadaptivă la modificările mediului intern-organizaţie, cultură, putere, 

reflexia strategică implicând doar mediul extern, în timp ce managementul strategic reflectă orice 

modificare dată de un eveniment suficient de important, intern sau extern. 

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA  
Viziunea este modul de a vedea, de a concepe lucrurile; concepţie sau opinie. Viziunea 

strategică este reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi o organizaţie în viitor.  

Misiunea unei organizaţii se referă la raţiunea de a fi a organizaţiei respective şi de a crea 

valoare pentru societate. Ea sintetizează legea existenţială a organizaţiei şi explicitează viziunea ei. 

Misiunea determină evoluţia organizaţiei în sensul transformării viziunii în realitate. În timp ce 

viziunea exprimă o stare ideală posibilă, misiunea exprimă o evoluţie programatică spre această 

stare. Viziunea se concentrează pe imaginea internă a organizaţiei şi pe aspiraţiile managementului 

de vârf, în timp ce misiunea se concentrează pe imaginea externă a organizaţiei şi pe determinanţii 

sau factorii decizionali ai managementului. Pe scurt, misiunea unei organizaţii comunică ce este 

organizaţia respectivă şi ce vrea ea să facă pentru această societate. 

Controlul strategiei se manifestă la toate nivelurile organizaţiei având ponderi diferite faţă 

de controlul tactic şi operaţional. Controlul strategic are ca obiect direcţia de bază a orientării 

organizaţiei şi relaţia sa cu mediul înconjurător. Controlul tactic are ca obiect implementarea 

strategiei ca plan. Controlul operaţional are ca obiect activităţile curente ale organizaţiei. 

Analiza SWOT este mai mult decât o tehnică pe care o învaţă managerii, pentru realizarea 

unui diagnostic al organizaţiei. Ea este o modalitate de a pune împreună rezultatele obţinute în 

cadrul analizei mediului intern cu rezultatele obţinute la analiza mediului extern şi de a le interpreta 

în sensul realizării echilibrului dinamic la interfaţa dintre organizaţie şi mediul extern. Analiza 

SWOT oferă o imagine sintetică atât a mediului intern prin prisma punctelor forte şi slabe, cât şi a 

mediului extern prin prisma oportunităţilor şi a amenţirilor. Strategii privesc rezultatele acestei 

analize ca pe o hartă de război, încercând să evalueze forţele care se confruntă şi să elaboreze 

strategii. Dacă este bine făcută, analiza SWOT constituie o sursă foarte valoroasă pentru construirea 

strategiilor care să asigure echilibrul dinamic între forţele interne şi cele externe.  

Controlul eficient se realizează prin profesionalism, prin îndrumări, hotărâri pertinente 

conforme cu realitatea. Fiecare acţiune de control trebuie să fie bine pregătită, stabilindu-se clar 

obiectivele controlului, dar şi câteva recomandări dacă acestea sunt necesare. 
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – DIMENSIUNE A 

MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL ȘI ȘCOLAR 

 

prof. Vasile Schipor ,  

Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus 

  

1.1 Școala ca organizație   

 Într-o societate în tranziție, așa cum este societatea în care trăim, în care fiecare instituție, 

fiecare comunitate, fiecare persoană își caută adevărata identitate și locul în societate, încercând să 

facă față cât mai bine noilor provocări sociale și ,,schimbărilor de substanță care se petrec, la acest 

început de secol, în întreaga lume” (Miroiu,1998, p.9), școala, luată ca termen generic, nu putea să 

,,scape” unui asemenea demers de căutare a propriei identități și a locului binemeritat în viața 

socială. 

Nevoia de schimbare la nivel social s-a reprodus și la nivelul școlii, aceasta fiind nevoită să 

adopte o nouă poziție și o nouă viziune. Astfel că școala ca instituție de învățământ public este parte 

integrantă a spațiului comunitar, iar comunitatea, la rândul ei, nu mai privește școala ca pe o 

instituție, ci ca pe o organizație. Termenul de organizație provine din grecescul organon, care 

înseamnă unealtă, instrument, prin urmare organizațiile sunt văzute ca ,,niște instrumente necesare 

atingerii unui scop” (Stanciu, Ionescu, Leovaridis, Stănescu, 2003, p.11) sau o ,,colecție structurată 

de resurse umane și non-umane dirijate pentru atingerea unor finalități prestabilite” (Iosifescu, 

2001, p.125) sau ca ,,o organizație instituțională care are drept funcție prioritară valorificarea, la 

maximum, a personalității elevului în cadrul unui proces de instruire specializat, conceput simultan 

ca activitate de predare-învățare-evaluare” (Cristea, 1996,  p.57). 

Analiza școlii ca organizație reflectă o anumită ,,cultură organizațională” / ,,sănătate 

organizațională”, care poate fi definită drept ,,un complex specific de reprezentări, valori, credințe 

conducătoare, înțelesuri, căi de gândire împărtășite de membrii organizației, care determină 

modurile în care aceștia se vor comporta în interiorul și în afara organizației respective și care sunt 

transmise noilor membri drept corecte” (Iosifescu, 2000,  p.15). 

Schimbările în societate determină schimbări în organizația școlară, astfel că a fost nevoie 

de descoperirea sau chiar de crearea unor noi moduri prin care organizația să facă față acestui mediu 

social și, în același timp, să se și poată dezvolta. Se vorbește, în acest sens, de managementul 

schimbăriiși dezvoltarea organizațională. În ceea ce privește managementul schimbării, autorii în 

domeniu consideră condițiile schimbării în educație ca fiind: accentul strategic pe resursa umană, 

ceea ce a creat necesitatea unui management eficient al resurselor umane, comunicarea, motivarea, 

participarea, formarea și schimbarea culturii organizaționale, condiții absolut necesare oricărei 

schimbări organizaționale. 

 În ceea ce privește dezvoltarea organizațională, această orientare a apărut din nevoia de a 

răspunde adecvat complexității crescânde a organizațiilor. Elementele definitorii din cadrul 

dezvoltării organizaționale sunt reprezentate de presupozițiile sale de bază: schimbări în domeniul 

organizării și al resurselor umane, în vederea îmbunătățirii calității vieții membrilor și sporirii 

performanțelor organizației; organizații mai flexibile și mai adaptabile la schimbări, contribuind la 

rezolvarea conflictelor de orice natură; schimbarea sprijinită (asistată), realizată prin agenți de 

schimbare; schimbare dirijată, proiectată și anticipată prin proiecte de schimbare și dezvoltare 

(managementul schimbării).  

Aplicarea teoriei referitoare la dezvoltarea organizațională trebuie să țină seama de 

specificul acestei instituții și anume că ea este o organizație care învață și produce învățare 

(learningorganization), specific ce decurge, în esență, din faptul că ea este învestită cu funcția de a 

produce învățare și-și structurează toate celelalte aspecte organizaționale și funcționale în această 
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direcție. Se poate spune că, într-o mare măsură, întreaga ,,arhitectură organizațională” a școlii se 

supune logicii proceselor psihopedagogice (de producere a învățării). Misiunea fundamentală a 

școlii ca organizație este educația și învățarea. Din această trăsătură, de organizație care învață și 

care produce învățare, deci cu dublă deschidere, decurg o serie de particularități, dintre care cea mai 

importantă o constituie prezența și desfășurarea a două activități de bază, distincte și 

interdependente, în același timp. Una este considerată a fi cea managerial-administrativă în care se 

îmbină elemente caracteristice birocrațiilor cu cele specifice dezvoltării organizaționale, ce a dus la 

apariția managementului școlar, iar cea de-a doua este cea pedagogico-educațională, reglementată 

de norme ce decurg din natura proceselor de predare-învățare-evaluare, implicând raporturi 

specifice ale elevului și profesorului cu știința, ce devine obiect al transmiterii și asimilării în 

școală. 

Această activitate are la bază premise psihologice: particularitățile dezvoltării cognitive și 

psihologice generale ale elevilor de diferite vârste, caracteristicile proceselor de învățare; resursele 

afectiv-motivaționale implicate în învățare și pe cele de natură pedagogică, care au în vedere 

achiziții privind modalitățile de organizare și desfășurare a predării-învățării, structurile curriculare; 

caracteristicile relației pedagogice profesor-elev, natura comunicării didactice, personalitatea 

cadrului didactic și stilurile educaționale, toate acestea necesitând un management de un tip aparte, 

managementul pedagogic sau educațional. 

  

1.2 Managementul educațional și școlar 

Managementul educațional școlar poate fi definit ca reprezentând ,,teoria și practica, știința 

și arta planificării, proiectării, organizării, coordonării, și îndrumării, evaluării, supervizării și 

controlului, reglării pe parcurs a tuturor elementelor activității educaționale, respectiv de luare și 

implementare de decizii cu privire la aceste aspecte mai sus menționate, pentru dezvoltarea liberă, 

integrală și armonioasă a individualității umane, pe întreg parcursul său de viață, conform idealului 

stabilit la nivelul politicii educaționale și ținând cont de nivelul de cultură și dezvoltare al societății” 

(Clipici, 2010, p.17). 

Pentru ca managementul educațional și școlar să fie unul științific, rațional și creativ, trebuie 

să se bazeze, ca orice activitate de management, pe anumite principii, dintre care cele mai 

importante sunt: cel al eficienței; al utilizării cu maxim randament a întregului sistem (elemente 

teoretice, procese, relații, resurse, efecte); al eficacității (vizând obținerea calității, a performanței); 

al rolului central al obiectivelor; al participării responsabile și specifice fiecăruia dintre membrii 

organizației școlare (manager, cadru didactic sau elev); al motivării tuturor resurselor umane 

implicate în actul educațional; al unei conduceri dinamice șiparticipative; al organizării raționale; 

al adaptării sistemului de management lacaracteristicile concrete ale organizației școlare, la 

acestea adăugându-se principiile didactice și principiile activității educaționale, în general 

(principiul egalității șanselor de acces la educație, cel al descentralizării conducerii învățământului). 

(Joița, 2000, p.19). 

  

1.3 Managementul resurselor umane în organizația școlară 

La nivelul organizației școlare, se disting următoarele dimensiuni ale managementului: 

 Managementul resurselor umane; 

 Managementul strategic al organizației școlare; 

 Managementul schimbării/ inovării/ dezvoltării organizaționale; 

 Managementul resurselor non-umane/ financiare și materiale; 

 Managementul sistemului informațional/ comunicării; 

 Managementul administrativ; 

 Managementul curriculum-ului; 

 Managementul clasei de elevi; 
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 Managementul activităților instructiv-educative; 

 Managementul diferențierii și integrării educative a educabililor (în cazul organizației școlare 

incluzive). 

Managementul resurselor umane reprezintă principala dimensiune a managementului 

oricărei organizații ce se vrea a fi una de succes. Dacă în alte tipuri de organizații managementul 

resurselor umane este ceva obișnuit, pentru organizația școlară managementul resurselor umane este 

un domeniu aproape complet nou, însuși termenul de ,,resursă umană” este relativ nou, cadrele 

didactice fiind numite, până nu demult, ,,personalul școlii”. Cele două expresii- resursă umanăși 

personal- atestă o filosofie, o orientare diferită. Dacă ne-am referi la cadrele didactice ca fiind 

,,personal”, le-am considera în cadrul organizației școlare drept un factor definit și finit, aidoma 

unei mașini de scris: fiecare are locul și întrebuințarea sa și nu ne-am putea aștepta la mai mult. 

,,Resursa umană se referă la faptul că orice individ, dacă i se creează condițiile necesare, poate 

crește și se poate și se poate dezvolta profesional și personal; aici punându-se accentul pe faptul că 

angajații nu sunt o investiție asemenea capitalului fix sau mobil, ci sunt o sursă de câștig pentru 

organizație, dacă li se oferă oportunitățile necesare. Exact acest lucru este esența managementului 

resurselor umane: să învețe managerii cum să creeze acele condiții care să permită angajaților să 

producă mai mult”. (Milkovich, Boudreau, 1991, p.3).  

Principalele activități ale managementului resurselor umane în organizația școlară sunt: 

planificarea; analiza și proiectarea fișelor de post; recrutarea și selecția; încadrarea, utilizarea și 

orientarea resurselor umane; consultanță oferită angajaților pentru dezvoltare profesională și 

personală; evaluarea activității și a performanțelor; promovarea și recompensarea; sănătate, 

siguranță și relațiile la locul de muncă; transferul și disponibilizarea (prin pensionare, demitere sau 

concediere). 

Se afirmă, fără îndoială, că schimbarea oamenilor este cea mai dificilă și greu de realizat, 

dar și că schimbarea umană este aspectul fundamental al schimbării și dezvoltării organizaționale. 

Resursele umane sunt cele care vor spune în final ce schimbări pot fi realizate, cu ce costuri și ce 

profit urmează să fie obținut în urma schimbării.   

Având în vedere faptul că managementul se remarcă prin: formularea de obiective strategice 

și operaționale, căutarea condițiilor de obținere a performanțelor măsurabile, abordarea prioritară a 

resurselor, cu precădere a celor umane, adoptarea deciziilor de diferite tipuri și grade de 

complexitate, practicarea delegării de autoritate (Iucu,2000, p. 41-42), numai printr-un management 

eficient al resurselor umane aceste trăsături definitorii pot fi întrupate de managementul organizației 

școlare. 

Dezvoltarea organizațională este rezultatul direct al managementului shimbării la nivelul ei. 

Odată realizată schimbarea, aceasta trebuie menținută prin adoptarea unor strategii manageriale 

adecvate. Cele trei tipuri de învățare organizațională (schimbarea, dezvoltarea organizațională și 

managementul strategic în educație) trebuie, în opinia majorității specialiștilor în domeniu, să aibă 

în vedere îndeplinirea următoarelor condiții: accentulstrategic pe resursa umană (cadrele didactice 

sunt principalii actori ai schimbării, cei care pot pune în aplicare stategiile manageriale și cei care 

pot contribui la dezvoltarea organizației căreia îi aparțin); motivarea (cadrele didactice trebuie să fie 

motivate pentru a realiza schimbarea, pentru a nu dezvolta comportamente de respingere, ci, 

dimpotrivă, comportamente inovatoare); participarea (atragerea și implicarea resurselor umane în 

realizarea actului complex al schimbării și dezvoltării organizaționale, lipsa participării blocând 

inițiativa și adoptarea ideilor reformatoare); expertiza și formarea (utilizarea în procesul managerial 

al schimbării a tuturor resurselor umane pregătite într-un anumit domeniu, fără prejudecăți și 

rețineri, dar și perfecționarea lor continuă, îndeosebi în vederea modificării atitudinilor, concepțiilor 

și conduitei profesionale); comunicarea ( atât în interiorul, cât și în exteriorul organziațieișcolare, 

prin promovarea transparenței în luarea deciziilor și identificarea acelor resurse umane și organizații 

care dețin informații valoroase pentru procesul în derulare). 
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În cazul adoptării unui management strategic, ce are la bază principiul fundamental al 

delegării autorității, managerul școlar trebuie să realizeze un management al 

competențelorresurselor umane de care dispune organizația. Acest lucru este posibil numai printr-o 

evaluare obiectivă și pertinentă a activității, performanțelor și comportamentului resurselor umane, 

astfel ca, din datele obținute, să poată concluziona asupra ,,omului potrivit la locul potrivit”. Numai 

în acest mod va fi capabil să delege responsabilitățile prezente în strategia adoptată, în funcție de 

competențele profesionale, abilitățile și capacitățile, dar și de interesele fiecărei resurse umane în 

parte. Aceleași date obținute în urma evaluării resurselor umane pot constitui baza unor recompense 

pozitive sau negative acordate, atât pentru activitățile instructiv-educative desfășurate, cât și pentru 

modul și gradul de implicare în alte activități la nivelul organizației școlare. 

O altă funcție a managementului resurselor umane și anume dezvoltarea profesională și 

personală poate influența manangementul strategic/ dezvoltarea organizațională, în sensul de a o 

accelera în cazul unor resurse umane cu o dorință continuă de a se perfecționa și de a-și optimiza 

propria activitate sau de a o frâna, în cazul în care resursele umane ale organizației se conduc, în 

principal, după ,,principiul suficienței”. Date despre interesele de perfecționare și formare continuă 

sunt obținute tot prin intermediul unei evaluări pertinente a activității și performanțelor, absolut 

necesară și ce se află într-o relație dialectică cu evaluarea performanțelor organizației în ansamblul 

ei. 

În foarte multe lucrări de management se afirmă că funcția de comunicare și managementul 

sunt cele mai importante aspecte atunci când este vorba despre dezvoltare organizațională. 

Comunicarea în interiorul unei organizații și în exteriorul ei este realizată de către resursele umane, 

este parte integrantă a realizării funcțiilor managementului resurselor umane și omniprezentă în 

toate celelalte dimensiuni manageriale. Dintre strategiile de comunicare managerială, îmbunătățirea 

capacității comunicaționale și informaționale este una dintre cele mai importante. Ea se realizează 

în special prin utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC), prin dezvoltarea 

competențelor de comunicare a resurselor umane, prin optimizarea structurilor de decizie, prin 

promovarea stilurilor participative de management, prin dezvoltarea unei culturi organizaționale 

puternice. 

Formele comunicării manageriale devin forme de realizare a funcțiilor managementului 

resurselor umane (de exemplu: interviul - de inserție profesională, de evaluare a performanțelor, și 

analizare a cerințelor postului, de promovare sau de transfer, de sancționare; reuniunile de lucru/ 

ședințele - informative, de producție, de luare de decizii, de relaționare). În evaluarea 

performanțelor, feed-back-ul constructiv, ca formă a comunicării manageriale, devine un real 

instrument în punerea în aplicare a uneia dintre cele mai dificil de realizat funcții manageriale. 

În ceea ce privește managementul curriculumului, managementul clasei de elevi și al 

activităților instructiv-educative, relația dintre aceste domenii funcționale și funcțiile 

managementului resurselor umane este mai mult decât evidentă, întrucât resursele umane ale 

organizației sunt cele care le realizează, modul în care o fac devenind criteriu de evaluare a 

activității și performanțelor resurselor umane, dar și puncte de plecare în pregătirea lor inițială și 

continuă, factori de schimbare la nivel de standarde ocupaționale și personalitate profesională. 

În materie de evaluare a resurselor umane, accentul se mută de pe evaluarea realizată de 

manager sau șefi ierarhici, pe evaluarea realizată de elevi în calitate de beneficiari ai serviciilor 

educaționale prestate, de părinți și alți factori implicați în parteneriatul educațional și pe 

autoevaluare responsabilă și pertinentă a resurselor umane, în calitatea lor de prestatori de servicii 

educaționale către organizație și comunitate. 
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ȘCOLILE INCLUZIVE- ȘCOLI COMUNITARE 

 

 prof.Carmen Cristina Sima 

insp.școlar I.S.J.Suceava 

 

Școala incluzivă trebuie să fie o școală pentru toți copiii, unde sunt eliminate diferențele de 

orice fel și este recunoscut dreptul fiecărui copil la educatie. În școala incluzivă sunt cultivate valori 

cum ar fi: egalitate, respect reciproc, acceptare,toleranță, diversitate, solidaritate și apoi înțelegerea 

diferentelor de adaptare și învățare, specifice fiecărui copil în parte, ca fiind naturale. Într-o școală 

cu porțile deschise tuturor se impune realizarea educației interculturale. Educația interculturală îi 

ajută pe cei din comunitatea școlară să se deschidă unii spre ceilalți, să încerce să înteleagă că sunt 

diferiți, să se accepte așa cum sunt, să comunice eficient și să evite conflictele de orice fel în special 

cele generate de diferențele culturale. Copii aparținând unor culturi diferite reprezintă de fapt culturi 

în contact care au asemănări și deosebiri, iar rolul școlii este de a dezvolta o gândire flexibilă și 

întelegerea diferențelor culturale existente. Ne confruntăm astăzi cu un puternic fenomen de 

migrație care se face simțit și în țara noastră. Doar cunoscându-i și înțelegându-i pe cei nou veniți îi 

putem accepta așa cum sunt. Putem dezvolta relații bune cunoscându-le cultura și conservând-o pe a 

noastră. Cadrele didactice implicate în educația incluzivă trebuie să fie astfel formate încât să poată 

valoriza și aprecia fiecare elev. Profesorii trebuie să utilizeze metode de lucruactiv-participative 

care să implice lucrul în echipă și cooperarea dându-se posibilitatea de exprimare și participare a 

fiecărui elev. Consider că și curriculumul la decizia școlii trebuie să fie adaptat nevoii de 

intercunoaștere a elevilor și a culturilor diferite pe care le reprezintă. Întrucât pot există diferențe de 

întelegere cauzate unor limbi materne diferite școala trebuie să ofere programe de sprijin în care 

poate cuprinde la nevoie și părinții pentru învățarea limbii în care copilul studiază. Activitățile 

extrașcolare la care pot participa și părinții elevilor pot grăbi și facilita procesul de cunoaștere 

reciprocă. Într-o astfel de școală stereotipurile, ideile preconcepute,clișeele care ar putea influența 

comportamentul membrilor ei, nu au ce căuta și ar putea fi deosebit de periculoase. Ritmul de lucru, 

diferențele de înțelegere pot fi reduse prin tratarea diferențiată, programe de sprijin de tipul celor de 

pregătire a lecțiilor ,,școală după școală,, sau ore de pregătire suplimentară în funcție de nevoile lor. 

Programe de consiliere pentru cei care se simt vulnerabili, părăsiți, lipsiți de protecție sau neînțeleși, 

sunt necesare. Unul dintre obiectivele acestor școli estea cela ca toțicopiisă fie 

sprijinițisăreușeascăbineîntelespemăsuracapacitățiifiecăruiaînciudaproblemelor de ordinfinanciar, 

familial, social saupersonal.Aceastapoateînsemnapromovabilitatemaximă, reducerea la maxim a 

absenteismului, a abandonului și a eșecului școlar. Nu sunt de neglijat nici condițiile de studiu din 

școală care trebuie să ofere șanse egale pentru toți copiii. Școala incluzivă devine astfel o scoală 

deschisă tuturor, o scoala prietenoasă, o școală în care sunt vizate standarde de calitate  de un nivel 

superior. Trebuie să amintesc despre oamenii școliiși aici mă refer la tot personalul unei școli care 

trebuie să dea dovadă nu doar de măiestrie pedagogică, ci și de înalte calități morale pentru că 

trebuie să-i iubești pe toți copii în aceiași măsură. Școlile inclusive sunt cu certitudine școli ale 

comunității în care părinții și comunitatea locală sunt atrase și implicate în viața școlii oferind 

împreună oportunități de dezvoltare și de învățare pentru toți copii ei, ocazii de a contribui la 

dezvoltare alor. Prezentă nu demult la un curs alături de cadre didactice din 3 școli din județul 

Suceava am avut posibilitatea să lucrăm pe seama a 10 standarde internaționale de calitate pentru 

școlile comunitare. Unele dintre acestea sunt dezvoltate în școlile noastre cum ar fi ,,parteneriatele,, 

și chiar într-o oarecare măsură ,,voluntariatul,, , ,,implicarea părinților,, , ,,cultura școlii, ,sau 

,,învățarea relevantă,,. Altele însă sunt mai puțin abordate mă refer la standardul ,,învătarea pe tot 

parcursul vieții,, ,,incluziune socială,, ,,servicii,, sau ,,dezvoltare comunitară ,,Dintre standardele 

internaționale de evaluare a școlilecomunitaredezbătute la curs consider că deosebit de inportante 

sunt următoarele : 
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Învățarea  pe tot parcursul vieții. Pentru ca oamenii să poată face față lumii contemporane, 

care se află în schimbare rapidă învățarea în cursul întregii vieți este esențială. Este important pentru 

elevi să vadă că învățarea este o dezvoltare personală și comunitară necesară tinerelor generații. 

Incluziune socială. O școală comunitară creează condiții și oportunități pentru toate 

persoanele care învață, indiferent de gen, religie, etnie, clasă socială, nivel de venit, abilități fizice 

sau orientare sexuală. Dar despre aceasta am vorbit mai sus. 

Servicii. O școală comunitară oferă o gamă de servicii care sunt oferite pe baza nevoilor 

identificate dar de regulă includ sprijin pentru familii și este o resursă centrală în comunitatea sa . 

Acestea sunt ocazii de învățare pentru adulți și organizațiile din comunitate, servicii de îngrijire a 

sănătății și de asistență socială. 

Voluntariat. Elevii sunt sprijiniți să aplice cele învățate la clasă în viața de zi cu zi. De 

asemenea, le dezvoltă simțul cetățeniei și abilitățile civice, stima de sine și încrederea în sine.    

Elevii sunt încurajați să participe activ la viața comunității. Deseori, copiii care au dificultăți 

în a atinge rezultate excelente la carte sunt voluntari foarte inimoși. Construirea unor relații cu 

adulții alții decât profesorii sau părinții este un element important al dezvoltării elevilor 

Implicarea părinților. O școală comunitară bună încurajează părinții și membrii comunității 

să voluntarieze și le oferă sprijin și instruire în acest sens.Copiii învață cel mai bine atunci când 

părinții sprijină învățarea. Pentru a face asta, părinții trebuie să înțeleagă nevoile de dezvoltare ale 

copiilor lor și felul în care pot crea un mediu favorabil învățării acasă.Când școala implică părinții, 

aceștia au șanse mai mari de a înțelege ce încearcă să obțină școala de la elevi și astfel ei pot să 

sprijine aceste politici. De asemenea, părinții pot formulare recomandări practice pentru școală. Ar 

trebui să existe un dialog activ între părinți și profesori, precum și ocazii pentru părinți ca să își 

asume conducerea în realizarea unor activități.   

Cultura școlii. În cultura organizațională a școlii dar și în proiectul de dezvoltare a școlii 

sunt prevăzute ținte strategice care exprimă o viziune democratică. Școala comunitară este deschisă 

și receptivă la schimbare. Principiile democratice se aplică în toate sferele de activitate ale școlii. 

Personalul școlii ascultă copiii, părinții, partenerii și comunitatea, adaptându-și practicile în mod 

adecvatcomunitatea și părinții au încredere în școală și elevii dobândesc și folosesc abilități 

transferabile.   
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MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Prof. Narcisa Daniela ȘTEFĂNESCU, 

 Colegiul Național Petru Rareș Suceava 

 

Managementul educațional (pedagogic) = activitate psihosocială de conducere superioară a 

unui sistem de învățământ.  

Procesul de management constă într-un ansamblu de acţiuni prin care managerul 

individual sau de grup prevede, organizează, coordonează, ia decizii şi controlează activitatea în 

vederea realizării obiectivelor instituției de învățământ. 

Procesul de management este dinamic deoarece problematica unei școli, relaţiile de 

conducere, metodele de management se schimbă permanent. El este în acelaşi timp şi stabil 

deoarece urmăreşte folosirea unor structuri cunoscute în preluarea informaţiilor şi adoptarea 

deciziilor. Este de asemenea, continuu avându-se în vedere continuitatea activităţilor 

educative. Totodată, procesul de management se caracterizează prin consecvenţă, în sensul că 

fiecare etapă a sa este obligatorie şi prin ciclicitate, deoarece în urma unei decizii este posibil ca 

scopul atins să devină noua situaţie faţă de care se stabilesc noi obiective şi are loc astfel, reluarea 

procesului de management.  

Un teoretician al managementului modern, Luther Gulick, în încercarea de a stabili ce 

trebuie să facă un manager pentru a atinge obiectivele organizaţiei, a întocmit următoarea listă de 

funcţii ale managementului: 

 Planificarea. Determină ce trebuie făcut şi cum va fi făcut pentru ca obiectivele organizaţionale 

să fie atinse. 

 Organizarea. Identificarea activităţilor necesare şi stabilirea structurii formale a unităţilor de 

lucru şi a autorităţii prin care aceste obiective vor fi atinse. 

 Angajarea. Procesul selecţionării, instruirii şi menţinerii personalului necesar funcţionării 

organizaţiei. 

 Conducerea. Stabilirea obiectivelor, luarea deciziilor, transmiterea deciziilor şi instrucţiunilor 

subordonaţilor. 

 Coordonarea. Asigurarea interacţiunii dintre diferitele părţi ale organizaţiei astfel încât munca să 

fie îndeplinită în mod coerent. 

 Raportarea. Un proces care permite managerilor să afle ce se întâmplă în cadrul organizaţiei prin 

intermediul informaţiilor vehiculate în înregistrări, rapoarte, cercetări sau inspecţii. 

 Bugetarea. Planificarea sistematică a utilizării şi controlul resurselor financiare. 

Lista de mai sus descrie majoritatea responsabilităţilor unui manager. Ordonată astfel din 

raţiuni didactice, lista întocmită de Gullick nu trebuie percepută ca o înşiruire de activităţi pe care 

un manager le desfăşoară în mod raţional, ordonat şi sistematic; activitatea unui manager se 

desfăşoară în mod unitar, iar lista funcţiilor manageriale se constituie ca descriere a cadrului în care 

un manager determină ce trebuie făcut. 

Managementul educațional este o concepție integrativ explicită,o atitudine, o metodologie 

de acțiune orientată spre obținerea succesului în educație, cuprinzând un ansamblu de principii și 

funcții, de norme și metode de conducere prin intermediul cărora se asigură realizarea obiectivelor 

sistemului educativ. Indiferent de domeniul în care activează, managerul trebuie să stabilească 

obiective, să selecteze și să pregătească personalul, să formeze echipe de lucru cu anumite 

competențe, să elaboreze mecanisme pentru monitorizarea și coordonarea activităților, să evalueze 

rezultatele și să procedeze la coordonarea activităților, să evalueze rezultatele și să procedeze la 

schimbările necesare în anumite momente. 
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Ponderea ierarhică reprezintă totalitatea persoanelor aflate în subordinea directă a unui 

manager.  

Compartimentul este un grup de indivizi reuniţi pe criterii de omogenitate şi 

complementaritate a activităţilor pe care le desfăşoară sub o singură autoritate. În general, există 

compartimente de bază care vizează atât nivelul de conducere cât şi de execuţie şi în care se 

desfăşoară activităţi omogene. 

 Nivelul ierarhic reprezintă treapta organizatorică pe care se situează diverse organisme ale 

unității situate la aceeaşi distanţă faţă de vârful piramidei manageriale. Numărul nivelelor ierarhice 

diferă de la o unitate școlară la alta în funcţie de natura activităţii, dimensiunea școlii.  

Relaţiile de autoritate sunt legăturile care se manifestă în procesul managerial între 

manageri şi salariaţi inclusiv ca urmare a delegării de autoritate.  

Relaţiile de cooperare sunt legăturile dintre organismele unității școlare situate pe acelaşi 

nivel ierarhic, dar care au conducere diferită şi desfăşoară activităţi corelate. 

Relaţiile de control se manifestă între organismele cu atribuţii de control şi celelalte verigi 

ale unității școlare supuse activităţii de verificare. 

Structura organizatorică se exprimă în câteva documente esenţiale pentru funcţionarea 

normală a activităţii şi anume organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişa 

postului. 

Organigrama este o reprezentare grafică a structurii organizatorice sub forma unor cadrane 

corelate care exprimă relaţiile organizatorice dintre diverse compartimente. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare este o detaliere a structurii organizatorice în 

care se includ atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile specifice funcţiilor existente. 

Fişa postului este documentul care descrie toate elementele activităţii unui salariat sub 

forma aspectelor specifice: denumirea postului, obiectivele, sarcinile, autoritatea, responsabilitatea, 

relaţiile la care se supune, etc 

Programul managerial trebuiesă fie structurat în funcţie de următoarele patru mari etape 

secvenţiale subsecvente, dar interdependente:  

a) Diagnosticarea dimensiunilor şi caracteristicilor intervenţiilor manageriale care fac 

posibil şi oportun un management de tip democratic-participativ;  

b) Planificarea demersurilor şi actelor manageriale concret-acţionale din următoarele 

perspective: strategică, curriculară, socială, colaborativ-interactivă, temporală;  

c) Realizarea efectivă a intervenţiilor acţionale – prin implicarea personalului şcolii în 

echipele de lucru constituite la nivelul acesteia;  

d) Evaluarea rezultatelor intervenţiilor realizate, demers multinivelar care se realizează 

pentru: nivelul şcolii (inclusiv analiza impactului acestui tip de management în relaţie cu 

comunitatea), pentru nivelele de clase, pentru nivelul fiecărei clase dar şi pentru nivelul individual 

acolo unde este cazul. 
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ŞCOALA ŞI FAMILIA -FACTORI EDUCAŢIONALI 

 

 prof. Crina Manuela Țăran 

Școala Gimnazială”Ștefan cel Mare„Cîrlibaba 

 

MOTTO  

Un copil este ca o sămânţă de floare...  

Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi,  

Depinde de grădinarul care o va îngriji, 

De ce pământ şi de câtă lumină şi apă are,  

De cât e de ferită de frig, de furtună şi de soare prea tare. 

E atât de plăpândă...  

Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare  

Când e tot ce va mai rămâne în urma ta. 

 (Irina Petrea) 

FACTORII EDUCAŢIONALI:  

INVENTARUL RESURSELOR UNEI COMUNITĂŢI :  

1. Resursele umane - totalitatea oamenilor care contribuie la îndeplinirea unor activităţi în 

beneficiul comunităţii şi dedică o parte a timpului lor, experienţa, energia şi entuziasmul pentru 

comunitate.  

2 Resursele materiale - reprezintă bunurile pe care comunitatea le posedă sau de care are 

nevoie pentru derularea unei activităţi. Ele cuprind: spaţii, sedii (Primăria, Biroul de Consiliere 

pentru Cetăţeni, Şcoala, Căminul Cultural); spaţiile necesare organizării unor întâlniri (săli de 

conferinţă /de instruire, săli pentru conferinţa de presă ( pot fi închiriate pe perioade scurte de timp). 

3 Resurse nemateriale - includ mai multe categorii: resurse informaţionale, tehnologice, de 

timp şi capitalul de încredere de care se bucura o organizaţie în comunitate, relaţiile pe care le are, 

bunul renume, încrederea colaboratorilor şi a beneficiarilor, suportul autorităţilor locale. Resursele 

tehnologice reprezintă cunoştinţele, experienţa acumulată de membrii comunităţii, expertiza într-un 

anumit domeniu. Resursele informaţionale/ accesul la informaţii - reprezintă o resursa foarte 

importanta a oricărei comunităţi (legislaţia, informaţiile despre diferite surse care pot fi abordate de 

comunitate, potenţiali finanţatori, consultanţă şi posibilităţi de training, biblioteci clasice şi virtuale , 

accesul la baze de date, informaţii despre experienţa altor comunităţi sunt utile în definirea unor 

activităţi şi proiecte viabile).  

4 Resurse financiare - nici o comunitate, nici o instituţie/organizaţie nu poate funcţiona doar 

cu resurse umane voluntare, cu resurse materiale şi non-materiale. Resursele financiare sunt vitale 

pentru viaţa comunităţii . 

Concluzii :  

Între resursele multiple necesare unei comunităţi unele sunt disponibile în interiorul 

comunităţii şi trebuie doar identificate şi folosite , iar altele trebuie atrase din afara comunităţii. În 

ambele cazuri este important să se evalueze în mod regulat şi consistent resursele disponibile şi cele 

necesare. Mai mult, odata identificate şi obţinute, ele trebuie administrate cu atenţie astfel încât să 

nu fie risipite. Resursele au o importanță diferită în funcţie de activitatea avută în vedere. De multe 

ori resursele umane sau cele non-materiale sunt mai importante pentru rezolvarea unei probleme a 

comunităţii decât resursele financiare. 

Ce face şcoala?:  

 Educaţie pentru cetăţeanul în devenire. 

 Oferă elevilor cunoştinţele, dezvoltă responsabilităţile ce-i revin acestuia.  

 Pune bazele respectului pentru libertate, pace şi justiţie, favorizează crearea unei atmosfere de 

înţelegere, toleranţă şi veritabilă egalitate în demnitate şi în faţa legilor.  
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 Educaţia pentru drepturile omului (incluzând şi drepturile copilului).  

 Are misiunea de a pregăti cetăţeanul activ, participant la acţiuni democratice şi ataşat valorilor şi 

principiilor democratice.  

 Dezvoltarea deprinderilor transcurriculare.  

 Educaţia interculturală.  

 Educaţia timpurie pentru valori. 

Rolul profesorului în educaţia elevului:  

 Activităţi centrate pe elev.  

 Adecvă procesul de instruire la nevoile fiecărui individ: identifică nevoile/domeniile de 

dezvoltare ale acestuia; adecvă situaţiile de învăţare, conţinuturile şi materialele educaţionale la 

caracteristicile individuale ale elevului, încurajează spiritul de iniţiativă şi capacitatea de studiu 

independent;  

 Maximizează potenţialului fiecărui copil (cu deosebire al copiilor dezavantajaţi): are capacitatea 

de a diagnostica nevoile fiecărui elev, în termeni fizici, cognitivi, afectivi, socio-economici sau 

culturali;  

 Favorizează metode şi pedagogii cooperative;  

 Instaurează un climat de încredere în clasă;  

 Favorizează o gestionare comună a problemelor împreună cu ceilalţi profesori;  

 Este mediator între elevi şi mediul înconjurător;  

 Reînnoieşte practici de evaluare pedagogică .  

 Evaluează holistic performanţele: adaptează modul de evaluare la dezvoltarea globală a elevului 

şi utilizează informaţiile evaluative pentru a proiecta activităţi de predare-învăţare; dezvoltă 

capacităţii de autoevaluare la elevi; elaborează instrumente de evaluare; interpretează rezultatele 

evaluării pentru adoptarea de decizii şi ameliorare a activităţii; utilizează adecvat metode alternative 

de evaluare;  

 Se deschide la noile tehnici de informare;  

 Se adaptează la schimbare: identifică schimbările din societate şi natura lor (direcţii, tendinţe, 

calitate), evaluează acţiunile/practicile elevilor, sugerează şi implementează modificările necesare;  

 Implică elevii în învăţare, în dezvoltarea motivaţiei, în negocierea diferitelor tipuri de reguli; 

favorizează definirea unui proiect profesional al elevului, munca în echipă. 

Rolul părintelui în educaţia copilului:  

 Asigură frecventarea cursurilor şcolii de către copil  

 Pune la dispoziţia acestuia rechizitele necesare  

 Asigură ţinuta vestimentare, hrana zilnică, condiţiile de studiu la domiciliu, accesul la informaţie 

pentru copil  

 Ocroteşte şi îngrijeşte sănătatea copilului  

 Se implică în petrecerea timpului liber al copilului  

 Ţine legătura cu şcoala şi se interesează de evoluţia copilului  

 Sprijină copilul în orientarea în carieră 

STILURI PARENTALE:  

PARINTELE "PROTECTOR"  

Caracteristicile părintelui protector  

 asigură copilului securitate  

 copilul constitute prioritatea părintelui  

 oferă copilului un mediu călduros, protector  

 este sensibil la nevoile copilului  

 este factor stabilizator al familiei  
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 se sacrifică pentru copil  

 ia in considerare doar aspectele pozitive ale copilului 

Cum să devină un părinte protector mai bun ca părinte?  

 îşi exprimă emoţiile de nemulţumire şi dezamăgire  

 este decis când este vorba de respectarea regulilor stabilite să încurajeze iniţiativa copilului  

 î1 învaţă pe copil să devină responsabil şi să facă faţă singur diverselor situaţii 

 învaţă copilul că şi părintele are nevoi personale  

 acceptă că şi copilul se maturizează şi are nevoie de independenţă:  

Riscurile părintelui protector  

 satisface doar nevoile copilului  

 cedează uşor la rugăminţile copilului  

 nu oferă responsabilitate copilului 

PĂRINTELE "INTERACTIV":  

Caracteristicile părintelui interactiv  

• îi place să-şi petreacă timpul cu copilul şi cu prietenii acestuia  

• este cald şi înţelegător - copilul apelează la el când are probleme  

• îi place să povestească cu copilul  

• confundă, de multe ori, rolul de părinte cu cel de prieten  

Riscurile părintelui interactiv  

• nu-i place să-şi refuze copilul  

• are tendinţa de a vedea doar aspectele pozitive ale copilului  

• poate fi uşor manipulat de către copil  

• are încredere în copil şi acceptă ceea ce-i spune fără să-i pună întrebări legate de o anumită 

situaţie 

Cum să devină un părinte interactiv mai bun ca părinte?  

• să conştientizeze necesitatea de a spune nu copilului în anumite situaţii  

• să fie ferm şi consecvent în stabilirea limitelor comportamentului copilului • să nu se 

justifice tot timpul faţă de copil  

• să stabilească limitele dintre rolul său de părinte şi cel de prieten  

• să ţină seama de faptul că în dezvoltarea sa, copilul, pe lângă iubire şi acceptare, are nevoie 

şi de disciplină:  

PĂRINTELE “EXIGENT “  
Caracteristicile părintelui exigent  

• principala responsabilitate este să asigure corectitudinea acţiunilor copilului său  

• presează copilul să înveţe, să studieze permanent  

• doreşte ca fiul / fiica să fie competitiv şi să-şi folosească la maxim potenţialul 

 Riscurile părintelui exigent  
nu tolerează devierea de la drumul corect încearcă să menţină controlul prin stabilirea unor 

standarde înalte pentru copil  

nu-şi exteriorizează sentimentele faţă de copil admite cu greu când greşeşte chiar şi atunci 

când copilul face ceva bine găseşte ceva de comentat chiar şi greşelile minore ale copilului il 

deranjează 

Cum să devină un părinte exigent mai bun ca părinte  
• să accepte că nimeni nu poate fi perfect şi că e omeneşte să greşeşti  

• să încurajeze copilul să-ţi exprime emoţiile  

• să accepte copilul aşa cum este  

• să fie atent la întrebările pe care le pune pentru a nu transforma conversaţia într-un 

interogatoriu  
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• să-şi exprime criticile într-o manieră constructivă  

• să înveţe să se relaxeze şi să fie mai spontan în relaţiile cu familia  

• să considere copilul mai important decât rezultatele obţinute. 

PĂRINTELE "DIRECTIV":  
Caracteristicile părintelui directiv  

• este responsabil, plin de energie ţi competent  

• constituie un model pentru copil - de multe ori aceştia se laudă cu succesele şi realizările 

părintelui  

• stabileşte el deciziile şi în locul copilului  

• este autoritar  

• aşteaptă de la copil să devina bun lider  

Riscurile părintelui directiv  

• decide în locul copilului  

• are tendinţa de a folosi furia pentru a controla comportamentul copiilor  

• nu acceptă în faţa copiilor că a greşit  

• nu ştie să asculte cu adevărat ceea ce transmite copilul  

• are obiceiul de a-l zori pe copil să facă un anumit lucru 

Cum să devină un părinte directiv mai bun ca părinte  

Să accepte că şi copilul poate lua decizii  

Să nu reacţioneze sub influenţa furiei  

Să exteriorizeze emoţii pozitive  

Să realizeze că îşi poate răni copilul prin modul în care "comandă"  

Să accepte că ceilalţi pot avea un ritm mai lent decât al lui  

Să înveţe să se relaxeze şi să se bucure de ai săi cu întreaga familie  

Să petreacă mai mult timp cu copiii  

Să accepte şi să recunoască atunci când greşeşte  

DISCIPLINA POZITIVĂ:  

Ce este disciplina pozitivă? :   

Educarea copiilor reprezintă unul dintre cele mai importante roluri pe care le are adultul, fie 

că este specialist sau părinte Educarea eficientă este forma prin care copiii învaţă comportamente 

pozitive pentru tot restul vieţii, îi ajută să crească şi să se dezvolte într-un mod echilibrat şi sănătos 

din punct de vedere emoţional şi social. Educarea copilului presupune învăţarea de comportamente 

pozitive şi nu este o metodă de „supunere” a copilului la regulile impuse de adult. Procesul 

educaţiei trebuie să se bazeze pe dezvoltarea încrederii în sine a copilului.Disciplina pozitivă: 

reprezintă măsuri folosite de adulţi pentru a contura comportamentul unui copil şi a impune norme, 

pentru a stabili limite şi a educa. Ea nu presupune folosirea violenţei, poate include impunerea unor 

penalităţi, dar non violente. înseamnă focalizarea pe comportament şi nu pe persoană. înseamnă 

învăţarea unor comportamente oferind copilului cât mai multe oportunităţi de învăţare a unor 

abilităţi esenţiale pentru a deveni un copil responsabil şi autonom, independent. înseamnă 

focalizarea pe aspectele pozitive ale unui comportament. Copii au nevoie pentru a învăţa 

comportamente să ştie ce anume au făcut bine, au nevoie de întărire/recompensare constantă, 

frecventă. se bazează pe autoritatea pozitivă presupune participarea copilului la luare unor decizii 

Ce spun copiii? Ce spun părinţii?:  

 „… e nevoie de educarea părinţilor. O soluţie ar fi crearea unei şcoli pentru părinţi, ar trebui 

făcută o şcoală specială unde viitoarele mămici ar trebui să participe la diferite cursuri de pregătire, 

pentru că este mult mai simplu să ai un copil, chiar să-l adopţi, decât să-l educi şi să-l creşti 

sănătos.” Copil “A fost nevoie să greşesc de prea multe ori, să mă simt vinovat, pentru a înţelege că 

este nevoie să învăţ cum să-mi educ copilul“ Părinte „trebuie să recunosc faptul că la început nu am 

fost convins de faptul că pedepsele nu funcţionează. Dar când am aflat şi alte alternative, în timpul 
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unei sesiuni de pregătire, am început să mă schimb puţin câte puţin în interacţiunea mea cu proprii 

copii. Ei mi-au spus că preferă de departe acest mod de a le explica de ce m-am supărat pe ei. Mi-

am dat seama că această nouă metodă funcţionează mult mai bine, pe termen lung!” Adult care a 

participat la un workshop organizat de Salvaţi Copiii 

Care sunt beneficiile aplicării unor metode de disciplinare eficiente?  

Termenul asociat cu învăţarea de comportamente este cel de disciplinare sau de control 

comportamental. Disciplinarea copiilor reprezintă unul dintre rolurile pe care le are părintele. 

Disciplinarea eficientă din cadrul familiei este forma prin care copiii învaţă comportamente pozitive 

pentru tot restul vieţii. Îl ajută să crească şi să se dezvolte într-un mod echilibrat şi sănătos din punct 

de vedere emoţional şi social. Disciplinarea eficace şi pozitivă îl învăţă pe copil comportamente 

pozitive şi nu este o metodă de „supunere” a copilului la regulile impuse de adult. Pedeapsa nu face 

decât să elimine . Disciplinarea îl învaţă pe copil responsabilitatea propriului comportament. 

Disciplinarea îl învaţă pe copil auto-controlul şi auto-disciplinarea. Disciplinarea previne apariţia 

sau menţinerea problemelor de comportament. Disciplinarea este o metodă de învăţare şi nu de 

pedeapsă! 

O disciplinare eficientă începe întotdeauna cu dezvoltarea încrederii în sine a copilului. :  

 Cum puteţi face acest lucru ?  

� - Focalizăm pe aspectele pozitive ale copilului. «Bravo ! Ai reuşit !»  

�- Acordăm atenţie progreselor făcute de copil şi aspectelor pozitive ale situaţiei. “ 

Apreciez modul în care ai rezolvat …”  

� - Acceptăm diferenţele individuale – fiecare copil învaţă şi reacţionează diferit într-o 

situaţie. “Mă bucur când tu …”  

� - Prin încrederea zilnică pe care i-o acordăm.  

� - Prin aşteptări realiste faţă de copil, aşteptări adaptate nevoilor şi potenţialului lui de 

dezvoltare. “Sunt mândru/ă când …”  

� - Prin evitarea comparaţiilor şi a competiţiei dintre copii. “Pentru mine eşti special!” 

Pentru a conştientiza mai des calităţile copilului, vă propunem un mic exerciţiu. Realizaţi un 

calendar sau o agendă în care pe o perioadă pe 10 zile notaţi calităţile, comportamentele, aspectele 

pozitive sau lucrurile pe care le observaţi la copilul d-voastră! Acest exerciţiu vă va ajuta să 

observaţi acele comportamente pozitive pe care uneori le ignorăm sau le uităm când ne gândim la 

copilul nostru. Veţi constata după acest exerciţiu cât de multe lucruri grozave face sau ştie copilul 

d-voastră ! :  

Disciplinarea înseamnă învăţarea unor comportamente. Disciplinarea este oportunitatea 

pentru copil pentru a învăţa comportamente pozitive, responsabile. Comportamentele sunt rezultatul 

învăţării. Primul mod în care copilul învaţă un comportament este imitarea şi observarea celorlalţi. 

Modul în care părinte reacţionaţi sau rezolvaţi o problemă este un foarte bun moment pentru copil 

de învăţare. Copilul nu se „naşte” cu aceste abilităţi. Comportamentele se învaţă prin exerciţiu. 

Gândiţi-vă cum învaţă un copil să meargă sau să citească. Are nevoie de ghidaj, de atenţia şi 

încurajările permanente ale părintelui. La fel se învaţă şi comportamentele sociale cum ar fi 

respectarea unei reguli, cooperarea în grup, rezolvarea unui conflict. Rolul de părinte este de a-i 

oferi copilului cât mai multe oportunităţi de învăţare a acestor abilităţi esenţiale pentru a deveni un 

copil responsabil şi autonom, independent. 

CE POATE FACE UN PĂRINTE PENTRU A ÎNCURAJA COMPORTAMENTELE 

POZITIVE?  

Sugestii de activităţi 

« Timpul meu pentru tine. »  

Oferiţi-i copilului în fiecare zi momente în care să se simtă apreciat şi iubit de d-voastră. 

Exprimă acest lucru în cuvinte şi prin timpul petrecut împreună. Nu cantitatea de timp este 

importantă, ci calitatea timpului petrecut împreună. Ceea ce faceţi împreună: îl ascultaţi ce vrea să 
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vă povestească, despre ce a făcut cu prietenii sau la şcoală. Este foarte important pentru copil şi îi dă 

sentimentul că îl apreciaţi şi iubiţi. Copilul are nevoie să ştie că în fiecare zi petreceţi cel puţin 10-

15 minute cu el şi pentru el. Dacă între timp ceva vă întrerupe, un telefon de exemplu, cel mai 

potrivit este să spuneţi : «Acum nu pot vorbi, este timpul pentru Ana » 

« Fiecare dintre noi suntem speciali».  

Stabiliţi-vă pentru fiecare membru al familiei o zi pe săptămână în care acelei persoană i se 

acordă atenţie specială. Copii învaţă astfel să ofere atenţie şi complimente celorlalţi şi învaţă să le 

primească. De a semenea, copilul mai învaţă că suntem diferiţi şi avem moduri diferite care ne 

bucură şi ne relaxează. Pregătiţi aceste momente cât de des este posibil. A “ sărbători “ pe cineva 

înseamnă a fi atent şi a cunoaşte preferinţele celorlalţi şi mai puţin a-i oferi cadouri sau obiecte. 

Pentru foarte mulţi copii a petrece un timp de calitate împreună este mai important decât un cadou 

scump de care se va plictisi foarte repede. 

 « Momentul familiei ».  

Fă o rutină din a avea o dată pe săptămână un moment special al familiei în care împreună 

cu copiii rezolvi problemele familiei şi iei deciziile de familie. În acest fel, copiii se vor simţi 

responsabili şi vor accepta mult mai uşor deciziile decât dacă le impuneţi. Astfel  învaţă cum se ia o 

decizie şi cum se rezolvă eficient o problemă. Cere ajutorul copilului pentru rezolvarea unor 

probleme de familie. Copilul are nevoie să se simtă util şi valoros în familie. Ca exerciţiu poţi 

realiza « calendarul familiei » în care notezi în fiecare săptămână momentele sau lucrurile pe care 

le-aţi făcut împreună. În acest mod le va fi mult mai uşor copiilor să îşi reamintească momentele 

speciale petrecute. Este recomandată această metodă mai ales pentru părinţii care sunt foarte ocupaţi 

şi au un program de lucru prelungit. 

« Contribuţia ta contează ! »  

Oferiti-i copilului d-voatră responsabilităţi în familie care să îl facă să se simtă că are o 

contribuţie importantă: îngrijeşte florile, caută informaţii despre modul de petrecere a timpului liber 

în familie, trimite felicitările de Crăciun prietenilor. Fiţi atent ca părinte să oferiţi imediat feedback 

pozitiv pentru comportamentele pozitive pe care le-a făcut copilul d-voastră. A da feedback 

înseamnă a spune ceva imediat ce aţi sesizat un comportament “ Bravo! Apreciez foarte mult faptul 

că ai ajutat-o pe sora ta să strângă jucăriile din camera ei!” . 

SFATURI DE LA COPIL PENTRU PĂRINŢI :  

 Acceptaţi-mă aşa cum sunt ! 

 Nu-mi impune să mă comport altfel ! 

 Ce consideri tu că e bine poate să nu coincidă cu ceea ce înţeleg eu prin aceasta . 

 Ajută-mă să mă descopăr şi s ă mă cunosc ! 

 În primii ani ai mei eşti tentat să mă sufoci cu exemple: " Prietenul tău e mai cuminte ", " 

Colegul tău e mai activ ". Oricum la această vârstă eu sunt în proces continuu de schimbare 

şi îmi pot schimba atitudinea. 

 Să ştiu că pot conta pe tine în orice situaţie !  

 Respectă-mi visele şi dorinţele chiar dacă nu coincid cu ale tale! 

 Nu mă răsfăţa ! Ştiu bine că nu mi se cuvine tot ceea ce cer , dar încerc totuşi. 

 Nu-ţi fie teamă să fii ferm cu mine. Asta mă aşează la locul meu. 

 Nu folosi forţa cu mine ! Asta mă obişnuieşte cu ideea că numai forţa contează . 

 Nu fi inconsecvent. Asta mă pune în încurcătură şi mă face să încerc să scap nepedepsit 

 Nu-mi face promisiuni. S-ar putea să nu le poţi ţine. Asta mă va face să-mi pierd încrederea 

în tine .  

 Nu te supăra prea tare când îţi spun „te urăsc”. Nu cred ce spun, dar vreau să te fac să-ţi pară 

rău pentru ceea ce mi-ai făcut. 
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 Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt. Voi încerca să-ţi dovedesc contrariul, purtându-

mă ca o persoană „importantă ”.  

 Nu face în locul meu nimic din ceea ce aş putea face singur. Asta mă face să mă simt ca un 

copil mic şi voi continua să te folosesc în serviciul meu .  

 Nu mă corecta în public. Voi fi mult mai sensibil dacă îmi vei vorbi blând între patru ochi. 

 Nu încerca să discuţi comportamentul meu în febra conflictului. Din anumite motive, auzul 

meu nu e foarte bun în acel moment, iar cooperarea mea este chiar mai slabă. 

 Nu-mi menaja „relele obiceiuri”, acordă-mi cât mai multă atenţie. Altfel , nu faci decât să 

mă încurajezi să le continui. 

 Să nu-ţi fie ruşine cu mine! Voi insista şi voi reuşi! 

 SFAT PENTRU COPII  
Aminteşte-ţi cei 3"R": 

 Respectul faţă de tine,  

 Respectul celorlalţi,  

 Responsabilitatea acţiunilor tale . 
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MANAGEMENTUL ŞCOLII INCLUZIVE 

 

profesor Sanda -Mariana Turturean 

director Şcoala Gimnazială Vereşti 
 

Termenul de „educaţie incluzivă“ utilizat la început pentru a descrie structurile educaţionale, 

în care atât copiii cât şi tinerii cu sau fără dizabilităţi învăţau împreună, s-a lărgit în ultimii ani. 

Incluziunea implică ca toţi copiii să participe la viaţa şi activităţile şcolii, indiferent de nevoile pe 

care le au, de etnie şi de credinţă. 

Omul este prin definiţie o fiinţă socială: ,,el nu poate supravieţui, nu se poate dezvolta şi 

afirma decât în şi prin societate“, el are nevoie să fie înţeles, apreciat şi ,, confirmat“ de ceilalţi, deci 

incluziunea socială joacă un rol important în viaţa sa, iar educaţia este cea care îi asigură 

dezvoltarea şi realizarea sa. 

Şcoala incluzivă asigură o educaţie incluzivă, iar ca rezultat elevii vor putea învăţa 

împreună. Cu alte cuvinte, acest tip de şcoală este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toţi elevii să 

participe şi să înveţe. Pentru ca acest lucru să se întâmple, profesorii şi şcolile, în general, au nevoie 

de o schimbare, pentru a întâmpina cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor. 

Educaţia incluzivă este un proces de facilitare a procesului de învăţare pentru toţi elevii, 

chiar şi pentru cei ce au fost anterior excluşi. 

Şcoala Gimnazială Vereşti asigură un astfel de tip de educaţie, aici alături de elevii români 

învaţă elevi de etnie rromă (46%), care provin din familii de rromi căldărari, cu tradiţii şi obiceiuri 

specifice şi care percep şcoala în care învaţă ca un mediu incluziv. Tradiţiile lor sunt respectate de 

ceilalţi şi împreună căutăm să punem în valoare aspecte din viaţa ambelor etnii, să ne dezvoltăm 

împreună.  

Am învăţat că acest lucru este posibil şi la noi în şcoală, prin asigurarea unui mediu atractiv, 

prin modernizarea materialelor didactice, amenajarea claselor şi holurilor, prin realizarea unui 

Centru de documentare şi informare, unde toţi elevii, indiferent de etnie, beneficiază de resursele 

sale, iar părinţii români şi romi sunt chemaţi să se implice direct în problemele şcolii.  

Am reuşit să implicăm participarea mai intensă la viaţa şcolii a părinţilor rromi, prin 

angajarea în urmă cu 8 ani a unui mediator şcolar de etnie romă, care este un liant perfect între 

populaţia majoritară şi cea minoritară, între aceasta şi şcoală, reuşind să mobilizeze atât elevii cât şi 

părinţii să participe activ la viaţa şcolii. 

Ne-am dezvoltăm profesional, am învăţat de la formatori, dar în acelaşi timp am învăţat şi 

pe alţii, prin programele derulate în ultimii ani: ,,Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate“ , 

,,Grădiniţa estivală “, ,,Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I“, ,, Şcoala după şcoală- primul pas spre 

succesul şcolar al elevilor“  

Aceste programe ne-au făcut pe noi dascălii să înţelegem conceptul educaţiei incluzive, să 

acţionăm în concordanţă cu standardele sale iar pe elevii şi părinţii de etnie romă, să aprecieze 

educaţia şi să se integreze mai uşor în mediul şcolar. 

Etosul unei şcoli este expresia culturii sale în termeni practici. Cultura unei şcoli poate fi 

definită în raport cu atitudinile şi credinţele sale, în timp ce etosul poate fi observat prin modul în 

care aceste atitudini şi valori afectează interacţiunea de zi cu zi a diverselor persoane, precum şi 

relaţiile lor cu şcoala văzută ca organizaţie.  

Etosul şcolii poate fi observat prin intermediul atitudinii faţă de elevi şi părinţi şi al mediului 

care-i întâmpină pe elevi şi pe părinţii acestora. 

O şcoală incluzivă are un etos primitor, semn al mediului în care elevii sunt apreciaţi, în care 

ei au o părere bună despre ei înşişi şi în care se vor putea dezvolta. 

McLeod identifică o serie de factori cruciali pentru crearea unui etos incluziv cum ar fi: 
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 Înţelegerea conceptului de incluziune şi aprecierea diversităţii; incluziunea însemnând tocmai 

punerea în valoare a tuturor aspectelor diversităţii elevilor, a familiilor şi a comunităţii lor  

 Promovarea unei schimbări de atitudine atât din partea profesorilor, a părinţilor şi elevilor prin 

reevaluarea propriilor lor credinţe, atitudini, dar şi prin ajutorul dat celorlalţi 

 Înţelegerea poziţiei şcolii în raport cu comunitatea prin folosirea unei abordări bazate pe mediere 

la toate nivelurile, împărţirea împreună a  resurselelor, cu scopul de a facilita învăţarea şi 

dezvoltarea. 

Cele mai importante trăsături care arată că o şcoală în care se dezvoltă un etos incluziv, se 

află pe drumul cel bun sunt:  

 Etosul şcolii reflectă în mod coerent un set de valori afirmate clar, iar elevii, părinţii, cadrele 

didactice şi vizitatorii se simt întotdeauna apreciaţi 

 Se observă cu claritate că elevii sunt consideraţi şi trataţi de cadrele didactice ca individualităţi 

iar relaţiile profesori-elevi şi elevi-elevi sunt bune 

 Există un grad adecvat de responsabilitate în cadrul şcolii, atât în ceea ce priveşte propria lor 

educaţie, cât şi în ceea ce priveşte ajutorul acordat altora, acolo unde este cazul 

 Există o abordare activă şi pozitivă a managementului comportamental şi disciplinar, bazată pe 

încurajarea conştiinţei de sine, a respectului şi a cooperării, scopul acestei abordări fiind 

îmbunătăţirea mediului de învăţare iar elevii sunt mândri de şcoala lor. 

Un rol important în dezvoltarea unui etos incluziv îl are managerul şcolii, a cărui sarcină 

principală susţine Goleman, este de a canaliza emoţiile celor din grupul său în direcţia corectă. 

Prin transmiterea de emoţii pozitive managerii pot influenţa în mod pozitiv climatul 

emoţional al organizaţiei, prin crearea unei situaţii de „rezonanţă“, în care membrii organizaţiei 

ajung să lucreze la randament maxim. 

Deasemenea datorită emoţiilor negative transmise de lider, climatul emoţional al 

organizaţiei va fi influenţat în mod negativ, ducând la crearea unei situaţii de „disonanţă“, în care 

membrii organizaţiei se vor simţi frustraţi şi nu vor reuşi să lucreze la capacitatea maximă.  

Organizaţiile ai căror lideri recurg la un mod de conducere prin rezonanţă au rezultate mai 

bune pe diferite planuri (de exemplu, în planul eficienţei). Prin urmare, managerii eficienţi obţin 

atât rezultate performante, cât mai ales îi determină pe cei care îi conduc să lucreze cu dăruire şi 

entuziasm.  

Liderii dinamici şi managementul eficient al schimbării, constituie condiţii cheie în efortul 

de a atinge un grad înalt de incluziune socială şi educaţională, efort depus de directorii cu o 

concepţie clară asupra educaţiei incluzive, concepţie transmisă în egală măsură şi profesorilor.  

Această viziune este prezentă în activitatea cotidiană a directorilor şi profesorilor, precum şi 

în comportamentul acestora faţă de elevi, părinţi şi cadre didactice.  

Concepţia aceasta se bazează pe valorile şcolii şi pe preocuparea generală de a oferi elevilor 

mai mult sprijin şi mai multe posibilităţi de realizare. În majoritatea cazurilor, conceptul de 

incluziune este strâns legat de conceptul de dezvoltare a şcolii, reflectând un angajament puternic 

pentru îmbunătăţirea standardelor educaţionale pentru toţi elevii. 

Dezvoltarea şcolii incluzive impune un stil de conducere şi management eficient care 

încurajează şi implică toţi factorii în schimbarea mentalităţilor şi practicilor curente.  

Managerul trebuie să fie capabil să faciliteze elaborarea unor politici, sisteme şi structuri 

constructive, să creeze sisteme transparente în cadrul cărora rolurile şi responsabilităţile sunt clar 

definite, iar alocarea resurselor necesare se face în mod echitabil şi corect. 

El trebuie să includă conceptul de incluziune în planul de dezvoltare şcolară, să promoveze 

reflecţia şi dezvoltarea profesională sistematică a cadrelor didactice, şi să asigure participarea 

părinţilor şi a elevilor, a cadrele didactice la rezolvarea problemelor şcolii. 

Pentru dezvoltarea unui mediu incluziv, elevii şi familiile acestora sunt încurajaţi să 

vorbească deschis atât despre succesele lor, cât şi despre problemele cu care se confruntă. 
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Educaţia incluzivă este un proces dinamic, care se dezvoltă constant, în funcţie de cultură şi 

context şi care confirmă că toţi copiii pot învăţa şi că toţi au nevoie de o formă de sprijin pentru 

învăţare. Ea înseamnă schimbare de atitudini, abordare participativă a procesului de învăţare şi 

predare, muncă în echipă atât pentru elevi cât şi pentru profesori.  

Constituind un răspuns pozitiv la diversitate şi individualitate, o mână întinsă spre 

comunitate, o şcoală incluzivă oferă şanse egale pentru toţi copiii şi pentru fiecare în parte, 

asigurând un management de succes, disponibil pentru schimbare, pentru deschidere spre 

diversitate. 

Pot afirma cu toată convingerea că Şcoala Gimnazială Vereşti este un ,,întreg incluziv“, 

unde cu toţii ne simţim bine şi ne este drag să ne întoarcem. 
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MANAGEMENTUL INCLUZIUNII ȘCOLARE 

 

profesor Sergiu Vrabie,  

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Or. Drochia, Republica Moldova 

 

Motto: „Dacă copiii nu învaţă în modul în care noi le predăm, atunci trebuie să le predăm în modul 

în care ei pot învăţa”  

 

I. Actualizarea temei 

Despre educație s-a vorbit și se vorbește mult și, totuși, nu este suficient dacă dorim să 

intervenim în favoarea copiilor, trebuie să le oferim tuturor o educație de calitate și, în special, celor 

cu cerințe educative speciale. Problematica persoanelor cu nevoi speciale, a celor cu dezabilități 

este una cu ramificații puternice în toate sferele socieătății, nu doar în domeniul educației. 

Incluziunea nu se limitează doar la mediul școlar. Din contră, problematica incluziunii este o sursă 

de dezbateri și acțiune socială ce poate asigura o schimbare durabilă la nivel de societate față de 

persoanele cu dezabilități, schimbare care să se integreze în acceptarea și promovarea diversității. 

Accteptarea de către societate, în general și de către școală, în special, a diversității și educației 

incluzive este un proces, care nu se poate întâmpla peste noapte. Din acest motiv este important să 

cunoaștem și mecanismele prin care acest proces este facilitat, sau din contra, întâmpină rezistențe 

din partea actorilor implicați, în special a spațiului social și educațional.  

II. Problema de cercetare 

Care este fundamentul teoretic și practic ale managementului incluziunii școlare?  

III. Scopul lucrării 

Fundamentarea teoretică și aplicativă a managementului incluziunii școlare a Copiilor cu 

Cerințe Educaționale Speciale în Instituția Publică Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” oraşul 

Drochia, Republica Moldova. 

IV. Obiectivele 

 Efectuarea analizei retrospective a managementului incluziunii școlare  

 Elaborarea reperilor teoretice ale managementului incluziunii școlare  

 Determinarea bazelor teoretice și praxiologice ale identificării Copiilor cu Cerințe Educaționale 

Speciale pentru integrarea lor școlară.  

 Formarea condițiilor și asigurarea experențială a managementului incluziunii școlare in Instituția 

Publică Liceul teoretic “Mihai Eminescu”  

 evidenţierea particularităţilor  de adaptare a curriculei şcolare la necesităţile Copiilor cu Cerințe 

Educaționale Speciale. 

IV.I.Valoarea teoretică 

 Determinarea reperilor teoretice ale managementului incluziunii școlare.  

 Elaborarea strategiilor și planurilor de acțiuni pentru Educația Incluzivă.  

 Valoarea practică: 

 Identificarea copiilor cu CES din mediul extern al școlii.  

 Organizarea asistenților psihologice și logopedice în asigurarea incluziunii copiilor cu CES.  

 Elaborarea recomandărilor pentru adaptarea curriculei școlare pentru copii cu CES.  

IV.II. Fundamentarea științifico-metodologică 

 Educaţia incluzivă (după definiţia dată UNESCO) este un mod de educaţie adaptat şi 

individualizat în funcţie de trebuinţele tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca 

vârstă în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi niveluri de competenţă foarte diferite Educaţia 

incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform principiilor 

drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltarea 
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capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă prin cea mai mare 

măsură la dezvoltare a capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială.  

 Dreptul la educaţie este unul universal şi de el trebuie să beneficieze toţi membrii societăţii, 

inclusiv copiii, tinerii cu dizabilităţi. Factorul uman este decisiv în realizarea reală a incluziunii. Cea 

mai mare investiţie o constituie crearea mediului uman: acceptarea necondiţionată a copilului cu 

nevoi speciale şi a familiei acestuia, eliminarea oricăror practici discriminatorii, depăşirea acelor 

bariere de mentalitate şi sociale care împiedică satisfacerea în condiţii de egalitate a unor necesităţi 

individuale ale copilului cu nevoi speciale, centrarea asupra copilului ca personalitate integră, care, 

atunci când i se acordă şansa, poate ajunge şi se poate menţine la un nivel acceptabil de învăţare şi 

socializare.  
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VI. Rezultatele cercetării 
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Afirmarea şcolii de tip incluziv începe cu elaborarea strategiilor manageriale, ulterior 

promovate şi aplicate de conducerea instituţiei. Succesul oricărei inovaţii, cum este ideea şcolii 

incluzive, este condiţionată în măsură decisivă de calitatea cadrelor manageriale, de competenţa lor, 

de forţa de mobilizare a colectivului de subalterni-parteneri, de capacitatea de a integra eforturile de  

formare continuă în contextul proiectului general de dezvoltare a instituţiei.  

VI.1 Identificarea copiilor cu CES: Modalităţi şi actori implicaţi 

Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or. Drochia 

 

Număr de elevi şi clase: total elevi - 960 

                                                 ciclul primar - 382 

                                                 ciclul gimnazial - 451 

                                                 ciclul liceal -127 

                                                 elevi cu CES (diverse categorii) – 84 ciclul primar  

–  92 ciclul gimnazial 

                                                 elevi ce studiază după PEI – 16 

 

                                                 există sală de resurse 

           Personalul didactic:        cadre didactice – 65 

                                                  psiholog – o unitate 

                                                  logoped – o unitate 

                                                  cadre didactice de sprijin – 2 

                                                  asistent medical -  1 

                                                  alţi specialişti – nu există 

 

VI. 2 Repartizarea elevilor cu CES  după categorii: 

 Elevi cu dizabilităţi de învăţare - 21                                                 

 Elevi cu tulburări comportamentale şi tulburări emoţionale - 15  

 Elevi cu deficit de atenţie şi hiperactivitate - 9  

 Elevi cu retard mintal - 3                                                                      

 Elevi cu tulburări de limbaj - 37                                                             

 Elevi cu pierderea parţială a auzului şi cu surditate - 3  

 Elevi slab văzători şi cei nevăzători - 42  

 Elevi cu leziune cerebrală traumatică - 10  

 Elevi cu dizabilităţi fizice -1                                                                          

 Elevi cu diverse probleme de sănătate - 35  

 

VI. 3 Conlucrarea cu Centrul de Asistență Psihopedagogică(SAP) 

 Copiii din liceu care sunt identificați cu CES sunt evaluați de Serviciul de Asistență 

Psihopedagică care conlucrează cu instituțiile școlare oferind asistență și suport metodologic. Cel 

mai dificil se prezintă cazul copiilor cu dizabilități mintale, din cauza dificultăților de învățare și 

devierilor comportamentale pe care le manifestă. Aici procesul didactic necesită modificări de 

conținut dar și modalități de predare valoare corespunzătoare. Acești copii frecventează alături de 

colegii lor, dar se face deferențierea demersului  didactic, ei studiind după planuri educaționale 

individualizate. 

VI.4 Formarea profesională continuă a cadrelor didactice 

 Formarea profesională continuă a cadrelor didactice în cadrul liceului „M. Eminescu” a avut loc 

în perioada noiembrie – februarie 2011/2012, în cadrul seminariilor teoretico – practice  „Educaţia 

incluzivă în clasă” (9 seminarii).   La stagiul de formare au participat  44 profesori (15 – învăţători 
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la ciclul primar; 29 – profesori pe obiecte). Programul de formare a avut un caracter practic-

aplicativ şi a abordat teme relevante pentru integrarea copiilor cu CES.  

VII. Contribuţia personală în elucidarea temei abordate 

Managementul educaţiei incluzive la nivel de şcoală are un  rol decisiv în formarea continuă 

a cadrelor didactice care urmează să realizeze educaţia incluzivă, formarea atitudinilor, formarea 

competenţelor, dezvoltarea unui climat suportiv. 

Fiind managerul instituției m-am străduit:  

 Să stabilesc aranjamentele necesare de personal și finanțare și să monitorizez întreaga activitate a 

școlii;  

 Să contribui la sensibilizare şi implicarea activă a  tuturor actorilor educaţionali;  

 Să promovez instruirea cadrelor didactice în cadrul seminariilor teoretico-practice “educaţia 

incluzivă în clasă”.  

 Să respect prevederile legislației în vigoare, conform cărora școala trebuie să asigure satisfacerea 

cerințelor educative speciale ale tuturor copiilor. 

Am fost implicat în proiectul “centrul de formare continuă în domeniul educației incluzive” 

(MOLDINCLUD), programul “manager EI”. 

 

VIII. Concluzii 

 Deși marea majoritate a profesorilor consideră că educația incluzivă este o practică bună, 

deoarece copiii cu dizabilități/cu CES se pregătesc pentru viață în școlile de masă și mai apoi pot 

obține o profesie în școli profesionale și colegii, totuși o bună parte din ei reeșind din discuțiile 

personale cu ei, din luările de cuvânt în cadrul Consiliilor profesorale, am constatat că o parte din 

profesori sunt de părerea că școala de masă nu este pentru toți copiii cu dizabilități. Astfel, ei 

acceptă integrarea în școala comunitară a copiilor cu dizabilități fizice, cu dizabilități de limbaj, cu 

deficiențe de învățare și mai puțin sau deloc incluziunea copiilor cu dizabilități mentale și a celor cu 

tulburări emoționale-afective și de comportament. Marea majoritate a părinților copiilor tipici și a 

părinților copiilor cu CES consideră că orice copil indiferent de problemele de sănătate poate 

frecventa școala. Cu toate acestea, conform studiului, atât părinții tipici, cât și unii părinți ai copiilor 

cu CES mai curând acceptă incluziunea în școală a copiilor cu dezabilități fizice decât a celor cu 

dezabilități intelectuale sau cu tulburări de comportament, fapt argumentat prin comportamentul lor 

neadecvat la lecții, nevoia de a-i supraveghea în permanență și provocarea comportamentelor 

neadecvate în mediul elevilor tipici. Atât elevii, cât și părinții lor și pedagogii au menționat că 

implementarea educației incluzive a provocat schimbări mai curând pozitive decât negative în 

școlile lor. Astfel, în viziunea lor, elevii cu CES au devenit mai activi, mai comunicabili, și-au 

dezvoltat comportamente de autodeservire, au preluat comportamentele pozitive de la elevii tipici, 

au progresat la învățătură etc. Referitor la impactul educației incluzive asupra elevilor tipici, 

majoritatea pedagogilor au menționat că ei au devenit mai toleranți, mai săritori la nevoie, mai 

responsabili.  

 Varietatea cazurilor copiilor cu CES necesită uneori intervenții pedagogice specializate, 

complexe, care depășesc responsabilitățile și competențele cadrelor didactice. 

 Supraîncărcarea programelor școlare, care nu oferă suficient timp pentru intervenții susținute în 

cazur copiilor cu CES. 

 Prevalența altor factori care determină succesul integrării copilului cu CES cum ar fi susținerea 

din partea familiei, disponibilitatea specialiștilor, cultura școlară în domeniul incluziunii, etc.  

 

IX.Recomandări 

 elaborarea și implementarea unei metodologii comune în domeniul educației incluzive la nivel 

de țară; 
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 elaborarea pachetului de servicii standard pentru elevii cu diferite necesități educaționale, a 

costurilor acestor pachete de servicii și a mecanismului de finanțare a serviciilor în vederea 

asigurării unui suport eficient și direcționat copiilor cu nevoi educaționale speciale;  

 dezvoltarea  și prestarea calitativă a serviciilor de suport educațional, în special a cadrelor 

didactice de sprijin și a serviciilor specializate de asistență psihologică, logopedică, 

psihopedagogică etc., în funcție de nevoile elevilor; 

 asigurarea accesibilității mediului fizic pentru toți copiii, inclusiv cei cu dizabilități locomotorii 

prin construcția rampelor, adaptarea intrărilor, a spațiilor cu destinație comună (veceu, ospătărie, 

sală de sport, bibliotecă etc.); adaptarea mediului fizic din clase ( bănci și table reglabile, 

echipament conform nevoilor elevilor cu CES etc.); asigurarea copiilor cu dizabilități locomotorii 

cu cărucioare conform vârstei, asigurarea copiilor cu dizabilități senzoriale cu ochelari/sisteme 

auditive etc;  

 necesitatea periodicităţii formării continue a cadrelor didactice, astfel încât acestea să fie mereu 

la curent cu noutăţile în domeniu; (ME)  

 nevoia unor oferte de formare centrate pe aplicaţii practice;  

 evitarea fluctuaţiei cadrelor didactice de la clasele unde sunt integraţi copii cu CES, astfel încât 

să se asigure continuitatea capitalului de competenţe didactice incluzive; (Managementul instituției)  

 selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor fără deficienţe, conţinuturi 

care se consideră a putea fi înţelese de copiii cu cerinţe speciale şi renunţarea la acele conţinuturi cu 

un grad înalt de complexitate; (ME) 

 accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculumului general – copiii cu cerinţe 

speciale sunt puşi în situaţia de a realiza diferite activităţi individuale, compensatorii, terapeutice ce 

vizează recuperarea acestora şi participarea lor la activităţile desfăşurate în învăţământul obişnuit;  

 metode şi procedee de evaluare – cu ajutorul cărora se evidenţiază evoluţia şi performanţele 

elevilor nu atât în plan intelectual, cât în plan aplicativ, vizând gradul de valorificare a potenţialului 

aptitudinal şi a modalităţilor de rezolvare a unor probleme tipice de viaţă ori a unor situaţii-

problemă.  
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DEMERSURI DIDACTICE MODERNE 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
 

JOCUL- METODĂ DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII ÎN ORELE 

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

 

profesor Bandas Luminita Ramona,  

Școala Gimnazială NAGY IMRE, Miercurea Ciuc, jud. Harghita 

 

Jocul este apt pentru a fi configuratdreptunul din elementelefundamentale, esențiale ale 

vieții. Johan Huizinga 

 

Comunicarea este o dimensiune fundamentală a omului, în cadrul existenței sale individuale, 

sociale și culturale. Astfel, competența de comunicare este una dintre competențele pe care școala 

românească este gata să le formeze. Limba și literatura română este disciplina care poate să formeze 

această competență, atât pentru elevii care o studiază ca limbă maternă, cât și pentru cei care o 

studiază ca limbă nematernă. Dezvoltarea competenței de comunicare este scopul educației 

lingvistice în școală. 

Alina Pamfil consideră competența de comunicare o modalitate de a activa, de a corela, de a 

mobiliza cunoștințele și capacitățile necesare comunicării. Pentru acesta , este nevoie de procedee 

creative care implică cunoștințe despre modul în care funcționează limbajul, despre categoriile 

limbii, despre structurile textuale. 

Elevii minorităților naționale studiază limba și literatura română ca limbă nematernă. Unii 

dintre acești elevi se întâlnesc cu limba română doar la orele destinate acestei discipline, deoarece 

lumea în care trăiesc, își trece timpul într-o altă cultură, într-o altă limbă, specifică regiunii de unde 

provin.  

De aceea, activitatea de comunicare orală, ocupă un loc distinct, în cadrul lecțiilor, un loc 

căreia i se acordă o atenție deosebită. Astfel, elevii sunt implicați în activități diverse ca: ascultare 

activă, monolog, dialog, raportare, lectură orală. 

Modelul comunicativ-funcțional pune accentul pe exesarea funcțiilor limbii , pe învățarea 

prin descoperire.”Demersurile preferate sunt jocurile de rol,învățarea prin cooperare, studiul de caz, 

lectura empatică,dezbaterea, eseul argumentativ, jurnalul de lectură, portofoliul.” (Todor Erika) 

Jocul este o activitate distractivă încadrată în anumite reguli. În dicționarul lui Gibbs, jocul 

este definit ca o activitate efectuată de participanți sau concurenți care se străduiesc să-și realizeze 

scopurile în limitele anumitor reguli. 

James Coleman distinge șase caracteristici de bază ale jocurilor: 

 jucătorul aspiră la realizarea scopurilor sale; 

 jocul se limitează la un număr de participanți stabilit în prealabil; 

 regulile de joc stabilesc sfera și genul de acțiuni efectuate de către jucători; 

 urmare a regulilor, este stabilită ordinea, succesiunea și structura în limitele cărora pot fi 

întreprinse acțiunile; 

 jocul este limitat în timp și spațiu, iar regulile stabilesc finalitatea lui; 

 regulile de joc suspendă temporar acțiunile și regulile stabilite , înlocuindu-le cu altele speciale, 

limitate la spațiul și timpul respectiv. 

Jocul didactic aparține metodei probelmatizării , care organizează conținutul învățării sub 

formă de modele ale fenomenelor, situațiilor sau proceselor reale. 

Jocul face ca propria experiență să ajute la cunoaștere nemijlocită.  
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Jocul solicită o gândire de tip problematic, jucătorul trebuind să producă cunoștințele 

necesare pentru joc și nu să le folosesacă prin intermediul manualului sau profesorului.Astfel, în 

cadrul jocului sunt întâlnite și elemente de divertisment și de învățare. Învățarea devine astfel un 

rezultat al jocului. Elevii devin astfel, foarte motivați în timpul învățării. 

”Jocurile și divertismentele lingvistic sunt jocuri didactice . Jocurile de vorbire sunt cele 

care necesită folosirea limbii nematerne în vederea atingerii unui anumit obiectiv.  

Insuccesul este luat în calcul la inițierea unui joc, pentru că nu poate să existe decât un 

câștigător, dar se oferă posibilitatea revanșei prin reluarea jocului. 

Jocurile lingvistice : 

-jocuri care au drept scop obișnuirea cu limba; 

-jocuri care au ca obiectiv dezvoltarea deprinderilor de comunicare. 

Obiectivele jocurilor care au scop obișnuirea cu sistemul lingvistic este formarea 

deprinderilor de a identifica și a construi enunțuri corecte din punct de vedere al formei- sintaxă, 

ortografie, fonetică. Jocurile pot să aibă forma unor exerciții radiționale , dar atmosfera 

psihologică- absența amenințării , și mai ales dorința de a învinge.” (Teresa Siek- Piskozub) 

În jocurile care au ca scop dezvoltarea deprinderilor comunicative, accentul este pus pe 

eficacitate.Limbajul folosit în cadrul acestor jocuri este comunicarea.  

Funcțiile jocurilor didactice în procesul învățării sunt: 

 Funcție organizatorică, permițănd organizarea timpului profesorilor și elevilor Se asigură 

participarea tuturor elvilor la joc. Interacțiunea este diferențiată, elevii fiind organizați diferit-

individual, în grup, în perechi. Timizii sunt bine antrenați în lucrul pe grupe. Ei sunt dominați de 

copiii extarvertiți care preiau funcția profesorului , explicând probelemele mai dificile. 

 Funcția motivațională-este important modul de formulare a temelor, ca acestea să nu intervină cu 

un sentiment de constrângere. Tema care decurge dintr-un jocare o motivație mai mare decît orice 

altă temă didactică.Jocurile sunt cele care ajută elevul să dețină succesul. Participarea determină o 

atitudine pozitivă pentru învățarea unei limbi. 

 Funcția didactică . Jocurile fac posibilă dezvoltarea multilaterală , permit formarea diferitelor 

deprinderi . Jucătorii sunt interesați de formarea acestor deprinderi deoarece de ele depinde 

câștgarea jocului. Repetarea jocurilor  duce la perfecționarea deprinderilor și face lecția mai 

interesantă. 

 Funcția cognitivă-Profesorul poate cunoaște elevul-deprinderile, aptitudinile, realizările 

șilipsurile lui. În general,profesorii sunt actori paricipând și inițiind jocurile. În timpul jocului, el 

poate deveni și un observator. În timpul jocurilor, elevii se exprimă liber, dând frâu liber 

sentimentelor, profesorii putând astfel să cunoască mai bine elevul.  

 Privind din punctul de vedere al elevului, jocurile didactice îi deschid perspectiva cunoașterii- a 

limbii, a culturii și sferei lingvistice date.  

 Jocurile lingvistice au și o funcție educativă. Jocul îl pune pe profesor în situații de evaluare, 

ceea ce permite formarea la elevi a unui sistem propriu de valori. Principiile de comportare impuse 

de regulile de joc îi învață pe elevi să învețe cum să se comporte în anumite situații.  

Tipuri de jocuri folosite în cadrul orelor de limbă și literatură română sunt cele de spargere a 

gheții, cele lexicale, sintactice, de mișcare. Jocurile de spargere a gheții sunt deosebit de importante 

pentru elevii pentru care limba română este o limbă nematernă, pentru că aceștia au nevoie de 

câteva minute pentru a se acomoda cu noul tip de cerințe , cu noua limba în care se va desfășura ora. 

Încâlzirea este baza pentru a forma o atitudine pozitivă pentru comunicarea în limba 

nematernă.Jocul lingvistic asigură încălzirea- motivația, consolidarea, evaluarea,  educația.  

Jocul poate fi introdus și în partea principală a lecției. Am folosit cu succes  jocurile de 

mișcare- ”Cine  este perechea mea, ”Aruncarea mingii”, ”Scara” sau ”Bingo”, ”Ce reprezintă acest 

tablou”, ”Surpriza”. 

Jocul poate fi introdus și în partea de consolidare a lecției. 
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Alegerea jocului se face în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor, de nivelul 

lingvistic al acestora, de scopul lecței , de tema lecției. 

Jocurile care sunt preferate de elevi, cresc motivația acestora pentru învățare și pentru limba 

română . Mai jos, voi exemplifica cu unele jocuri pe care le-am folosit pentru eficientizarea 

comunicării orale în cadrul orelor de limbă română  

”Povestea nasturelui” este un joc care vizează monologul. Prin acest joc am urmărit 

activizarea vocabularului, realizarea descrierii unui obiect , exprimarea în legătură cu tema și nu în 

ultimul rând creativitatea elevilor. Elevii aleg un nasture dintre mai mulță nasturi și încep să-i spună 

povestea, după un set de întrebări sau după un scenariu propriu..  

”Lucrurile nu sunt ceea ce par a fi”, un alt joc folosit pentru spargerea gheții la clasele a VII-

a și a VIII-a. La clasele mai mici am folosit jocul pentru realizarea propozițiilor negative, pentru 

folosirea conjuncțiilor ”ci”, ”dar” (cl.a V-a), pentru folosirea modului condițional- optativ (cl. a VI-

a). 

Elevii aleg un obiect dintr-o mulțime de obiecte și îi spun povestea .” Obiectul pe care îl am 

nu este un creion, ci o armă foarte periculoasă. Ar trebui să fiți atenți. Ar putea fi al unui viteaz. 

Acesta ar fi învins mulți zmei de cerneală cu dânsul.” 

”Ghicește în ce lună m-am născut”, joc folosit pentru exersarea modului indicativ, timpul 

imperfect și timpul perfect compus și pentru  realizarea unor descrieri orale. Elevii, așezați în cerc,  

trebuie să spună cum era vremea, ce fructe se găseau în luna respectivă, cum se îmbăcau oamenii. 

De asemenea., ei au introdus și elemente noi, de creativitate, personale, ce a făcut jocul foarte 

interesant și plăcut. 

”Prezent, trecut, viitor”, joc folosit pentru consolidarea folosirii timpurilor verbale. Elevii, 

împărțiți pe trei grupe au spus enunțuri care țin de timpul vizat, în funcție de anumite teme pe care 

le-au extras dintr-o cutie- Sport, Școală, Vreme, Familie. 

”Am fost în......./Am fost la.........și am văzut...”, joc folosit pentru folosirea corectă a 

prepozițiilor. Pentru joc, am folosit bilețele pe care am scris nume de țări și nume de orașe. Elevii 

au extras câte un bilet, și apoi au spus unde au fost,adăugând din imaginație ce au văzut. Jocul este 

foarte amuzat, elevii dându-ne , de multe ori răspunsuri care ne fac să le cunoaștem mai bine 

interesele și aptitudinile. 

”Mă gândesc ...” Am folosit jocul pentru realizarea portretului unei persoane și folosirea 

corectă a adjectivelor, de creare și folosire în vorbire a unor comparații  sau metafore , la clasele 

mai mari. Un elev iese în față și descrie persoana din clasă la care se gândește, folosind exercițul 

lingvistiv cerut. Ceilalți elevi trebuie să spună numele celui descris.  

”Care este imaginea”, joc care vizează descrierea orală, dar și ascultarea activă. Am împărțit 

imagini elevilor. Dublura unei imagini a fost dată unui elev , care a descris-o cu voce tare. Ceilalți 

elevi au ascultat și  au recunoscut dacă au imaginea similară. Este un exercițiu de atenție , de 

realizare orală a unei descrieri, dar și de folosire a limbajului . 

”Sus!Jos” –joc folosit pentru consolidarea vocabularului. Pe bilețele, elevii au primit cuvinte 

scrise. Am citit o scurtă poveste. Când urma un cuvânt care se afla pe haina unui elev, mă opream, 

iar elevul care-și recunoștea cuvântul se ridica în picioare. Variantă a jocului, am folosit în orele de 

comunicare pentru identificare de sinonime și de antonime. 

”Găsește asemănările și deosebirile”- joc didactic care vizează limbajul și atenția. Am 

folosit jocul pentru folosirea conjucțiilor ”iar” și ”dar”.Elevii au privit două imagini asemănătoare și 

au enunțat care sunt asemănările și care sunt deosebirile. 

”Poftim?”-joc didactic care vizeză realizarea transformării vorbirii directe în vorbire 

indirectă. Am ales o temă de discuție mult iubită de copii- Sportul, Călătoria. Elevii au fost aranjați  

în grupuri de câte 3. Un elev îi transmite altui elev o informație despre el, folosind persoana I . Al 

treilea întreabă ”Poftim?„ sau ” Ce-a spus?„. Al doilea elev trebuie să-i transmită informația de la 

primul elev ” A spus că....” . Transformarea s-a aplicat și unor propoziții interogative și 
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exclamative. A fost foarte interesant felul în care elevii s-au ajutat și corectat în grupe. Rolurile au 

fost schimbate, astfel încât toți elevii grupei să aibă toate rolurile din joc. 

Jocurile conferă procesului didactic o abordare umanistă, permițându-mi realizarea 

sarcinilor didactice într-o atmosferă lejeră și atractivă.Într-un joc, trebuie să fie căștigători și 

recompense. Acestea sunt dorite de toți participanții la joc, dar și cei care pierd își perfecționează 

tehnicile de lucru , cunoștințele și învață cum  pot câștiga următorul joc. Să nu uităm că jocul ,pe 

care îl vor câștiga în timp toți elevii, va fi cunoașterea și folosirea conștientă a limbii române în 

viața reală. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI 
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“Omul lipsit de educaţie nu ştie  

să se folosească de libertatea sa .”  

Immanuel Kant  

 

 

Pedagogia este ştiinţa care studiază fenomenul educaţional cu toate implicaţiile sale asupra 

formării personalităţii umane în vederea integrării active a persoanei în viaţa socială.  Educaţia este 

o funcţie esenţială şi permanentă a societăţii. 

În sens social-istoric educaţia este procesul de transmitere şi asimilare a experienţei 

economice, politice, religioase, filosofice, artistice, ştiinţifice şi tehnice de la înaintaşi la urmaşi. In 

fazele de început ale societăţii transmiterea experienţei se realiza ocazional nesistematic şi oral în 

comunităţile gentilicotribalice. În etapele avansate de dezvoltare a societăţii, la unele popoare, spre 

exemplu la egipteni, indieni etc., educaţia se realiza ca iniţiere în temple, cunoaşterea fiind un act 

sacru. Concomitent şi ulterior educaţia se instituţionaliza prin şcoli şi universităţi. Indiferent de 

nivelul de dezvoltare a culturii şi civilizaţiei şi de modalităţile de transmitere, s-a realizat dialogul 

generaţiilor, s-a asigurat continuitatea existenţei materiale şi spirituale a omenirii. 

În sens social-cultural, educaţia este procesul de ridicare a individului din stare de natură 

biologică la cea culturală. Omul este, dupa Ralph Linton, natură + educaţie. 

Din punct de vedere psihologic, psihogenetic, educaţia este procesul de formare a omului ca 

personalitate în plan cognitiv, afectiv-motivaţional, volitiv, aptitudinal, atitudinal. Structura psihică 

a personalităţii se construieşte pe fundamentul eredo-nativ al fiinţei biologice, în cadrul relaţiei 

educaţionale prin conţinutul cultural al experienţei adultului-părinte, învăţător, profesor. Educaţia în 

acest caz este instrumentul formării individului ca personalitate. 

In sens pedagogic, educaţia este fenomenul social complex privit în trei dimensiuni:- 

activitate conştientă a subiectului educaţiei (educator) de stimulare, îndrumare, formare a obiectului 

educaţiei (educat); -proces de formare a omului pentru integrarea activă în societate, proces de 

formare intelectuală, morală, profesională, fizică, estetică; -rezultat prin preluarea selectivă a 

acţiunilor informaţionale şi includerea acestora în comportamentele proprii de cunoaştere şi acţiune. 

Pentru Platon, educaţia este “arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta atitudinile 

native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.  

Aristotel, în lucrarea sa “Politica”, considera că educaţia “trebuie să fie un obiect al 

supravegherii publice, iar nu particulare”. În consecinţă, ea trebuie să pregăteasca viitori cetăţeni. 

Această pregătire trebuia să se facă diferenţiat după modelul în care cele trei aspecte ale sufletului 

(vegetativ,animal, raţional) se distribuie în rândul oamenilor. 

Pentru pedagogul englez din secolul al XVII-lea, John Locke, educaţia se prezintă sub forma 

unei relaţii interpersonale de supraveghere şi intervenţie ce se stabileşte între “preceptor” (educator) 

şi copil (viitor “gentleman”). Este indispensabil ca educatorul să cunoască zestrea naturală a 

copilului pentru ca pe aceasta bază să intervină cu modalităţi adecvate pentru a-l modela în 

concordanţă cu prototipul omului în care se împletesc trăsături ale nobilimii şi burgheziei” (un 

gentlemen în acţiune). 

Filosoful german Imanuel Kant, în reflecţiile sale, aprecia că educaţia contribuie la 

valorificarea naturii umane în folosul societăţii: “Este plăcut să ne gândim că natura omenească va 

fi mai bine dezvoltată prin educaţie şi că se poate ajunge a i se da o formă care să-i convie cu 

deosebire. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii viitoare a neamului omenesc”. 
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Zi de zi, fiecare dintre noi suntem supuşi, vrând/nevrând unui aflux informaţional şi unui 

bombardament mediatic (televizorul, ziare, reviste etc.) cu sau fără intenţie pedagogică, care de cele 

mai multe ori promovează violenţa, nonvaloarea etc. Aceste influenţe multiple, resimţite sau nu ca 

fiind de tip educativ, pot acţiona concomitent, succesiv sau complementar, în forme variate, în mod 

spontan, incidental sau având un caracter organizat şi sistematic. De aceea rolul şcolii şi al familiei 

este foarte important mai ales în aceasta perioadă când suntem martorii declinului educatiei. 

Autoritatea părinţilor şi a şcolii reprezintă o indispensabilă garanţie împotriva a numeroase 

plăgi sociale care ar putea afecta educaţia şi sănătatea copiilor: stresul, delincvenţa juvenilă, 

insuccesele şcolare, libertinajul,nonconformismul etc. 

Toate influenţele şi acţiunile educative care intervin în viaţa individului, în mod organizat şi 

structurat (în conformitate cu anumite norme generale şi pedagogice, desfăşurate într-un cadru 

institutionalizat) sau, dimpotrivă, în mod spontan (întâmplător,difuz,neoficial) sunt reunite sub 

denumirea de forme ale educaţiei. 

In funcţie de gradul de organizare şi de oficializare, al formelor educaţiei, putem delimita 

trei mari categorii: educaţia formală (oficială); educaţia non-formală (extraşcolară); educaţia 

informală (spontană). 

Suportul psihologic al relaţiei educaţionale este trebuinţa de a comunica. Se comunică nu 

numai cunoştinţe, informaţii ci şi atitudini, sentimente şi convingeri. Se comunică prin cuvânt, gest, 

mimică, prin întreaga conduită. 

Relaţia educativă este complexă, determinată de numeroşi factori. Se realizează între 

comportamente globale (educator-educat). Acţiunea educatorului este directivă, intenţionată, 

conştientă, orientată de scopuri şi obiective care anticipează transformări în comportamentul învăţat 

al educatului. Acesta nu asimilează automat, el fixează, filtrează, prelucrează activ, include cele 

învăţate în propriile structuri. 

Relaţia este asimetrică, se realizează între personalitatea formată a educatorului şi 

personalitatea în formare a educatului. În acest context apar concordanţe şi disconcordanţe în actul 

de comunicare educaţională. 

Clasificarea formelor educaţiei angajează două categorii de criterii valorice:  

a) Criteriul proiectării care delimitează între formele educaţiei instituţionalizate (care au în 

vedere realizarea unor finalităţi specifice, într-un cadru instituţionalizat): - educaţia formală şi 

nonformală şi forma educaţiei neinstuţionalizată (“realizată implicit, fără obiective specifice 

instituţionalizate”) : - educaţia informală.  

b) Criteriul organizării conform căruia diferenţiem educaţia realizată pe baza unor acţiuni 

explicite şi influenţe implicite (educaţia formală şi nonformală) şi educaţia realizată doar pe baza 

unor influenţe implicite (educaţia informală). 

Educaţia nonformală a fost definită de către J.Kleis drept “orice activitate  educaţională, 

intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărui conţinut este 

adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării problemelor cu care se 

confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor, 

etc.)” . 

Educaţia informală se referă la experienţele zilnice ce nu sunt planificate sau organizate şi 

conduc către o învăţare informală. Când aceste “experienţe sunt interpretate de către cei mai în 

vârstă sau de către membrii comunităţii ele se constituie în educaţie informală”. Educaţia informală 

este procesul care se întinde pe toată durata vietii, prin care individul dobândeşte informaţii, îşi 

formează priceperi şi deprinderi, îşi structurează convingerile şi atitudinile, se dezvoltă, prin 

intermediul experienţelor cotidiene. 

Funcţiile generale ale educaţiei reprezintă proprietăţi intrinseci, specifice activităţii de 

formare-dezvoltare permanentă a personalităţii umane, exprimate la nivelul consecinţelor sociale 
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angajate în mod obiectiv, la nivelul de sistem (societatea în ansamblul său) şi de subsistem (cultural, 

comunitar, economic, politic, natural). 

Funcţia fundamentală a educaţiei este aceea de a vehicula, selecta, actualiza şi valorifica 

experienţa socială în vederea asigurarii unei integrări eficiente şi rapide a individului în societate şi, 

prin aceasta, pentru crearea premiselor autodeterminării individului ca factor de progres social. Prin 

educaţie, în principal, omul trece de la starea de existenţă pur biologică la aceea de existenţă 

socială. Dacă omul ar fi la naştere înzestrat prin ereditare, cu posibilitătile adultului, nu ar exista 

educaţie. În ceea ce priveşte procesul devenirii omului ca fiinţă socială nu este nici o deosebire între 

copilul născut într-o mare metropolă şi cel născut într-un trib primitiv, întrucât amândoi trebuie să 

înveţe totul. O parte a învăţăturii este rezultatul contractului spontan al omului cu diferite aspecte 

ale vieţii sociale, dar cea mai consistentă parte a învăţăturii se acumulează prin instruire, prin forme 

organizate şi sistematice. 

Piaget considera că şcoala trebuie să fie concepută cu un centru de activităţi reale, practice, 

desfăşurate în comun, în aşa fel ca inteligenţa logică să se formeze în funcţie de acţiunea şi de 

schimbările sociale. 

Educaţia reprezintă, astfel, activitatea psihosocială cu funcţie generală de formare-

dezvoltare permanentă a personalităţii umane pentru integrarea socială optimă, angajată conform 

finalităţilor asumate, la nivel de sistem şi de proces, proiectate, realizate şi dezvoltate prin acţiuni 

specifice având ca structură de bază corelaţia subiect (educator) obiect (educat), într-un context 

deschis, (auto) perfectibil. 
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DEZAMORSAREA PREJUDECĂŢILOR ÎN RECEPTAREA OPEREI 

EMINESCIENE 

 

prof. Gabriela Cazac, 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava 

 

Temerea că totul s-a spus, că nu mai vii cu nimic inedit în faţa noii generaţii, cred că ne-a 

bântuit pe toţi de nenumărate ori. De aceea, mi-am propus o recenzie în oglindă, o recenzie realizată 

de o elevă şi de mine, un fel de receptare a receptării lui Eminescu, de două generaţii diferite 

(pentru că, nu-i aşa?… într-o şcoală care se respectă nu se ştie cine dă şi cine primeşte!)  În fond, 

cartea lui Iulian Costache este şi ea un experiment. Am încercat, forţând puţin norocul, să aplic o 

metodă didactică mai puţin uzuală, din dorinţa de a capta atenţia elevilor mei uşor „blazaţi în 

cuget”de-atâta exegeză eminesciană.  

Am citit studiul lui Iulian Costache, Eminescu. Negocierea unei imagini,  cu multă prudenţă, 

din mai multe motive pe care vi le prezint aici. 

Unu, Cristian Bădiliţă, fostul meu coleg din facultate, îmi spune… din Franţa că e o carte 

excelentă, dar eu, de aici, din România, încă nu ştiu de ea; doi, sunt crescută şi formată la şcoala 

zeilor întru Eminescu, şi anume Maiorescu, Călinescu, Perpessicius, Buşulenga… Trei, pe youtube, 

lansarea de carte are aspect de stand-up comedy, ceea ce mă înspăimântă şi mă amuză în mod egal. 

Patru, elevii mei oricum ar prefera altceva despre Eminescu, sau, mai bine zis, ar prefera o abordare 

mai puţin clasică. Dar ca să dorească alt-ceva, ar trebui să fi cunoscut întâi acel ceva, şi anume 

drumul bătătorit pe care noi îl invocăm mereu. În realitate, ei vor un Eminescu a cărui poezie să 

rezoneze cu sufletul lor „modern”, pentru că, orice s-ar spune, o fi iubirea eternă, dar omul se 

schimbă. Şi nu spun nimic nou, dacă spun că, în timp, până şi conceptul de iubire a cunoscut atâtea 

schimbări şi atâtea abordări diferite. Era doar un exemplu, nu minimalizăm, reducându-l pe 

Eminescu doar la poezia de inspiraţie erotică. A-l moderniza însă pe Eminescu la infinit, a-l face 

mereu contemporanul nostru, ca şi cum înţelegerea actuală a operelor eminesciene ar fi dată de 

undeva de sus şi nu construită pe baza unor paradigme 

culturale determinate istoric, este o greşeală şi ar trebui să 

înceteze, măcar în spaţiul şcolii. 

Şi nu în ultimul rând, sau da, chiar în ultimul rând, am 

citit tot ce am putut despre cartea lui Iulian Costache, 

rămânând paralizată în faţa unor nume pe care le venerez 

încă, cele mai multe fiind ale foştilor mei profesori. Profesor 

fiind, prin urmare păstrând cultul pentru profesorul acela care 

te zideşte după chipul şi asemănarea lui, am rămas aşa preţ de 

vreo două săptămâni în faţa monitorului. Timp suficient 

pentru ca o lectura să se sedimenteze sau nu, altfel spus, să 

văd dacă merită sau nu. A contat mult în abordarea 

preliminară a cărţii şi mărturisirea autorului însuşi: A scrie 

despre un astfel de autor e ca şi când ai face armata la 

„geniu”: ai în mână o bombă, cu ceas. Şi timpul se scurge. 

Dacă izbuteşti să dezamorsezi prejudecăţile ce urmăresc 

opera unui astfel de scriitor, ai şansa să supravieţuieşti. Dacă 

nu, calculul e simplu: orice eroare nu poate fi decât ultima. 

Viaţa hermeneuticii, trăită în preajma geniilor indiscutabile, 

seamănă prea adesea cu aceea a geniştilor. Iulian Costache; 
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mărturisire a autorului făcută la prezentarea volumului – Botoşani, 13 ianuarie, 2008). 

Literatura funcţionează, în fapt, ca un imens joc de negociere şi strategie. În acest joc, 

autorul/textul şi cititorul/criticul devin actori ai unor negocieri sistematice, angajând strategii şi 

tactici specifice.(I. Costache) 

Înţelegem de aici că termenii negociere şi ofertă, folosiţi cu premeditare, nu fac altceva 

decât să amintească de mercantila lume în care trăim, în care cererea şi oferta spun totul, dacă nu 

cumva decid asupra vieţii… inclusiv asupra vieţii operelor. Nu e, de fapt, decât o chestiune de 

limbaj: oferta e opera, cererea e tipul de receptare. 

Scriitorul este dator să ofere opere ţinând cont de receptor, sau îşi permite să fie un artist 

care vede opera ca pe un act gratuit? Această viziune ce conferă cititorului vocaţia unei posibile 

instanţe co-participative, a fost asumată în chip programatic, până acum, numai de Istoria critică a 

literaturii române a lui Nicolae Manolescu. Spaţiul literar devine astfel mai cuprinzător şi, implicit, 

mai bogat în provocări.Altfel, fără negocierea (unicităţii) textului cu (multiplicitatea) cititorilor săi, 

literatura ar risca să fie redusă la un depozit de pagini mineralizate, niciodată deschise, conservate 

sub eticheta vreunei biblioteci ferecate. Aşadar: câtă negociere, atâta literatură. (I. Costache) 

Cartea lui Iulian Costache devine în felul acesta un studiu necesar şi obligatoriu în 

bibliografiile şcolarilor mai silitori. Poate că în locul mult controversatului brand de ţară (vezi 

frunza… aceea atât de neutră şi de anostă, nici de tei îndrăgostit, nici de plop părăsit, nici de nufăr 

în derivă), Eminescu cu floarea lui de tei ar fi fost mult mai reprezentativ şi simbolic. 

Experimentând în manieră didactică, am recomandat această lectură unei eleve cu destul de bogate 

lecturi critice, ca să ne punem faţă în faţă două receptări, două vârste. 

Iulia mărturiseşte: la început am crezut că citesc altă carte… m’am uitat de vreo câteva ori 

pe copertă să văd dacă are titlul recomandat de diriga. Mi-a fost teamă că nu înţeleg, până am 

depăşit 80 de pagini, respectiv faza cu canonul şi Pierre Ménard. 

Inutil să vă spun că am văzut în eleva mea un om sfârşit al lui Papini, care, ajungând la o 

trimitere spre o notă de subsol, intră în labirintul nesfârşit al cunoaşterii şi lecturii, fiind nevoit să 

citească opera la care se făcea trimitere şi tot aşa… Pe de altă parte, trebuie să recunosc că ajungând 

la pagina 30 m-am întrebat şi eu unde vrea Iulian Costache să ajungă. 

Iulia: eram puţin nervoasă k nu înţelegeam nimic (scuzabil, vorbeam pe messenger); dacă aţi 

vedea ce început am pus… dar l’am schimbat… 

Iulia: l’a văzut cineva… şi m’a convins să schimb 

Prof: ia să văd! 

Iulia: că doar eram avocatul cărţii 

Iulia: dar nu’l mai am… 

Iulia: l’am şters 

Prof: mda, o recenzie nu trebuie să fie neapărat pozitivă. 

Prof: să ştii că ai putea să o construieşti sub formă de text argumentative 

Prof: şi să-ţi exprimi opiniile pro şi contra 

Prof: uite, mi se pare o idee bună , ca să nu-ţi calci pe suflet! 

Prof: trebuie să spui ce gândeşti 

Iulia: ei… dar mi’a trecut… 

Prof: când e prea dur, acoperi cu stil 

Prof: chiar m-ar interesa opiniile contra; ce nu convine minţii tale de adolescent? 

Prof: încearcă pro şi contra şi cizelăm împreună, dacă vrei… 

 

Mă aflam aici in ipostaza de dascăl (urăsc termenul ăsta; obligă la prea mult sau de ce?) care 

vrea să dezvolte în tânărul de lângă el (vedeţi? nu din faţa lui!) interesul pentru lectură, plăcerea de 

a citi, gustul estetic, dar fără să neglijeze stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport 

cu diversele mesaje receptate. Atâta doar că  nu e foarte uşor, în faţa unui astfel de studiu să dai 
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încredere tânărului, să-i cultivi o atitudine pozitivă faţă de comunicare şi mai ales, da, mai ales să-i 

dai încredere în propriile abilităţi de receptare şi comunicare. 

Am în minte, în legătură cu această idee, o experienţă povestită de o fostă colegă de 

facultate care predă în Canada şi care îmi zicea că ei niciodată nu resping opinia unui elev 

spunând: Nu ai dreptate! sau: Nu e bine!…ci, Da, ai dreptate, dar… te rog să te gândeşti şi la 

următorul punct de vedere: … şi urmează un punct de vedere autorizat, al dascălului. Cu siguranţă e 

vorba şi de ceva tradiţie pedagogică în acest sens, dar nu mi-a stricat să abordez această metodă de 

ceva timp, cu elevii care înţelegeau mesajul meu cu adevărat. Aşa mi s-a părut mai corect şi mai 

eficient în a atinge un alt obiectiv al meu, şi anume, abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a 

argumentelor celorlalţi. Nu voi reproduce în întregime recenzia tinerei, însă prezint câteva pasaje, 

pe care le consider neatinse de opiniile altora, decât cel mult în mod inconştient. 

A mai rămas ceva de spus despre Eminescu? Parcă s-a spus tot, nu-i aşa? Există posibilitatea 

unei ezitări, anii au mai scos ceva la iveală?Majoritatea dintre noi privim cu scepticism apariţia unei 

cărţi pe coperta căreia apare numele lui Eminescu. Chiar dacă avem impresia că n-ar mai fi nimic de 

zis despre marele poet naţional, Iulian Costache a trecut peste prejudecăţi, propunându-şi să 

dezmintă concepţiile înrădăcinate ale unor conservatori. 

Urmează în mod absolut firesc, din punct de vedere didactic, date despre carte, autor, 

structura cărţii, titluri de capitole etc. dar mă voi opri doar asupra acelor constatări de natură 

subiectivă. 

Iată ce spune Iulia Roman despre Iulian Costache: Ne întrebăm astăzi, tânărul  mai este 

sedus ca altădată de forţa incantatorie a versului eminescian?  AICI TREBUIE SĂ RĂSPUNDEM 

CEVA… am colegi care citesc poemul Luceafărul ca pe o parodie uşoară, alţii văd în el o poveste 

cu o puternică tentă sexuală, depăşind cu mult până şi acel aşa-zis joc agreabil al iubirii dintre 

Cătălin şi Cătălina. Aici a trebuit să intervin şi să-i amintesc elevei mele, ceea ce face şi Costache 

însuşi, (de exemplu, prin Călin (file din poveste) marele poet devine în ochii lui Grama un scriitor 

nici mai mult, nici mai puţin decât pornografic), că nici contemporanii Poetului nu au văzut altfel 

lucrurile şi că ăsta e un semn că cititorul modern nu a evoluat prea mult în ceea ce priveşte 

receptarea operei. Mai degrabă poate că, dincolo de evoluţia în timp, categoriile de receptori s-au 

păstrat cu sfinţenie. 

Discuţiile noastre au poposit apoi şi spre noţiunile de canon, de mască şi sosie,  de ofertă, de 

mit în lumea contemporană (făcând loc de-mitizării în atâtea contexte de regulă sociale), aşa încât 

tânăra conchide: Cele cinci subcapitole care constituie materialul de studiu (Valorizări negative, 

Valorizări pozitive, Semioza extraliterară, Oferta operei eminesciene, Oferta operei eminesciene-

structuri de negociere) detaliază tipul de ofertă de lectură. Cu  toate că în prima parte sunt 

prezentate prea multe concepte încă străine mie şi aranjate în mod haotic (cel puţin pentru mine, 

iertare, doamna dirigintă!) în cea de-a doua parte, totul devine mai limpede şi mai coerent. 

„Eminescu. Negocierea unei imagini” de Iulian Costache se dovedeşte un studiu inedit, 

captivant, ce are la bază o bibliografie impresionantă, complexă şi atent structurată. Autorul 

prezintă un discurs provocator, care demonstrează încă o dată că nu s-a spus nici pe departe totul 

despre Eminescu. 

Nu ştiu în ce măsură am reuşit să lecturăm la două mâini, sau la… patru ochi acest studiu, 

însă pentru mine, ca şi pentru eleva mea, a fost un experiment, elevul devenind de data aceasta un 

partener de dialog didactic, prin care am încercat să dezvolt gândirea critică (elevul evaluează ceea 

ce a citit), dar şi lectura creativă (elevul extrapolează, caută interpretări personale, prin raportări la 

propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi mai ales de studiu, de lectură. 

Noutatea studiului vine cu siguranţă din însăşi intenţia autorului: Eminescu. Negocierea unei 

imagini – o carte despre receptarea poetului în epoca sa (1870-1900) şi nu despre receptarea operei 

sale în epoca noastră, aşa cum mai toate studiile critice ne-au obişnuit. De aceea, suntem de multe 

ori în faţa unor aspecte ne-canonice, prin urmare ne-didactice. Poate că această manieră de abordare 
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a noului nu se va dovedi eficientă, feedbackul e de lungă durată, am fi prea orgolioşi să credem că o 

nouă generaţie de cititori ai lui Eminescu se va naşte… sub auspiciile studiului lui Costache, sau 

sub ale noului demers didactic. Dar parcursul istoric al literaturii trebuie să implice, pe lângă 

cunoaşterea unor repere ale fenomenului cultural românesc sau formarea unei imagini de ansamblu 

asupra acestuia, şi exersarea gândirii critice şi autonome a elevilor. 

Bibliografia şcolară trebuie înnoită, lucrăm cu oameni proaspeţi, care citesc cu ochi vii 

opere pe care noi le-am predat de atâtea ori, încât riscăm să nu mai ieşim din nişte periculoase 

tipare. 

Cartea lui Costache nu se adresează tocmai unui discipol, ci mai degrabă specialistului, de 

aceea nici eu nu am pretenţia de a fi oferit decât o variantă de lectură. 

Cred, însă, că acest studiu trebuie să facă parte dintr-o bibliografie care se vrea completă sau 

să se regăsească printre recomandările unui profesor care respectă setea de informaţie şi de inedit a 

unui tânăr. 
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INNOVATIVE METHODS AND TECHNIQUES IN TEACHING 

VOCABULARY IN TECHNICAL HIGH SCHOOLS 

 

Profesor Ceamburu Simona,  

Colegiul Tehnic “Gheorghe Bals”, Adjud 

 

Teaching foreign languages has always played an important role in our schools and this can 

be seen in the structure of the curriculum. Leaving aside the abnormal situation of the 1980s, when 

not only English was on the verge of extinction, due to the politics of the communist party, modern 

languages are taught from the third grade obligatory, when pupils are nine years old. This is the 

time when the first foreign language is introduced. In the fifth grade, at the age of eleven, pupils 

begin to study the second foreign language and they continue to study both of them until they leave 

school, at the age of eighteen or nineteen. 

Our educational system has had a teacher-centered teaching process, based mainly on 

memorization and reproduction of the knowledge previously acquired. For the last years the stress 

has been focused on the students, placing them in the center of the teaching process. They are 

taught and guided in order to be skilled in analyzing, synthesizing, comparing, solving and applying 

the acquired information. The main aim of the curriculum, as far as primary school pupils are 

concerned, is to provide them with elementary education, building up their personality and 

stimulating the effective and creative relationship with the social and natural environment. 

Romanian high school students prefer social strategies, followed by determination, 

metacognitive, cognitive and memory strategies. However, the usage of the strategies in these 

categories is medium towards low. As for individual vocabulary learning strategies, the participants 

reported that the impact of a new word, English media, guessing from context, associating the word 

with a picture and using cognates are frequently used strategies. The results also indicated that 

students’ use of vocabulary learning strategies varies across the four independent variables. As far 

as the use of digital tools for vocabulary learning, the findings indicated that the students in this 

particular cultural context use few available digital tools with a preference for online dictionaries, 

games and social networking web sites. The results showed that overall Romanian students are not 

very familiar with computer and mobile assisted language learning tools, their attitudes towards the 

use of digital tools for vocabulary learning are neutral and they mostly associate the use of personal 

devices with their personal space, suggesting that they may not want to embed learning in their 

everyday activities. The results enrich existing knowledge of vocabulary learning strategies in a 

Romanian cultural context and they also give us an insight into how high school students use 

computer and mobile assisted language tools in their vocabulary learning. 

Working as a foreign language teacher in a technical high school for nine years, I had the 

chance to see what problems encounter students in such schools when it comes to English language. 

In a single class I am confronting with students from different social mediums, with students who 

have different language levels, different culture and education.  Although we have a great number 

of textbooks where to choose from, they don’t provide enough information for the student’s 

language needs. Apart from the fact that the students don’t have a minimum vocabulary, they have 

to learn a technical vocabulary by the end of high school. And here is the big problem…Today 

students are more and more disinterested in learning. Although they are aware of the importance of 

knowing a foreign language and, in their case, to have a technical vocabulary when graduating high 

school, nothing seems to stir their interest. That’s why the job of an English teacher may be very 

difficult in finding/creating and presenting innovative activities of teaching vocabulary suitable for 

their preparation. 
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If there are no suitable textbooks, the materials covered should relate to the learner's 

professional interests and needs. This strategy also gives you, the teacher, an opportunity to use 

your student as an informant on projects and decision-making processes with the bureaucracy, and 

can help you be more effective in working in your office. Where possible, set up "real" 

communicative situations. Your student can write in English to agencies outside of the country for 

publications of professional interest. 

In some cases your students may tell you during your assessment of their needs that they 

simply want to learn some conversational English for a vacation in the U.S. or U.K. To meet the 

needs of these students try to imagine the situations in which they will need to speak English-at a 

hotel, in a restaurant, at an airport. Set up some role plays and build up some dialogues for instance 

between a receptionist and some newly arrived guests. Your students will enjoy working with you 

when they see that you are meeting their needs will not be a constraint on their learning. 

One problem that must be treated is that of the teachers who teach technical English. 

Because of the differences between literary English and technical one, not all teachers accept such 

challenge. First, not all have knowledge in technical fields, they do know grammar and vocabulary, 

but there are some differences between Standard English and technical one. For this is important to 

educate themselves in whatever field is required. 

The demand for teachers who can and will teach both ESL and technical material is 

immense. Only those who had years of training in technical fields find this task easy, but we have to 

admit that it is impossible to become an expert overnight. 

It’s important to remember that no matter what technological discipline is being taught, the 

reason for teaching English through technology is for communication.  

The teacher’s role in teaching technical English is that of facilitator. For a more 

effectiveness a teacher has to take into consideration two essential attitudes: the ability to admit not 

knowing everything and the curiosity to discover the answers to what he does not know. It depends 

on each of them to make this job easier or not, but it also depends on the students as well, and on 

their interest. If the class is homogeneous in its technical interest, then it is easy for the teacher too, 

because all speak the same language and have the same goal. 

As studies show, vocabulary has to be taught in a proper context for a better understanding. 

Another good method for introducing or presenting vocabulary related to the domains discussed 

comes from semi-decontextualized techniques. By showing videos, short documentaries or bringing 

short texts with terms from tourism or gastronomy, students get used to their pronunciation, their 

spelling, their meaning from the context and with their use. Observing technical vocabulary in 

different contexts many students can guess the meaning of the words without looking in the 

dictionary or asking the teacher to translate them. Working with such materials gives students 

confidence and the possibility to make connections, to find key words or to observe the structure of 

such texts. Most people, especially students, think that the most effective way of learning 

vocabulary is by direct exposure in the target language, as possible. 

We are aware that students are interested in modern ways of presenting information; they 

want to learn in a faster way, without too much effort. 

For a better understanding of technical vocabulary, words have to be presented and taught in 

context. Choosing the best text for a class is, sometimes, a difficult job for a teacher. Students have 

different language levels, different specialist knowledge level, and different background. Some tend 

to say that we can teach our students everything, but the work is immense taking in consideration all 

mentioned above. I admit that working with students who have acquired all common words or 

almost all general words and a great part from those specific ones to their future profession is much 

easier. When they have specialized knowledge in the field of their specialization, it is more 

convenient and comfortable for the teacher, because many English technical words have equivalents 



161 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

in their mother tongue, Romanian. But, when choosing a technical text we should think about the 

level of the class, how much English they know and what do they need. 

When encouraging my students from mechanics to study English vocabulary, I give them 

the following example: every good mechanic has a toolbox full of tools. Some tools are used more 

than others, but everyone has a specific purpose. In much the same way, writers have a “toolbox.” 

This “toolbox” is constantly growing and is filled with items like grammar, punctuation, and 

capitalization rules; figurative language; rhyme; rhythm; and vocabulary. Just as really good 

mechanics can pull out the right tools to make a good engine even more powerful, good writers can 

pull out the right tools at the right time to make good writing even more powerful. One tool that can 

“power up” your writing is a strong vocabulary. 

We all know that traditional methods are no more used, or if so, in a much smaller scale, 

especially when learning foreign languages. Students nowadays are interested in technology and in 

all that is related to it. Introducing modern technology in classes is a strong point for capturing their 

interest and for motivating them.  For example, when talking about tourism it is not enough to 

present students a documentary about a country, or a place to visit. They have to be presented 

vocabulary related to travelling, accommodation, tours, touristic offers and touristic activities. 

Another important aspect when teaching technical vocabulary related to tourism is to present 

student’s injunctive texts with different functions- user guides, brochures, how to do something. 

They will need all these information in their future life. When introducing verbs related to 

travelling, we can give them word lists, or flash cards, or we can simply present a video material 

with the vocabulary that we want them to acquire. These semi- contextualized techniques have the 

advantage that all students are familiarized with a technical vocabulary that they will probably use 

in their future career as tourist agents.  

An innovative way of practicing technical vocabulary for the students from gastronomy is to 

give them a recipe where they are supposed to fill in the appropriate words- ingredients or verbs 

from the cooking domain. Offering them real life situations where they are supposed to find a 

meaning or to play with games for personalizing that text makes them more willing to acquire as 

many words as they can from that field. Such activity creates a competitive atmosphere and being 

rewarded raises student’s motivation and interest. Another activity that proposes to bring innovation 

in the process of learning technical words related to gastronomy is to challenge students to create 

their own products. Giving them a list with ingredients, in a limited time, they have to invent a 

recipe for attracting as many clients as they can in their virtual restaurant. Playing with technical 

words related to their domain brings a friendly atmosphere in the classroom, and students are not 

afraid of speaking even if they don’t do it correct. As long as their message is understood and in it 

can be found words related to that recipe, or to that touristic product they want to present, is a step 

forward. Once they become self-confident, the “battle of learning technical words related to tourism 

and gastronomy is half gained”. 

As human beings, we are supposed to learn all our lives. This applies in my case, too. 

Recently, I have attended a virtual course on improving informatics skills when teaching English. 

More precisely, I have learned how to create an info graph. I found that information very useful for 

my students from tourism and gastronomy, because this method combines technical vocabulary 

with informatics. And how all that is related to informatics is their foremost interest these days, I 

challenged them to create info graphics for their domain. Those from tourism had to create a travel 

brochure and those from gastronomy had to present a new restaurant/ product cooked in their 

restaurant. It had a great success among my students because, as I said earlier, it has given them the 

opportunity to use their informatics skills and to be as creative and convincing as they could. The 

final product made them to be proud of their achievement, was a source of motivation and showed 

them that technical English is not as difficult as they have imagined. 
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I conclude by saying that the more words one knows, the more he will learn. The more 

words one knows, the better will understand the others and the better will manage in life. 
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COMUNICAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI MINTALE 

 

prof. Cîrligeanu Margareta, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

 

Persoanele cu dizabilităţi mintale comunică la fel ca celelalte persoane. Se întâmplăca, 

uneori, să aibă nevoie de mai mult timp pentru a percepe informaţia sau pentru a răspunde. 

Persoanele cu dizabilităţi trăiesc aceleaşi emoţii, stări, bucurii şi supărări ca toţi oamenii. În timpul 

comunicării este important să alegem cuvintele şi atitudinea pe care o abordăm faţă de aceste 

persoane. Atitudinea, pe care o manifestăm faţă de aceste persoane, poate crea bariere sau, 

dimpotrivă, poate dezvolta o comunicare eficientă. 

Limbajul cu care ne adresăm  influenţează modul în care aceste persoane se văd pe ele însele 

sau pe ceilalţi. De aceea trebuie evitate cuvintele şi expresiile referitoare la discriminare, 

stigmatizare sau asociate cu acestea. Un limbaj negativ referitor la dizabilităţi şi deficienţe are un 

impact puternic asupra persoanei. El îi poate afecta dezvoltarea emoţională şi părerea despre 

valoarea şi abilităţile sale. În schimb, un limbaj pozitiv încurajează persoana să treacă peste 

barierele create de condiţia fizică sau intelectuală.  

Așadar, când comunicăm cu persoanele cu dizabilități mintale trebuie să abordăm un limbaj 

simplu, să avem răbdare cu aceștia, iar în cazul în care nu am înțeles un lucru, solicităm încă o dată 

răspunsul acestuia; trebuie să le vorbim direct, nu prin intermediari și să simtă că nu facem vreo 

diferență între aceștia și celelalte persoane.  

Conform lui N. Chomsky, un individ poate fi privit ca un sistem compus din:  

- competența lingvistică - cunoștințele despre limbaj; 

- competența cognitivă - abilitatea de a identifica fenomene noi, ca exemple ale unui concept 

deja existent; 

- competența pragmatică - stăpânirea regulilor care guvernează interacțiunea socială. 

Performanța indivizilor într-o situație de comunicare, reflectă nu doar competența lor 

comunicativă, ci și contextul social și fizic. 

Teoria actului vorbirii se focalizează pe o utilizare deschisă și explicită a limbajului.      

Modul în care persoanele cu dizabilități mintale aleg să afecteze auditoriul depinde de relația 

lor socială cu acel auditor și, în special, de distribuirea puterii într-o relație de reciprocitate și 

negociabilitatea ei. 

Lender distinge patru forme de comunicare: 

1. Comunicarea deschisă - cel care trimite mesajul afectează interlocutorul prin a-l face 

conștient de ceea ce el intenționează să exprime; 

2. Comunicarea acoperită - se intenționează afectarea interlocutorului, însă prin mijloace 

ascunse; 

3. Pasivitatea - persoanele cu dizabilități mintale nu produc mesaje și le ignoră pe cele 

destinate lor. 

4. Agresivitatea - tip de comunicare ce are ca similitudini și diferențe cu comunicarea 

acoperită. Este asemănătoare în sensul că, cel care transmite mesajul evită reciprocitatea și încearcă 

să controleze comportamentul partenerului în mod unilateral. Diferența constă în faptul că, în 

comunicarea acoperită, cel care transmite mesajul caută să evite conflictul, în timp ce în agresiune, 

el se roagă pentru apariția conflictului. 

Comunicarea verbală la copilul cu deficiențe mintale este distorsionată. El nu are 

oportunități egale pentru a iniția și perpetua un discurs. Dacă nu ar fi așa, ar trebui să existe 

spontaneitatea mult mai mare în utilizarea limbajului.  
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Cercetările lui Lender (1979) au arătat că spontaneitatea vorbirii copilului cu dizabilități 

mintale este mai scăzută decât a partenerilor de comunicare (în mod voluntar, ei fac puține 

comentarii, solicită doar câteva cereri partenerilor, pun puține întrebări, au posibilități reduse în a-și 

exprima atitudinile și sentimentele și, în mod virtual, nu dau comenzi). 

Comunicarea ascunsă nu înseamnă că o persoană îi afectează pe ceilalți în mod intenționat, 

fără ca aceștia să fie conștienți de acest lucru.Ea înseamnă că acea persoană folosește mult mai 

puțin mijloace deschise de expresie și că poate este mai puțin îndemânatică să o facă. 

Accentul trebuie pus pe comunicarea strategică non-verbală, pe care copilul cu dizabilități 

mintale o utilizează acasă mai mult decât vorbirea. 

Laver și Hutcheson (1972) au realizat un model al comunicării compus din trei componente: 

- aspectele lingvistice - includ înțelegerea și expresia structurii limbajului, înțelegerea și 

utilizarea vocabularului și dezvoltarea fonetică a copilului; 

- aspecte paralingvistice - includ aspecte vocale, cum ar fi calitatea vocii și aspectelenon-

verbale, cum ar fi privitul, gesturi, expresii faciale; 

- managementul interacțional - se referă la abilitatea copilului de a intra în acțiune cu alți 

copii, cu persoane familiare, cu adulți și abilitatea de a folosi anumite îndemnări secvențiale în toate 

aceste situații care variază. 

Pornind de la acest model, au fost identificate șase domenii principale de observație: 

1. expresia - care se referă la output-ul lingvistic; 

2. ascultarea/înțelegerea - care se referă la input-ul lingvistic; 

3. utilizarea limbajului - care se referă la observațiile managementului de interacțiune; 

4. articularea - abilitățile de articulare și inteligibilitatea unui vorbitor; 

5. observații paralingvistice - care se referă la aspectele paralingvistice sau nonverbale ale 

comunicării;  

6. imitarea - care se referă la abilitatea vorbitorului de a imita stimuli verbali sau nonverbali. 

Comunicarea nonvervală, utilizată în mare proporție acasă, are o pondere mult mai mare la 

copilul cu dizabilități mintale față de comunicarea verbală. 

Referindu-se la aspectele lingvistice ale comunicării, putem vorbi de o “imaturitate 

lingvistică”, datorită insuficienței contactelor verbale, calității necorespunzătoare a acestora etc.  La 

cei proveniți din leagăn, în special, întârzierea în dezvoltarea limbajului este de unu până la trei ani.  

Sunt câteva particularități semantice și lexicale specifice limbajului copilului cu dizabilități 

mintale. Unii dintre aceștia nu cunosc sensul unor cuvinte uzuale, ca urmare a lipsei contactului 

direct cu obiectele și fenomenele. 

În vorbirea spontană nu folosesc cuvinte care indică diferite categorii, deși cuvintele există 

în vocabularul pasiv. Acesta este redus, cu predominanța substantivelor și verbelor. 

Copiii se exprimă greoi, cu rețineri. Prezintă dificultăți în organizarea cuvintelor în 

propoziții; răspunsurile se reduc la un singur cuvânt sau două, omit cuvintele de legătură, uneori 

chiar verbele.  

În ceea ce privește particularitățile gramaticale ale limbajului se constată folosirea 

construcției verbale la întâmplare, dezacorduri frecvente, folosirea greșită a genitivului, incorecta 

folosire a singularului și pluralului substantivelor, omiterea cuvintelor de legătută, a prepozițiilor și 

conjuncțiilor. 

Din punct de vedere fonetic se constată că mulți copii nu pot articula corect toate sunetele, 

fac dese înlocuiri, omisiuni, inversiuni, ca urmare a nedezvoltării capacității de diferențiere a 

sunetelor, a dezvoltării reduse a auzului fonematic. 

Concluzionând, putem spune că și copiii cu dizabilități mintale au o anumită competență de 

comunicare. Fiecare din componentele sale sunt prezente în comunicarea copilului cu dizabilități 

mintale, într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de mediul de proveniență, de organizarea 
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și dezvoltarea comunicării în unitatea școlară și, nu în ultimul rând, de tipul de deficiență și de 

conștientizarea acestuia. 

Reguli generale privind comunicarea cu persoanele cu dizabilităţi mintale: 

Respectă confidenţialitatea. În prezenţa persoanei cu dizabilităţi evită discuţiile despre ea cu 

alte persoane aflate în preajmă. 

Fii discret. Dacă interlocutorul cu dizabilitate are nevoie de spriin, nu face caz despre el. 

Fii calm. Oferă-i mai mult timp pentru a completa ceea ce vrea să zică. În cazul în care 

vorbeşte cu dificultate – urmăreşte-i buzele, pentru ca să o înţelegi mai bine. Unele persoane 

apreciază intervenţiile în completarea propoziţiilor lor – verifică dacă şi interlocutorul tău 

are asemenea preferinţă. 

Fii onest. Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi este un subiect relativ nou la noi 

în ţară. Atunci când abordezi subiecte ce includ dizabilitatea şi nu ştii multe despre aceasta, este 

bine să fii onest şi să admiţi acest fapt. Este în regulă să nu ştii, dar să vrei să afli. Întreabă persoana, 

pe care o intervievezi, despre lucrurile pe care nu le înţelegi. 

Ai răbdare. Persoanele cu dificultăţi de receptare a mesajului pot avea probleme de 

înţelegere a întrebărilor sau de asimilare a informaţiei.  
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L`EDUCATION NON-FORMELLE A TRAVERS LA REVUE SCOLAIRE 

 

prof: Laurica Ciurari 

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 

 

 "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit 

de ne pas être impliqué pour ses opinions et celui de chercher à recevoir et à répandre sans 

considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen que ce soit " - Article 19 

de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1948) 

 Le journal scolaire permet de rendre à la langue en milieu scolaire sa fonction première : 

communiquer. Le journal est un "moyen authentique d’échanges". Il apparaît avant tout que le 

journal scolaire est un projet qui place l’enfant dans une situation de communication authentique : 

le journal est destiné à être lu par un public qui dépasse le cadre de la classe, voire celui de l’école. 

Il est aussi  un des moteurs de l’appropriation de la langue écrite et de l’accès à la maîtrise de la 

lecture. Elle lui permet de construire un réseau, des mises en relation. On peut alors dire que  

l’écriture d’un journal scolaire, en collaboration avec ses camarades, apprend à l’élève la 

collaboration et l’acceptation des différences stylistiques et de pensées. Joindre ses efforts à ceux de 

ses camarades, tous différents, dans l’optique de produire un travail où préside une relative unité 

demande de la part de l’élève des capacités de conciliation et d’entente, nécessaires à tout travail en 

équipe fructueux.  

De plus, on peut dire que la création d’un journal scolaire s’inscrit dans une perspective plus 

large d’utilisation de la presse à l’école. Or la presse présente deux principaux points forts dans 

l’éducation des enfants. Tout d’abord, elle est un moyen d’insertion de l’enfant ou de l’adolescent 

dans la réalité sociale qui l’environne. Elle lui permet de prendre conscience des phénomènes 

sociaux et économiques et de s’ouvrir aux différentes problématiques auxquelles sont confrontés ses 

concitoyens. Enfin, la presse permet de structurer la pensée de l’élève, dans la mesure ou la lecture 

d’articles lui permet de se confronter à des notions d’objectivité et de subjectivité, à des points de 

vue divers et différemment argumentés et de construire pas à pas sa propre opinion. 

Ecrire un journal scolaire, c’est pour l’enfant ou l’adolescent un moyen didactique 

particulièrement puissant pour s’atteler à une tâche délicate mais éminemment nécessaire, à laquelle 

beaucoup rechigne : celle de prendre la plume et de coucher ses idées sur le papier, d’exposer sa 

vision et son opinion, de structurer son discours et sa pensée. L’écriture d’un journal permet en 

outre et comme toute forme de production écrite subjective une extériorisation des émotions de 

l’élève. 

On peut alors synthetiser les benefices de la realisation d’une revue scolaire: 

 La préparation des futurs citoyens passe par l'éducation aux médias ; réaliser un journal scolaire 

permet de la mener par l'action. Ils vont s’informer, faire des tri, lire et relire des articles de presse. 

 Le journal scolaire offre un point d'appui pédagogique porteur de sens et de richesse 

disciplinaire. L'élève est dans une situation réelle de communication, car l'écrit diffusé dans le 

journal s'ancre dans la réalité et s'adresse à un public. Il crée du lien entre les élèves et leur 

entourage. C'est un moteur puissant et efficace pour l'acquisition des compétences en éducation aux 

médias, de maîtrise de la langue, du B2i, et des compétences sociales et civiques  

 Il favorise l'éveil de la curiosité, le désir de s'exprimer et permet de développer la communication 

interne et externe à la classe. 

 Il est un projet générateur de plaisir et de motivation : les élèves sont responsabilisés, impliqués. 

 Les articles 13 et 14 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant reconnaissent aux 

enfants le droit et le pouvoir de s'exprimer, d'informer, d'intéresser, de divertir, d'être écoutés. 
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 La participation et l'esprit d'initiative sont inhérents à la construction d'un tel projet ainsi que le 

débat et la régulation, le choix et la prise de décision, la répartition des tâches et l'entraide, la 

collaboration et le partenariat. 

 

B.C.B.G. (Bon chic bon genre)  

 La revue du collège en français existe depuis 2005, grâce à l’initiative des élèves francophones et 

de leurs professeurs de français, désireux de faire du français autrement. Avec le temps on a pu 

observer  que, quoique sollicitant et parfois bouleversant un tel projet n’apportait à chaque numéro, 

que des bénéfices, tant aux élèves qu’á leurs professeurs:  

o degré d’implication toujours plus grand avec chaque numéro  

o niveau de français des élèves impliqués toujours plus varié: à partir duA2, B1, B2 ou 

même C1.  

o amélioration de la qualité de la langue de chaque personne impliquée  

o enrichissement culturel  

o développement personnel en termes de collaboration, de travail en équipe, de 

recherche individuelle, de présentation des résultats devant un public  

o réalisation de produits finaux/revues très appréciées par les élèves, les professeurs, la 

communauté locale/parents, etc.  

 Pour ce qui est de la réalisation d’une telle revue dans le contexte ? de l’éducation non-formelle, 

l’avis des élèves-auteurs impliques est quasi-unanime : ils ont pris plus de plaisir à apprendre des 

choses nouvelles, a échanger avec des copains d’autres classe du collège, à soutenir un point de vue, 

a exprimer ouvertement ses opinions devant les autres et cela par et pour le français.  

o « C’était une expérience toute neuve, celle de travailler à une revue scolaire et en 

plus en français. Grace à ce projet, j’ai découvert une fois de plus la beauté de la langue française 

mais également le rôle d’un tel travail dans mon développement personnel. J’ai appris à gérer mon 

temps libre, a gérer  la relation avec les autres collègues impliques (en tant que  rédactrice en 

chef), a mieux utiliser les TICE en langue étrangère, a négocier avec mes professeurs. Sommes 

toutes, ce projet, BCBG, sera pour moi le tremplin pour d’autres activités non-formelles a l’école 

ou en dehors de celle-ci. »   (Andreea Lucasevici, XIIème F) 

Avec le temps on a pu observer  que, quoique sollicitant et parfois bouleversant, un tel projet 

n’apportait, à chaque numéro, que des bénéfices, tant aux élèves qu’á leurs professeurs :  

 degré d’implication toujours plus grand avec chaque numéro  

 niveau de français des élèves impliqués toujours plus varié: à partir duA2, B1, B2 ou même C1.  

 amélioration de la qualité de la langue de chaque personne impliquée  

 enrichissement culturel  

 développement personnel en termes de collaboration, de travail en équipe, de recherche 

individuelle, de présentation des résultats devant un public  

 réalisation de produits finaux/revues très appréciées par les élèves, les professeurs, la 

communauté locale/parents, etc.     (Teodora Tofan XII F)  

Les questions que l’on doit se poser avec les élèves :  

 Quelle forme, nombre de pages ? Un journal scolaire peut aussi être défini par sa forme : il doit 

"ressembler" aux véritables journaux vendus dans les kiosques, c’est à dire comporter une 

présentation en colonnes, des illustrations, des chapeaux, des titres.... 

  Quels contenus ? Ils peuvent être divers et dépendent principalement de la cible des lecteurs. 

 Quel public ? Il faut déterminer à qui va s’adresser le journal. Sera-t-il écrit en direction des 

élèves de l’école, des parents, des familles proches de l’école, ou bien aura-t-il aussi comme 

lecteurs l’ensemble des habitants du quartier (jeunes ou vieux) ? 

  Les rubriques, squelette du journal :  
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 • Mot du directeur ; 

 • Vie de l'école (il s'agira de raconter les évènements qui ont marqué la vie de l'école : spectacles 

proposés, visites effectuées, rencontres sportives, aménagement des locaux, décisions sur le 

fonctionnement général, etc.) ;  

o • Actualités (la presse locale, les journaux pour enfants, les journaux sur Internet sont 

des supports à utiliser) ;  

 • Interviews ; 

 • Langue étrangère; 

 • Littérature : critiques de livres, histoire à épisodes créée par les enfants, poésies  

 • Arts visuels : critique d'œuvres, dessins d'enfants ;  

 • Jeux, devinettes, charades ; 

 • Recettes ; 

 • Petites annonces : bourse d'échange au niveau des élèves, des parents de l'école. 

 • Courrier des lecteurs ;  

 • Images, dessins, sons ; 

Pour conclure, creer et participer à l’élaboration d’un journal lycéen est l’une des multiples 

possibilités de s’exprimer dans son établissement. Les journaux lycéens sont un élément essentiel 

d’une vie lycéenne riche et dynamique. Partager des idees,  donner de la vie à son lycée, c’est 

possible avec un peu de curiosité, une dose d’implication personnelle et une grande envie d’écrire. 

CONSTRUIRE UN JOURNAL c’est aussi réaliser un travail d’équipe, de l’écriture à la maquette, 

en passant par le respect de certains. On écrit pour se faire plaisir, mais aussi et surtout pour être lu. 

Cette experience enrichissante offre tant au professeur coordinateur qu’aux eleves, et surtout 

a ceux-ci, la chance d’echanger, de collaborer, de s’informer, de s’exprimer. Et cela d’autant plus 

interessant quand cela se passe en langue etrangere, le cas echeant, le francais.  

 

 
 

 

 

 

Ressources: 

 http://www.jeunesse.francophonie.org/ 

 http://www.jetsdencre.asso.fr/  

 http://www.clemi.fr/ 

 

http://www.jeunesse.francophonie.org/
http://www.jetsdencre.asso.fr/
http://www.clemi.fr/
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STIMULAREA LECTURII PRIN DIDACTICI INOVATOARE ALE CITIT-

SCRISULUI 

 

Prof. înv. primar Viorica Croitor 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava 

 

 

PROIECT DIDACTIC  

 

TEMA : „Judecata vulpii” -  Petre Ispirescu 

CLASA: a III-a 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

PROFESOR:  : Croitor Viorica 

METODE INOVATOARE: 

 metoda „Cărţii uriaşe”; 

metoda „Cititului cu un prieten”; 

metoda „Gândiţi cu voce tare” 

metoda „Dramatizării” 

METODE CLASICE: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, povestirea, analiza, 

comparaţia; 

OBIECTIVE:  

 să citească fluent un text  dat, în cor şi individual (cunoaştere, aplicare); 

 să citească în mod corect şi conştient textul unui „prieten”/ să asculte activ lectura unui „prieten” 

(cunoaştere, aplicare); 

 să utilizeze corect formele exprimării orale pentru a verbaliza propria gândire (analiză, aplicare, 

gândire superioară); 

 să desprindă semnificaţiile textului şi să le transmită prin lectura pe roluri şi dramatizare după 

scenariu propriu (înţelegere, analiză, aplicare); 

 să formuleze idei şi interpretări personale pe marginea textului (gândire superioară); 

 Timp: 50 minute 

 

MOTIVAŢIA LECŢIEI: 

 Lecţia este importantă pentru elevi, deoarece are valoare educativă: îi ghidează să 

cunoască şi să recunoască anumite comportamente umane importante pentru relaţia dintre oameni în 

viaţa de zi cu zi: altruismul şi nerecunoştinţa, viclenia şi isteţimea, perspicacitatea şi simţul 

dreptăţii. 

 De asemenea, pe lângă valoarea conţinutului educativ, lecţia este importantă şi 

pentru cel instructiv, precum şi cel metacognitiv: oferă elevilor exemple de bune practici de 

învăţare, consolidează aplicativ strategii personale învăţate şi oferă altele noi, diversificând 

posibilităţile prin care se poate face performanţă în stilul propriu al elevilor în înţelegerea şi 

interpretarea unor conţinuturi noi. 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

I. EVOCARE: 

A. Cartea uriaşă şi Cititul în cor: 

 Se prezintă elevilor, fără nicio pregătire prealabilă şi urmărind captarea atenţiei prin elementul 

surpriză,  o carte uriaşă, confecţionată cu text şi imagini, a fabulei „Vulpea şi cocorul”; 
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 Se va purta o scurtă conversaţie introductiv-explicativă asupra ceea ce reprezintă obiectul-

surpriză (dacă se face corelaţia cu o carte, ce fel de carte – uriaşă, recunoaşterea titlului şi al 

autorului acesteia. 

 Se citeşte textul scris în cor cu întreaga clasă, cu menţiunea că imaginile sunt acolo pentru a le 

face trimiterea la realitatea acţiunii. După citirea în cor, se va reda conţinutul textului, prin 

povestirea de către doi elevi (cartea se închide). 

 Elevii vor preciza mai întâi care sunt personajele textului, apoi, prin deducţie, vor numi 

personajul principal, motivând alegerea (vulpea – deoarece ea declanşează intriga acţiunii).  

 Se desprind trăsăturile morale ale vulpii, doar cele care reies din această fabulă, focalizând 

atenţia pe o trăsătură mai dificil de sesizat – batjocura faţă de ceilalţi. 

 Se enumeră toate textele, poveştile, povestirile şi poeziile despre vulpe, cunoscute de elevi până 

acum; 

 Se realizează, oral de către elevi, o caracterizare a vulpii personalizate în textele literare amintite 

de elevi, caracterizare centralizată rapid de către învăţător, la tablă prin metoda ciorchinelui; 

Predicţia: 

Pe ultima pagină a cărţii uriaşe există o întrebare ascunsă sub o pagină care se închide în 

interiorul cărţii „Doriţi să mai aflaţi ce a mai făcut vulpea?” – întrebare de introducere a următoarei 

etape a lecţiei. 

REALIZAREA SENSULUI: 

Cititul cu un prieten. 

 Se anunţă titlul lecţiei „Judecata vulpii” de Petre Ispirescu; 

 Elevii sunt rugaţii să se mute din bancă împreună cu „prietenul de sprijin”, pentru a realiza cititul 

cu un prieten; 

 Fiecare pereche va lua un prim contact cu conţinutul textului prin intermediul lecturării în şoaptă 

de către elevii performanţi la lectură, care le citesc prietenilor ce întâmpină greutăţi în actul citirii 

(învăţătoarea le va citi, tot în şoaptă la unul-doi elevi cu probleme mai mari în actul citirii); 

 Se dirijează discuţia asupra ceea ce au reţinut din prima lectură a textului; se mobilizează la 

discuţie atât elevii care au citit colegilor, dar se încurajează să răspundă şi cei care au ascultat; în 

paralel, se verifică dacă elevii cunosc cuvintele noi din text, ei având deprinderea de a consulta 

explicaţiile acestora scrise în manual după conţinutul textului. Se insistă pe extragerea sensului din 

context. 

Anticiparea: 

După discutarea textului, se evidenţiază erorile, lacunele şi nesiguranţa în redarea şi 

înţelegerea conţinutului textului pentru a introduce şi motiva apelarea la metoda Gânditului cu voce 

tare.  

Gândiţi cu voce tare: 

 Învăţătoarea le explică elevilor că, de cele mai multe ori, „gândul” nostru face lucruri mai multe 

decât ne dăm noi seama şi nu profităm îndeajuns de capacitatea noastră, neluând în seamă chiar 

ceea ce ştim, deoarece urmărim doar un singur scop. Prin urmare, le va prezenta un moment în care 

gândul ei „vorbeşte”, spune ce gândeşte şi cum gândeşte în momentul în care citeşte textul.  

  De precizat, că li se comunică elevilor că va încerca să se pună în situaţia unui elev. De 

asemenea, toată prezentarea metodei va fi axată pe focalizarea atenţiei pe anumite aspecte esenţiale: 

cunoştinţele anterioare legate de subiectul temei şi de specificul textului, suportul imaginilor, 

corelarea dintre alte situaţii de învăţare şi cea prezentă. 

 Lectura „gândind cu voce tare” propriu-zisă a textului de către învăţătoare trebuie să capteze 

atenţia prin ineditul modului de prezentare dar şi prin accesibilitate şi fluenţă. 

 Sunt invitaţi elevi voluntari să încerce să lectureze, câte un fragment al textului, „gândind cu 

voce tare”. La finalul fiecărei intervenţii, se induce celorlalţi elevi să-şi exprime părerea dacă şi 
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gândul lor face asemenea operaţii, dacă este de folos să ne dăm seama ce anume ia gândul în 

considerare că trebuie să înregistreze, să analizeze, să compare. Exerciţiul trebuie să antreneze 

elevii în explorarea metacogniţiei proprii, chiar dacă aceasta este exprimată mai superficial prin 

cuvinte, importante sunt trimiterile pe care le sesizează şi le transmite elevul. 

B. Completarea şi sistematizarea cunoştinţelor însuşite – planul de idei: 

1. Se prezintă elevilor planul de idei al textului, scris pe o mică planşă, şi li se cere să împartă 

textul pe fragmente după acest plan. Elevii scriu planul de idei pe caiete: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Se citeşte textul pe fragmente şi se discută, pe bază de întrebări conţinutul fiecărui fragment. În 

paralel, se revine asupra cuvintelor noi, pentru a consolida însuşirea sensului acestora.  Se 

formulează câte un enunţ-două cu aceste cuvinte, care se scriu pe tablă şi caiete, dacă permite 

timpul. Dacă timpul nu permite, se vor alcătui oral şi va fi transmisă ca temă scrisă pentru acasă. 

  În concordanţă cu informaţiile reţinute se acordă elevilor cinci minute să scrie un scurt dialog 

după imaginea textului. Se precizează că este de dorit să introducă ceea ce ar crede ei că ar vorbi 

personajele şi nu la fel precum formulările din text. Se citesc două-trei dialoguri şi se dau indicaţii 

de corectare asupra greşelilor de exprimare; exemplele vor folosi ca model pentru rescrierea unui 

dialog mai lung pe aceeaşi temă, acasă. 

Notă: această secvenţă va fi introdusă în lecţie doar dacă permite timpul. În caz contrar, se 

va desfăşura în a doua oră. 

 

II. REFLECŢIA: 

C. Dramatizarea: 

 Se dramatizează textul în faţa clasei, oferind elevilor libertatea voluntariatului în formarea 

echipelor care să reprezinte cele trei personaje: vulpea, şarpele şi omul; 

 Grupele vor evolua în faţa clasei, fiecare „actor” beneficiind de un minimum de sugestii, 

încurajându-se originalitatea şi dovedirea comprehensiunii textului; 

 Temă de reflecţie: se compară trăsăturile vulpii din „Vulpea şi cocorul” şi a celei din „Judecata 

vulpii” şi se punctează că viclenia vulpii a fost de astă dată isteţime pusă în slujba dreptăţii. 

Judecata vulpii 

Petre Ispirescu 

- plan de idei – 

1. Nerecunoştinţa şarpelui. 

2. Întâlnirea cu vulpea. 

3. Întoarcerea la văgăună. 

4. Judecata vulpii. 
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REFLECŢIA ÎNVĂŢĂTOAREI ASUPRA LECŢIEI 

Lecţia prezentată mai sus a fost concepută pentru a demonstra însuşirea şi aplicarea unor 

metode nou-învăţate, dintre cele propuse în cursul de formare „Didactici inovatoare ale citit-

scrisului” şi, prin urmare, obiectivele propuse sunt în concordanţă cu acestea. Astfel, am conceput 

lecţia îmbinând metoda Cărţii uriaşe, Cititul cu un prieten, metoda predicţiei pe baza Termenilor 

daţi în avans, Gândiţi cu voce tare şi metoda dramatizării. 

Reflectând asupra întregii activităţi, consider că, în general obiectivele propuse au fost 

îndeplinite în mare măsură, cu remarca de bun simţ că nu pot spune că acestea au fost atinse la 

modul ideal. Unul dintre aspectele pe care mi le asum este o prea mare licitarea a posibilităţii 

aplicării mai multor metode, dintre cele care necesită un minim de timp destul de întins, ceea ce a  

produs în timpul desfăşurării lecţiei un ritm oarecum prea alert pentru specificul unor metode şi mă 

refer în special la metoda Gândiţi cu voce tare. 

Făcând analiza activităţii desfăşurate, cronologic, exprim următoarele impresii: 

1. În momentul Evocării am folosit metoda Cărţii Uriaşe, atât ca modalitate de spargerea 

gheţii, de captarea atenţiei, prin elementul surpriză, cât şi ca modalitate de anticipare şi introducere 

în tema şi specificul desfăşurării lecţiei; De asemenea, metoda Cititului în cor a avut efectul scontat 

asupra citirii conştiente, fapt demonstrat prin răspunsurile la toate cerinţele: de la povestire, 

caracterizarea personajului principal şi formularea de opinii personale asupra comportamentului 

moral al acestuia. 

2. În Realizarea Sensului am folosit metoda Cititului  cu un prieten atât pentru a dezvolta 

capacitatea de lectură independentă la prima vedere a unui text, cât şi datorită particularităţii 

colectivului meu de elevi, urmărind să antrenez în comprehensiunea textului şi elevii cu nivel de 

lectură foarte lent. Metoda a fost eficientă şi pentru elevii care au citit, care şi-au dat astfel un plus 

de interes faţă de obicei, dar mai ales pentru elevii cu dificultate în actul citirii, care au putut, astfel, 

să participe la discutarea conţinutului textului pe baza audierii, exersându-şi exprimarea. 
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A doua metodă nou-introdusă în această etapă a fost Gândiţi cu voce tare, prin care am 

căutat să familiarizez elevii cu strategii metacognitive, pe care să le folosească pentru a-şi spori 

modalitatea realizării comprehensiunii unui text lecturat. După exemplul model pe care l-am 

prezentat în faţa clasei, elevii au avut răspunsuri mai de detaliu, completări pe baza deducţiei, 

interpretări mai profunde decât redarea întocmai prin repovestire.  

Solicitând elevii să citească şi ei „gândind cu voce tare”, având în vedere că este o metodă 

destul de dificilă şi pentru prima dată prezentată, aceştia au avut o reacţie timidă. Acest lucru nu 

înseamnă că aplicarea metodei nu şi-a îndeplinit obiectivele, deoarece la analiza „clasică” a textului 

– împărţirea pe fragmente, povestirea fragmentelor, extragerea mesajului textului, desprinderea 

trăsăturilor morale ale personajelor s-a realizat doar pe baza acestei metode şi toate s-au realizat cu 

succes. 

3. În momentul Reflecţiei, metoda Dramatizării, precedată de citirea pe roluri, a constituit un 

feed-back pozitiv al întregii activităţi, elevii dovedind prin replicile formulate că şi-au însuşit foarte 

bine detaliile conţinutului textului, prin expresivitate că au intrat în rolul personajelor, iar prin tema 

de reflecţie au reuşit foarte bine sa „repare” imaginea vulpii, sesizând că, de astă dată, viclenia a 

fost isteţime pusă în slujba binelui. 

Notă finală: integral, lecţia a adus multe elemente de noutate valoroase în formarea 

comportamentelor de învăţare la elevi, inclusiv experienţa filmării activităţii.  
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TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE APLICATĂ LA ORA DE LIMBA 

ENGLEZĂ/ GERMANĂ 

 

prof. Rebeca Bidu, prof. Oana Crudu 

Liceul Teoretic „Filadelfia“, Suceava 

 

În zilele noastre, educația se axează pe o educare și învățare individualăși autonomă. Elevul 

este responsabil de activitatea sa de învățare, dar are nevoie să iși cunoască punctele tari și slabe. 

Tradițional, inteligenţa era măsurată prin binecunoscutul test IQ. Cu toate acestea, considerăm că 

este incorect să afirmăm că cineva este sau nu inteligent raportându-ne la un simplu rezultat.  

În calitate de profesori, ne confruntăm zi de zi cu elevi ce au nevoi diferite, ce trebuie, într-o 

măsură sau alta abordate, astfel încât procesul de învățare să aiba loc, iar obiectivele propuse de 

către cadrul didactic să fie realizabile. Lucrare își propune să arate, cum am putea noi, profesorii, să 

îndeplinim aceste nevoi, luând în considerare teoria doctorului Howard Gardner, profesor la 

Universitatea Harvard. În lucrarea sa, Frames of Mind(1983) acesta a abordat inteligenţa dintr-o 

perspectivă multiplă, sugerând faptul că există mai multe tipuri de inteligență. Existența lor ar duce 

la o mai bună înțelegere a elevilor, înțelegând ceea ce fac și ceea ce nu pot face în timpul orelor.  

Ne-am propus să prezentăm pe scurt cele 8 inteligenţe definite ale lui Gardner, și modalități 

prin care putem îmbunătăți procesul de învățare, raportându-ne la acestea. Pentru fiecare tip de 

inteligență vom propune diverse activități ce pot fi folosite la orele de limbă engleză și germană. 

Rolul de dascăl nu se rezumă doar la transmiterea de informații, ci și la observarea elevului, 

interesul real pe care trebuie să îl acordăm fiecărui elev, capacitatea noastră de a înțelege punctele 

forte, dar și pe cele slabe ale elevului, pentru a-l ajuta să își folosească în mod eficient potențialul și 

pentru a-l forma ca om. Oameni fiind, nu suntem și nu vom fi niciodată la fel.Observăm deseori, ca 

profesori, că elevii noștri excelează sau nu, indiferent de potențialul lor. Elevii noștri sunt diferiți, 

iar acest lucru este ușor observabil în timpul orelor de curs, în timpul procesului de învățare. Luând 

în considerare teoria inteligenţelor multiple este de datoria profesorului să își descopere elevii și să-i 

ajute pe aceștia să iși formeze un stil optim de învățare, raportându-se la punctele forte și a 

inteligenţei/lor dominant/e.  Din acest motiv este extrem de important modul în care organizăm 

orele, în mod special orele de limba străină. 

Gardner afirmă că, atunci când elevul învăța ușor și cu plăcere, acesta va fi cu siguranță un 

om extraordinar. Teoria inteligenţelor multiple ne ajutã, ca dascăli, să țintim spre implicarea activă 

a tuturor elevilor din clasă în mod real.Tamara Cazacu și Maria Hadârcă menţionează: „cunoaşterea 

profilului de inteligenţă de care dispune un elev sau altul, a interesului şi dezinteresului elevului 

pentru anumite discipline şcolare îi va permite cadrului didactic să personalizeze actul educaţional, 

stabilind strategii didactice de diferenţiere şi individualizare a instruirii” (2012:21). 

Teoria inteligenţelor multiple poate schimba perspectiva dascălului și a elevului despre 

învățare. Aplicarea unui simplu test care să arate care este inteligenţa dominantă a unui elev, poate 

oferi noi perspective, o creștere a stimei de sine a elevului, dar și atitudinea față de învățare. 

Considerăm că este extrem de important ca profesorul să se concentreze asupra punctelor tari ale 

elevilor, iar teoria lui Gardner poate fi de mare folos în acest sens. 

Cuvinte cheie: inteligenţe multiple, stiluri de învățare, activități de învățare, creativitate, 

flexibilitat. 

 

Teoria inteligenţelor multiple aplicata în predarea limbilor engleză și germană 

În mod tradiţional, inteligenţa presupune că abilităţile de a învăţa şi a acţiona derivă dintr-o 

capacitate cognitivă uniformă. Învățamântul românesc actual se concentrează asupra a două pofiluri 

esențiale, și anume cel uman și cel real. Valorificăm și apreciem elevii care se dezvoltă și evoluează 
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pozitiv în oricare dina ceste ramuri. Luând în considerare teoria lui Gardner, putem afirma ca 

învățamântul actual acoperă două din cele opt inteligenţe, și anume inteligenţa lingvistică și cea 

logico-matematică. Dinacest motiv se neglijează elevii care sunt înzestrați cu alte inteligenţe, 

precum artiști, muzicieni, arhitecți, designer, terapeuți și alții. Acești elevi nu sunt încurajați în 

școală și nu au, de cele mai multe ori, posibilitatea de a-și dezvolta acea latură specifică. Acest lucru 

poate conduce la o lipsă de interes față de anumite materii, dificultate în a se concentra și a excela 

într-un anumit domeniu și poate duce chiar la plafonare. Abordarea orelor de curs pornind de la 

teoria inteligenţelor multiple ar putea transforma atât rezultatele elevilor, cât și atitutdinea și 

performanța lor. 

Profesorii ar trebui să fie pregătiți și încurajați să își organizeze orele de la clasă abordând 

activități și strategii variate, folosind muzica, jocul de rol, multimedia, etc. Ei ar trebui să conceapă 

planuri de lecții care să îi vizeze pe toți elevii clasei și să îi implice pe aceștia activ la ore. Punctul 

de plecare în organizarea planurilor de lecții ar trebui să fie nevoile elevilor. Se spune că profesorii 

care folosesc teoria inteligenţelor multiple observă o schimbare la elevii lor. Aceștia din urmă devin 

mult mai activi, implicați în timpul orelor, iar succesul școlar crește. Mai mult, Guignon, în lucrarea 

sa Multiple Inteligences. A theory for everyone, subliniază faptul că aceste inteligenţe permit 

elevului să își descopere punctele tari, să își descopere și dezvolte un stil de învățare/ sau mai multe 

și să fie responsabili în procesul de învățare (March 12, 2008).  

Predarea limbilor engleză și germană nu se axează doar pe dobândirea a una sau două 

competențe, ca de exemplu înțelegerea mesajului scris (reading / Lesen) și producerea de mesaje 

scrise (writing / Schriftliche Produktion), ci pe asimilarea celor  5 competențe (Reading / Lesen, 

Use of English / Grammatik, Writing / Schriftliche Produktion, Listening / Hӧrverstehen and 

Speaking / Mündliche Produktion). Ca și profesori de limbi străine, credem că o limbă străină nu se 

poate învăța în mod tradițional; nu degeaba spunem limbă străină sau modernă. Aceasta din urmă 

are nevoie de metode noi de predare-învățare-evaluare, de activități care să îi stimuleze pe elevi, să 

creeze un mediu asemănător țărilor vorbitoare de limbă engleză/germană (de exemplu Marea 

Britanie, Germania, etc) și situații reale din viața cotidiană. Mai mult, considerăm că este extrem de 

important ca elevii să învețe nu doar funcțiile limbii, gramatica și vocabularul, ci și cultura țărilor de 

proveniență, deoarece există o strânsă legatură între limbă și cultură. 

Este de datoria dascălului să descopere inteligenţa/ inteligenţele dominante la elevii săi și să 

își pregătească și conceapă planul de lecție și activitățile conform cu acestea. Cu siguranță, unele 

metode, activități pot fi perfecte pentru un grup de elevi, dar în același timp pot să nu corespundă 

profilului unui alt grup. Teoria inteligenţelor multiple ne ajută să fim eficienți ca și dascăli în 

procesul de predare, pentru că acest proces nu vizeazădoar un numar de elevi, ci este centrat pe elev 

și pe nevoile acestuia. Una din metodele pe care le putem aplica la începutul fiecărui an școlar, ar fi 

testarea elevilor, oferindu-le un test de inteligenţă multiplă, care ne va arăta ce tip de inteligenţă este 

caracteristică fiecărui elev în parte. În acest mod, profesorul poate crea un mediu de învățare 

potrivit elevilor clasei. Nolen susține că este de datoria noastră, a dascălilor să observăm elevii în 

timpul diverselor activități, pentru a putea îmbunătăți activitatea de predare-invățare-evaluare, dar și 

pentru a ține o evidență a evoluției elevilor noștrii. Așa cum afirmă și Armstrong în Multiple 

Intelligences in Classroom, atât timp cât profesorii folosesc activități diverse conform inteligenţelor 

din clasă, va exista întotdeauna un moment în care elevii se vor implica activ la ore, folosindu-și 

inteligenţa/inteligenţele specifică/e la capacitate maximă în timpul procesului de învățare 

(Armstrong, 2000:51).  

 

Tipuri de inteligenţe multiple. Activități 

Inteligenţă Lingvistică 

Lumea înconjurătoare este înțeleasă prin intermediul cuvintelor vorbite și scrise. Persoanele 

care au o astfel de inteligenţă sunt cele care au abilitatea de a lucra cu cuvintele și limbi străine în 
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general. De cele a mai multe ori sunt pasionați de citit, scris, de povestit și de a practica jocuri care 

au la bază cuvinte (de exemplu Rebus, Scrabble, Bookwarm, etc.). Aceste persoane au o 

sensibilitate aparte în a înțelege cum funcționează o limba și cum sună ea, însușindu-și foarte ușor 

accentul limbii respective (cf. Armstrong, 2000:22). 

Astfel, elevului care gândeşte în cuvinte, îi place să citească, să scrie şi să spună poveşti, are 

o bună memorie pentru nume, locuri, date, etc., înţelege ordinea şi sensul cuvintelor, explică uşor, 

convinge uşor, este persuasiv în vorbire şi scriere, are un umor lingvistic remarcabil manifestă 

inteligenţa verbal – lingvistică.  

În cadrul activităților pe care profesorul le pregătește pentru a stimula, dezvolta și antrena 

elevii cu acest tip de inteligenţă, acesta ar trebui să foloseasca flashcards, parafrazarea, exerciții de 

tipul întrebare/răspuns, scriere de poezii/ povești, definirea termenilor noi,exerciții de ascultare, 

prezentări de proiecte, audiții, etc.  

 

Cum se manifestă 

elevul? 

Cum 

gândeşte 

elevul? 

Ce îi place 

să facă ? 

Zone de 

performanţă 

Zone de 

intervenţie 

Profil de 

învăţare 

VERBAL/ 

LINGVISTIC 

are o bună memorie 

pentru nume,locuri, 

date,etc. 

îi place  să citească,               

să scrie şi să spună  

poveşti 

înţelege ordinea şi 

înţelesul cuvintelor 

explică uşor 

are un umor lingvistic 

remarcabil 

convinge uşor ,este 

persuasiv în vorbire şi 

scriere 

face analize 

metalingvistice cu 

uşurinţă 

În 

cuvinte/ 

sintagme 

în 

propoziti

i/ fraze 

în 

metafore 

Să citească 

Să scrie 

Să 

povestestesc

ă 

Să se  joace  

cu cuvintele 

Să participe 

la  jocuri 

lingvistice 

În povestit, 

descrieri, 

metafore 

În a-şi aminti: 

nume de 

persoane 

nume de locuri 

date  

amănunte/ 

detalii 

 

Prin :  

cărţi, casete 

-jurnal 

- daloguri, 

discuții 

-dezbateri 

-spunând 

-auzind 

-citind 

-văzând 

cuvinte 

 

Activități 

1. Povestitorul 

 

Elevul are rolul de povestitor. Acesta este provocat să citeasca fie acasă, 

fie în sala de clasă o povestioara șisă o povesteasca colegilor. 

2. Continuă 

povestea adaugând o 

propoziție. 

Elevii primesc începutul unei povești și trebuie să o continue, 

imaginându-și ce s-a întâmplat mai departe. O astfel de activitate poate 

deveni mai antrenantă și distractivă, dacă fiecare elev primește o foaie 

de hârtie cu 1-2 propoziții de început, la care mai adaugă o propozitie și 

dă foaia următorului coleg. Acesta din urmă are voie să citească doar 

ultima propoziție scrisă. La sfârșit, fiecare își citeste povestea, care își 

păstrează sau nu logica. 

Este important ca profesorul să ofere întotdeauna feedback!! 
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3. Câte cuvinte 

iți poti aminti? 

 

Fiecare elev primește o listă de cuvinte pe care va trebui să o citească și 

recitească timp de un minut. După aceea, listele respective sunt luate de 

dascăli, iar elevii trebuie să iși amintească cât mai multe cuvinte din 

acea listă, tot într-un minut. Această activitate se poate desfășura și în 

grupe, fiecare grupă având câte un reprezentant care să scrie la tablă sau 

să spună oral, atunci când listele nu coincid. 

4. Câte cuvinte 

poți forma? 

 

Elevii primesc o fișă de lucru în care li se cere, pornind de la un titlu dat, 

să formeze cât mai multe cuvinte noi, literele fiind folosite aleatoriu, dar 

niciodată de două ori (doar în cazul în care litera respectivă apare de 

două ori). De asemenea, vor primi și câteva indicia/indicații care să îi 

ajute să găseasca cât mai multe cuvinte. 

 

Inteligenţă logico-matematică 

Acest tip de inteligenţă se regăsește la cei care stăpânesc și “jonglează”cu numerele într-un 

mod eficient și pentru care lumea înconjurătoare este logică (cf. Armstrong, 2000:2). Elevii cu acest 

tip de inteligenţă preferă experimentele, cercetările, realizarea de puzzle’uri, lego. A ceștia 

rezolvă problemele, indiferent de natura lor, dintr-o perspectivă logică. Sunt buni matematicieni, 

informaticieni, chimiști, viitori doctori, deoarece gândirea lor este ordonată în sens logic, privesc 

lucrurile din perspectiva cauză-efect, fac analogii, sunt preciși și exacți.  

Elevul care are plăcerea de a rezolva probleme, de a lucra cu cifre, raţionează inductiv şi 

deductiv, are un bun discernământ în ceea ce priveşte relaţiile şi conexiunile, realizează calcule 

complexe, are gândire ştiinţifică, manifestă inteligenţă logico-matematică. 

Predarea limbilor engleză și germană elevilor cu o astfel de inteligenţă, presupune folosirea 

exercițiilor de tipul crossword/Kreutzwortrӓtsel, word search/Wort suchen, rezolvarea puzzle-

urilor, dezbateri pe teme desprinse din realitate/ viața cotidiană, etc. 

 

Cum se manifestă 

elevul? 

Cum 

gândeşte 

elevul? 

Ce îi place să 

facă ? 

Zone de 

performanţ

ă 

Zone de 

intervenţie 

Profil de 

învăţare 

LOGIC/ 

MATEMATIC 

îi place să rezolve 

probleme, să 

lucreze cu cifre 

raţionează inductiv 

şi deductiv 

are un bun 

discernământ în 

ceea ce priveşte 

relaţiile şi 

conexiunile 

realizează calcule 

complexe 

are gândire 

ştiinţifică 

în 

raţionament

e 

în formule 

şi  algoritmi 

Să lucreze cu 

numere 

Să formuleze 

întrebări 

Să  găsească 

explicatii 

să caute structuri 

şi relatii 

Să  experimenteze 

Să calculeze 

Să rezolve 

probleme de 

logică 

- 

matematica 

- logica 

- 

rationament

e 

- rezolvare 

de probleme 

 

-materiale 

cu care să 

experimente

ze 

- materiale 

stiintifice/ 

de laborator 

- excursii la 

muzeul de 

științe, 

observator  

Algorit 

mizând 

- operând 

cu 

structuri 

abstracte 

- cautând 

relații 

logice 

 

 

 

Inteligenţă spațial-vizuală 
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Lumea este înțeleasã prin intermediul vizualizării și orientării spațiale. Elevii care au o astfel 

de inteligenţă au de asemenea o memorie vizuală foarte bună. Armstrong afirmă că acești elevi au o 

sensibilitate pentru culori, formă, ceea ce ii înconjoară şi legătura dintre obiecte (2000:2).  

Astfel, elevul care are imaginaţie activă, îşi formează imagini mentale (vizualizează), se 

orientează uşor în spaţiu, recunoaşte relaţii şi obiecte spaţial, are percepţii corecte din diferite 

unghiuri, reprezintă uşor grafic prin pictură, desen, sculptură, manifestă inteligenţă  vizual-spaţială. 

Pentru a antrena, dezvolta și valorifica acest tip de inteligenţă, profesorul ar trebui să folosească 

flashcards (imagini), postere, realia (materiale concrete, reale), mijloace audio-video, diagrame, 

mind-map, proiecte, etc. 

 

Cum se manifestă 

elevul? 

Cum 

gândeşte 

elevul? 

Ce îi place să 

facă ? 

Zone de 

performanţă 

Zone de 

intervenţie 

Profil de 

învăţare 

VIZUAL/ SPAŢIAL 

are imginaţie activă 

îşi formează imagini 

mentale(vizualizează) 

se orientează uşor în 

spaţiu 

recunoaşte relaţii şi 

obiecte spaţial 

percepţii corecte din 

diferite unghiuri 

reprezintă uşor grafic 

prin pictură, desen, 

sculptură 

în 

imagini 

în forme 

în culori 

să deseneze, 

să proiecteze, 

să 

construiescă  

să  viseze cu 

ochii deschisi 

 să folosească 

imagini,desen

e, poze 

pentru a se 

exprima 

diapozitive 

 

-a-și imagina 

lucruri 

- a sesiza 

schimbari 

- a citi hărți, 

grafice 

- jocuri 

puzzle, 

labirinturi 

-imagini, 

diapozitive 

- filme, video 

- jocuri LEGO, 

puzzle 

- cărți ilustrate, 

labirinturi 

- jocuri de 

imaginație 

- vizite la 

muzeul de artă 

vizualizân

d 

- 

folosindu-

mi ochii 

- lucrând 

cu 

imagini/ 

culori 

Activități 

1. Pictionary Această activitate-joc, prespunue ca elevii să fie împărțiții în două 

grupe, iar fiecare elev să iasă la tablă, pe rând. Acesta va primi o 

foaie pe care sunt trecute mai multe cuvinte, în limba engleză. 

Elevul trebuie să deseneze cât mai multe cuvinte într-un timp limită, 

iar grupa trebuie să ghiceasca cât mai multe, numindu-le în engleză. 

Cel de la tablănu are voie să vorbească.  

2. Imaginează-ți de 

ce…
2
 

 

 

Fiecare elev primește o foaie care conține o imagine, care poate fi 

începutul sau sfârșitul unei povești. Dacă imaginea respectivă este 

începutul, atunci elevul trebuie să iși imagineze continuarea 

poveștii, desenând în câteva cadre (deja marcate) ce reprezintă 

continuarea întâmplării. Dacă imaginea dată este sfârșitul unei 

povești, atunci elevii trebuie să deseneze (în spațiile deja trasate) ce 

s-a întamplat anterior, cum s-a ajuns la ultima imagine.  

3. Lucru manual 

 

În cadrul acestei activităţi, elevii sunt încurajați să creeze, folosindu-

se de propria imaginație, diferite obiecte, lucruri făcute de mână 

caresă reprezinte fie vocabularul actual, părți de gramaticăînvățate 

(de exemplu pot decupa propria mână pe care să scrie verbul to be). 

Deasemenea, pot crea papuși/marionete chiar dinhârtie șisă prezinte 

scurte scenete/ dialoguri, povești, etc. 

                                                           

2
 ANEXA 3 
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Inteligenţă muzicală 

În cazul elevilor care au o inteligenţă muzicală, lumea înconjurătoare este inţeleasă prin 

ritmuri și melodii. De cele mai multe ori observăm această inteligență la elevii care fluieră, 

fredonează, rezolvă foarte bine exerciții de pronunție și de ascultare. 

Elevul care apreciază structura muzicii şi a ritmului, are “scheme” sau “cadre” pentru 

auzirea muzicii, este sensibil la sunete şi tipare vibraţionale, recunoaşte, creează şi reproduce 

sunete, ritmuri, muzică, tonuri şi vibraţii, apreciază calităţile caracteristice ale tonurilor şi ritmurilor 

manifestă inteligenţă muzical-ritmică. Activitățile care pot fi utilizate pentru a antrena și dezvolta 

această inteligenţă sunt: prezentările video, vizionare de filmulețe care conțin elemente de 

gramatică și/ sau vocabular. 

 

Cum se manifestă 

elevul? 

Cum 

gândeşte 

elevul? 

Ce îi place să 

facă ? 

Zone de 

performanţ

ă 

Zone de 

intervenţie 

Profil de 

învăţare 

MUZICAL/RITMIC 

apreciază structura 

muzicii şi a ritmului 

are “scheme” sau 

“cadre” pentru auzirea 

muzicii 

este sensibil la sunete şi 

tipare vibraţionale 

recunoaşte,crează şi 

reproduce 

sunte,ritmuri,muzică,to

nuri şi vibraţii 

apreciază calităţile 

caracteristice ale 

tonurilor şi ritmurilor 

prin 

ritmuri 

prin 

melodii 

Să cânte,  

să fredoneze 

melodii 

să fluiere 

să asculte 

muzicaă 

să cânte la un 

instrument 

muzical  

să bată ritmul  

să fie 

punctual 

-a 

recunoaște 

sunete 

- a învăța 

sunete/melo

dii 

- a-mi 

aminti 

melodii 

- a ține 

ritmul 

- a sesiza 

tonuri și 

ritmuri 

-timp de cântat 

- ore de 

muzică 

- mers la 

concerte 

- instrumente 

muzicale 

-prin ritm 

- prin 

melodii 

- cu 

ajutorul 

sunetelor 

- prin 

muzică 

 

Activități 

1. Gramatica 

distractivă 

 

Profesorii ar trebui să fie buni prieteni cu sistemele audio-video și să 

profite de acestea pentru a consolida, recapitula diferite părți 

gramaticale. Internetul abundă în videoclip-uri create de profesori 

din țările străine, care prezintă părțile gramaticale pe ritmuri de 

muzică. 

2. Găsește cuvintele 

care lipsesc
3
 

 

Elevii primesc un handout ce conține versurile unui cântec, doar că 

unele cuvinte/ structure gramaticale lipsesc. Elevii ascultă cântecul 

și trebuie să completeze cuvintele lipsă. La sfârșitul activității, 

ascultă cântecul, vizualizând și cuvintele, dacă clasa dispune de un 

ecran/proiecție, dacă nu, se verifică impreună cu profesorul. 

 

Inteligenţă kinestezică 

Acest tip de inteligenţă este specifică elevilor care au aptitudini fizice (sport, dans, 

gimnastică, etc.). Manifestă inteligenţă corporal-kinestezică, elevul care poate controla în mod 

                                                           

3
Anexa 4 
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voluntar mişcările corpului, îşi poate programa mişcări ale corpului, face uşor legătura dintre corp şi 

minte, are abilităţi mimetice. Aceștia peferă activitățile care implică mișcarea; dans, mimat, 

construit. 

 

Cum se manifestă 

elevul? 

Cum 

gândeş

te 

elevul? 

Ce îi place să 

facă ? 

Zone de 

performanţ

ă 

Zone de 

intervenţie 

Profil de 

învăţare 

CORPORAL/KINEST

EZIC 

   poate controla în mod 

voluntar mişcările 

corpului 

   îşi poate programa 

mişcări ale corpului 

   face uşor legătura 

dintre corp şi minte 

   are abilităţi mimetice 

   funcţii corporale 

imbunătăţite 

prin 

senzații 

somatic

e 

prin 

gesturi 

şi 

mişcări 

Să se  mişte,  

Să  gesticuleze 

Să  atingă si sa 

pipăie obiecte 

Să folosească 

limbajul trupului 

Să lucreze cu 

mâinile 

Să danseze 

-activități 

fizice 

(sporturi) 

- dans / 

actorie 

- activiăți 

meșteșugăre

ști 

-jocuri de 

rol 

- mișcare, 

sport, jocuri 

- experiențe 

tactile 

- ocazii de a 

construi 

- învățare 

experiențial

ă 

-prin 

mișcare 

- prin 

atingere 

- 

prelucrând 

informația 

prin 

senzații 

corporale 

 

Activități 

1. Imaginează-ți o 

scenetă pornind de la…. 

Punctul de plecare al fiecărei scenete poate fi ales în funcție de 

tema orei. Elevii vor lucra pe grupe, numărul lor fiind stabilit de 

către profesor. Vor avea timp limitat de lucru. Sceneta va trebui 

interpretată și reprezentată în fața clasei. Această activitate poate fi 

pusă în practică sub forma unui proiect, pe o perioada mai lungă 

de timp. 

 

Inteligenţă interpersonală 

Această inteligenţă descrie lumea înteleasă prin ochii altora. Se concentrează pe relația 

individului cu ceilalți. Elevii care au o astfel de inteligenţă sunt prietenoși, empatici, senșibil, atenți 

cu cei din jurul lor și atenți la nevoile acestora. Le place să fie lideri, conducători, dinaces motiv pot 

îndeplini cu succesfuncția de șef al clasei. 

Elevul care manifestă inteligenţă interpersonală comunică eficient verbal şi non-verbal, este 

sensibil la sentimentele, temperamentul şi motivaţia celor din jur, optează pentru lucrul în 

cooperare, îi place să lucreze în grup, dă dovadă de înţelegerea perspectivelor celorlalţi, este 

capabili să cedeze şi să păstreze sinergie. 

Preferă munca în echipăîn schimbul celei individuale. Activitățile care se pot aplica pentru a 

dezvolta această inteligența pot fi definite de proiecte, ce implică mai mulți membri într-un grup, 

realizarea de chestionare, scenete, relaționarea cu persone din afara cadrului școlar, schimbul de 

experiența. 

 

 

Cum se 

manifestă 

elevul? 

Cum 

gândeşte 

elevul? 

Ce îi place să 

facă ? 

Zone de 

performanţă 

Zone de 

intervenţie 

Profil de 

învăţare 

INTERPERSON

AL 

-prin 

raportare 

Să aibă mulţi  

prieteni 

-a intelege 

oamenii 

 

-prieteni 

 

comparand  
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   comunică 

eficient verbal şi 

non-verbal 

   este sensibil la 

sentimentele 

motivaţia celor 

din jur 

  optează pentru 

lucrul în 

cooperare 

   dau dovadă de 

înţelegerea 

perspectivelor 

celorlalţi 

   sunt capabili să 

creeze şi să 

păstreze sinergie 

la altii 

- 

verificand

u-mi 

ideileprin 

ale altora 

Să discute cu 

oamenii 

Să  facă parte 

din grupuri cu 

interese comune 

Să organizeze şi 

să  conducă  

Să negocieze, să 

manipuleze 

oamenii 

Să participe la 

evenimente   

- organizare 

si conducere 

- comunicare 

- a manipula 

pe altii 

- a media 

conflicte 

- jocuri de 

grup 

- intalniri, 

activitati de 

grup 

- activitati in 

comunitate 

- ucenicie 

- stabilind 

relatii 

- 

discutand, 

punand 

intrebari 

- 

cooperand/ 

in echipa 

- 

impartasin

d  

 

Inteligenţă intrapersonală 

Dacă inteligenţa interpersonală descrie lumea înțeleasă prin ochii altora, inteligenţa 

intrapersonală se referă la lumea înțeleasă din propriul punct de vedere. Elevii care au această 

inteligenţă sunt conștienți de ei înșiși, de calitățile și defectele lor, de cele mai mult ori cunoscându-

și chiar și limitele. Cel care manifestă această inteligență, are capacitate de concentrare, are tendinţă 

de a reflecta asupra realităţii înconjurătoare şi a naturii umane și îşi dezvoltă uşor abilităţile 

metacognitive. Acești elevi sunt conştienţi de propriile sentimente și au abilităţi de gândire şi 

raţiune de ordin superior. 

Spre deosebire de elevii care au inteligenţă interpersonală, aceștia prefer să lucreze 

individual, să își seteze singuri țeluri și să depună efortul necesar pentru a le obține.  

 

Cum se manifestă 

elevul? 

Cum 

gândeşte 

elevul? 

Ce îi 

place să 

facă ? 

Zone de 

performanţă 

Zone de 

intervenţie 

Profil de 

învăţare 

INTRAPERSONAL 

   are capacitate de 

concentrare 

   tendinţă de a reflecta 

asupra realităţii 

înconjurătoare şi a 

naturii umane 

   îşi dezvoltă uşor 

abilităţile 

metacognitive 

   sunt conştienţi  de 

propriile sentimente 

   simţul transpersonal 

al sinelui 

   abilităţi de gândire 

şi raţiune de ordin 

superior   

-in relatiile 

cu 

propriile 

nevoi, 

sentimente 

si scopuri 

Să lucreze 

singur 

să îşi 

urmăreasc

ă propriile 

interese 

Să se 

autoevalue

ze 

Să se 

planifice 

să 

reflecteze 

-a ma 

cunoaste/ 

intelege 

- a-mi urma 

instinctual 

- a-mi 

urmariinteresel

e proprii 

- a fi original 

- a ma axa pe 

propriile 

visuri/sentimen

te 

 

-locuri secrete 

- singuratate 

- optiuni 

- proiecte 

individuale 

 

-invatand 

singur 

- prin 

proiecte 

individuali

zate 

- in ritmul 

propriu 

- avand 

propriul 

meu spatiu 
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Activități 

1. Jurnalul școlar 

 

Elevilor li se propune la începutul anului școlar să țină un jurnal în 

care să comnsemneze cel puțin un lucru în fiecare zi (bineînțeles în 

engleză sau germană). Acest jurnal va fi verificat periodic pentru a 

corecta acolo unde este necesar. 

2.  Micul cercetaș  

 

Fiecare elev primește sau își alege o cercetare pe care va trebui să o 

finalizeze până la un termen limită și să prezinte tuturor colegilor 

cercetările pe care le-a făcut și rezultatul lor. Elevii pot alege sau 

primi să lucreze pe un monument istoric specific Angliei sau 

Americii sau Germaniei; un fapt istoric din cele trei  țări; o parte de 

gramatică, etc. 

 

Inteligenţă naturalistă 

Aceasta inteligenţă este întâlnită foarte des la cei care iubesc mediul înconjurător (flora și 

fauna). Aceștia rezolvă probleme cu ajutorul clasificărilor şi reprezentărilor din mediul înconjurător, 

recunosc şi clasifică uşor membri a diferite specii, apreciază impactul naturii asupra sinelui şi a 

sinelui asupra naturii, recunosc tipare şi comportamente. 

Copiii cu o inteligenţă naturistă dezvoltată se vor bucura să învețe despre plante și animale, 

să participe la excursii și expediții, să ajute la conservarea mediului.   

 

Cum se manifestă 

elevul? 

Cum 

gândeşte 

elevul? 

Ce îi place 

să facă ? 

Zone de 

performanţă 

Zone de 

intervenţie 

Profil de 

învăţare 

NATURALIST 

   are dezvoltat 

simţul de 

comuniune cu 

natura 

   recunoaşte şi 

clasifică  uşor 

tipare şi 

comportamente 

   apreciază 

impactul naturii 

asupra sinelui şi a 

sinelui asupra 

naturii 

 

 

prin 

elemente 

din natura 

prin forme 

naturale 

în categorii/ 

clasificari 

 

Să observe 

animale şi 

plante 

să facă 

experiente 

să clasifice  

să se ocupe 

de 

grădinărit 

 

-a ingriji 

plante/animale 

- incadra in 

categorii 

- a observa 

deferente 

 

-acces la 

natura 

- ocazii de a 

lucra cu 

animale 

- instrumente 

de investigare 

a naturii (lupa, 

binoclu etc.) 

 

-

clasificand 

- 

incadrand 

in 

categorii 

- 

observand 

evolutii 

Activități 

1. Practicând limba 

engleză/ germană afara 

sălii de curs 

Îi învățăm pe elevii noștri limba engleză/germană. Îi învățăm structuri 

de gramatică, cuvinte de vocabular. Îi angajăm și provocăm să 

comunice în limba engleză. Putem să îi motivăm și pe acei elevi care 

au o inteligenţă naturalistă, cu ajutorul activităților în aer liber, în 

parc, denumind obiectele din parc, activitățile care pot avea loc acolo, 

punându-i astfel pe elevi să folosească limba engleză/germană în 

situații concrete, reale.  

 

Este de cea mai mare importanţă să recunoaştem şi să dezvoltăm toată diversitatea de inteligenţe 

umane şi toate combinaţiile de inteligenţe. Dacă recunoaştem acest lucru, cred că vom avea cel 
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puţin o mai bună şansă de a ne ocupa în mod adecvat de problemele pe care le întâmpinăm în 

viaţă. 

Howard Gardner  

 

Teoria Inteligenţelor Multiple nu schimbă ceea ce avem de predat, ne ajută doar să 

schimbăm modul în care lucrăm cu elevii, ne ajută să înţelegem faptul că elevii pot fi deştepţi în 

diferite feluri şi ne instrumentează în a-i ajuta să evolueze în mod diferit. Aplicarea lor în predarea 

limbilor engleză și germană, va facilita, din punctul nostru de vedere, asimilarea acestor limbi 

moderne, deoarece dascălii va renunța la metodele tradiționale, accentuând implicarea activă a 

elevilor in timpul orelor de engleză/ germană. Mai mult, fiecare elev va avea posibilitatea de a se 

remarca și de a fi implicat activ, fiind stimulat si motivate de activități care se potrivesc timpului de 

inteligență dominant.  

Organizând procesul de predare-învățare-evaluare având la bază teoria inteligențelor 

multiple, vom descoperi cu siguranță un număr variat de idei si activități ce pot fi aplicate la clasă 

cu scpoul de a spori interesul elevilor. În acest mod, fiecare elev se va simți important si implicat la 

ora. Dând posibilitatea elevilor de a se exprima, stimulându-i intrisec, îi vom ajuta să folosească 

limba engleză sau germană intr-un mod practic, ce le va fi de ajutor in viitor, in viața reală. Scopul 

si țelurile pe care ni le setăm ar trebui să privească capacitatea si posibilitatea elevilor de a folosi 

limbile străine in mod real, practice, inafara orelor de curs. Din acest motiv, activitațile ar trebui să 

aiba un caracter practic, iar evaluarea cunostințelor dobândite nu ar trebui sa îi sperie pe elevi, ci să 

ii ajute să se autoevalueze și împreună sa depășim diverse obstacole ce stau infața procesului de 

învățare. 

Gardner afirmă că inteligenţa nu este o trăsătură înnăscută care domină celelalte abilităţi pe 

care le au elevii. Fiecare cadru didactic a observat și observa in continuare cât de diferite sunt 

comportamentele elevilor la clasă. Intrebarea este dacă reușim, sau dacă macar incercăm să ne 

racordăm predarea la nevoile, interesele şi profilul de inteligenţă al elevilor. Fiecare copil este 

înzestrat cu un dar. Datoria noastră, a cadrelor didactice este aceea de a le recunoaște pentru a putea 

imbunatați procesul de predare-învățare- evaluare. 
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ANEXA 2 

 

 

 

How many words can you make out of hot 

chocolate? 

H O T   C H O C O L A T E 

 ___________   ___________  

 ___________  ___________  

 ___________  ___________  

 ___________  ___________  

 ___________  ___________  

 ___________  ___________  

 ___________  ___________  

 ___________  ___________  

 ___________  ___________  

 ___________  ___________  

 ___________  ___________  

     

 

 Did you find? 

 

  

 Something you wear.  

 Something you drink.  

 A snowman’s eye.  

 Someone’s pet.  

 What a teacher does.  

 What a doctor does.  

  

The opposite of like. 

 

 A verb both past and 

present. 

 

 The sound of a horn.  

 A talk on the web.  

 Better hurry! Don’t be 

________. 
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ANEXA 3 

Eine Geschichte malen 
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ANEXA 4 

 

This old man, he ………. one 

He played knick-knack on my …………. 

With a knick-knack paddywhack, 

………….. your dog a bone 

This old man …………. rolling home 

 

This old man, he played ………… 

He ………… knick-knack on my shoe 

With a knick-knack paddywhack, 

Give your dog a ………….. 

This old man ………………… home 

 

This ……… man, he …….…………. 

He played ………… on my …………… 

With a knick-knack paddywhack, 

………….. your dog a bone 

This old ………. came rolling ………… 

 

This old man, ……….………….. four 

He played knick-knack on my ……….. 

……….. a knick-knack paddywhack, 

Give your dog a bone 

This old man ……….. rolling home 

 

This old man, he played …………… 

He played knick-knack on my …………….. 

With a knick-knack …………………, 

Give ………….. dog a bone 

This old man ………………… rolling home 

 

This old man, he played ………….. 

He played knick-knack on my …………. 

……………. a knick-knack paddywhack, 

Give your ………….. a bone 

This old man came rolling home 

 

This old man, he played …………….. 

He played knick-knack …. ……. ……….. 

With a knick-knack …………., 

Give your dog a bone 

………….. old man came rolling home 

 

This old man, he played ……………. 

 

 

 

He played knick-knack …… my ………… 

With a knick-knack paddywhack, 

……………. your dog a ………. 

This old man came ………… home 

 

This old man, he played …………. 

He played knick-knack on …. …………… 

With a knick-knack paddywhack, 

Give ……………. dog a bone 

This old man came rolling ………… 

 

This old man, he played …………….. 

He played knick-knack ………….………… 

With a knick-knack paddywhack, 

Give your dog a …………. 

…………… old man ………... rolling home  
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VALENŢELE EDUCATIVE ALE FABULEI 

 

prof. Tünde Márta Császár, 

Şcoala Gimnazială Nagy Imre, Miercurea Ciuc, jud. Harghita  
 

,,A ieşi din lectură cu stimă sporită pentru om, acesta cred că este secretul marilor literaturi pentru 

tineret.” (G. Călinescu) 

 

Fabula în atelierul lecturii 

 

În cercuri profesorale se discută mult despre lipsa de interes a elevilor faţă de lectură. Din 

păcate, apetitul lor pentru citit se micşorează în favoarea produselor mass-media. Principalele cauze 

sunt de notorietate: televiziunea şi internetul pătrund puternic în viaţa tuturor, făcând parte din 

multiplele dimensiuni ale vieţii cotidiene, fiind mijloace de comunicare cu semnificaţii complexe, 

pozitive ori negative, şi forţe considerabile în şi pentru viaţa de zi cu zi. Este evident că televiziunea 

acaparează atenţia copiilor (şi nu numai a lor) în defavoarea lecturii. Internetul oferă oricui, prin 

variate programe de căutare, adevărate paradisuri informaţionale virtuale. Însă, deşi tehnologia 

informatică avansată permite elaborarea de competenţe de învăţare individuală, nu poate constitui 

un înlocuitor pentru viaţa adevărată. 

Suntem copleşiţi de tot feluri de mesaje, ne confruntăm cu o masă imensă de informaţii 

controversate. Tuturor ne creează probleme să ne descurcăm şi să ne orientăm în această cantitate 

uriaşă de informaţii. Suntem înconjuraţi de mult mai multe informaţii decât cele ce am putea utiliza 

vreodată sau de cele care am putea avea nevoie. Elevii primesc multe mesaje cu încărcătură 

negativă şi violentă, care ţintesc cele mai egoiste nevoi. Ei ar trebui să ştie să aleagă nu numai acele 

chestiuni ce sunt importante, ci şi pe acelea care sunt adevărate. Este lipsit de noimă să aşteptăm că 

societatea se va schimba şi că elevii nu vor mai ajunge în faţa unor răscruce, divergenţe morale sau 

în situaţii în care să fie nevoiţi să ia decizii grele. De asemenea, nu putem alimenta mari speranţe, 

că, lăsându-i singuri, oricum vor alege calea cea mai bună. Trebuie să-i învăţăm că se pot gândi şi 

acţiona în mai multe feluri, şi că va sta în puterea lor să ia decizii corecte şi astfel să contribuie, într-

o oarecare măsură, la schimbarea lumii.  

Profesorului de Limbă şi literatură română îi revine sarcina de a revizui această tendinţă, de 

a menţine şi de a alimenta interesul elevilor pentru lectură. Un instrument fundamental care se află 

la îndemâna lui este fabula, care, cu o forţă extraordinară de exprimare a cuvintelor, schematizează, 

vechea, dar mereu actuala temă a conflictului dintre bine şi rău. Fabula ar trebui să fie subiectul 

primelor lecturi.  

Fabula – otravă sau lapte? 

Câţiva teoreticieni care s-au ocupat de specie au contestat funcţia etică a fabulei în educarea 

copiilor. Iată cuvintele lui Lamartine despre fabulele geniului francez La Fontaine: ,,…aceste istorii 

cu animale care vorbesc, care-şi dau lecţii, care-şi bat joc unele de altele, care sunt egoiste, 

zeflemitoare, zgârcite, nemiloase, neprietenoase ... mă îngreţoşează. Fabulele lui La Fontaine sunt 

mai curând filozofia dură, rece şi egoistă a unui bătrân decât filozofia iubitoare, generoasă, naivă şi 

bună a unui copil: este otravă, şi nu lapte pentru gurile şi inimile vârstei fragede. (...) La Fontaine e 

un filozof cu mult spirit, dar cinic. Ce să gândeşti de o naţiune care-şi începe educaţia copiilor 

printr-o lecţie de cinism?” După Jean-Jacques Rousseau morala fabulei Corbul şi vulpea este pentru 

copii ,,o lecţie de cea mai josnică linguşire” sau cea a fabulei Greierele şi furnica una de 

neomenie… 

Într-adevăr, specia se adresează în mare parte adulţilor care posed o anumită experienţă de 

viaţă şi o pot pricepe cu uşurinţă, dar ascunde un cod al eticii individuale care aşteaptă să fie 
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dezvelit nu numai de un public adult. Sesizând şi sintetizând abateri de la etica socială, cu directă 

trimitere la realitatea cotidiană, nu se poate reţine caracterul dăunător al fabulei în sensul opiniilor 

de mai sus. În condiţiile în care acţiunile şi modelele de conduită ce fac obiectul fabulelor se 

regăsesc şi se trăiesc zilnic de către fiecare persoană, fie ea adultă sau copil, ele contribuie la 

îndreptarea şi modelarea personalităţii şi moralei copiilor, fiind capabile să le influenţeze în mare 

măsură, ajutându-le la fomarea unei judecăţi proprii bazate pe valorile sociale recunoscute şi 

ocrotite de către societate. Un alt argument în favoarea speciei: surprinde întâmplări din lumea 

reală, dar nu cu un realism prozaic, vulgar, ci cu un realism al înţelepciunii, al bunului-simţ care 

trezeşte conştiinţa moral – civică a cititorului, având răsunet asupra voinţei lui.  

De-a lungul timpurilor, fabula a jucat şi joacă un rol deosebit de important în îmbunăţirea şi 

redresarea moravurilor. Ea constituie o formă de experienţă, îl captivează pe cititor, îl situează într-

un mod cu totul natural în cotidian. Herder menţiona că din fabulă ,,tânărul nu învaţă un 

comandament general, ci se obişnuieşte să deosebească esenţialul de particular, utilul de inutil, să 

privească situaţia înfăţişată de povestire şi, prin analogie, să-şi mobilizeze resursele sufleteşti cele 

mai folositoare”.  

Nu în ultimul rând, fabula conţine elemente umoristice, ceea ce o apropie şi mai mult de 

universul copiilor. Îi cucereşte rapid, îi amuză, dar nu se opreşte să-i ajute să înveţe din păţaniile 

personajelor ca să nu greşească asemeni lor. Filozoful francez Henri Bergson preciza că ,,în râs 

găsim întotdeauna o nemărturisită intenţie de a corecta”, astfel ,,orice fabulă e o anecdotă implicit 

sau explicit cu o morală”, universul ei preponderent animalier furnizează cele mai variate procedee 

comice. De cele mai multe ori esenţa comică se naşte din oponenţa verosimilitate – incredibilitate, 

reuşind mereu să ofere atât copiilor, cât şi adulţilor învăţături preţioase. Comicul din fabulă poate fi 

perceput ca fiind binevoitor şi binefăcător, în sensul că e dornic de a educa, de a îndrepta, cu bune 

intenţii, o slăbiciune omenească. Ceea ce amuză, provoacă râsul, este un defect uman:  

lăudăroşenie, ipocrizie, invidie, egoism, infatuare, demagogie, aroganţă, prostie, minciună, ticăloşie, 

înfumurare, nestatornicie, ignoranţă, avariţie, laşitate, indiferenţă faţă de semeni, vanitate ş.a., mai 

ales când el se dă drept înţelepciune, provocând o atitudine etică.  

De multe ori, pentru captarea atenţiei, fabula adoptă formula iniţială a basmului, dar are o 

legătură mult mai strânsă cu cotidianul decât basmul. În fabulă deznodământul decide morala, 

poate, adeseori crudă, dar foarte credibilă, reală, facilitând în toate timpurile formarea şi educarea 

omului.  

În veacul nostru, simbolurile fabulistice au pătruns adânc şi în alte domenii artistice, ce se 

bucură de o popularitate tot mai mare în rândul copiilor. Există o legătură strânsă, evidentă între 

filmul de desen animat, teatrul de păpuşi şi fabulă.  

În desenele animate, personajele au aceleaşi roluri pe care de atâta vreme le-a distribuit 

fabula. De exemplu, şoarecele este reprezentantul isteţ al binelui, vulpea este linguşitorul viclean.  

Teatrul de marionete dă viaţă păpuşilor şi grai animalelor. Pentru copii este un mijloc plăcut 

şi util de petrecere a timpului liber. Înrudirea fabulei cu teatrul de păpuşi se întemeiază şi ea pe 

personaje simbolice. Păpuşile de teatru, la fel ca personajele animaliere din fabule, sunt foarte 

apropiate de gândirea şi receptivitatea copilului. Cele două ajută într-o mare măsură educaţia 

morală. La fel ca personajele fabulei, păpuşile sunt excelente mijloace de comportare în societate 

sau în familie. Efectul educativ se produce direct, întrucât ele redau întâmplări reale, scenele jucate, 

la fel ca întâmplările narate, contribuie la educarea sentimentelor, la formarea unor opinii, 

determinându-l pe copil să opteze pentru ceea ce este bun, drept, adevărat şi să condamne răutatea, 

minciuna, nedreptatea. Fabula şi teatrul de păpuşi acţionează asupra comportamentului copilului, 

fără interdicţii şi admonestări formulate direct, îi ascute mintea, îi modelează sensibilitatea, îi 

formează principiile morale, atitudinea şi comportamentul etico-social. 
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Meritul incontestabil al fabulei este acela că reuşeşte să ofere atât celor mici, cât şi celor 

mari învăţături preţioase, de o mare valoare spirituală şi morală. Ne îndeamnă să fim drepţi, 

modeşti, sinceri, egali… într-un singur cuvânt: buni!  

Finalităţi educative în predarea fabulei la clasele V-VIII 

În prezent, rolul şi răspunderea şcolii în formarea comportamentului moral-civic al 

tineretului constituie o provocare educaţională majoră. Această convicţiune m-a determinat să 

reflectez asupra unor valori morale generale şi asupra unor finalităţi educative ce rezultă din 

conţinutul şi învăţământul fabulelor.  

Fabula este didactică prin destinaţie: 

 educă prin contrast, condamnă relele, le arată adevăruri supărătoare şi oferă posibilitatea 

cunoaşterii unor atitudini etice ca prietenia, fidelitatea, hărnicia, onestitatea, modestia ş.a.; 

 prezintă prototipuri ale unor caractere umane: tiranul, vanitosul, parvenitul, demagogul, ipocritul, 

linguşitorul, fricosul, laşul, trădătorul ş.a; 

 atribuind necuvântătoarelor vicii omeneşti eterne cu efecte negative asupra individului ori a 

colectivităţii, stârneşte dorinţa de a nu se afla în postura celui stigmatizat sau ridiculizat; 

 înlesneşte educarea şi formarea omului, subliniind gravitatea abaterilor de la normele morale 

statornicite; 

 fiind o sursă permanentă de învăţăminte, dă copiilor pilde, poveţe, îndemnuri, dezvoltând spiritul 

critic şi justiţiar al elevilor, contribuind direct la formarea lor în spiritul cinstei şi al dreptăţii; 

 valoarea educativă a fabulei este sporită de maximele existente în tezaurul proverbelor şi 

zicalelor populare perfect integrate în ea. 

Fabulele au o certă funcţie educativă, ele se înfăţişează ca realităţi artistice exemplare. Sunt 

opere literare, care pot avea răsunet considerabil în sufletul elevilor, oglindesc viaţa în toată 

complexitatea formelor ei, le comunică elevilor adevăruri, îi învaţă pe copiii talentaţi şi pe cei cu 

abilităţi medii deopotrivă, să recunoască valorile cele mai înalte ale vieţii. Scoţând în evidenţă o 

învăţătură, ne aduc la cunoştinţă, cum ar trebui să procedăm într-o anumită situaţie.  

Elevul are nevoie de o îndrumare corectǎ în formarea sa, are nevoie de ajutor pentru a 

înţelege propriile lui experienţe, el trebuie să-şi formeze propriile valori morale cu ajutorul cărora să 

perceapă şi să înţeleagă legăturile tot mai diversificate ce se formează între el şi celelalte persoane. 

Trebuie să ia nişte decizii care privesc relaţiile sale cu alte persoane,  trebuie să decidă asupra 

propriului comportament şi asupra modalităţii în care să se gândească. El învaţă o valoare dacă vede 

modul în care aceasta se manifestă şi acţionează. Este  important să aibă prilejul de a participa la 

dezbaterea unor probleme morale şi are nevoie de susţinere şi sprijin pentru a-şi asuma răspunderea 

pentru propriile gânduri şi fapte. De asemenea, mai este necesar ca să poată compara propriile 

valori şi convingeri cu cele ale celorlalţi, să fie preocupat să găsească elementele comune ale 

acestora.  

Prin urmare, fără a mă considera un specialist în etică, am încercat să răspund provocărilor 

pe care le prezintă educaţia moral – civică a elevilor şi am efectuat o selecţie de texte din fabulele 

scrise de trei renumiţi fabulişti români, Alecu Donici (Două poloboace, Greierele şi furnica, Leul 

la vânat, Musca, Zmeul, Racul, broasca şi ştiuca), Grigore Alexandrescu (Boul şi viţelul, 

Câinele şi căţelul, Dreptatea leului, Lişeţa, raţa şi gâsca, Lupul moralist, Pisica sălbatică şi 

tigrul), George Topârceanu (Bivolul şi coţofana, Boierul şi argatul, Câţi ca voi, Leul deghizat), 

selecţia înglobând şi câteva poezii ale unui alt mare maestru român al demersului alegoric, 

Alexandru Muşina (Greierele corigent, Ipohondrul, Şoferul de taxi, Marele Cocoş Roşu). Aceste 

texte reprezintă o încercare de a-i determina pe elevi să perceapă corect mesajul acestora, să lase 

internetul şi televiziunea la o parte şi să se reîntoarcă la lectură. Mi-am propus, să le insuflu elevilor, 

într-o oarecare măsură, un spectru de valori morale, din care să nu lipsească responsabilitatea, 

decenţa, grija pentru semeni, întrajutorarea, compasiunea, respectarea promisiunilor, spiritul civic, 

justitiţar, corectitudinea, cooperarea, solidaritatea cinstea, onoarea, toleranţa faţă de diferenţe, 
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înţelegerea empatică, interesul pentru ceea ce este frumos, adevărat, educativ şi interesant. Fabulele 

alese sunt în general scurte, amuzante, cu personaje puţine, cu acţiune vie. Sunt potrivite pentru a 

analiza valori, probleme şi întrebãri umanitare. Poeziile pentru copii ale lui Alexandru Muşina din 

volumul intitulat ,,Şi animalele sunt oameni!” se aseamănă cu fabulele, prin faptul că au scenarii 

construite pe o paradigmă narativă, la acţiune participă personaje animaliere, autorul lor apelează la 

alegorie şi la personificare, iar dincolo de simboluri se conturează situaţii concrete de viaţă, din care 

cititorul poate deduce învăţăminte. Poeziile lui Muşina sunt mici crochiuri realizate cu ajutorul 

cuvintelor, care redau în câteva linii trăsăturile principale ale personajelor. Sunt nişte poezii 

educative şi amuzante, care oferă multiple posibilităţi de descifrare şi interpretare a relaţiilor dintre 

personaje sau dintre personaje şi obiectele lumii înconjurătoare.  

Textele selectate acţionează asupra comportamentului elevilor, fără interdicţii şi admonestări 

formulate direct, le ascute mintea, le modelează sensibilitatea, le formează principiile morale, 

atitudinea şi comportamentul etico-social. Elevii pot învăţa prin intermediul fabulelor despre valori 

etice, principii morale şi norme spirituale care să le dirijeze comportamentul şi actiunile pe care le 

întreprind zi de zi. Necuvântătoarele înzestrate cu darul vorbirii îi arată şi îi învaţă diferenţa dintre 

bine şi rău, dintre ce este corect şi ce nu, oferă modele de viaţă pozitive sau negative. Din aceste 

percepţii se formează acele principii de bază care vor defini comportamentul. Ei percep valori 

morale esenţiale şi din interacţiunile zilnice pe care le au cu cei din jur, iar acestea pot fi fructificate 

în lecţii cu şi despre fabule. Elevii află şi învaţă o sumedenie de lucruri care îi ajută să-şi 

construiască în viitor propriul lor sistem de principii etice. Făcută la vârsta când elevii au o oarecare 

maturitate şi posibilitate de înţelegere, predarea fabulei are ca scop să călăuzească înţelegerea 

atitudinii corecte în viaţă, să formeze caractere puternice, să lărgească orizontul intelectual şi 

sufletesc, permiţând o înţelegere a situaţiilor şi problemelor vieţii. Pe măsură ce învaţă despre 

principiile morale, elevii le vor şi pune în aplicare. Lectura fabulelor îi sprijină pe elevi în 

soluţionarea raţională a dilemelor morale, îi ajută să-şi construiască în viitor propriul lor sistem de 

principii etice şi îi pregăteşte pentru interacţiunile vieţii cotidiene.  

Pentru a demonstra valenţele educative ale predării fabulei în clasele gimnaziale, trebuie 

utilizate cu precădere principiile şi metodele cele mai răspândite în practica însuşirii unei limbi: 

metoda cubului, metoda pălăriilor gânditoare, cvintetul, scaunul autorului, inteligenţele multiple, 

teatrul educaţional etc. Utilizând aceste metode care asigură procesului de predare – învăţare 

varietate, dinamism şi bună dispoziţie, elevii sunt determinaţi să participe cu plăcere la ore şi să 

îndrăgească disciplina Limba şi literatura română. Prin creaţii proprii, prin desene, reprezentări 

grafice ale celor învăţate, prin activităţi interdisciplinare pentru dezvoltarea Inteligenţelor multiple, 

se poate valorifica eficient potenţialul creativ al literaturii, al artelor plastice, al muzicii şi al 

dramaticii. Prin lectura fabulelor, elevii vor deveni capabili să înţeleagă, să interpreteze şi să 

soluţioneze dileme morale ipotetice şi să formeze un sistem propriu de valori morale.  

Contribuind la dobândirea de cunoştinţe morale şi civice, ajutând la formarea conştiinţei, a 

gândirii şi a comportamentului moral – civic, favorizând formarea capacităţii de evaluare şi 

autoevaluare moral – cetăţenească, fabula susţine formarea şi dezvoltarea morală a omului.  

 

Un altfel de epilog: cvintet realizat de un elev de clasa a VIII-a, la sfârşitul unei ore de 

Limba şi literatura română în care s-a recapitulat specia fabulei 
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      FABULA 

 

                                               scurtă              ascuţită    

 

pătrunzând    criticând     dezaprobând     

 

                             ne          învaţă         lucruri  bune                 

 

 

      AMUZÂND 
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA STUDIERII MITOLOGIEI ŞI A FOLCLORULUI 

ÎN CLASELE DE LICEU SUGESTII DE TEXTE 

 

prof. Ofelia Florentina Ducec,  

Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava 

 

Revitalizarea miturilor, a credinţelor străvechi este necesară omului contemporan pentru o 

mai temeinică aşezare a sa în istoria prezentă şi în cea viitoare. 

O astfel de acţiune modelatoare se cere şcolii prin obiectivele predării – învăţării limbii şi 

literaturii române, axă a întregii pregătiri intelectuale, morale şi profesionale a tinerei generaţii. 

Programa şcolară de limba şi literatura română pentru învăţământul liceal propune o 

descongestionare a materiei şi acordă o mai mare libertate profesorului nu numai în proiectarea 

sistemului de lecţii, ci şi în alegerea textelor conform tematicii prevăzute. Se pune accent pe latura 

formativă a învăţării, scopul fiind acela ca elevii să se raporteze la cultură autonom, reflexiv, critic 

şi creativ. Într-o societate deschisă, pluralistă, programa oferă posibilităţi în privinţa textului studiat 

şi a modalităţilor de studiere. 

Conţinuturile sunt proiectate în module derivate din standarde şi obiective-cadru în relaţie cu 

obiectivele de referinţă şi cu activităţile de învăţare. Profesorul are nu numai libertatea alegerii 

textelor de studiat, ci şi a integrării de conţinuturi şi a proiectării parcursului didactic. Astfel se pot 

găsi modalităţi variate de atingere a obiectivelor propuse, de a adapta studiul literaturii la condiţiile 

particulare ale clasei şi ale individualităţii. 

 Temele pot fi abordate în aşa fel încât să completeze cultura generală a tinerilor şi să 

asigure soliditatea acesteia prin frecventarea tuturor domeniilor spiritualităţii umane, naţionale şi 

universale. 

Liantul şi punctul de perspectivă în analiza diverselor epoci şi realităţi culturale şi literare cu 

elevii pot fi folclorul şi miturile, bază a oricărei literaturi culte. 

Urmărirea filonului popular sau al celui clasic în configuraţia epocilor şi a operelor literare 

poate extinde legătura elevilor cu mitologia şi folclorul la toate modulele din programă, cu evidente 

avantaje pentru educaţie. Se înţelege că nu e vorba de o aglomerare de informaţii sterile şi de date 

noi, ci de o abordare a materiei dintr-o perspectivă formativă, creatoare. 

Aşa de pildă, unele texte literare se pot raporta la mitologie şi folclor: de exemplu, o 

posibilitate de ancorare în mitologia autohtonă pot aduce fragmentele din Descriptio Moldaviae de 

Dimitrie Cantemir, fragmente referitoare la Ceahlău (munte comparat cu Olimpul, Pindul, Pelias), 

la alegoria peţitului, la dansuri, la obiceiuri funerare. 

Povestirile lui Vasile Voiculescu prevăzute în unele manuale (Pescarul Amin, Lostriţa) 

vorbesc despre dispariţia lumii magice, sunt o reîntoarcere în trecut, la o civilizaţie primordială, o 

recuperare a sacralităţii în spaţiul profan. Prozatorul evocă satul mitic ce conservă încă, în plină 

modernitate, riturile magice moştenite din strămoşi – pescuitul, formă de comunicare intimă cu 

universul acvatic dominat de făpturi mitice – peşti miraculoşi – ce protejează sau sancţionează 

străvechea îndeletnicire umană.  

Nuvela – o altă specie a genului epic produce întâlnirea elevilor cu Mircea Eliade în opera 

La ţigănci. Mitul erosului, mitul logosului afirmând calitatea limbajului ca rostire întemeietoare, 

mitul extincţiei în lumea de dincolo ce transformă moartea într-o trecere firească, însoţită de 

ritualuri, într-o altă formă existenţială, apropie elevii de universul eliadesc şi de redescoperirea 

atitudinii mitice.  

Romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu este suport pentru reactualizarea mitului mioritic, a 

unor rituri iniţiatice, sau chiar pentru punerea în paralelă cu un mit universal cum este cel al lui Isis 

şi Osiris.  
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Moromeţii de Marin Preda (clasa a XII-a) poate fi citat prin episodul legat de tăierea 

salcâmului ce trimite firesc la arborele mitic al vieţii, axă a lumii. 

Mitul erotic revine în romanul lui Mircea Eliade, Nuntă în cer, dovedind că miticul este o 

constantă a universului literar al acestui scriitor. Se reaminteşte astfel, printr-un alt exemplu literar, 

mitul Androginului (abordat în poezia Cuplu, de Ana Blandiana), dar în roman se poate descoperi şi 

tema conflictului etern dintre creaţie şi existenţă, dezvoltat cu atâta dramatism în Monastirea 

Argeşului.  

Drama Meşterul Manole, de Lucian Blaga este o reinterpretare a mitului creaţiei care devine 

la Blaga prilejul meditaţiei despre condiţia tragică a artistului. Elevii pot observa faptul că autorul 

nu transpune în forma teatrului cunoscuta legendă, ci potenţează semnificaţiile sale în coordonatele 

spiritualităţii şi ale matricei stilistice româneşti, raportate la sensibilitatea modernă a epocii sale şi 

imprimă mitului aura talentului său poetic. Dacă legenda este axată pe un arhetip (meşterul făuritor 

de capodopere), în drama lui Blaga acest arhetip cunoaşte o metamorfoză prin care se relevă nu 

numai originalitatea mitului autohton, ci şi voinţa de creaţie a personajului mitic, un adevărat mag 

în slujba artei, însumând şi alte semnificaţii în care converg miticul şi magicul concepţiei poporului 

român.  

Şi în alte drame ale sale (Arca lui Noe, Tulburarea apelor, Cruciada copiilor, Avram Iancu) 

ce pot fi studiate la clasă, se remarcă la Blaga aceeaşi putere de retrăire a miturilor din care se naşte 

marea poezie.  

Reîntoarcerea la cele două mituri fundamentale ale poporului român, cu cea mai puternică 

răsfrângere în literatura cultă: mitul jertfei pentru creaţie şi mitul morţii, se face printr-un capitol 

dedicat poeziei populare. Baladele Mioriţa şi Mănăstirea Argeşului aduc în discuţie motive mitice 

(motivul oii năzdrăvane, al maicii bătrâne, al alegoriei moarte – nuntă, motivul jertfei pentru 

creaţie) care vor jalona întreaga creaţie cultă a poporului nostru. Se oferă posibilitatea elevilor de a 

raporta de exemplu textul popular la cel cult (Monastirea Argeşului – Meşterul Manole, de Lucian 

Blaga). 

Lirica paşoptistă, subordonată faimoasei „Introducţii” scrise de Mihail Kogălniceanu îşi 

propunea valorificarea „obiceiurilor noastre pitoreşti şi poetice”. Studiul poetului Vasile Alecsandri 

poate revela elevilor puternica legătură a acestuia cu cultura populară.  

Momentul Eminescu (de care ne vom ocupa pe larg într-un capitol viitor) oferă elevilor 

posibilitatea întâlnirii cu cele opt mituri poetice fundamentale. 

George Coşbuc, Octavian Goga, pot fi studiaţi în paralel, deoarece ambii scriitori sunt 

creatorii unor monografii lirice ale satului transilvănean în viziuni proprii, originale. 

Perioada interbelică, marcată de modernism şi tradiţionalism, poate fi evocată prin 

reprezentantul simbolismului românesc – George Bacovia. Poeziile Plumb, Lacustră, deşi 

concentrează sentimente de nelinişte, teamă, deprimare, se pot apropia şi de atitudinea în faţa morţii 

a ciobanului mioritic. Poemul Plumb poate fi considerat şi ca o expresie a unei încercări iniţiatice de 

a pătrunde în câmpul cunoaşterii absolute, o cufundare imaginară în abisurile propriei fiinţe, act 

similar coborârii în infern. 

Elevii pot fi conduşi spre observaţia că singurătatea strivitoare a poetului este un zbucium 

orfic, care face imposibilă revederea propriului ideal. Chiar simbolul central „plumb” poate conduce 

spre domenii ale spiritualităţii arhaice; în alchimie şi astrologie este simbolul morţii.  

Ion Barbu poate fi receptat ca un  creator de balade culte (După melci, Riga Crypto şi 

lapona Enigel, Isarlâk, Nastratin Hogea la Isarlâk) ce au în comun filonul popular, de asemenea şi 

prin motivul nunţii – simbol central al poeziei barbiene prezent în poeziile Riga Crypto şi lapona 

Enigel, Uvedenrode, Oul dogmatic, Ritmuri pentru minţile necesare.  

Poeţii colaboratori la revista „Gândirea” – Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Nichifor 

Crainic, Ion Pillat pot fi studiaţi prin poeziile care coboară în tărâmul tradiţiilor, al spiritualităţii 

naţionale, spaţiu edenic şi binecuvântat.  
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Poetul neomodernist cel mai apropiat de Eminescu, Nichita Stănescu se află în manuale cu 

poeziile Către Galateea, Elegia a zecea, oferind elevilor posibilitatea întâlnirii cu mitul lui 

Pygmalion în viziunea lirică stănesciană care schimbă raporturile între creator şi creaţie, cel dintâi 

implorându-şi opera: „naşte-mă!”. 

La clasa a XII-a se poate urmări filonul popular sau miturile, în configuraţia epocilor şi a 

operelor literare prin dezbateri şi sistematizări, proiecte, dosare de lectură, dosare critice, eseuri. 

Elevii îşi vor pune în valoare cunoştinţele acumulate în anii anteriori, iar raportarea la mitologie 

asigură soliditatea culturii generale formate. 

 Câteva momente de marcă din literatura română: Mihai Eminescu – centru de iradiere 

pentru întreaga poezie românească, abordat  din perspectiva aplecării sale către izvoarele mitologice 

autohtone şi universale, urmat de George Coşbuc, Octavian Goga, Ion Barbu, Tudor Arghezi şi de 

Lucian Blaga, al doilea mare poet care transfigurează miturile într-o literatură originală pot fi 

discutate și aprofundate și din acest punct de vedere, ceea ce demonstrează  multiplele posibilități 

de interpretare ale operelor literare. 
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FRANCEZA, DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN 

 

profesor Liliana Grigorean,  

Școala Gimazială Pojorâta 

 

Misiunea cadrelor didactice este înaltă şi nobilă. Rolul profesorului în procesul de modelare 

a elevului era, atât în trecut când  profesorul era în centrul atenţiei, şi este, şi în prezent unde 

învăţarea este centrată pe elev, cel mai important. Succesul în munca instructiv-educativă depinde 

în cea mai mare măsură de cadrele didactice, de competenţa şi dragostea lor pentru profesie.  

În contextul actual se remarcă o necesitate a schimbării în didactica tuturor disciplinelor, 

inclusiv în didactica limbii franceze, accentul punându-se pe strategiile şi tehnicile de predare-

învăţare-evaluare folosite la clasă. 

  După cum subliniază Ion Neacşu (1990), predarea capătă o structură funcţională şi 

eficientă dacă induce un proces autentic de învăţare, motivând elevii să se implice în activităţi care 

necesită efort susţinut, înţelegere, asimilare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, atitudini; astfel, 

predarea şi învăţarea se manifestă ca procese coevolutive, progresele şi regresele la nivelul uneia 

având consecinţe asupra celeilalte. 

Sunt numeroase întrebările de genul: „Modernizarea strategiilor didactice presupune 

renunţarea definitivă la metodele şi procedeele didactice tradiţionale, folosite cu deosebire în 

învăţământul preşcolar şi primar pentru formarea şi dezvoltarea capacităţilor instrumentale?”, „Pot 

fi activizate metodele tradiţionale?”, „Care sunt procedeele de aplicare eficientă, activizatoare, 

creativă a conversaţiei, exerciţiului, algoritmizării?”. Pentru a găsi cele mai adecvate răspunsuri la 

aceste întrebări, trebuie să conştientizăm că demersurile de reconsiderare teoretică, metodologică şi 

praxiologică a învăţământului necesită şi o redefinire a conceptelor de predare, învăţare, evaluare. 

 Inovarea în domeniul metodologiei didactice şi a căutarea de noi variante pentru a spori 

eficienţa activităţii instructiv-educative din şcoală, prin directa implicarea a elevului şi mobilizarea 

efortului său cognitiv este o necesitate.  În acest sens, profesorul Ioan Cerghit afirmă: „Pedagogia 

modernă nu caută să impună nici un fel de reţetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea 

metodelor, conservatorismul educatorilor, rutina excesivă, indiferenţa etc. aduc mari prejudicii 

efortului actual de ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel iniţiativei şi 

originalităţii individuale sau colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator a oricăror 

aspecte care privesc perfecţionarea şi modernizarea metodologiei învăţământului de toate gradele. 

În fond, creaţia, în materie de metodologie, înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi 

îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare.”  

În învăţământul românesc a devenit o necesitate promovarea metodelor moderne de instruire 

care au capacitatea de a stimula participarea activă şi deplină, fizică şi psihică, individuală şi 

colectivă a elevilor în procesul învăţării. Elevii trebuie să fie învăţaţi să gândească critic, creativ, 

constructiv, eficient. 

Prelegerea, Brainstormingul, R.A.I., Ciorchinele “Ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat”, Jocul 

detectivului, Tabu,sunt  câteva metode didactice aflate la limita dintre tradiţional şi modern.  

Orientarea tradiționalistă consideră că rolul elevului constă în a urmări prelegerea şi 

explicaţiile profesorului, a reţine, a accepta în mod pasiv ideile primite, a le reproduce şi a lucra 

individual. Orientarea modernă consideră că elevul  trebuie să îşi exprime punctul de vedere, să îşi 

împărtăşească ideile cu ceilalţi, să argumenteze, să-şi pună şi să pună întrebări cu scopul de a 

înţelege, să coopereze cu ceilalţi elevi în vederea rezolvării problemelor şi a sarcinii de lucru.  

Succesul presupune înţelegere şi colaborare profesor-elevi, implicare şi alegerea unor 

strategii şi metode adecvate. În acest sens,  se recomandă o împletire a metodelor tradiţionale de 

predare – învăţare - evaluare cu cele noi şi nu o respingere totală a acestora precum şi adaptarea 

metodelor tradiţionale la contextul actual. 
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Metodă didactică tradiţională, prelegerea,poate fi modernizată şi îmbunătăţită prin 

preocuparea profesorului de a stimula interesul elevilor prin introducerea unor poveşti, glume, a 

unor imagini captivante, versuri,cântecele, filmuleţe despre ceea ce urmează a fi prezentat sau 

lansarea unor întrebări incitante ce determină participarea elevilor. 

Exemplu: la clasa a V-a L1, pentru lecția FA, Si, La chanter am folosit un cântecel ”J’ai 

perdu le DO de ma clarinette” pentru a introduce elevii în atmosfera temei ce urma să o 

discutăm – despre instrumente muzicale, 
Brainstormingul, metodă ce constă în formularea a cât mai multe idei legate de o temă dată 

este o metodă ce prezintă mai multe avantaje: toţi elevii participă în mod activ, îşi dezvoltă 

capacitatea de a trăi anumite situaţii, de a le analiza şi de a lua decizii, îşi exprimă personalitatea, se 

eliberează de anumite prejudecăţi, îşi dezvoltă creativitatea. 

Profesorul trebuie să încurajeze exprimarea ideilor, să nu permită inhibarea intervenţiilor elevilor, 

să stimuleze explozia de idei, să motiveze învăţarea elevilor începând o lecţie nouă cu un 

brainstorming. 

Exemplu: la clasa a VIII-a, manualul editurii Sigma, la lecția Pleins feux sur la ville, pornind 

de la titlu, am invitat elevii să-și exprime opinia cu privire la tema lecției,să își spună părerea la 

conținutul lecției  

R.A.I. (răspunde, aruncă, întreabă) este o metodă activ-participativă folosită pentru 

fixarea cunoştinţelor deja predate. Are avantajul de ai apropia pe elevi unul de altul prin 

comunicarea directă. 

Exemplu: clasa a V-a, L1, manualul editurii Cavallioti– fixarea cunoştinţelor referitoare la  

“a se prezenta, a răspunde la prezentări”  elevii  s-au așezat în cerc, iar cu ajutorul unei mingi pasate 

de la unul la altul, s-au prezentat. Elevul care trimitea mingea se prezenta” Je m´appelle Victor” , 

apoi lansa mingea şi întrebarea “Comment t´appelles-tu?” unui alt elev, astfel încât toată clasa a fost 

antrenată într-un mod plăcut în lecţie. 

O altă metodă apreciată de elevi, Ciorchinele, este o metoda de brainstorming neliniară 

care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei şi care presupune mai multe etape: se alege o temă/ 

un cuvânt ce urmează a fi cercetat şi se scrie în mijlocul tablei sau a unei fişe de lucru,apoi se cere 

elevilor să scrie toate ideile care le vin in minte în legătură cu tema sau cuvântul respectiv, trăgând 

linii intre acestea şi cuvântul dat. Activitatea se opreşte atunci când se epuizează toate ideile sau 

când s-a terminat perioada de timp acordată. Elevii pot fi împărţiţi în grupuri mici sau în perechi, 

fiind astfel în competiţie (care grupă a scris cele mai multe şi cele mai bune idei. La sfârşitul lecţiei, 

ideile pot fi reorganizate în funcţie de anumite criterii stabilite de elevi sau de profesor, 

reorganizându-se astfel ciorchinele. 

Exemplu: Pot fi abordate diferite teme precum: şcoala, casa, meseriile, anotimpurile, 

animalele, etc. 

“Ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat” este o metodă activ-participativă ce implică lucrul frontal 

cu elevii sau pe grupuri mici, constând în a solicita elevilor să prezinte ceea ce ştiu deja despre o 

temă dată şi de a formula întrebări la care se aşteaptă răspuns din lecţie. 

Exemplu:  la clasa a VII-a, L1,  pentru discutarea unor elemente legate despre Franţei.  Am 

împărțit elevii în grupe, am oferit elevilor fişe de lucru conţinând un tabel cu 3 coloane: “Ştiu”, 

“Vreau să ştiu” , “Am învăţat”. Primele două coloane trebuie să fie completate la începutul 

activităţii, după explicaţiile oferite de profesor, iar ultima trebuie completată pe parcursul lecţiei, în 

funcţie de informaţiile noi obţinute.  Ideile din coloane sunt completate pe fişele de lucru, cât şi la 

tablă. Elevii ştiau că Franţa este situată în partea de vest a Europei, au enumerat câteva denumiri de 

munţi (Alpi, Pirinei), de ape (Sena, Loara), de monumente (Turnul Eiffel, Muzeul Louvre, catedrala 

Notre Dame). Elevii doreau să ştie ce alţi munţi sunt în Franţa, ce alte cursuri de apă o traversează, 

ce alte obiective turistice ar mai fi de vizitat, doreau să vadă imagini cu monumentele importante 

din Franţa şi să cunoască mai multe despre acestea. În a treia coloană “ Am învăţat”, elevii au 
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transcris ce au învăţat în ora respectivă( Am prezentat harta geografică a Franței și un PPT cu cele 

mai importante monumente din Franța) 

Jocul detectivului, folosit la înţelegerea şi producerea orală, poate aborda descrierea de 

persoane sau personaje. Un elev iese din clasă, în timp ce ceilalţi vor fixa un suspect. La revenirea 

în clasă acesta va adresa întrebări ce necesită răspuns închis: da sau nu, iar clasa îi va răspunde până 

când acesta va ghici persoana. (“Il est blond? Oui. C´est une fille? Non.” Il est mince/ petit/ . 

Oui./Non.) 

Metodologia instruirii este supusă  continuu perfecţionării, atât ca urmare a evoluţiei ştiinţei 

pedagogice, cât şi prin acţiunea directă a cadrului didactic, pornind de la nivelul programelor 

şcolare şi terminând cu lecţia (Tomşa Ghe., 2005, p.126). Sistemul metodelor de învăţământ 

conţine: - metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate cu 

condiţia reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern. Unele dintre acestea de 

exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l pe elev în situaţia de a dobândi 

cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie experimentală; altele valorifică tehnica de vârf 

(simulatoarele, calculatorul). În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care sunt 

considerate metodele de învăţământ este caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să 

declanşeze angajarea elevilor în activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, 

capacităţile cognitive şi creatoare. Un criteriu de apreciere a eficienţei metodelor îl reprezintă 

valenţele formative ale acestora. Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a strategiilor 

didactice se înscriu pe direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor şi tehnicilor de învăţământ, 

în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii 

instructive, în contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de 

învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al 

elevului. După Jean Piaget cerinţa primordială a educaţiei  este de a asigura o metodologie 

diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile 

de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă independentă.  

Ceea ce copiii sunt capabili să facă azi împreună, mâine vor fi capabili să facă singuri.” 

(L.S. Vygotsky ) Folosirea metodelor alternative în procesul instructiv-educativ a devenit o 

necesitate ca urmare a exploziei de informaţii pe care copilul le găseşte în diverse surse, dar din care 

nu le preia într-un mod sistematizat. Este necesar ca profesorul să organizeze procesul instructiv-

educativ într-o formă cât mai accesibilă, cât mai atractivă şi cât mai eficientă pentru dezvoltarea 

personalităţii copilului. 

Teoriile moderne consideră necesară înlocuirea modelului profesorului ca „specialist într-un 

domeniu, curând depăşit de evoluţiile ştiinţifice” (Maciuc, I., 1998) cu cel al profesorului - 

formator, capabil să se adapteze la nou, să se autoformeze permanent. 

Proiectele oferă situaţii autentice, din viaţa reală, pentru contextualizarea activităţilor de 

învăţare şi încorporarea capacităţilor de gândire de nivel superior cu privire la ideile importante. 

Ideea învăţării prin proiect a apărut în prima jumătate a secolului al XX-lea, atât în Europa cât şi în 

America, cunoscut sub denumirea de şcoală „nouă”, „modernă”, „fără pereţi”, de „activity 

movement” sau „educaţie progresivă”. Unii pedagogi consideră apariţia proiectului în sistemul 

educativ drept o „revoluţie copernicană”, care centrează tot demersul didactic pe elev, cu 

motivaţiile şi cu propriul lor mod de a acţiona. 

Proiectul educativ este o metodă activ-participativă, este un produs al imaginaţiei elevilor, 

care presupune transferul de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, facilitând abordări interdisciplinare 

precum şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevului. Proiectul poate fi utilizat ca metodă de 

evaluare dar şi ca strategie de învăţare. Proiectul poate fi individual sau de grup. În procesul de 

predare - învăţare proiectul poate fi folosit în diferite contexte şi urmărind obiective variate. 



200 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Fiind o activitate centrată pe elev, îi dă posibilitatea acestuia de a asambla într-o viziune 

personală cunoştinţe pe care le are, răspunzând astfel unei întrebări esenţiale: Ce pot face cu ceea ce 

am învăţat la şcoală? 

De exemplu : la clasa a VI-a, se poate realiza un proiect pe tema francofoniei, elevii având 

posibilitatea de a aduna informații atât din lecțiile din manual, din informațiile oferite de profesor, 

dar pot obține informații și din surse media.  

Portofoliul este considerat o metodă alternativă de evaluare, care ocupă un loc important în 

practica şcolară curentă ca o alternativă viabilă la modalităţile tradiţionale de evaluare. Un 

portofoliu reprezintă un ansamblu coordonat de evidenţe ale muncii anterioare şi prezente a 

copilului, care oferă o imagine de ansamblu asupra progresului în învăţare al acestuia. „Portofoliul 

reprezintă cartea de vizită a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de la un an 

şcolar la altul chiar de la un ciclu de învăţământ la altul.” 

Portofoliile pot cuprinde produse ale activităţii elevilor grupate pe anumite teme sau pot 

cuprinde rezultatele unor activităţi şi sarcini de lucru pe teme diferite, semnificative pentru 

aprecierea progresului global al elevilor. Portofoliul se va compune atât din materiale obligatorii cât 

şi opţionale, selectate de elevi. 

Portofoliul, ca instrument de evaluare curentă îşi dovedeşte utilitatea furnizând informaţii 

esenţiale cadrului didactic pe baza cărora acesta îşi poate întemeia o judecată de valoare validă şi 

pertinentă asupra performanţelor elevului pe o perioadă mai lungă de timp. Evaluarea cu ajutorul 

portofoliului trebuie să se bazeze pe un sistem de informaţii cuprinzând date şi indicatori care să 

permită urmărirea evoluţiei fiecărui elev în parte. Ca metodă alternativă de evaluare, portofoliul 

poate fi folosit de cadrul didactic pentru a evalua performanţele elevilor, iar elevii îl pot folosi 

pentru autoevaluare şi ca modalitate de reflecţie asupra învăţării. Metoda portofoliului are avantajul 

că poate integra rezultatele tuturor celorlalte tipuri/metode de evaluare, fie ele tradiţionale sau 

alternative. 

Portofoliul presupune produse ale activităţii de învăţare a elevilor; aceştia creează şi 

selectează produsele, însoţindu-le de reflecţii personale. Nu am urmărit numai notarea portofoliului 

ci şi antrenarea lor în autoevaluarea întregii activităţi. Folosirea portofoliilor la clasă poate prezenta 

şi câteva dezavantaje, cum ar fi plagiatul, este un instrument greu de măsurat şi de evaluat din cauza 

proceselor complexe, necesită mult timp, nu toţi elevii manifestă acelaşi interes, dar un bun profesor 

poate înlătura o serie din aceste dezavantaje. (Cerghit, 2002) În concluzie, portofoliul este forma şi 

procesul de organizare, acumulare, selectare şi analiză, a modelelor şi a produselor activităţii 

instructiv-educative a elevului şi a materialelor informative din surse diverse, scopul principal al 

portofoliului fiind de a pune în evidenţă tot de ce este capabil un elev. Caracterul alternativ, sau 

complementar al metodelor de evaluare, indică faptul că acestea completează seria metodelor 

tradiţionale de evaluare şi se pot utiliza cu succes în activităţile de evaluare, fie simultan, fie 

alternativ. În condiţiile actuale ale procesului instructiv–educativ, nu putem vorbi despre o înlocuire 

a metodelor tradiţionale de evaluare cu cele alternative/complementare, dar putem susţine 

importanţa cunoaşterii acestor alternative evaluative şi a utilizării lor, de către cadrele didactice din 

învăţământul obligatoriu şi nu numai. 

I. Nicola împarte mijloacele didactice în două mari categorii: 1. Mijloace de învăţământ ce 

includ mesaj sau informaţie didactică: colecţii, aparate care redau în formă naturală obiecte şi 

fenomene ale realităţii, mijloace de învăţământ sub formă de reprezentări grafice, figurate, modele 

substanţiale, funcţionale, acţionale, mijloace tehnice audio-vizuale; 2. Mijloace de învăţământ ce 

facilitează transmiterea mesajului sau informaţiilor didactice – diascopul, magnetofonul, 

retroproiectorul, dispozitive automate, tabla magnetică. În opinia sa, I. Nicola consideră că, prin 

destinaţia şi funcţiile sale, calculatorul constituie un mijloc distinct de învăţare ce nu poate fi 

încadrat în nici una din cele două categorii. Totuşi, astăzi, calculatorul poate fi considerat un mijloc 

modern de învăţare. 
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Alături de abordarea interdisciplinară, învăţarea asistată de calculator este considerată o 

strategie modernă de organizare şi desfăşurare a conţinuturilor. Utilizarea calculatorului în procesul 

de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. 

Pentru noile generaţii de elevi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de 

asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă. Calculatorul este 

perceput pe rând ca o jucărie, o unealtă, o sursă de informaţie. Folosirea calculatorului reprezintă o 

nouă strategie de lucru cu copiii, un nou mod de concepere a instruirii şi învăţării care îmbogăţeşte 

sistemul activităţilor didactice pe care le desfăşoară şi reprezintă importante valenţe formative şi 

informative. Calculatorul stimulează procese şi fenomene complexe pe care niciun alt mijloc 

didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Prin intermediul lui se oferă copiilor modelări, 

justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor 

neobservate sau greu observabile. 

Crearea unui mediu educaţional adecvat, în vederea stimulării continue a învăţării spontane 

a copilului, accentuează ideea de folosire a contextului ludic şi a învăţării active în stimularea rutei 

individuale a învăţării, fapt pentru care propune o abordare educaţională interdisciplinară. 

Interdisciplinaritatea este o modalitate de acţiune şi gândire dintre obiectele şi fenomenele lumii 

reale şi se impune în învăţământul şcolar pentru realizarea sarcinilor ce-i revin în pregătirea 

copilului pentru şcoală şi viaţă. 
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TUDOR VIANU ŞI CRITICA STILISTICĂ 

 

Prof. Ilisei Mihaela Gabriela  

Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava 
 

Dacă în articolele sale teoretice, Tudor Vianu a definit ca hotărâtor pentru cercetarea 

stilistică principiul judecății de valoare, în cele de analiză propriu-zisă a stilului scriitorilor, acesta 

își păstrează pe deplin valabilitatea. Sentimentul evaluativ însoțește orice demers analitic. S-a 

observat că Tudor Vianu își transformă stilistica într-un limbaj critic. Mai mult, el este creatorul 

unui limbaj critic original în cultura română. De aceea, raportul dintre studiile teoretice și cele de 

interpretare – fie a limbii, în general, fie a textului literar -  este echivalent cu cel dintre stilistică și 

critică stilistică. Pe de o parte, Vianu teoretizează probleme stilului, stabilind accepțiile termenului, 

domeniul, principiile și metodologia cercetării; pe de altă parte realizează critică literară, însă o 

critică de nuanță specifică. 

Faptul că aplică în critică principiile analizei stilistice face ca demersul său să aducă note 

originale fată de ceea ce se realizase până atunci. 

Dacă se stabilise și înainte existenta unei „condițiuni materiale” a poeziei, pe lângă una 

„ideală”, totuși, preponderența în analiză o avea cea din urmă. Critica înaintașilor – deși riguroasă, 

cu principii valabile și astăzi – era mai ales de factură impresionistă sau, mai târziu, sociologică. 

Critica stilistică a lui Tudor Vianu apare, astfel, ca o reacție împotriva a trei factori dominanți în 

epocă: pozitivarea stilisticii, unele exagerări sociologice, și critica impresionistă. În Stilistica 

literară și lingvistică el scrie: „Faptele de stil sunt deci fapte complexe, dispuse pe mai multe 

planuri și pozitivismul lingvistic nu era deloc favorabil dezvoltării studiilor consacrate lor.”
1 

 Mai 

mult, consideră că pozitivismul a constituit un obstacol pentru o analiză stilistică riguroasă, fiind 

impropriu „cercetării planului adânc al fenomenelor, esenței lor.”
2 

Pe de altă parte, impresionismul critic nu atinge nici el esența problemelor, menținând-se 

într-un plan de suprafață sau chiar exterior analizei propriu-zise a textului : „Ce înseamnă oare 

zugrăvirea veridică, plină de plasticitate, vie, putere de reliefare, artă desăvârșită etc.? Desigur 

toate aceste constatări nu spun mare lucru în raport cu trăsăturile de stil, pe care doresc să le 

caracterizeze.”
 3 

 Dacă însă acestui tip de critică i s-ar adăuga observații în ceea ce privește arta 

limbii scriitorilor, stilul ei, eficacitatea activității critice ar fi reală: „Felul propriu al oricărui 

scriitor, în exprimarea imaginilor fanteziei, ale sentimentului și concepției lui nu poate fi pus în 

lumină decât stabilind, cu mijloace lingvistice, din ce domeniu al lexicului își culege poetul 

cuvintele, care dintre acestea revin cu o insistență semnificativă, ce pârți de cuvânt sunt mai 

deseori întrebuințate, ce expresii și locuțiuni i se prezintă, care este felul construcțiilor folosite mai 

des, dacă expunerea lui se apropie de tipul limbii vorbite sau scrise, din ce domeniu își extrage de 

preferință termenii metaforelor și comparațiilor sale, care sunt stilurile limbii pe care le utilizează, 

în ce chip conținutul este exprimat prin sonoritatea cuvintelor și prin cadența frazelor, prin 

ordonarea contextului, dacă scriitorul preferă unul sau altul din modurile expunerii, descrierea, 

narațiunea sau dialogul, dacă folosește stilul direct sau indirect, sau dacă, în expunerea sa, 

introduce expresiile personajelor zugrăvite, prin efectul stilului indirect liber, și alte multe 

particularități de limbă prin care caracterizarea impresionistă vagă sau prea generală poate 

deveni științifică, precisă și adecvată.”
4 

Tudor Vianu realizează, astfel, un pas esențial în procesul de modernizare a criticii, în 

primul rând prin considerarea operei de artă ca fapt de limbaj. Aprecierea creației, dezvăluirea 

profilului unui scriitor le va face pe baza studiului faptelor lingvistice, purtătoare de valori de stil: 

„stilistica aparține cel puțin sectorului lingvistic al criticii literare, adică aceluia care consideră 

operele literaturii ca fapte de limbă.”
5 
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O astfel de înțelegere a operei literare, ca structură lingvistică, determinată de libertățile și 

limitele limbajului și în același timp  determinându-l, transformându-l în limbaj poetic, poate 

conduce spre o considerare a operei din interior, în toată complexitatea ei. Este ceea ce se întâmplă 

în studiile stilisticii ale lui Vianu despre Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Șt. O. Iosif, Tudor 

Arghezi și alții, în volumul Arta prozatorilor români, sau în analiza operelor unor scriitori străini 

(Rabelais, Hugo, Tolstoi, Cehov și alții). 

Ideea fundamentală de la care pleacă Tudor Vianu în analiza dezvoltării prozei române 

literare este considerarea operelor prin prisma valorilor stilistice. Aceasta prezintă, însă, un dublu 

aspect: în primul rând, sunt înțelese ca factori individualizatori ai unui scriitor în contextul cultural 

al vremii sau în diacronie. Prin intermediul lor, însă, se pot stabili asociații sau opoziții între scriitori 

aparținând aceluiași curent literar sau tendință în evoluția prozei românești. Această dublă 

funcționalitate a stilului care, astfel, nu se  mai referă numai la fapte particulare de limbă, dar 

permite și o încadrare amplă a scriitorului într-un „curent stilistic”, o conexiune între procedeele 

artistice ale creatorului și gândirea epocii, este afirmată în articolul cu care se deschide volumul 

Arta prozatorilor români: „...nu numai vorbitorii comuni, dar și scriitorii cei mai de seamă 

prezintă între ei afinități, ca unii care aparțin anumitor cercuri ale societății și ca unii care sunt 

mișcați de anumite curente intelectuale, morale si estetice.”
6 

Tudor Vianu are în vedere ambele principii de analiză stilistică: din perspectivă individuală 

și socială. Stilul se constituie într-un mod specific de utilizare a limbii dar, în același timp, el poartă 

și amprenta socialului: „Am analizat prozatorii noștri în particularitatea lor stilistică individuală, 

dar și în curentele stilistice care îi cuprind.”
7
 Valorile stilistice sunt, deci, elemente prin 

intermediul cărora limba devine exponentul viziunii scriitorului, al sensibilității sale, dar și al 

curentului sau grupului cultural din care face parte. 

Cele mai multe dintre interpretările lui Tudor Vianu sunt ilustrări ale îmbinării armonioase a 

celor două principii. Stilisticianul va vorbi de scriitori retorici, călători romantici, scriitori savanți, 

intelectualiști și esteți, ironiști și umoriști, eseiști și portretiști. Astfel de clasificări au în vedere, pe 

de o parte, concepția artistică, de obicei asemănătoare, a scriitorilor grupului, iar, pe de altă parte, 

particularitățile lor stilistice. Termenii prin care sunt denumite „curente stilistice” constituie cel mai 

bun argument pentru ideea unității armonioase a celor două aspecte. De exemplu, retorismul 

(capitolul Scriitori retorici) are, în primul rând, sensul unei atitudini firești și necesare într-o 

perioadă de transformări sociale. Imperativele epocii își găsesc un corespondent fidel în opera 

acestor scriitori, în pofida diferențierilor de temperament sau de altă natură: „Un I. Heliade-

Rădulescu, un Nicolae Bălcescu, un Alecu Russo, oricât de deosebite ar fi temperamentele lor 

individuale, coincid prin acea tendință activă, practică și militantă a scrisului lor.”
8
 

Anumite caracteristici ale mentalității vremii determină valori stilistice  specifice scriitorilor 

retorici: „Autorii acestei epoci mai mult vorbesc, decât scriu. Chiar când manevrează condeiul, ei 

rămân oameni publici (...). Cuvântul grăit are, în aceste condiții, o valoare superioară expresiei 

scrise.”
9 

În cadrele acestei intercondiționări între tendințele speciale, generale și operele timpului, 

care corespund acestor tendințe, Tudor Vianu sesizează particularitățile stilistice care 

individualizează profilul unui scriitor și care afirmă valoarea în sine a operelor acestuia. Astfel, la 

Nicolae Bălcescu, sunt surprinse coordonatele specifice  scrisului său: arta portretului, realizat prin 

„trăsături interioare”, o anumită întrebuințare a verbului, care determină „un fel de ierarhie 

stilistică”
10

 între diverse acțiuni, o mișcare alternativă de planuri, care conferă operei un aspect de 

„basorelief”. Stabilirea dominantelor proprii operei unui scriitor se realizează, uneori, prin opoziție 

cu opera altuia, aparținând aceleiași grupări. Referind-se la Bălcescu, Tudor Vianu notează: „Când 

îi străbatem scrierile, după ce le-am parcurs pe ale lui Heliade-Rădulescu, este cu neputință totuși 

să nu fim izbiți de măsura și distincția tonului său. Prolixitatea vulgară a lui Heliade este uitată 

într-o  singură clipă. În locul omului vecinic mânios pe care îl întâmpinasem în paginile 
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Echilibrului, aflăm seninătatea gravă a unui suflet cucernic și pur.”
11

 O comparație din 

perspectiva valorilor stilistice este făcută și între Nicolae Filimon și Costache Negruzzi: „Nicolae 

Filimon este un scriitor mult mai puțin artist decât Costache Negruzzi.”
12

 

Tudor Vianu realizează o relaționare nu numai între scriitori și epocă (sau curentul literar), 

ci și între aceștia și înaintașii lor (stabilind modelele literare ale unei opere, cum se întâmplă în 

cazul lui Caragiale), precum și între structura internă a scriitorilor și aspectul stilistic al operei lor. 

„În rândul primilor realiști stă Costache Negruzzi, natură cumpătată și discretă, stăpân pe acea 

disciplină interioară care îl împiedică să se destăinuiască prea abundent și care, în locul expresiei 

patetice a propriilor sentimente, preferă observația exactă a realității exterioare, însuflețită uneori 

prin comentariul său ironic.”
13 

Reevaluarea operei prin delimitarea particularităților stilistice îi permite lui Tudor Vianu să 

descopere valori literare originale, să afirme posteritatea unor creații artistice  (a prozei 

eminesciene, de exemplu). 

Tudor Vianu pornește (în Arta prozatorilor români, dar și în celelalte studii de interpretare a 

textului literar) de la constatarea unor fapte ale limbajului poetic, pe baza intuiției poetice, a puterii 

de selecție  a particularului din general, a abilității în detectarea structurilor specifice. Relevante 

sunt și observațiile despre tipurile de epitete și relațiile dintre ele în poezia lui Eminescu, despre 

structura metaforei argheziene. 

Demersul analitic nu se oprește, însă, la nivelul constatării, deși unele probleme tratate sub 

forma unor inventare de cele mai multe ori lexicale sunt valoroase prin ele înseși (Pseudo-

imperativul la Eminescu, Expresia negației în poezia lui Eminescu, Expresia juvenilului la 

Eminescu etc.). Tudor Vianu pune problema realizării unui dicționar al limbii poetice a lui 

Eminescu, plecând de la ideea că marii creatori determină, prin opera lor, un proces de revitalizare a 

limbii naționale, de înzestrare a acesteia cu noi valențe expresive. De aceea, se face necesară 

delimitarea, din punctul de vedere lingvistic, a momentului Eminescu în raport cu tradiția și cu 

posteritatea: „Scopul Dicționarului limbii poetice a lui Eminescu este, așadar, îndoit. El urmărește 

mai întâi să fixeze etapa pe care o atinge Mihai Eminescu în dezvoltarea limbii noastre literare în 

secolul al XIX-lea; apoi să arate ce face un mare poet din instrumentul obștesc al limbii lui 

naționale, aducând-o la o putere superioară a expresivității ei artistice. Din acest punct de vedere, 

Dicționarul ... Eminescu va fi un dicționar stilistic ...”
14

 

Opera și-a realizat, într-adevăr, scopurile propuse: este, pe de o parte, un dicționar de limbă 

literară, stabilind rolul operei poetului în  depășirea tradiției lingvistice, iar, pe de altă parte, unul 

stilistic, care delimitează valorile expresive ale lexicului  eminescian, având în vedere metaforele, 

construcțiile metaforice și, în general, toate fenomenele stilistice, pe care le explică, în cea mai mare 

parte. Este dezvăluită, astfel, marea bogăție lexicală și semantică a limbajului poetic eminescian. 

 Tudor Vianu enunțase, însă, ideea că cercetarea stilistică nu rămâne la nivelul 

particularului, ci că, prin analiza faptelor de limbă individuale, trebuie să se înalțe la o viziune 

generală asupra operei. Analiza este o cale spre sinteză; ea permite intuirea profilului spiritual al 

unui scriitor, relația ce se stabilește între opera sa și mentalitatea, nivelul de dezvoltare a culturii 

unei epoci. Scopul ultim al unei interpretări stilistice este „identificarea unei sfere de gânduri și de 

simțiri, așa cum apar ele în mijloacele lor lingvistice.”
15

 Critica stilistică a lui Tudor Vianu 

ilustrează, în cea mai mare parte a ei, acest postulat. 

Analiza faptelor particulare de limbă se deschide spre o viziune generalizatoare și în studii 

ca: Problema stilistică a imperfectului (1940); Mai mult ca perfectul și tehnica narațiunii (1940); 

Prezentul etern în narațiunea istorică (1940); Structura timpului și flexiunea verbală (1943) și 

altele. De exemplu, un studiu atent al flexiunii verbale, dovedind un acut simț al limbii și o putere 

de intuire a structurilor mentale care generează faptele lingvistice, îi dă posibilitatea lui Tudor 

Vianu să introducă noțiunea de „perspectivă temporală”: „Flexiunea temporală ne dovedește că 

conștiința noastră nu se situează niciodată în afara timpului, ci în interiorul său (...). Timpul 
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implicat ca reprezentare în folosirea unui verb oarecare nu este o linie, ci o perspectivă (...). 

Structura empirică a timpului este perspectivală.”
16

 

În concluzie, se poate spune că există un firesc raport de continuitate între stilistica teoretică 

și cea aplicată a lui Tudor Vianu. Ele reprezintă două laturi complementare ale unei viziuni 

sintetice, integrale asupra faptelor de limbă și literatură. Stilistica sa este puntea de legătură între 

domeniul limbii și cel al literaturii, și prin aceasta își afirmă statutul autonom, originalitatea.  
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FORME ALE COMUNICĂRII DIDACTICE 

 

Ionese Zamfira- Lucica 

Liceul Tehnologic ION NISTOR, Vicovu de Sus 

 

În accepţiunea obişnuită, comunicarea este modul fundamental de interacţiune psiho-socială 

a indivizilor umani prin care se realizează transmiterea de informaţii şi se obţin modificări de 

comportament individual. Comunicarea, ca fenomen social, ar reprezenta o sumă de acte prin care 

indivizii sau grupurile de oameni se interacţionează reciproc, stabilindu-se, în final un oarecare 

echilibru între informaţiile transmise şi informaţiile primite de fiecare. 

 Indiferent de modul de abordare (ca act, sistem, cod sau mijloc) comunicarea stă la baza 

organizării şi evoluţiei sociale, influenţând raporturile, pe orizontală şi pe verticală între oameni, 

fiind considerată drept cea mai importantă competenţă socială cu implicaţii în manifestarea şi 

dezvoltarea celorlalte.„Comunicarea constă în primul rând în organizarea legăturilor sociale, în 

structurarea vieţii cotidiene şi în menţinerea coeziunii comunităţii.”
4
 

Spre deosebire de animale, comunicarea interumană este axată, în primul rând, pe o relaţie 

între parteneri, în context social. Comunicarea „interumană se bazează pe un ansamblu de procese 

psihomotorii specific umane, limbajul, în care un loc deosebit de important revine componentei 

conştiente, gândirii”.
5
 

O formă a comunicării interumane este comunicarea pedagogică sau didactică. 

Comunicarea pedagogică reprezintă un transfer complex de informaţii între două entităţi 

ce-şi asumă simultan sau succesiv rolurile de emiţător şi receptor, semnificând conţinuturi 

dezirabile în contextul procesului instructiv-educativ. Comunicarea pedagogică presupune o 

interacţiune de tip feedback, privind atât explicaţiile explicite cât şi pe cele adiacente, intenţionate 

sau formate pe parcursul comunicării. Aşa cum preciza şi Bougnoux, “şcoala este o anticameră a 

spaţiului public, fiind o zonă de comunicare intensă. Ea smulge copilul din sfera domestic primară, 

pentru a-l introduce într-un spaţiu pe care îl vom numi tranzacţional., spaţiu care nu cunoaşte 

duritatea lumii muncii, dar care pregăteşte pentru această lume, confruntând indivizii cu relaţii şi 

conflicte noi.”
6
 Noţiunea de comunicare implică o anumită reciprocitate, fiind mai generală şi mai 

completă decât informarea, aceasta fiind doar o ipostază a comunicării. Comunicarea presupune o 

procesualitate circulară care se înscrie într-o anumită temporalitate de care ţine contşi care la rândul 

ei o modelează. 

 Comunicarea didactică se referă la transmisia şi schimbul de informaţii dintre educatorşi 

elev şi invers, la circulaţia de impresii, trăiri afective, judecăţi de valoare, comenzi, cu scopul de 

aîmbogăţi sfera cunoştinţelor, pentru a determina modificări comportamentale. Ea vizează în 

principal înţelegerea, pentru asigurarea căreia educatorul are un rol activ, în sensul că el acţionează 

ca un filtru ce selectează, organizează şi personalizează informaţia.Luminiţa Iacob este de părere că 

„O posibilă definire a comunicării didactice se poate structura pe ideea că aceasta este o 

comunicare instrumentală, direct implicată în susţinerea unui proces sistematic de învăţare”.
7
 În 

acest înţeles sunt eliminate restricţiile de conţinut (pentru că învăţarea este în egală măsură centrată 

pe dobândirea de cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, atitudinietc.), de cadrul instituţional (comunicare 

didactică poate exista şi informal), sau cele privitoare la parteneri.Într-adevăr, precizează autoarea, 

nu prezenţa personajelor „profesor-elev /elevi îi imprimă unei comunicări specificul didactic, ci 
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 Bougnoux, Daniel, Introducere în ştiinţele comunicării, Traducere de Violeta Vintilescu, Editura Polirom, 2000 p. 20. 
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 Iacob, L. Comunicarea didactică în Psihologie şcolară, (coordonator A. Cosmovici, L. Iacob), Editura Polirom, Iaşi, 

1998, p. 235. 
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respectarealegităţii proprii unui actsistematic de învăţare”. Ca proces, vom vedea ca ea constă în 

schimbul de mesaje între interlocutori, fiind un mod esential de interactiune informationalăprin care 

o persoanăsau grup transmite si recepţionează într-un anumit context informaţii urmărindu-se de 

ambele părţi buna receptare, înţelegerea cât mai corectă posibil, acceptarea reciprocă a 

interlocutorilor si procesarea unor schimburi de atitudine sau comportament în rândul audienţei ce e 

constituită din elevi. 

Specificul comunicării la clasă este determinat de cadrul instituţional în care se efectuează 

şi de logica specifică a învăţării, ca modalitate fundamentală de instruire şi educare. Un aspect, de 

asemenea specific comunicării didactice, este pericolul transferării autorităţii de „statut” asupra 

„conţinuturilor”prin argumentul autorităţii. Comunicarea didactică – este structurată conform logicii 

pedagogice a stiinţei care se predă. 

 Rolul comunicării didactice este de a facilita înţelegerea unui adevăr, nu doar enunţarea lui 

(de aceea profesorul explică, demonstrează, conversează, problematizează etc). 

În Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare, Muchielli 

defineşte comunicarea didactică astfel: “Scopul său este de a produce, provoca sau de a induce o 

schimbare în comportamentul receptorului”. 
8
 

Specificul comunicării didactice este imprimat de caracteristicile relaţiei profesor-elevi, la 

clasă. În activitatea la clasă, profesorul competent conduce cu pricepere dialogul cu elevii, astfel 

încât el influenţează cu tact pedagogic personalitatea copiilor şi, în acelaşi timp, tot cu tact 

pedagogic, se lasă el însuşi influenţat de personalitatea acestora, stimulându-se, deci,reciproc. 

Astfel, eleviivor recepta mai eficient mesajulpornit de la profesor, iar acesta, la rândul lui, prin 

întrebările şi intervenţiile elevilor va obţine un feedback adevărat în legătură cu eficienţa şi 

defecţiunile actului de predare-învăţare. Feed-back-ulpoate fi privit si ca o comunicare despre 

comunicare si învatare (metacomunicare), mesajul circulând dinspre receptor spre emitator si 

furnizândinformatii utile despre preluarea si învatarea cunostintelor emise de catre profesor si 

asimilate de catre elev, precum si informatii utile cu privire la reglarea activitatii dominante (cea de 

transmitere a cunostintelor). Astăzi actul comunicării este abordat ca o unitate a informaţiei cu 

dimensiunea relaţională, aceasta fiind purtătoare de semnificaţii, în funcţie de situaţie şi de relaţia 

dintre actorii comunicării (ex. o informaţie verbală imperativă: „citeşte!; vorbeşte!; spune!” poate 

fi poruncă, provocare, îndemn, sugestie, ordin sau sfat). 

 La clasă, profesorul trebuie să rezolve cu elevii săi nişte exerciţii de gramatică. Aceştia 

trebuie să fie îndrumaţi cum să rezolve exerciţiile într-un mod cât mai benefic pentru ca ei să le 

înţeleagă şi să ofere un răspuns dorit de profesor. Profesorul trebuie să ofere elevilor săi cât mai 

multe explicaţii şi săutilizeze un limbaj cât mai adecvat astfel încât elevii să fie captaţi în activitate. 

„şi un nivel de pregătire diferit. Putem aprecia , din acest punct de vedere, că “limbajul” în 

comunicarea didactică are undestinatar bine definit. Prin limbaj, profesorul nu numai că reprezintă 

sau înfăţişează realul, dar îi dă un sens, îl pune în valoare. 

Inclusiv noutatea şi complexitatea informatiilor si situatia concretă în care se afla subiecţii 

comunicării, dorinta, interesul si nivelul motivaţional, competenţa interlocutorilor de a interacţiona 

influenţează structurarea procesului comunicaţional. 

 Receptarea, selecţia, evaluarea şi valorificarea conţinutului, argumentelor şi/sau contra 

argumentelor, a limbajului, mijloacelor sunt impuse de factorii contextuali obiectivi/ subiectivi, 

acceptarea schimbului de mesaje are valenţe cognitive şi afective, deautovalorizare sau dezvoltare 

personală, de exprimare a Eu-lui, a Sinelui. 

 Comunicarea didactică poate fi : 
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 Intrapersonală (comunicarea intrapersonală este particulară, privată, personală şi accesibilă 

eventual doar celor mai de încredere, deoarece include un complex de probleme psihologice, trăiri 

şi nelinişti interioare, de experienţe intime care generează sau nu un minim respect de sine. 

Comunicarea intrapersonală solicită afectivitatea individului, percepţiile, motivaţiile, atitudinile, 

credintele, cunostintele ş.a.m.d.– care la un loc, formează un cadru de referinţă prin care un individ 

răspunde unui mesaj.) 

 Interpersonală ( comunicarea interpersonală – determină dezvoltarea identităţii individuale 

deoarece sinele nostru exterior devine o reflecţie a fiinţei noastre interioare, fiind definit de 

gândurile şi credintele noastre şi de răspunsurile la contextul psihologic, social şi temporal în care 

trăim). 

 Relaţia ce se stabileşte între emiţător (educator sau profesor) – receptor (elev) nuanţează şi 

mai mult modalitatea de alternare a formelor de comunicare: scrisă –orală, vizuală –auditivă, 

individuală – în grup, cea verbală cu cea nonverbală şi cu cea paraverbală.Dacă dorim să 

comunicăm cu cineva, cel mai bine e să fim accesibili pentru el şi să-i vorbim pe limba lui” 
9
 . 

Discursul didactic are un pronunţat character explicativ, deoarece prioritar el vizează învăţarea prin 

înţelegere, de unde şi întrebarea profesorului: “deci, aţi înteles?!” axată pe antrenarea potenţialităţii 

cognitive a şcolarului;  

În comunicarea didactică, etalonarea cunostintelor ia forme diferenţiateîn funcţie de 

destinatar (şcolar de o vârstă anume). 

 Astfel, într-un fel va preda un învăţător fapte, idei despre strălucita domnie a lui Ştefan cel 

Mare şi-şi va arăta talentul de bun narator, în vederea captării atenţiei colectivului de elevi – va sta 

în faţa clasei sau cel mult se va plimba numai prin faţa rândului de bănci. Le va adresa elevilor săi 

anumite întrebări legate de materialul prezentat. Aceştia vor trebui să ia parte la discuţie şi să ofere 

feedback.Pentru această activitate este nevoie ca elevii să fie captaţi în discuţie.” Succesul 

comunicării, ca proces de câştigare a atenţiei, se măsoară prin indicele de atenţie”
10

. Altă 

modalitate va alege atunci când va avea de predat la ştiinţe - proprietăţile metalelor – se va plimba 

printre rândurile de bănci, va explica şi va ajuta elevii la realizarea experienţelor prin care se 

evidenţiază însuşirile metalelor. Poziţia educatorului în clasă se schimbă în funcţie de obiectul 

predat (la ora de geografie profesorul va exemplifica anumite noţiuni noi la hartă, la matematică se 

vor folosi exerciţiile sau testele, la ora de limba engleză se foloseşte metoda conversaţiei, a 

vizionării unui film etc), de subiectul lecţiei dar şi de auditoriu. Profesorul nu trebuie doar să 

informeze, el trebuie să comunice cu elevii săi.Informaţiile sale variază ca amplitudine şi 

profunzime, în funcţie de informaţiile primite de la elevi. Acestea face dovada a ceea ce ei aşteaptă 

de la profesorul lor, aceea ce sunt dornici să afle. Astfel, profesorul este un rezonator, ca şi elevul. 

Relatia de comunicare conferă procesului de învatamânt valoarea unei intervenţii educaţionale 

complexe, bazate pe un limbaj didactic care determină în structura personalităţii şcolarului 

modificări de natură cognitivă, afectivă, atitudinală, acţională. Angajarea comunicării la nivelul 

activităţii de predare – învăţare – evaluare permite realizarea diverselor tipuri de obiective 

(operaţionale, de referinţă, generale) relevante în plan general şi special.  

Prin aceasta se demonstrează că faţă de informaţia transmisă se ia şi o altă atitudine, că 

inţelegerea poate fi facilitată şi altfel, că educatorul (profesorul) poate îmbina uşor metodele 

expozitive tradiţionale, cu cele moderne, participativ active, încurajândafirmarea învăţării prin 

dialog. Aşa cum afirmă si Bougnoux, ,,imaginii, audiovizualului şi calculatorului le-a trebuit mult 

timp pentru a pătrunde în instituţiile de învăţământ şi în programele şcolare, iar introducerea lor 

provoacă anunţuri entuziastice sau apocaliptice. Bineînţeles că nu vor distruge nici cartea, nici 

                                                           

9
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tabla, dar coexistenţa lor cu vechile instrumente de învăţare şi cultură pare ireversibilă, şi acest 

lucru anunţă forme inedite de cunoaştere, de transmitere sau de memorie.”
11

 Randamentul 

comunicării didactice nu se reduce la formularea enunţurilor sau a conţinuturilor verbale – prin 

orientările lor atitudinale, pozitive, neutre sau negative, profesorul şi elevul potenţează sau frânează 

comunicarea, sporesc sau anulează efectele conţinuturilor didactice propuse. Spre exemplu: o 

teoremă matematică, în funcţie de conduita para- şi nonverbală a profesorului poate fi percepută de 

clase paralele, sau de acceaşi clasă, în momente diferite, destul de divers; ca o provocare adresată 

imaginaţiei, ca o expresie clară a neîncrederii profesorului în puterile clasei; ca o chestiune de 

rutină; ca o propunere de tip concurenţial, ,,care pe care”; ca o pedeapsă administrativă. 

Comunicările para- şi nonverbală pregătesc terenul pentru mesajul verbal. Elevul are sentimentul 

importanţei conţinutului ce i se propune, transmis de profesor concomitent cu mesajul verbal al 

demonstraţiei, dar decodifcat mai rapid. O comunicare complexă (paraverbală, nonverbală, 

verbală), convergentă, uşurează îndeplinirea unor sarcini diferite la clasă. Spre exemplu: verbal se 

oferă o explicaţie clasei, paraverbal sunt atenţionaţi cei neatenţi, prin ridicarea tonului, şi nonverbal 

se solicită caietul unui elev pentru a verifica o informaţie oferită anterior. Aşadar, ,,mimetismul 

exprimării este completat de un mimetism comportamental. Atunci când comunicarea dintre doi 

indivizi decurge foarte bine, remarcăm faptul că persoanele au atitudini similare, posturi şi gesturi 

aflate în armonie. Schimburile lor verbale şi paraverbale sunt în armonie.”
12

 Este foarte important 

de reţinut că o dată cu mesajul noi transmitem– conştient sau inconştient – trăiri afective, stări 

emoşionale, atitudini care pot întări sau distorsiona comunicarea. Din acest motiv, profesorul – ca 

initiator al procesului de comunicare si ca lider comunicaţional – are nevoie în egală măsură si de 

competenţa cognitivă, dar şi de un stil pertinent de comportament, de expresie mimică, gestuală, 

corporală, mişcări specifice pe care va încerca să le inducă şi elevilor astfel încât aceştia să 

beneficieze de un climat socio-afectiv pozitiv, reconfortant. 

Comunicarea didactică poate fi de mai multe feluri: 

 După statutul partenerilor: comunicare verticală (are loc între persoane care au statute inegale: 

elev-profesor) şi orizontală (are loc între persoane cu statute egale: elev-elev). 

 După codul folosit: comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală. 

 După finalitatea actului de comunicare: comunicarea accidentală, subiectivă şi instrumentală. 

În cazul comunicării verbale, informaţia este codificată şi transmisă prin cuvânt şi prin tot 

ceea ce ţine deacesta sub aspect fonetic, lexical, morfosintactic. Este specific umană. Are două 

forme: orală şi scrisă, fiind cea mai studiată formă a comunicării umane. 

Comunicarea paraverbală se caracterizează prin codificarea informaţiei şi transmiterea 

acesteia prin elemente prozodice şi vocale ce însoţesc ccuvântul şi vorbirea în general şi care au 

semnificaţii communicative aparte. În această categorie se înscriu: caracteristicile vocii, 

particularităţile de pronunţie, intensitatea rostirii, ritmul şi debitul vorbirii, intonaţia, pauza. Nu 

poate fiinţa, ca formă, decât concomitent cu exprimarea verbală. Din perspective conţinutului însă, 

ele se pot separa radical. 

Comunicarea nonverbală se caracterizează prin codificarea informaţiei şi transmiterea 

acesteia printr-o diversitate de semne legate direct de postura, mişscarea, gesturile, mimica, 

înfăţişarea partenerilor. Acest tip de comunicare înlesneşte, facilitează exprimarea verbală. 

Se bazează deopotrivă pe elemente înnăscute dar şi învăţate. Dimensiunea nonverbală a 

comportamentului este puternic implicată în construirea condiţiilor interacţiunii, în cazul structurării 

interacţiunii, al influenţării conţinuturilor, de cunoaştere a partenerilor. Trebuie de menţionat faptul 

că într-o comunicare cu dominanţă verbală, cum este cea dintre elev şi profesor, comunicarea 

                                                           

11
 Bougnoux, Daniel, op.cit., p. 21. 

12
 Abric, Jean-Claude, op. cit., p. 240. 
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paraverbală şi cea nonverbal nu se adaugă verbalului, ci formează un întreg structurat, complex şi 

convergent. În mod paradoxal, în limbajul gesturilor, discursul ţine mai puţin de corpul ,,vorbitor”, 

perceput prin semne, cât, mai ales, de conştiinţa receptoare şi întemeietoare de semnificaţie. În ceea 

ce priveşte funcţiile comunicării nonverbale, am putea sugera că aluziile nonverbale pot fi 

complementare mesajului verbal, reglatoare ale codului verbal, substitutive ale părţilor sau ale 

întregului mesaj verbal şi întăritoare pentru ceea ce se spune. Comunicarea nonverbală se realizează 

prin mai multe canale: 

 Paralimbaj (înălţime, ton, volum, tărie); 

 Mişcarea corpului: 

o emblemele – mişcări ce se traduc direct în cuvinte, depildă, semnul mâinii de alua 

loc; 

o ilustratorii – a arăta cu mâna direcţia, mărimea; 

o regulatorii – a te pregăti să asculţi ridicând ochii, „ciulind” urechile; 

o expozitorii – a roşi de ruşine; 

o adaptatorii – complexe nonverbale relaţionale: a strânge mâna, a saluta; 

 Atractivitatea 

 Atingerea (funcţional – profesională, social – politicoasă, călduros – prietenoasă). 

Comunicarea accidentală are ca scop transmiterea întâmplătoare de informaţii ce nu sunt 

vizate expres de emiţător (profesor, educator sau învăţător) şi care, cu atât mai puţin sunt destinate 

procesului de învăţare dezvoltat de receptor. Exemplu: constatarea lipsei cretei şi a buretelui îi 

prilejuieşte profesorului o paranteză prin care îl blamează pe elevul de serviciu. După intervenţia 

profesorului, elevul nu ajunge să înţeleagă mai bine disciplina X. 

 Comunicarea subiectivă exprimă direct (verbal, nonverbal şi paraverbal) starea afectivă a 

locutorului, din necesitatea descărcării şi reechilibrării, în urma acumulării unei tensiuni psihice 

(pozitive sau negative). Exemplu: exclamaţia surpriză la un răspuns deosebit ,,Bravo, copile!”; 

copilul care face bucăţi creta în timpul răspunsului oral. 

 Comunicarea instrumentală se caracterizează pe focalizarea intenţionată şi vădită pe un 

scop precis, comunicat mai mult sau mai puţin partenerilor. Urmărirea atingerii lui prin obţinerea 

unui anumit efect în comportamentul receptorului este o alta caracteristică a comunicării 

instrumentale. 

Emiţătorul are capacitatea de a-şi modifica expunerea/comportamentul, în funcţie de reacţia 

partenerilor, pentru a-şi atinge obiectivul. 

Comunicarea didactică se pretează la ritualizare -mişcări de instruire specifice (ridicarea în 

picioare, răspunsul doar la consemn, când profesorul vorbeşte să nu fie întrerupt);Combinarea 

variată şi convergentă a mesajelor verbale, para – şi nonverbale, poate reprezenta, nu de puţine ori, 

un spor de claritate, şi prin aceasta, economie de timp. De exemplu, în explicarea noţiunii de 

dreptunghi, profesorul arată elevilor un dreptunghi. 

Predarea sau învăţarea unor noţiuni la clasă de bazează pe dialog şi discuţii. În acest process 

didactic sunt implicaţi doi membri: un emiţător şi un receptor. Emiţătorul, adică profesorul este cel 

care dirijează comunicarea. Vom vorbi de o comunicare didactică eficientă a profesorului cu elevii 

săi atunci cândcele două personalităţi se implică total, îşi exprimă deschis ideile, emoţiile, 

experienţele şi sunt mereu dispuşi să-şi modifice atitudinea pentru a coopera cu celălalt în atingerea 

unui scop comun. Inidentificarea modalităţilor de optimizare a comunicării didactice, este necesar 

să avem în vedere atât personalitatea profesorului, cât şi pe cea a elevului şi, nu în ultimul rând, 

totalitatea componentelor actului comunicaţional. În acest sens este foarte important ca elevilor să le 

fie prezentate şi exersate variate modalităţi de comunicare. Este important ca elevii să 

conştientizeze existenţa unor posibile obstacole ce pot interveni în actul comunicării astfel încât să 

fie capabili să le depăşească utilizând diferite căi de ameliorare, îmbunătăţire a comunicării. 
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Profesorul poate fi atât emiţător, cât şi receptor. Are un rol activ în comunicarea conşinuturilor 

ştiintifice. 

El filtrează informaţiile accesibilizându-le, organizându-le, selectându-le si mai ales 

personalizându-le în funcţie de destinatar (receptor) şi de cadrul în care se transmit. Evident se 

ghidează inclusiv dupa programă şi manual. 

Receptorul, adică elevul (grupul de elevi) este cel căruia îi este adresat mesajul comunicării 

şi totăodată este cel care oferă feedback profesorului. Elevul sau grupul de elevi receptează mesajul 

şi îl decodifică. Mesajul, un alt element al comunicării didactice care estetransmis de profesor 

trebuie să fie cât mai accesibil elevilor. Decodarea presupune descifrarea sensului mesajului 

primit.Feed-back-ul este o informaţie trimisă înapoi la sursă. În funcţie de feed-back, avem mai 

multe tipuri de comunicare didactică: 

 Comunicare cu feed-back evaluativ ( pozitiv – care motivează; negativ – când urmăreşte un rol 

corector). 

 Comunicare cu feed-back nonevaluativ (accentul este pus pe faptul că nu se fac referiri la 

propriile noastre judecăţi şi idei în legătură cu problema în cauză). 

Feed-back-ul nonevaluativ poate fi de mai multe feluri: 

 Feed-back de sondare presupune să cerem persoanei din faţa noastră informaţii pentru 

completarea problemei (Exemplu: dacă un elev a luat o notă mică la un examen şi ne spune „sunt 

supărat – toţi prietenii mei au luat note mai mari ca mine”, conform acestui tip de feed-back 

profesorul va avea ocazia să îi răspundă „şi de ce te supără această situaţie?”. Astfel, îi dăm 

persoanei în cauză ocazia de a identifica motivaţia reală asupra problemei care îl frământă. 

 Feed-back de înţelegere presupune să încercăm să distingem adevărata semnificaţie a celor spuse 

de către cealaltă parte. Aceasta se poate face prin parafrazare. Parafrazarea ne arată modul în care 

avem grijă de interlocutorii noştri şi de problemele lor. 

 Feed-back suportiv presupune că problema pe care cealaltă persoană o consideră importantă şi 

semnificativă este considerată şi de către ascultător ca fiind importantă şi semnificativă. Feed-back-

ul suportiv este dificil deoarece trebuie să fim capabili să reducem intensitatea sentimentelor altor 

persoane lăsându-le să cunoască faptul că le considerăm probleme reale şi serioase. Comentarii de 

tipul: ,,nu trebuie să te îngrijorezi din cauza asta” sau „asta e tot ce te supără?” sunt evident 

nesuportive. Putem mai degrabă să încercăm o abordare de tipul: ,,sunt sigur că vei găsi o cale de a 

rezolva problema” sau „văd că eşti îngrijorat; nu te învinovăţesc pentru supărarea ta”
13

 

Canalul de comunicare este calea care permite difuzarea mesajului definind totalitatea 

posibilităţilor de comunicare. Contextul comunicării reprezintă cadrul fizic şi psihopedagogic în 

care comunicarea se produce. Comunicarea are o menire importantă atât în reglarea emisiei 

informaţiilor, cât şi a atitudinilor de predare. Dacă educatorul (profesorul) face mereu apel la 

conexiunea inversă, atunci el constată, analizează şi îşi va adapta stilul de predare, va armoniza 

aspectul informativ şi educativ 
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DEMERS DIDACTIC INTERDISCIPLINAR – CĂLĂTORIE ÎN 

LITERATURĂ PRIN ISTORIE 

 

prof. Adriana Marciuc 

Şcoala Gimnazială Milişăuţi 
 

Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative 

necesare elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a 

procesului permanent de învăţare.Predarea cu caracter interdisciplinar punctează simultan aspecte 

multiple ale dezvoltării elevului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică.  

Cel mai important avantaj al aspectului interdiciplinar în învăţare este acela că învăţarea va 

fi durabilă şi cu sens, deoarece se vor crea interacţiuni permanente între discipline, iar competenţele 

formate se vor forma în raport cu nevoile personale, sociale şi profesionale. Întrucât literatura 

română abordează diverse tematici şi problematici ale societăţii, demersul interdisciplinar la această 

ora este posibil şi totodată productiv. Voi prezenta în cele ce urmează un scenariu didactic la o 

lecţie de limba şi literatura română, la clasa a XII-a, cu titlul „Limbajul de lemn în timpul 

comunismului”, din cadrul unităţii de învăţare Literatura aservităideologiei comuniste. Consider că 

această lecţie necesită un demers interdiscipinar, deoarece conţinuturi de la disciplina Istoria 

României sunt necesare pentru înţelegerea textului literar. 

Pentru abordarea problematicii enunţate de unitatea de învăţare şi de titlul lecţiei, am ales ca 

text-suport poezia Gramatică de Ana Blandiana (Anexa 1), deoarece mesajul poeziei este corelat cu 

expresia „limbaj de lemn” specifică perioadei comuniste. Tipul lecţiei este de receptare a textului 

literar, iar timpul acordat este de 50 de minute.  

Obiectivele lecţiei sunt strâns legate de competenţele specifice şi implicit de competenţele 

generale. Astfel, am ales următoarele competenţe specifice pe care am de gând să le urmăreasc în 

construirea obiectivelor: 1.1 Aplicarea achiziţiilor lingvistice în receptarea mesajelor orale şi scrise, 

cu explicarea rolului acestora în reliefarea mesajului; 2.1 Adecvarea strategiilor de lectură la 

specificul textelor literare studiate în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate; 2.3 

compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici literari; 

3.1 Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 4.2 

Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii. Derivate 

din aceste competenţe, obiectivele lecţiei sunt: O1-Să identifice teme, viziuni, mesaje poetice în 

textul studiat; O2-Să citească expresiv textul propus; O3-Să aplice concepte operaţionale pentru 

interpretarea textului; O4-Să-şi expună propriul punct de vedere cu privire la impactul ideologiei 

comuniste asupra literaturii; O5-Să argumenteze afirmaţii în legatură cu textul studiat; O6-Să 

compare propria sa părere cu cea a colegului sau a profesorului, identificând asemănări şi deosebiri;  

O7-Să participe cu interes la activitatea didactică. 

După momentul organizatoric, voi trece la momentul de captare a atenţiei. Acest moment 

constă în audierea poeziei Gramatică recitată. Elevii vor fi solicitaţi să-şi exprime primele impresii 

în urma audierii poeziei. Aici se va folosi metoda conversaţiei şi, ca activităţi de învăţare, se va 

utiliza exprimarea şi argumentarea opiniei. 

Următoarele etape, verificarea temei şi actualizarea cunoştinţelor ancoră, se vor realiza 

tot cu ajutorul conversaţiei ca metodă, iar ca modalitate de organizare a activităţii, se va apela la 

organizarea frontală. Verificarea şi actualizarea cunoştinţelor anterioare se referă atât la informaţii 

de ordin literar, cât şi istoric. Conversaţia se va realiza mai întâi prin intermediul unor întrebări 

închise care să le permită elevilor să se antreneze pentru răspunsuri mai dificile, complexe. De 

exemplu, profesorul pune întrebări de genul: „Ştiaţi că în perioada comunistă a existat o cenzură?”, 

iar apoi continuă cu întrebări deschise, de exemplu „Cum puteţi explica fenomenul de cenzură?”, 
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„Ce părere aveţi despre această cenzură?”. Această conversaţie are şi rolul „spargerii  gheţii” şi 

stârnirii interesului elevilor cu privire la legătura istoriei comunismului cu creaţia literară. 

În următorul moment profesorul va anunţa titlul lecţiei şi al temei de discuţie care se va 

nota pe tablă şi în caietele elevilor, urmând apoi enunţarea pe scurt a obiectivelor. 

Etapa dirijării învăţării ocupă un procent de aproximativ 30 % din timpul acordat lecţiei. 

În cadrul acesteia se va folosi ca modalitate de organizare a învăţării, activitatea frontală, 

individuală şi activitatea perechi. Ca metode voi folosi conversaţia, lectura individuală/ expresivă/ 

explicativă, dialogul de orientare, dezbaterea, tehnica „Gândiţi – lucraţi în perechi – comunicaţi”, 

jurnalul de lectură, cadranele. Resursele materiale utilizate la această etapă sunt: fişe de lucru, fişe 

cu textul-suport, flip-chart.  

 Prima activitate a acestei etape este lectura expresivă a textului suport, Gramatică de Ana 

Blandiana (Anexa 1). Un elev va fi solicitat să realizeze lectura expresivă a poemului. Urmează re-

lectura textului de către elevi, individual, după care completarea jurnalului de lectură în perechi. 

Fiecare pereche are de completat câte două rubrici referitoare la mesajul textului literar şi referitoare 

la impactul cenzurei asupra poetei. (Anexa 2). Confruntarea răspunsurilor se va face prin dialogul 

de orientare, elevii vor discuta între ei, punând diferite întrebări referitoare la text şi contextul 

apariţiei acestuia şi vor cere explicaţii, acolo unde nu sunt de acord cu răspunsurile colegilor.  

Profesorul intervine acolo unde este nevoie de corectare şi acolo unde elevii nu reuşesc să identifice 

semnificaţiile poeziei.  

Următoarea activitatea de învăţare constă într-o dezbatere cu subiectul următor: „Credeţi că 

dacă regimul comunist nu ar fi impus scriitorilor anumite teme şi dacă nu ar fi interzis altele, astăzi 

literatura noastră ar fi fost mai bogată?”.Problema propusă va împărţi clasa în două tabere, unii 

răspunzând afirmativ, alţii negativ, susţinând rolul deosebit al comunismului în literatură. Astfel, 

profesorul va conduce dezbaterea între cele două tabere, cerând argumente, motive pentru 

susţinerea părerii. În final, se va enunţa o concluzie. 

Etapa de obţinere a performanţei constă în realizarea individuală a unor cadrane. Se 

foloseşte metoda cadranelor (Anexa 3) care verifică înţelegerea textului. Ca resurse materiale se 

folosesc fişele de lucru, apoi flip-chartul unde profesorul va completa cadranele cu cele mai bune 

răspunsuri ale elevilor. 

Etapa obţinerii feed-back-ului constă în redactarea unui eseu de maxim 10 rânduri în care 

elevii trebuie să argumenteze ideea referitoare la impactul istoriei asupra literaturii. Metoda utilizată 

este eseul de 5 minute, iar modalitatea de organizare a învăţării este individuală. 

Pentru asigurarea retenţiei şi a transferului, elevii vor avea ca temă de realizat un proiect 

pe echipe în care să prezinte ideile şi mesajul altor trei texte poetice scrise sub influenţa ideologiei 

comuniste. Profesorul va oferi o bibliografie şi indicaţii referitoare la acest proiect.  

Etapa finală, aprecierea şi notarea elevilor, constră în evaluarea activităţii, sugestii pentru 

viitoarele lecţii de acest gen şi notarea în catalogul de notare ritmică a elevilor care s-au remarcat 

prin răspunsurile lor. 

 

În continuare, am expus anexele: 
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Anexa 1 

GRAMATICĂ 

de Ana Blandiana 
 

De ce să jignim lemnul? 

Oricât de mort, el încă mai păstrează 

Structurile vieţii, canalele sevei, 

Fibrele melodioase ca nişte valuri 

Ale unor de mult încheiate-oscilări. 

De ce să jignim lemnul? 

Prin el au trecut înainte de-a izbucni 

Ideile frunzelor, culorile florilor, 

Cromozomii geniali şi ambigui 

Navigând în seminţe. 

De ce să jignim lemnul 

Numind cu faptura lui dulce 

Această hecatombă 

De vorbe ucise 

Şi lăsate să putrezească 

În creierul nostru, 

Acest wax museum al sintaxei 

Şi morfologiei 

În care adevaruri împăiate 

Sunt aşezate în poziţie de drepţi 

Şi făcute să umble 

Un pas înainte, doi înapoi? 
 

Anexa 2  

Completaţi jurnalul de lectură „Lumea mea – Lumea textului” cu propriile voastre 

comentarii referitoare la fragmentele de text date. Încercaţi să vă referiţi atât la textul literar, cât şi 

la contextul istorico-social în care a apărut. 
 

Lumea textului 

(fragmente) 

Lumea mea 

(comentariile mele) 

De ce să jignim lemnul?  

 

 

 

 

 

De vorbe ucise 

Şi lăsate să putrezească 
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Un pas înainte, doi înapoi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

În care adevaruri împăiate 

Sunt aşezate în poziţie de drepţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 

Completează cadranele cu informaţiile acumulate la activitatea de astăzi: 

 

         Ideile textului poetic         Sentimentele transmise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legături între conţinut şi experienţa de viaţă         Mesajul care reiese din poezie 
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LIMBILE STRÃINE ȊN PAS CU E-TRENDUL 

 

prof. Ancuţa Norocel 

Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Suceava 

 

 

Ca instructori în procesul de instruire, decshiderea spre şcoala viitorului este condiţie 

sinequanon, iar acceptul procesului de dezvoltare continuã ne asigurã supravieţuirea într-o lume a 

schimbãrilor. Ȋnglobarea mijloacelor multimedia a devenit ceva frecvent în procesul de 

predare/învãţare şi asta nu înseamnã neapãrat „tehnologizarea” acestuia. E-Learning trebuie asociat 

unor noţiuni precum  evoluţie, extindere, dezvoltare, creştere. e-Learning-ul nu este considerat ca 

obiectiv în sine, ci mai degrabă o modalitate de a face sistemul de educaţie şi de instruire mai 

eficace, mai universal. Ca motor puternic al societăţii bazată pe cunoaştere, sistemul e-Learning are  

capacitatea de a transforma educaţia, generând iniţiative majore, necesare în identificarea de noi 

abilităţi şi comportamente. 

E-learning şi şcoala viitorului  

Manualul de limbã strãinã atrecut demult în categoria mijloacelor uşor plictisitoare în cazul 

predãrii limbilor strãine. Ȋn ultimii ani pãmântul parcã se mişcã ameţitor de repede având în vedere 

viteza cu care elevii îşi schimbã pespectivele şi interesele, rãmânând educatorii cei care trebuie sã 

gãseascã metode cât mai captivante şi cât mai ştiinţifico-fantastice la orele de curs. De aceea, atât 

dascãlii cât şi copiiii au ajuns la o nevoie mutuã de a valorifica resursele gãsite în mediul online, din 

ce în ce mai variate.  

Ca şi participanţi la procesul instructiv-educativ trebuie sã fim în pas cu noile apariţii 

tehnologice ce ne pot facilita şi transforma munca. Programele de învãţare a limbilor strãine asistate 

de calculator pun la dispoziţie materiale audio, video, cu grafice şi texte ce le permit cursanţilor sã 

intre în contact cu limba ţintã şi cultura studiate. Din moment ce studierea unei  limbi strãine se 

realizeazã în mod artificial-într-o clasã dominatã de profesor, în contexte de-contextualizate în ţãri 

non-native-învãţarea limbii strãine prin intermediul internetului şi a mijloacelor multimedia este o 

muncã dificilã.  

Internetul ne poate ajuta sã comunicãm cu vorbitori nativi prin intermediul întâlnirilor online 

şi a emailurilor. Cursanţii sunt expuşi unui ambient contextualizat şi îşi pot cimenta competenţele 

comunicative, se pot  familiariza cu diferite culturi şiîşi pot îmbunãtãţi abilitãţile de receptare a 

mesajului scris şi oral, de producţie oralã şi scrisã. Specialiştii susţin cã în mediul virtual starea de 

anxientate este redusã, iar rãspunsurile sunt transferate rapid, iar elevii devin mai încrezãtori în ei 

înşişi. Acurateţea şi fluenţa sunt abilitãţi care se dezvoltã de asemenea cu uşurinţã prin intermediul 

internetului, iar metodele şi materialele de învãţare cât şi profunzimea studiului, rãmân la 

latitudinea celor care învaţã. 

Jocurile online şi blogurile 

Printre metodele eficiente de predare ale limbilor strãine se numãrã jocurile online şi 

blogurile. Acestea devin metode interesante şi captivante şi vizeazã direct însuşirea cu uşurinţãa 

vocabularului şi exersarea pronunţiei. Prin utilizarea blogurilor, studenţii sunt incurajaţi sã creeze 

comunitãţi şi sã uploadeze articole de interes, oferind noi perspective asupra diverselor subiecte 

abordate în clasã. Totodatã apare efectul motivaţional, moment în care cei implicaţi realizeazã cã 

vocea lor are ecou în pãrţi distante din întreaga lume. 

Cursurile la distanţã 

S-a mers şi mai departe şi s-au pus la dispoziţie  cursuri la distanţã care se pot realiza prin 

intermediul internetului, mijloacelor multimedia, CD-urilor etc. S-a constatat cã este costisitor şi 

chiar se pierde foarte mult timp în încercarea de a studia o nouã limbã, prin urmare procesul de e-

learning poate reduce cheltuielile şi timpul necesare studierii unei noi limbi strãine. Lecţiile sunt 



218 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

pregãtite de diferiţi profesori , din zone diferite, sunt alcãtuite clase virtuale în care studenţii pot 

susţine simulãri, teste şi chiar pot interacţiona cu alţi colegi. Cele mai notabile avantaje ale acestei 

metode sunt flexibilitatea, convenienţa şi posibilitatea de a lucra în ritm propriu. Cursanţii 

reprezintã piesa centralã a întregului proces, care pot deveni dependenţi doar de ei înşişi şi îşi pot 

alege singuri ce vor sã facã.  

Si totusi, se poate invata online? 
Este una din dilemele care îngrijoreazã cu precãdere când vine vorba de a fi autodidacţi în 

utilizarea internetului în scop educativ. Putem noi ca şi fiinţe umane sã înmagazinãm informaţia şi 

sãdeprindem  noi abilitãţi prin studiu virtual? Ca şi indivizi, nu rãspundem toţi la aceeaşi stimuli-

unii învãţãm vizual, alţii prin repetiţii sau scris, unii preferã sã înveţe singuri, în timp ce alţii vor sã 

fie ghidaţi mereu; unii sunt extrovertiţi şi se simt în largul lor în faţa unui public, iar altora le rezultã 

înfricoşãtor sã comunice deschis în faţa tuturor. Prin folosirea diferitelor mijloacelor, e-learning 

rãspunde tuturor acestor nevoi. Oferã conţinut audio-vizual sau testãri interactive care pot fi mai 

atractive pentru adolescenţi, sau faciliteazã comunicarea prin email, forumuri sau chat, pentru a le 

oferi libertatea de comunicare şi introvertiţilor.  

Dezavantaje  

Cum nici un lucru existent este fãrã de cusur, nu se poate nega faptul cã apar şi neajunsuri în 

cazul procesului de e-learning. Cu toate cã acest proces oferã flexibilitate şi posibilitatea de a accesa 

o lecţie într-un mod total benevol, se poate ajunge la un sentiment de izolare, acest lucru survenind 

din prisma faptului cã învãţarea în mediul virtual reprezintã un act solo în mare mãsurã, dând 

senzaţia cã suntem complet singuri. Lipsa contactului faţã-în-faţã cu profesorul sãu cu colegii duce 

de altfel la diminuarea relaţiilor sociale. Totodatã, utilizarea mijloacelor tehnologice presupune 

cunostinţe de manevrare a acestora, ceea ce poate lipsi atât la elevi cât şi la profesori. Diferenţele 

lingvistice sau culturale sunt un alt impediment în transmiterea şi receptarea cu succes  a mesajelor. 

Nu în ultimul rând, se pot menţiona şi efecte negative asupra sãnãtãţii din cauza utilizãri excesive a 

calculatorului.  

Concluzii  

E-learning-ul este aici şi va rãmâne. Viteza de conexiune la internet este în continuã creştere 

şi odatã cu aceasta apar tot mai multe metode de învãţare multimedia. Ȋmbunãtãţirea reţelelor de 

telefonie mobilã a rezultat în dezvoltarea a cât mai multor aplicaţii ce se gãsesc pe telefoanele 

inteligente şi pe alte dispozitive portabile. Reţelele de socializare împreunã cu noile tehnologii 

transformã în mod constant procesul de predare-învãţare. Prin urmare, orice gadget poate deveni o 

unealtã perfectã de instruire/studiu, la orice orã, indiferent de cadru. Eliminarea limitelor de timp şi 

spaţiu devine un punct forte în susţinerea şcolii viitorului . 
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STUDIU PRIVIND BIBLIOTECA ŞCOLARĂ AFLATĂ LA GRANIŢA 

DINTRE LECTURA TRADIŢIONALĂ ŞI CEA VIRTUALĂ 

 

profesor Amalia Popescu 

Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu” Suceava 

 

Bibliotecile şcolare trebuie să devină surse de informare permanentă la zi, prezenţe active în 

viaţa şi lumea elevilor, iar cei care răspund de activitatea lor, respectiv bibliotecarii şcolari şi 

cadrele didactice, trebuie să aibă în vedere găsirea unor forme noi şi metode de muncă şi lucru cu 

cartea, care să corespundă cât mai bine procesului de modernizare a învăţământului. Această 

modernizare vine în întâmpinarea ideii că elevul trebuie să fie pregătit bine şi din timp pentru viitor 

şi că el trebuie să devină totodată cât mai receptiv la nou, capabil să studieze şi să se integreze într-o 

societate aflată într-o continuă schimbare. Biblioteca reprezintă unul dintre spaţiile cele mai 

importante dintr-o instituţie şcolară, întrucât ea contribuie la apropierea tinerilor de lectură şi 

sprijină corpul profesoral în reuşita actului educaţional. Activitatea bibliotecarului şcolar nu poate fi 

concepută în afara ansamblului activităţilor educative specifice şcolii. Biblioteca şcolară reprezintă 

pentru şcoală o carte de vizită. Ca parte integrantă a sistemului informaţional naţional, biblioteca 

şcolară este o colecţie de documente (cărţi, reviste, ziare, materiale audio-vizuale şi alte suporturi 

informaţionale) cu caracter enciclopedic, adecvat nivelului şi profilului unităţii de învăţământ în 

care funcţionează biblioteca şcolară.  

Educaţia reprezintă un proces de mare complexitate, care nu va înceta să ofere un orizont 

nelimitat de studii şi cunoaştere tuturor celor interesaţi. Învăţarea centrată pe elev nu trebuie să 

constituie un slogan, ci o implicare dinamică şi profundă în microcosmosul complex al celui educat. 

Educaţia a depăşit rigiditatea clasică a paradigmelor unei pedagogii instituţionalizate, evoluând într-

un univers real şi dinamic. Nu putem desfăşura o instrucţie eficace, gravitând pe lângă subiecţii pe 

care îi formăm, ci navigând în oceanul cunoaşterii împreună, într-un sistem închegat, receptiv şi 

ancorat într-o realitate în continuă schimbare. 

Societatea contemporană se caracterizează printr-o dezvoltare foarte rapidă a tehnicii, care 

determină un nou tip de cunoaştere, virtuală, în detrimentul cunoaşterii prin descoperire, prin 

sentimente şi prin contact direct cu lumea înconjurătoare. Ofensiva noilor tehnologii 

comunicaţionale determină transformări importante şi la nivelul lecturii. Internetul captează din ce 

în ce mai mult preocupare tinerilor atât prin reţelele de socializare, cât şi prin mulţimea 

informaţiilor, din toate domeniile, pe care le transmite. În acest context, cartea, de orice tip ar fi ea, 

îşi găseşte cu dificultate cititorul. Lectura contemporană are alte caracteristici psihologice decât în 

secolul XX, nu mai reprezintă un mod de receptare în sensul tradiţional al sintagmei. Profilul 

cititorului s-a schimbat şi credem că şcoala nu se poate opune acestui fenomen. 

Având în vedere aceste premise, am realizat un studiu cu scopul de a afla locul bibliotecii 

şcolare în informarea şi formarea elevilor. 

1. Obiectivele studiului 

Obiectivul principal l-a constituit cunoaşterea interesului elevilor pentru lectură şi 

importanţa acordată bibliotecii în pregătirea şcolară, formarea culturii generale şi de specialitate. 

Obiectivele suport au urmărit: 

 monitorizarea elevilor care frecventează biblioteca 

 satisfacţii şi insatisfacţii privind oferta de carte a bibliotecii noastre precum şi condiţiile oferite 

 atractivitatea activităţii desfăşurate de bibliotecar 

 comunicarea dintre bibliotecar şi elevi, bibliotecar şi profesorii de limba şi literatura română, 

bibliotecar şi profesorii diriginţi 

 motivaţii pentru frecventarea altor biblioteci 
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 elaborarea unui plan remedial privind ameliorarea situaţiei existente 

2. Ipotezele cercetării 

• Cel puţin jumătate dintre elevii  liceului nostru au fişe la biblioteca şcolii 

• Minimum o treime frecventează periodic biblioteca 

• Cei care frecventează biblioteca sunt determinaţi de profesorii de la clasă care predau 

obiecte de cultura generală sau care predau obiecte pentru susţinerea examenelor naţionale 

• Elevii din clasa a XII-a şi-au intensificat activitatea la bibliotecă, datorită examenului de 

bacalaureat 

• elevii preferă biblioteca virtuală 

3. Tehnici de recoltare a datelor 

Principalul instrument de investigaţie l-a constituit chestionarul, care a permis culegerea 

unor date cât mai concrete şi exacte.  

Ca metodă de administrare a chestionarului am optat pentru interviul faţă în faţă, care 

prezintă avantajele explicaţiilor necesare, controlul asupra eşantionului şi un procentaj scăzut de 

nonrăspunsuri; desigur, există şi dezavantajul unor inhibiţii, reţineri, temeri ale subiecţilor faţă de 

marketer (în cazul de faţă, profesorul care a aplicat chestionarul). 

Alcătuirea chestionarului a presupus parcurgerea unor paşi caracteristici: realizarea unor 

precizări preliminare, stabilirea conţinutului întrebărilor, formularea întrebărilor, a variantelor de 

răspuns, înlănţuirea întrebărilor, definitivarea aspectului chestionarului, testarea  şi definitivarea 

chestionarului. Întrebările introductive socio-demografice au fost eliminate, întrucât deţinem 

informaţii din cataloagele şcolare, registrele matricole, caietele diriginţilor şi alte documente 

şcolare. Am utilizat un vocabular accesibil, asigurându-ne de înţelegerea sensurilor cuvintelor şi 

evitarea confuziilor. Am încercat să evităm, pe cât posibil, formularea unor întrebări care să 

sugereze răspunsurile.  

În formularea variantelor de răspuns s-a avut în vedere două tipuri de întrebări: 

• complet structurale, cu răspunsuri închise sau cu alegere multiplă; 

• nestructurale, cu răspunsuri deschise. 

Înlănţuirea întrebărilor a avut în vedere conceperea chestionarului ca un flux de întrebări 

logice, urmărind atât obţinerea cooperării respondentului, dar şi menţinerea interesului pe tot 

parcursul chestionarului. Eşantionarea a vizat sondarea unui grup ţintă, reprezentativ, din cadrul 

populaţiei noastre şcolare-67 elevi din clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, din care: 

• profil tehnic  - 35, profil teoretic - 32 (real - 17, uman - 15); 

• vârste între 16-19 ani; 

• medii de provenienţă - urban şi rural; 

• medii familiale - diverse; 

• nivele diferite de pregătire. 

Nu am cuprins în eşantion elevi din clasa a IX-a, întrucât, fiind la început de ciclu, aceştia 

sunt mai puţin familiarizaţi cu biblioteca noastră. 

Dragi elevi, 

Realizăm un studiu despre satisfacţiie şi insatisfacţiile voastre privind serviciile oferite de 

biblioteca unităţii noastre de învăţământ. În speranţa că ne veţi sprijini în  optimizarea ofertei de 

carte şi a condiţiilor de acces la lectură, vă rugăm să ne răspundeţi cât mai sincer la câteva întrebări. 

1. Aveţi fişă la biblioteca şcolii? 

DA 

NU 

2. Care este frecvenţa solicitării fondului de carte la biblioteca noastră? 

Deseori 

Rareori 

Deloc 
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3. Fondul de carte existent corespunde cerinţelor dvs.? 

În totalitate 

În mare măsură 

În mică măsură 

Deloc 

Nu este cazul 

4. Sunteţi satisfăcuţi de serviciile oferite? 

 

 

 

 

5.  Care este modalitatea preferată pentru a utiliza biblioteca? 

Sala de lectură 

Împrumut la domiciliu 

Accesarea bibliotecii virtuale 

6. Utilizaţi biblioteca virtuală? 

Da 

Nu 

7. Ce propuneri aveţi pentru optimizarea activităţii bibliotecii? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Obişnuiţi să frecventaţi şi alte biblioteci? 

Da 

Nu 

9. Dacă da, din ce motive? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Ce tip de carte preferaţi? 

beletristică; 

lucrări de specialitate. 

11. Preferaţi informaţiile de pe INTERNET în locul bibliotecii? 

Da   Nu 
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USEFUL STRATEGIES IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR 

 

prof. Carmen Ioana Popovici 

Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu’’ Dumbrăveni 

 
What is grammar and why should we teach it? is an interesting question which deserves a 

straight answer. Grammar shows the way words of a particular language are used in order to convey 

messages. Each foreign speaker uses grammar and implicitly its rules. Teaching grammar involves 

good vocabulary knowledge, pronunciation rules, word formation, spelling as well as sentence 

structure. 

Grammar should be taught in two ways: deductively (students are provided a grammatical 

set of rules illustrated through examples) or inductively (learners are given the rule in use, practice 

it and draw conclusions on it). Induction moves from particular to general while deduction works 

with the application of rule in various contexts. Even if the inductive method familiarizes students 

with independent activities, helps them observe certain rules and generalize (the pupils reach 

definitions on their own, grasp their meaning and then apply them to new situations), it still should 

be followed by deductive stage because a rule is always practiced in different life situations.  

Teaching  grammatical structures involves:  

 providing the structure with the proper intonation, stress and rhythm, its repetition if necessary; 

 directing students to become aware of the taught structure and generalization by the help of the 

teacher’s guiding questions; 

 practice the taught structure in various contexts (after the students understand and memorize the 

grammatical structure, they use it on their own); 

A common way of teaching English grammar is using the grammar-translation method. This 

method is a traditional one based on the acquisition process of speaking a foreign language. As far 

as this method is concerned, the learning of vocabulary and grammatical rules are accomplished by 

means of translation. It focuses not only on the mere analysis of language and the critical survey but 

also on the quantitative acquisition of information. It is characterized by: 

 teacher’s model of reading the text; 

 students’ reading a paragraph or two per pupil with the teacher carefully correcting each 

mispronunciation; 

 writing down on the blackboard and in their notebooks the new words so as to memorize them 

easily; 

 deductive presentation of grammatical structures ( i.e. the rule is explained, exemplified and 

practiced); 

  translation of the text into students’ mother tongue; 

 asking and answering comprehensive questions in order to facilitate  students’  understanding; 



223 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

 re-telling the text; 

  homework (a written summary of the read text, a literary essay, or the written translation of the 

prior text).  

It is a teaching procedure able to facilitate teaching vocabulary and grammar through 

literature, familiarizes students with world culture and develops their critical thinking. It was mainly 

used until 1950s and paid great importance to reading and writing. When teachers teach grammar, 

they automatically become a reliable resource, a skilful organizer, a manager of the designed 

activities and also a counselor in the error correction process. If a few years ago, teachers preferred 

introducing grammatical structures deductively stating its name, form, usage, exceptions illustrated 

through concrete examples, nowadays they changed their minds and do it inductively. They start 

from examples and then reach the rules. Anyway, we must not forget that our grammatical 

presentation must be brief, clear, efficient, and encourage language production. The practice stage 

should be based on drills, especially written exercises used in a controlled manner, done either 

orally or in writing (e.g. dual choice exercises, substitution or transformation drills ) which help the 

teacher know if his learners have understood or not the taught material. If everything is all right, all 

they have to do is to use that structure in an interactive way. At this stage learners are supposed to 

exchange information and negotiate meaning. In order to achieve his goal, the teacher involves 

his/her pupils in imaginative and enjoyable activities exploiting, as much as possible, their personal 

experience. For example he/she may use a series of pictures to build up a story.  

As far as young learners are concerned, it is advisable not to use too much theoretical 

presentation because they learn better from pictures, songs, poems, movies, gestures and icons. 

Visual demonstrations help a lot in their case. If funny pictures are the younger students’ favorites 

in understanding and learning grammar in a fast and pleasant way, the advanced ones prefer guided 

patterns.  

The aim of drills is an introductory one. They are meant to illustrate some grammatical 

structures. Their aim is to review and consolidate a grammatical item facilitating the teaching of 

tenses, of   verbal irregular forms and pronouns. These exercises have a fixed increment, a limited 

content and short sentences. The sentences uttered by the students are likely to appear in our daily 

conversation. The instructions are brief and clear. The answers have to be verified one by one and 

what is more important, they include an assessment stage. There are various types of drills: 

 substiution or variation tables based on a previous learning of some particular items. 

A: It is __________ today. 

B: It sure is. 
These exercises offer the chance to choose and are useful for drawing a systematic 

connection between what has been learned and what is going to be taught. While doing this kind of 

exercise, the teacher tries to elicit different combinations from his/her pupils. Substitution drills 

work best at the beginning levels because they enable students to acquire the structure while 

learning related vocabulary. Teacher introduces a dialogue or a grammar structure and asks students 

to substitute different words. He/ She can also use tables, flashcards and pictures. Another 

important thing regarding substitution drills is the fact that personal interchanges between students 

and their teacher appear. Substitution drills are simple, double, correlative and multiple. In double 

substitution drills the student’s role is to substitute a new segment being more alert than when 

performing simple substitutions because he/she has not only to maintain the structure but also to 

change different words. Even if they represent a mechanical activity, the chosen item can be 

substituted without the student being able to understand its meaning. In the correlative substitutions 

each substitution is followed by correlative changes elsewhere in the model. They are very useful 

for learning the possessive, the reflexive pronouns, the –s ending of the third person singular verb in 
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the present tense simple, the forms of to be, irregular verbs, the inflection of the verb after the 

relative pronouns, some sequence of tenses in related clauses and even language registers. They can 

be also used with question tags which, on the one hand elicit responses from the student and, on the 

other hand encourage conversational changes. The multiple substitution drills represent a testing 

device in which students make certain grammatical adjustment bearing in mind the meaning of the 

entire sentence (e.g. much and many with countable and uncountable nouns). 

 filling in the blanks exercises are used to teach oral skills and appear in those sentences which 

practice written grammar. 

1. Does _____ (her, she) know that _____ (me, I) was absent? 

2. Tell _____ (he, him) _____ (I, me) have obtained a degree in Chemistry. 

3. Don't tell ______ (she, her) about _____ (I, me). 

4. ___ (I, He) can swim because ___ (he, I) has webbed feet. 

 replacement exercises 

I see the man. 

A: Him. 

B: I see him. 

This type of exercises involves the replacement of one or more words in a pattern by: nouns, 

pronouns, verbs in the present simple or present continuous. While using the replacement exercises 

students see and hear the full English sentence and they give full answers. Such exercises can be 

done not only orally but also in writing as long as the instructions are clear enough. 

presentation exercises- the teacher delivers a model focusing on a particular structure and 

the students have to repeat it silently, chorally or individually; 

transformation/ conversion exercises-develop students’ ability to select different structures 

and expressions. 

A: I gave the book to her. 

B: I gave her the book. 

A: I gave the chalk to John. 

B:  I gave John the chalk. 

Expansion/pyramid. Students receive a short sentence and they have to expand it starting 

from the initial model according their own creativity. 

Model: I shall see you tomorrow. 

A: Yesterday. 

B: I saw you yesterday. 

A: Today. 

B: I have seen you today. 

No matter the method approached, the purpose of teaching English grammar is to present 

and practice grammatical structures in meaningful situations giving students the opportunity to 

express.   
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CONDENSAREA CA PROCEDEU DE FORMARE A CUVINTELOR 

 

Prof. Şandru Simona Alexandra 

Şcoala Gimnazială"Ştefan Cel Mare", Cârlibaba 

 

Condensarea înainte de a fi orice altceva este un procedeu de formare a cuvintelor. 

Substanivul vînătă este un cuvînt nou rezultat prin condensarea grupului nominal stabil pătlăgică 

vînătă. Substantivul nu numai că a dobîndit o altă valoare lexico-gramaticală, dar apare şi cu o 

semnficaţie radical diferită de aceea a adjectivului, cumulînd conţinutul semantic al întregii 

sintagme, deci atît semnul care desemnează genul proxim (“pătlăgică”), cît şi pe acela care 

precizează diferenţa specifică (“vînăt”). Trăsătura distinctivă care domină în configuraţia semantică 

a lui vînătă este “pătlăgică”, în timp ce semnul “vînăt” devine secundar, neesenţial: în fond, planta 

denumită nu are culoarea vînătă, fructul însuşi poate fi de altă nuanţă dacă este necopt, alterat sau 

gătit, iar mîncarea preparată (am mancat vinete) are cu certitudine un alt aspect cromatic decît cel 

indicat de adjectivul vînăt. Sensul acestui adjectiv nu ar fi putut evolua în nici un fel, prin niciunul 

dintre tipurile de modificare semantică, la sensul substantivului vînătă. 

Condensarea este un procedeu de formare a cuvintelor diferit de conversiune, chiar dacă în 

unele cazuri se realizează cu sprijinul, cu aportul implicit al acesteia. Puţini sunt cercetătorii care 

includ, idiferent sub ce denumire, fenomenul condensării lexico-semantice printre procedeele de 

formare a cuvintelor. În sprijinul aserţiunii că formaţiunile rezultate în urma condensării sunt 

cuvinte noi poate fi adus şi următorul argument concret: în limba maghiară, vocala o de la finala 

cuvintelor este intotdeauna lungă (ó), în timp ce vocala -o- care leagă elmentele compuselor 

tematice de origine greacă este întotdeauna scurtă (automată, dinoszaurusz, diskotéka, etc.); atunci 

cînd sunt însă detaşate din astfel de împrumuturi şi lexicalizate, elementele respective sunt rostite şi 

scrise cu o lung, ca orice cuvînt obişnuit, indiferent dacă se folosesc ca termeni autonomi (autó, 

dinó, diszkó, etc.) sau în noi compuse formate cu astfel de teme ( afrófrizura, autópark, 

fotóalbum,etc.). 

Există substantive compuse care nu corespund unei construcţii sintactice concrete: 

 unele au o structură din care au fost omise unul sau mai multe elemente de legătură ale unui grup 

sintactic complet (rom. cîine-lup, mazăre-siloz, Ocna-Mureş), în astfel de compuse eliptice “se 

poate înţelege un raport de subordonare atributivă sau un raport de coordonare, dar ele nu pot fi 

atribuite condensării, pentru că elementele lexicale omise nu sunt cuvinte noţionale al căror sens să 

fi fost asimilat în cele menţinute, ci unelte sau mărci gramaticale (rom. cîine[ca un]lup, mazăre[de] 

siloz, Ocna[de pe]Mureş sau Ocna Mureş[ului]) ; de regulă, astfel de compuse nu se condensează 

pînă la etapa lexicalizării depline, dar unele pot fi întrebuinţate ocazional, în forme condensate: lup 

pentru cîine-lup. 

 altele au o topică nefirească, divergenţă faţă de regulile sintactice de imbinare a cuvintelor, fiind 

formate, adesea pe baza unor modele străine, din substantiv + substantiv (oţel-beton), pronume 

reflexiv + substantiv ( sinucidere, sinugicaş), prepoziţie + adjectivul substantival tot + substantiv 

(atotputinţă) sau adverb + substantiv (jos-culcare); astfel de compuse nu se condensează. 

 Compusele formate în alte limbi şi preluate prin împrumut lexical pot avea o structură sintactică 

aberantă faţă de normele compunerii din limba receptoare; ele sunt împrumutate fie tale quale, în 

calitate de cuvinte simple sau compuse neanalizabile în limba adoptivă, chiar dacă, uneori, erau 

sintagme în limba donatoare (rom. alişveriş < tc. alişveriş; ), fie prin condensare, care adesea se 

datorează tot dificultăţilor pe care le-a întîmpinat analiza integrală a etimonului (rom. maslahat < tc. 

maslahat [güzar]), fie prin ambele procedee, caz în care limba în care s-a produs condensarea 

rămîne uneori incertă (rom. hard şi hardware < engl. hardware). 
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Aşa cum derivarea regresivă se opune derivării progresive şi constă în suprimarea unui afix 

cu ajutorul căruia a fost format un derivat sau a unui segment interpretat drept afix, tot aşa 

condensarea se opune compunerii, deoarece ea constă în suprimarea unui element sau a mai multor 

elemente lexicale cu ajutorul cărora a fost format un cuvînt compus sau un grup sintactic a cărui 

structură este identică cu aceea a compuselor şi poate aluneca oricînd în categoria acestora. Şi 

compusele cu structură asintactică pot fi supuse unei condensări primare, conjuncturale, iar cele 

formate în alte limbi sunt împrumutate uneori într-o formă condensată. 

Deşi principala caracteristică a condensării rezidă în faptul că secvenţa omisă din structura 

compusului sau sintagmei este un element cu sens lezical deplin, există cazuri de etimologie 

populară în care secvenţa respectivă, fără să fie un cuvînt, este fals analizată în această calitate: 

engl. burger “hamburger” provine din [ham]burger, a cărui origine se află în toponimul german 

Hamburg, derivat cu sufixul –er, dar a fost perceput drept compus, întrucît secvenţa omisă a fost 

interpretată ca şi cum ar fi vorba de termenul ham “şuncă”. 
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DEZVOLTAREA COMPETENŢEI ”SENSIBILIZARE ŞI EXPIRIMARE 

CULTURALĂ” PRIN INTERPRETAREA MESAJULUI BALADEI 

POPULARE MIORIŢA 

 

profesor dr. Liliana Iuliana Sasu,  

Şcoala Gimnazială Burla 

 

Dinamica și complexitatea nevoilor societății contemporane au condus la modificări 

importante în teoria și practica educațională. Una dintre inovațiile metodologice cele mai 

semnificative s-a concretizat în introducerea competențelor ca finalități ale curriculumului școlar în 

învățământul preuniversitar.  

Având în vedere cele trei dimensiuni ale abordării competențelor: taxonomia și domeniile 

competențelor-cheie europene
14

, caracteristicile competențelor ca finalități: ”un pachet transferabil 

și multifuncțional de cunoștințe, deprinderi (abilități) și atitudini de care au nevoie toți indivizii 

pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru incluziune socială și inserție profesională” și 

concretizarea competențelor descrise în curriculum școlar (competențe generale și competențe 

specifice), demersul didactic centrat pe competențe își accentuează caracterul interdisciplinar și 

transdiciplinar.  

Ca exemplu, propunem abordarea interdisciplinară și transdisciplinară a baladei populare 

Miorița, cu scopul dezvoltării competenței ”Sensibilizare și exprimare culturală”. 

Pentru cunoașterea unor elemente de bază ale patrimoniului cultural național și 

conștientizarea locului patrimoniului cultural în lume, elevii sunt puși în situația de a analiza 

documente oferite de profesor (diverse variante ale Mioriței, răspândite pe întreg teritoriul 

României, între care și cea publicată de Vasile Alecsandri în 1850, în revista Bucovina, apoi în 

1852, în culegerea Poezii poporale. Balade (cântice bătrâneşti) adunate şi îndreptate, descoperită 

de Alecu Russo în zona Vrancei; studiul lui Al. Husar,
15

 Mioriţa (de la motiv la mit)). Pe baza 

elementelor identificate de ei, vor argumenta că, dintre producţiile populare româneşti care s-au 

păstrat
16

 şi perfecţionat de-a lungul timpului, Mioriţa este considerată în literatura de specialitate o 

capodoperă.  

Pentru cunoașterea dimensiunii istorice a formării patrimoniului cultural românesc, 

activitățile de învățare sunt bazate pe explorarea informațiilor oferite de studii despre geneza
17

, tema 

şi structura baladei.  

                                                           

14
 Competențele-cheie ale Comisiei Europene sunt grupate pe opt domenii: (1) Comunicarea în limba maternă; (2) 

Comunicarea în limbi străine; (3) Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii; (4) Competența 

digitală (TSI – Tehnologia Societății informației); (5) Competența socială și competențe civice; (6) A învăța să înveți; 

(7) Inițiativă și antreprenoriat; (8) Sensibilizare și exprimare culturală. Vezi prezentarea lor în lucrarea Instruirea 

centrată pe competențe, Vasile Goldiș, University Press, Arad, 2012.  
15

 Studiul conține detalii despre traducerea baladei în limba franceză şi aprecierea ei în străinătate. Vezi, Al. Husar, 

Mioriţa(de la motiv la mit), Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1999, p. 5 - 7. 
16

În încercarea de a stabili momentul în care au apărut anumite creaţii folclorice, Petru Caraman arată că “după trecerea 

unei perioade de câteva secole”, fenomenul de “ totală dispariţie a produsului folcloric se datoreşte: a) ori faptului că 

acesta a fost inferior din punct de vedere esthetic altora similare (…); b) ori faptului că tema acestui cântec epic fiind 

prea indisolubil legată de un anumit moment din trecut sau de un anumit personaj, a rămas inadaptabilă pentru timpuri 

mai nouă sau pentru alte personaje, după ce cel de la origine va fi căzut în uitare (…); c) ori ambelor cauze.” (Petru 

Caraman, Studii de etnologie, Editura „Grai şi suflet – cultura naţională”, Bucureşti, 1998, p. 42). Pornind de la aceste 

criterii, putem afirma că valoarea Mioriţei este confirmată de păstrarea ei de-a lungul timpului. 
17

După unii cercetători, originea Mioriţei ar fi legată de epoca de formare a poporului roman, după alţii, în secolul al 

XVII-lea. (Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, 
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Analiza textului-suport, conduce la sensibilizarea elevilor față de tema abordată, aceștia 

evidențiind contrastul dintre simplitatea aparentă a baladei și complexitatea spiritului creativ al 

poporului român, capabil să încifreze înalte valori filozofice, etice, estetice, mitologice într-un 

„cântec bătrânesc”.
18

 

Identificarea ideilor principale și redarea lor într-o formă succintă și intuitivă, prin 

rezumarea firului epic al baladei reflectă deprinderile elevilor de a organiza și sintetiza 

informațiile, de a le prezenta într-o varietate de forme.  

Utilizând procesele gândirii complexe și critice, elevii vor demonstra aptitudinile, abilitățile 

interpretative, prin construirea unor discursuri apreciative, utilizând terminologia adecvată. Astfel, 

vor distinge în structura textului trei părţi:  

 Prezentarea cadrului spaţio-temporal al acţiunii şi a intrigii 

Aplicând abilitățile de gândire în mod adecvat, elevii vor interpreta imaginile metaforice ale 

spaţiului „Pe-un picior de plai, / Pe-o gură de rai”, reflectând asupra elementelor culturale 

autohtone: pe de o parte, luând în considerare teoria orizontului spaţial a lui Lucian Blaga, care 

concepe plaiul ca „orizontul matriceal al spiritului românesc, orizontul înalt, ritmic şi indefinit, 

alcătuit din deal şi vale”
19

şi, pe de altă parte, concepând spațiul în spirit mitic, ca „drum al 

iniţierii”
20

. Astfel, peisajul –locul sacru
21

(„o gură de rai”)–, în care „se cobor la vale” cei trei 

ciobani, devine primejdios pentru ciobanul mioritic „care circulând sub zodiile unui destin”
22

 „intră 

în contact cu el fără pregătire, fără să fi trecut prin «gesturile de apropiere», cerute de orice act al 

religiei.”
23

 

Pentru realizarea integrării noilor informații cu experiențele și cunoștințele anterioare, elevii 

vor interpreta valoarea simbolică a cifrei „trei”: „Trei turme de miei / Cu trei ciobănei”; „De trei 

zile-ncoace / Gura nu-i mai tace / Iarba nu-i mai place.”, prin frecvența utilizării ei în textele din 

literatura populară. Prin urmare, cei doi ciobănaşi „cel ungurean /Şi cu cel vrâncean” reprezintă 

Răul („Ei se sfătuiră / Pe l-apus de soare  / Ca să mi-l omoare  / Pe cel moldovan”), în timp ce cel 

de-al treilea este „ales”, adică este înzestrat cu trăsături pozitive, fizice şi morale, de excepţie. 

Astfel, în ipotetica înfruntare cu Moartea, ciobănașul moldovean dovedeşte că este superior prin 

înţelegerea sensurilor existenţei fiinţei umane.  

Perioada de trei zile, în care oiţa îşi modifică comportamentul obişnuit, este relevantă nu 

numai pentru inserţia elementului fabulos în construcţia acestui personaj, ci şi pentru iniţierea 

eroului în dezlegarea misterelor care-l înconjoară. Ajungând la această concluzie, elevii își lărgesc 

și adâncesc perspectivele asupra mesajului baladei.  

 Dialogul dintre cioban şi oiţa năzdrăvană 

Conversația profesor – elevi despre semnele prin care mioriţa reuşeşte să-i atragă atenţia 

ciobănaşului are ca scop explicarea strategiei narative de menţinere a tensiunii dramatice, create în 

secvenţa complotului. Iniţierea dialogului cu oiţa are rolul de a dezvălui sensibilitatea păstorului 

profund ataşat de turma sa de oi, duioşia sa sufletească. 

 Testamentul ciobanului 

                                                                                                                                                                                                 

p.321), iar alţii se îndoiesc că se va descoperi vreodată când şi cum s-a născut Mioriţa. (vezi, Adrian Fochi, Valori ale 

culturii populare româneşti, I, Editura Minerva, Bucureşti, 1987, p. 5 ). 
18

Despre  „melodia arhaică” a Mioriţei, vorbeşte Adrian Fochi, Valori ale culturii populare româneşti, I, Editura 

Minerva, Bucureşti, 1987, p. 3 – 4.  
19

ApudClaudia Costin, Curs, p. 98. 
20

Nicolae Brânda, citat de Claudia Costin, Curs, p. 106. 
21

 În concepţia lui Mircea Eliade, locul sacru este „un izvor nesecat de forţă şi sacralitate care îngăduie omului, prin 

simplă pătrundere în el, să capete din această forţă şi să se împărtăşească din această sacralitate.” Mircea Eliade, Tratat 

de istorie a religiilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 375. 
22

Ibidem. 
23

Ibidem, p. 377. 
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Valorificând aprecieri critice ale unor specialiști, precum Adrian Fochi, care constată, în 

urma cercetării unui număr de 930 de variante ale Mioriţei, că  „Nucleul cântecului stă în 

testamentul ciobanului.”
24

, elevii descoperă în imaginea complexă a alegoriei moarte – nuntă 

cosmică credința ciobanului mioritic că spiritul rămâne veșnic viu și se reintegrează în armonia 

universală.  

MOTIVELE  

Urmărind formarea atitudinii la elevi de înțelegere a culturii naționale ca parte a culturii 

umanității, li se propune să releve însemnătatea mitului mioritic în cadrul marilor valori artistice ale 

culturii populare româneşti și universale, pornind de la afirmaţia lui Petru Ursache, că „Mioriţa este 

o replică românească la complicata problematică a morţii”
25

. 

În acest scop, elevii vor fi împărțiți în cinci grupe. Responsabilitățile fiecărui grup se va axa 

pe cele cinci motive fundamentale identificate în construcţia episoadelor care alcătuiesc textul 

baladei: motivul complotului, mioara năzdrăvană care dezvăluie complotul, testamentul ciobanului, 

măicuţa bătrână care-şi caută fiul, alegoria moarte – nuntă.  

 Motivul complotului 

Utilizând efficient fișele-suport,
26

 elevii vor explica premisele conflictului între ciobani prin 

fenomenul transhumanţei. Cei trei ciobănaşi, provenind din zone diferite ale ţării, au prilejul de a se 

întovărăşi și constată că unul dintre ei este deosebit de binecuvântat. Sentimentul invidiei dă naştere 

dorinţei de a-l elimina pe cel mai avut cu scopul de a lua în stăpânire tot ce-i aparţinea.
27

 

Elevii sunt puși în situația de a realiza legături între elementele religioase ale comunităților 

și elementele cosmice. Astfel, pentru a explica funcţia pe care o îndeplineşte acest motiv, vor 

argumenta opinia lui Nicolae Brânda care consideră că opoziţia  dintre tânărul păstor moldovean şi 

ceilalţi doi are menirea de a angaja ciobănaşul „cel însemnat” „în parcursul său iniţiatic, un parcurs 

care, după numeroase avataruri incluzând şi moartea personajului, ajunge la renaşterea lui şi la 

ascensiunea din celălalt tărâm în lumea luminii.”
28

 Prin urmare, cu abilitatea de a gândi critic, elevii 

vor ajunge la concluzia că momentul hotărât de agresori („Pe l-apus de soare”) pentru înfăptuirea 

actului „de omor” are valenţe simbolice, mitice, apusul soarelui asigurând condiţiile trecerii eroului 

„de la un nivel existenţial la altul.”
29

 

 Mioara năzdrăvană care dezvăluie complotul 

Valorificându-și abilitățile cognitive, elevii vor arăta că motivul mioarei năzdrăvane este 

circumscris motivului „animalelor vorbitoare”,„totemice.”, specific civilizaţiilor arhaice de păstori 

şi vânători.”
30

Episodul este semnificativ atât pentru tipologia folclorică, deoarece „prin caracterul 

lirico-epic, balada cere o tipologie care să cuprindă ambele forme”
31

 cât şi datorită valorilor 

simbolice atribuite acestui animal.
32

 

                                                           

24
Adrian Fochi, Valori ale culturii populare româneşti, I, Editura Minerva, Bucureşti, 1987, p. 6. 

25
 Petru Ursache, Mioriţa. Dosarul mitologic al unei Capodopere, Editura Opera Magna, Iaşi, 2013, p. 5. 

26
 Cercetările mai vechi şi mai noi au dezvăluit câteva trasee istorice ale păstoritului transhumant, între Carpaţi şi 

Balcani (Pind), între Carpaţi şi Caucaz, între Carpaţi şi Europa Centrală, cu ample desfăşurări demografice şi culturale.” 

(Ibidem, p. 65). 
27

În alte variante, complotul „nu este întotdeauna determinat demotive economice, ci de abaterea de la o datorie strict 

profeională sau de un mobil de natură erotică.” (ClaudiaCostin, Curs, p. 90; Vezi şi Dicţionar analitic de opere literare 

româneşti, coordonator Ion Pop, vol. III, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001, p. 61). 
28

Ibidem,p. 107. 
29

Ibidem,p. 108. Vezi şi Petru Ursache, 2013, p. 127. 
30

 Referindu-se la „întrevorbirea dintre cioban şi mioriţă”, D. Caracostea afirmă că „dezvoltă virtualităţile dramatice ale 

baladei, dând expresie vie dragostei reciproce” şi arată că „întrevorbiri testamentare cu animalele iubite sunt frecvente 

în baladele de pretutindeni. Şi prezicerea morţii poate fi urmărită până în antichitate.” (Dumitru Caracostea, Ovidiu 

Bîrlea, Problemele tipologiei folclorice, Editura Minerva, Bucureşti, 1971, p. 141).  
31

Dumitru Caracostea, Ovidiu Bîrlea, 1971, p. 141p. 20. 
32

În literatura de specialitate se apreciază că existenţa unui număr însemnat de variante intitulate Oaia năzdrăvană 
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Pentru construirea unei imagini complexe asupra relației dintre valori și credințe, elevii sunt 

puși în situația de a analiza explicația lui Nicolae Brânda despre simbolismul culorilor utilizate 

pentru descrierea mioriţei („Mioriţă laie, / laie bucălaie”). Asocierea negrului cu albul „exprimă, 

dubla natură a divinităţii vegetaţiei, funcţia ei de mediator între cele două lumi: cea terestră – lumea 

luminii, a albului şi cea subterană – lumea întunericului, a nopţii, a negrului. Condiţia ontologică 

definitorie a divinităţilor vegetaţiei era tocmai existenţa lor alternativă între cele două lumi pentru a 

guverna ritmurile devenirii cosmice. Opoziţia cromantismului lor exprimă exterior conjuncţia 

opoziţiilor pe care le conţine natura divinităţii – coincidentia oppositorum.”
33

 În acest context, 

sfatul dat de mioriţă stăpânului („Stăpâne, stăpâne  / Îţi chiamă şi-un câne / Cel mai bărbătesc / Şi 

cel mai frăţesc.”), de a apela la protecţia celui mai puternic şi credincios câine, este purtător de 

înţelesuri mitice, câinele fiindu-i atribuită calitatea de a fi tovarăş şi călăuză a omului nu numai în 

timpul vieţii pământeşti, ci şi în lumea cealaltă, a umbrelor.  

 Testamentul ciobanului
34

 

Elevii sunt încurajați să-și exprime opinia în legătură cu afirmația că episodul în care 

ciobănaşul mioritic îi încredinţează mioarei năzdrăvane misiunea de a duce la îndeplinire 

„testamentul” său, în cazul în care ar fi fost răpus, referindu-se la locul şi obiectele înhumării, 

conţine cheia interpretării mitului morţii ca fuziune între om şi natură.
35

 

Pe baza cunoștințelor unor elemente de bază ale patrimoniului cultural național, european și 

mondial, elevii vor face legătura între locul indicat de ciobănașul mioritic unde să fie înmormântat 

(„Aici pe aproape  / În strunga de oi  / [ …] În dosul stânii”) și dorinţa sa de a îndepliniri ritualul de 

împrăştiere a părţilor trupului dezmembrat (precum în miturile despre moartea lui Osiris şi Baal), 

ritual legat de„fecundarea pământului, renaşterea vegetaţiei şi sacralizarea acelui spaţiu.”
36

 

Semnificaţii ritualice au şi cele trei fluieraşe pe care ciobănaşul doreşte să i le aşeze „la 

cap”.  

Valorificând cunoștințele de mitologie şi simbolistică, elevii vor interpreta versurile: „Iar la 

cap să-mi pui/ Fluieraș de fag,/ Mult zice cu drag!/ Fluieraș de os,/ Mult zice duios!/ Fluieraș de 

soc,/ Mult zice cu foc!”  

În balada Mioriţa, sentimentul legăturii ciobănaşului mioritic cu turma sa de oi nu dispare în 

momentul în care omul trece în lumea de dincolo.  Pe baza analogiei „dintre forma sferică a cutiei 

craniene şi cea a bolţii cereşti” i se acordă Capului „valenţe transcedentale”.
37

 Credinţa că obiectele 

atinse de un om „captează emanaţiile forţelor lui vitale”
38

, concentrate la nivelul capului, face ca 

fluierul, instrument al păstorilor
39

, să devină simbolul„vieţii paşnice, al puterii, înţelepciunii, 

                                                                                                                                                                                                 

dovedeşte că  „în spaţiul arhaic românesc oaia a avut rol de totem.” (Claudia Costin, Curs, p. 109).  
33

Nicolae Brânda, apud. Claudia Costin, Curs, p. 109, 110. 
34

În analizele efectuate se arată că „e un motiv liric prin excelenţă, datând dinaintea despărţirii dialectelor şi care, în 

ariile laterale ale teritoriului nostru etnic, a continuat să circule până târziu şi ca piesă independentă.” (Dicţionar analitic 

de opere literare româneşti, coordonator Ion Pop, vol. III, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001, p. 60). 
35

După George Călinescu Mioriţa este„al doilea mit, cu ecoul cel mai larg” din cultura română, „cu punctul de plecare 

în cântecul bătrânesc publicat de Vasile Alecsandri.” (George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în 

prezent, Editura SemnE, Bucureşti, 2003, p. 62). 
36

Claudia Costin, Curs, p. 111. „Tentativa de a interpreta Mioriţa în sens ritualist, aşa cum a demonstrat Al. Husar, se 

impune în mod logic, inevitabil, ca o ţintă de ordinea evidenţei, inclusiv celor care-o contestă. Toţi o leagă de anumite 

practici rituale – ceremoniale, fie practicile funerare, fie străvechi practici şi eresuri, acum cu totul dispărute. [ …] 

Având în vedere ritul ca un fapt etnografic incontestabil, un pas înainte în această directive duce în mod logic la mit.”. 

(Al. Husar, Mioriţa (de la motiv la mit), Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1999, p. 115, 116). 
37

Ivan Evseev, Cuvânt – simbol – mit, Editura Facla, Timişoara,1982, p. 127. 
38

Ibidem,p. 128. 
39

Fluierul, mijloc de alinare a dorului, este, în credinţa populară românească, instrumentul creat de Dumnezeu şi ascuns 

sub lâna oilor pe vremea când păstorea pe pământ, dar gîsit de ciobani la vremea tunsului. (Vezi, Claudia Costin, Curs, 

p. 111, 112). 
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reînnoirii şi al efortului creator”.
40

Legat de cultul strămoşilor, fluierul asigură „comunicarea cu 

lumea spiritelor.”
41

 Prin urmare, fluieraşele relevă, pe de o parte, dragostea de viaţă a eroului 

mioritic şi, pe de altă parte, viziunea sa privind puterea cântecului de a răzbate cele două lumi, cea 

terestră şi cea subterană.  

Puse în legătură cu vântul, fluieraşele, datorită sunetelor pe care le produc, devin 

instrumente magico-simbolice ale sufletului ciobănaşului din lumea de dincolo. Astfel, în cadrul 

ritualului funerar servesc pentru a „strânge” bocitoarele, rol îndeplinit de oile pe care le-a păstorit în 

timpul vieţii. Pe lângă acest rol, fluieraşele cumulează semnificaţii noi ce derivă din detaliile privind 

sursa materialului de construcţie al fiecăruia şi ordinea enumerării lor:„de fag”, „de os” şi „de soc”. 

Fagul, considerat arbore protector, asigurând legătura între terestru şi cosmic, între tărâmul 

pământesc şi cel subpământean, prin intermediul cântecului emis de fluieraş; osul, „elementul 

permanent şi, într-o anumită măsură, primordial al fiinţei”, deci „sâmburele nemuririi”
42

 şi socul, 

„plantă infernală, legată de moarte, de fiinţe htoniene, de cultul strămoşilor, tulpina lui goală în 

interior, fiind asemănată cu oasele umane”
43

, implicate în cântecul fluieraşelor mioritice, au darul de 

a dezvălui tainele vieţii şi ale morţii oilor îndurerate („lacrimi de sînge”) de pierderea stăpânului 

drag. Aceste aspecte dovedesc că eroul mioritic este conştient de statutul omului în univers şi 

trăieşte călăuzit de credinţa că moartea nu înseamnă dispariţia în neant, ci o metamorfoză a 

spiritului uman care se eliberează de forţele negative şi regresive. Deci, misterul morţii nu-l 

înspăimântă. Singura lui preocupare este suferinţa cauzată de moartea sa celor mai apropiate fiinţe: 

oile şi mama sa. 

 Măicuţa bătrână care-şi caută fiul 

Elevii sunt puși în situația de a-și exersa deprinderile și abilitățile de analiză și interpretare a 

textului literar, identificând simbolurile și reprezentările din episodul măicuţei care va veni să-și 

caute fiul („Iar dacă-i zări,/ Dacă-i întâlni / Măicuţă bătrână / Cu brâul de lână, / Din ochi 

lăcrimând, / Pe câmpi alergând, / Pe toţi întrebând / Şi la toţi zicând”). 

Apelând la cunoștințe de mitologie şi simbolistică, elevii vor circumscrie acest motiv 

cultului mamei, „măicuţa bătrână” fiind o „ipostază autohtonă a divinităţii telurice, a Marii-Mame, 

a Zeităţii-Mamă.”
44

Deşi ciobănaşul este foarte tânăr, dovadă că nu a fost iniţiat în tainele căsătoriei, 

are mamă „bătrână”, atribut cu putere de sugerare a înlocuirii funcţiei procreatoare cu 

spiritualizarea. 

În vestimentaţia măicuţei, „brâul de lână” dobândeşte valori magico-simbolice. El are 

funcţia de protecţie, „devine o emblemă ce proclamă puterea, vitalitatea.”
45

 

Activitatea implică și compararea manierei în care se realizează cele două portrete literare, 

elevii dovedind deprinderi de gândire, de lucru dezvoltate. Spre deosebire de schiţarea portretului 

măicuţei, portretul ciobănaşului, realizat prin intermediul celei care i-a dat viaţă, este detaliat. 

Imaginile vizuale ce descriu eroul mioritic („Mândru ciobănel / Tras printr-un inel?/Feţişoara lui, / 

Spuma laptelui; / Mustăcioara lui, / Spicul grâului; / Perişorul lui, / Pana corbului; / Ochişorii lui, / 

Mura câmpului!...”) sunt purtătoare ale „valorilor simbolice arhetipale”
46

. 

Eroul nu este individualizat printr-un nume, ceea ce întăreşte ideea că este creaţia Marii-

Mame. Prin urmare, fizicul său se distinge prin trăsături de excepţie: supleţea trupului asociată cu 

puterea magică a inelului de ocrotire a celui cel înconjură îl fac apt pentru înfruntarea încercărilor 
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ivite în drumul iniţiatic pe care îl parcurge aflând de complotul celor doi ciobănaşi. De asemenea, 

frumuseţea chipului, ce„aminteşte de Adonis – şi el zeu al vegetaţiei –, prototip al frumuseţii 

masculine”,
47

 prin combinaţia culorilor aflate în opoziţie: alb şi negru, capătă valenţe simbolice: 

albul sugerează iniţierea, iar negrul, lumea tenebrelor, locul unde renasc oamenii ce au trecut prin 

moarte. 

Alegoria moarte – nuntă 

Pornind de la explicaţia originii eroului mioritic –el este fiul Zeităţii-Mamă–, elevii vor fi 

conduși către revelarea înţelesurilor episodului final al baladei. Astfel, vor  descoperi că în universul 

mitico-simbolic al Mioriţei, alegoria moarte – nuntă
48

are la bază „un străvechi ritual legat de cultul 

divinităţilor naturii, al vegetaţiei şi al fertilităţii”
49

și interpretarea acestui motiv trebuie făcută din 

perspectiva morţii ca „act iniţiatic prin coborârea în lumea umbrelor, în Infern, fiind asociată cu 

regressus ad uterum, în scopul renaşterii.”
50

 

Semnificații complexe prezintă, de asemenea, mireasa ciobanului mioritic, „o fată de crai”. 

Aceasta este „marea zeiţă a fertilităţii, cea care are între prerogativele ei potenţialitatea feminină 

exprimată într-o veşnică virtualitate, ea regizând viaţa şi moartea, devenirea şi ciclitatea şi, ca zeiţă 

a pământului, trăind într-un mariaj al terestrului fertil cu masculinul celest.”
51

 

Demonstrând că au înțeles semnificațiile baladei, elevii vor evidenția ideea ritualului 

funebru în mesajul transmis oiţelor:„Să le spui curat / Că m-am însurat / Cu-o mândră crăiasă, / A 

lumii mireasă; / Că la nunta mea / A căzut o stea; / Soarele şi luna / Mi-au ţinut cununa. / Brazi şi 

păltinaşi, / I-am avut nuntaşi, / Preoţi, munţii mari, / Paseri, lăutari, / Păsărele mii / Şi stele 

făclii!...”, prin semnificaţia simbolică a căderii unei stele.
52

Potrivit credinţelor şi tradiţiilor populare 

steaua căzătoare înseamnă moartea unei fiinţe umane. Aşadar, destinul sufletelor este de a se integra 

în organizarea Cosmosului.  

În ceremonialul nupţial, Soarele şi Luna joacă rolul de naşi. Prin această asociere se 

sugerează „unitatea principiilor masculine-feminin (Yang - Yin), diurn – nocturn, alternanţa viaţă – 

moarte – renaştere.
53

 De asemenea, nuntaşii, „brazi şi păltinaşi”, dobândesc şi ei rol în realizarea 

legăturii strânse între vegetaţie şi erotism. 

Rolul preoţilor – munţii mari, simbol al ascensiunii
54

 –, relevă caracterul sacru al ritualului.   

În consecinţă, eroul mioritic este investit cu o dublă sacralitate: cea a iniţierii şi cea a 

reintegrării în Unitatea primordială. 
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CONCLUZII 

În concluzie, descifrarea semnificațiilor simbolurilor
55

 prezente în textul baladei, Mioriţa, 

contribuie la înțelegerea culturii naționale ca parte a culturii umanității, la dezvoltarea sentimentului 

identității și aprecierea valorilor culturale. 

Prin înțelegerea și interpretarea mitului mioritic, elevii vor stabili o legătură între Bine și 

Frumos, ca elemente ale socialului, vor conștientiza necesitatea conservării creațiilor culturale 

naționale, europene și mondiale și vor considera lectura ca necesitate a educației permanente. 
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COMMUNICATIVE FLUENCY ACTIVITIES FOR LANGUAGE TEACHING 

 

prof.  Dorina-MariaSauciuc, 

Școala Gimnazială “Aurelian Stanciu” Salcea 
 

One particular aspect of the teaching English as a foreign language is fluency practice. In 

her book “Discussion that Work  Task-centered fluency practice”. Penny Ur suggests some ways in 

which students may be induced to talk in the classroom, using the language creatively, purposefully 

and individually. The vehicle of such use is defined as the discussion, in a very broad sense of the 

word. In Part1, the author tried to isolate and generalize about a number of elements that are 

essential for a good discussion (some of these are well-known and have been extensively written 

about: interesting topics, group-work, role-play), while others have been relatively neglected (the 

task as focus, organization of process). The most natural and effective way for learners to practice 

talking freely in English is by thinking out some problem or situation together through verbal 

interchange of ideas, or in simpler terms, to discuss. This side of learning English come into grater 

prominence in recent years; instead of the idea, associated with the audio-lingual school, that 

students should use language in more or less controlled exercises until they have mastered its 

structures to a high degree, and only then begin to talk freely, it is now accepted that some sort of 

dynamic, individual and meaningful oral practice should be included in English lessons right from 

the beginning. Most courses now emphasize the importance of fostering learners` ability to 

communicate in the foreign language rather than their skills in constructing correct sentences, and 

there is a corresponding increase in the time and energy allotted to communication exercises in 

classroom. 
Discussions or discussions-games are the best vehicle for fluency practice in a foreign 

language: the question is how to make these maximally effective. Interesting topics, group-work, 

and role-play can facilitate student interaction. A task which cannot be done without verbal 

communication supplies learners with a reason to speak, and thus make for a higher degree of 

naturalness and enthusiasm in their discourse. Finally, discussions can be made very much more 

efficient and enjoyable if attention is given to their organization. Task-centered discussions are 

composed of one or both of two elements: the “brainstorming” and the “organization”. These 

represent the creative and analytic aspects respectively, “brainstorming” is the technique whereby 

members of the group let loose a hail of possible solutions or suggestions, in random order as they 

occur to them; it can be followed by the processing of this material into an order and shape which 

will constitute the eventual answer to the original problem (“organizing”) . Sometimes the two 

process may be merged into one another or follow one another. 

Guessing is one of the simplest and most well-known brainstorming activities that exist, and 

it is easily transformed into a group discussion game. There are many variations, but in its essence, 

the guessing game is a process of discovery by one individual or group of an item of information 

known to another, with some limitation on its transmission (for instance the “knower” may only say 

“yes” or “no”). There are always two sides, called  the “knower(s)” and the “guesser (s)”. 

Sometimes, in its crudest form, a game may just consist of a sequence of random guesses until the 

right answer is hit on. In more sophisticated versions, the field is gradually and systematically 

narrowed until the solution is inevitable. The guessing game lends itself to use by classes whose 

English is comparatively limited, since it is based on the simplest types of utterance: simple 

questions or statements, brief phrases, single words. 

Organization: It is preferable in a guessing game based on questions, that only one or two of 

the participants to be knowers and the majority guessers, because nearly all the verbal activity in a 

game of this type is the asking. 
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 The guessing usually needs to be stimulated not only by the knowledge that there is 

something to be guessed, but also by some hint as to its nature: the first letter of its name, its colour, 

function, or material, or just any random hint at the discretion of the knower. Another addition that 

may improve tension and enjoyment is the limiting of the number of questions or negative answers 

allowed. However, this may in some cases lead to long pauses for preparation or formulation of 

maximally useful questions, in which case it is, for us, counterproductive. In general, such 

stipulations are more appropriate for adult or advanced classes. 

As to the presentation and beginning of the game: if the majority are knowers, then the 

guesser is asked to close his eyes or absent himself for a short time while the subject is displayed or 

decided; if there is only one knower, then he may be given a piece of paper with the answer written 

or drawn on it. If the subjects are to be thought up by the students themselves, then it is a good idea 

to give the whole class a minute or two to think of subjects before the game begins: this saves gaps 

later, particularly if each successful guesser is to become the next knower. 

 Two devices help the teacher in making up communicative activities: information gap and 

opinion gap. Information-gap exercises force the participants to exchange information in order to 

find a solution (e.g. reconstitute a text, solve a puzzle, write a summary). Another type of opinion 

gap activity can be organized by letting the participants to exchange information in order to find a 

solution (e.g. reconstitute a text, solve a puzzle, write a summary). Examples of information-gap 

exercises: guessing games, jigsaw tasks, problem solving activities). Opinion gaps are created by 

exercises incorporating controversial texts or ideas, which require the participants to describe and 

perhaps defend their views on these ideas. Another type of opinion gap activity can be organized by 

letting the participants share their feelings about an experience they have in common. By applying 

the principles of information gap and opinion gap to suitable traditional exercises the teacher can 

change them into more challenging communicative situations. Thus the well-known procedure at 

beginner`s level of having students describe each other`s appearance is transformed into a 

communicative activity as soon as an element of guessing (information gap) is introduced. 

 Foreign language teaching plays an important part in education towards cooperation and 

empathy. Quite an important in education towards cooperation is the teacher’s attitude. If she favors 

a cooperative style of teaching generally and does not shy away from the grater workload connected 

with group work or projects, then the conditions for learning to cooperate are good. The atmosphere 

within a class or group can largely be determined by the teacher, who-quite often without being 

aware of it-sets the tone by choosing certain types of exercises and topics. 

Whatever method is chosen, the teacher should be careful not to correct students` errors too 

frequently. Being interrupted and corrected makes the students hesitant and insecure in their speech 

when they should really be practicing communication. It seems far better for the teacher to use the 

activities for observation and to help only when help is demanded by the students themselves; even 

then they should be encouraged to overcome their difficulties by finding alternative ways of 

expressing what they want to say. 
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PUNTE ÎNTRE RĂDĂCINĂ ȘI VIITOR 
 

prof. Oana Gabriela Șorodoc 

Școala Gimnazială Găinești 

 

MOTTO: 

„Socrate spunea că acei care știu ce este fiecare lucru sunt în stare să explice și celorlalți, pe când 

cei care nu știu, este fires csă se înșele și pe ei și să înșele si pe alții.” (Xenofon). 
 

 

Care or mai fi principiile societății arhaice? Le-am uitat sau le considerămdemodate? Să mai 

fie loc pentru el e și în aces tmileniu? Vrednicia, onestitatea, stăpânirea de sine, solidaritatea sunt 

specifice românilor și nu doar că nu trebuie uitate, ci, mai ales, cultivate elevului. 

Nici măcar o secundă nu uit valoarea ce tinde să ia amploare și pe care o dețin noile 

tehnologii. Predau în mediul rural și sunt pe deplin conștientă de deschiderea pe care trebuie să o 

manifest în ceea ce presupune adaptarea la nou. 

La fel de sigură sunt și atunci când afirm că, în demersul nostru didactic, s-ardistinge ca 

pozitivă, dacă nu chiar benefică, crearea unei legături între rădăcină și viitor. Mai clar: prin 

încurajarea cunoașterii și perpetuări tradițiilor locale, a redescoperirii, de fapt, a satului românesc, 

se acordă o atenție deosebită mediului în care copiii trăiesc. Acest fapt ar duce, pe de o parte, la o 

diversificare a activităților și la o legătură maisolidă a școlii cu comunitatea iar pe de altă parte ar 

constitui un start solid în educație, bazat pe dobândirea unei eficiente comunicări sociale, a 

certitudinii în luarea unei decizii, fiind astfel siguri pe ei și apreciați de alții. 

Putem spera că tradițiile sunt celece ne reunesc, că elevii noștri, prin dorința lor de 

experimentare și cunoaștere, aduc laolaltă profesori, părinți, membrii ai comunității și astfel ni se va 

întări ideea că ei sunt mai importanți decât programa, că acele activități aplicative sunt mai 

importante decât cele abstracte la fel cum formarea e mai presus de informare. 

Prin educația din perspective valorilor locale și naționale, ei, singura noastră recompensă 

peste timp, vor putea învăța să lege prezentul de trecut, să își formeze trăsături pozitive de voință și 

caracter, să prețuiască virtuțile morale, munca , omul , cultura și, mai ales, să știe de unde vin, 

încotro se îndreaptă, susținuți de fermitatea rădăcinilor. 

Sunt unul dintre profesorii care militează pentru ca elevul să-și cunoască trecutul și totodată 

să fie ancorat în realitate, racordat, prin sprijinul nostru, la noile tehnologii. 

Se impune să precizez faptul că demersurile didactice moderne la care se face referire pot 

evolua sau nu, în funcție de dotările școlii și de accesul pe care îl au elevii la tehnologie. 

Aș dori să prezint, desi ușor stângaci dar cu asumată dorință de perfecționare, un demers 

propus elevilor din clasa a VI-a de la Școala Gimnazială Găinești.  

Activitatea viza astfel, pe lângă folclorul din manualul de școală, secvențe extradidactice ce 

pot complete studiul de la clasă, elevul putându-și forma atitudini și valoricare, în evoluția sa, să-l 

influențeze în a-și selecta corect modelele, spre exemplu. 

Am ales metoda investigației mizând pe caracterul ei atât formativ, integrator dar și sumativ, 

angrenând diverse atitudini, abilități, cunoștințe și priceperi dar și pentru faptul că se poate exersa în 

teren, ceea ce îi atrage pe elevi și se face în mod organizat, fiind utilă în educația permanentă și în 

formarea ulterioară. 

După studierea doinei populare la clasa aVI-a, le-am propus această metodă elevilor, dar la 

unnivel minimal, specific vârstei. Pe parcursul unui sfârșit de săptămână, aceștia trebuiau să 

investigheze faptele care au stat la baza creării unei doine de jale, de către un bătrân al satului și pe 

care acesta a publicat-o într-o carte cu memorii din vremea războiului. Deoarece cartea publicată, 

pusă la dispoziția lor, nu conținea decât textul propriu-zis, aceștia au fost învizită la autor, 
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activitatea fiind un real succes. Pe de o parte, au realizat tema cu simț de răspundere, iar pe de altă 

parte au fost fascinați de căldura cu care au fost primiți și de povestea din spatele doinei. 

Chiar și așa, nu eram convinsă că pe hârtie sentimentele lor erau transpuse la adevărata 

intensitate și sinceritate căci mai degrabă se rezumau strict la identificarea elementelor comune ale 

textului din manual și cel cules din sat. 

De aceea, am creat un grup închis, pe internet, unde am inițiat o discuție solicitând 

părerilelor despre ceea ce ascultaseră, propunându-le să-și posteze impresiile, fotografiile și chiar să 

se grupeze, așa cum preferă, pentru a realiza un material (montaj, PPT etc.)pe care ulterior să îl 

publicăm pe pagina școlii. 

La inițiativa lor, experiența vizitei s-a repetat, de această dată doar pentru a-i înmâna o 

diplomă celui care le-a povestit atât de frumos, cu voce tremurândă de emoție și ani, cum se nasc 

versuri din doruri și dureri! 

Care a fost rezultatul? A fost unul pe care eu îl așteptam de mult: mi-a fost dat să văd copii 

lăcrimând de emoție, fericiți c-au făcut un om fericit, care știu doina pentru că nenea Aurel le-a 

explicat-o și care, în demersul lor au mai realizat ceva extraordinar…în același grup închis, un elev 

a propus, iar eu am răspuns fără să ezit, să apelăm și la comunitatea locală pentru a ne răsplăti 

cumva bătrâna gazdă. În câteva luni, cu o ceremonie festivă, creatorul nostru de doine a devenit la 

96 de ani CETĂȚEAN DE ONOARE al comunei! 

Poate nu e mare lucru! Eu însă sunt mulțumită că am reușit să-mi aduc elevii mai aproape de 

tradiție, (recunosc că tehnologia mi-a fost aliat!) și, de aceea îi declar CETĂȚENI DE ONOARE ai 

sufletului meu! 

Vă doresc să aveți parte de aceleași minunate emoții…un caracter modelat frumos face mai 

mult decât 10 pe linie!!! 

Succes tuturor colegilor mei!!! 
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MODALITĂŢI DE FORMARE A COMPETENŢELOR DE RECEPTARE A 

TEXTULUI LITERAR ÎN GIMNAZIU 

 

prof. Nicolae Tihoniuc  

Şcoala Gimnazială Măriței - Dărmăneşti 

 

1. Viziune  

Corelarea strategiilor didactice de predare şi învăţare cu cele de evaluare s-a dovedit a fi 

esenţială pentru desfăşurarea activităţii instructiv-educative. Pornind de la programa generală, cea 

pentru Evaluarea Naţională pentru clasa a VIII-a vizează formarea unor abilităţi ce vor fi aplicate în 

cadrul unor examene scrise pregătite anterior prin teste care presupun o muncă meticuloasă de 

formare a competenţelor de comunicare scrisă. Secolul XX-lea a fost decisiv pentru evoluţia 

evaluării. Pornind de la prima conceptualizare ştiinţifică a lui Tyler, urmată de cele oferite de 

Bloom şi de colaboratorii săi- evaluarea diagnostică, formativă şi sumativă- şi contribuţia lui 

Popham- evaluarea criterială- sensul practicilor evaluative s-au schimbat în intenţia de a adapta la 

noile cerinţe educative şi sociale(Inmaculada Bordas). 

2. Despre accesibitilatea textului narativ 

Programa şcolară oferă texte suport pentru identificarea demersurilor narative, iar elevii 

dezvoltă în situaţiile de învăţare afirmaţii despre text şi structura operei. Valorile şi criteriile de 

apreciere sunt variabile în context, o dată cu angajarea individuală. Accesibilitatea unui text narativ 

este o dimensiune ce se specifică: 

 în gradul de lizibilitate a nucleului lingvistic; 

 în claritatea macrostructurii textuale; 

 în familiarizarea elevului cu domeniul referenţial al textului. 

Varianta optimă de rezolvare a problemei accesibilităţii nu o reprezintă acordul perfect 

dintre gradul de dificultate a textului şi nivel de performanţă al elevilor. Fiecare text conţine aspecte 

de noutate pe care elevul le surprinde respectând un algoritm de interpretare. Didactica actuală a 

literaturii formulează ideea motivării prin dificultate şi pledează pentru structurarea unor secvenţe 

care să valorifice creativitatea, originalitatea. Atent dozate, secvenţele ce ridică nivelul 

comprehensiunii, pot spori interesul pentru lectură, în măsura în care potenţiază încrederea elevilor 

în propriile forţe. 

Valoarea unui text constă nu numai în ceea ce acesta prezintă explicit, prin sensurile lui 

evidente, ci şi prin ceea ce exprimă implicit, prin sensurile mai puţin vizibile, care susţin, întregesc 

ori, deopotrivă, care contrazic intenţiile de la primul nivel al receptării, îmbogăţind aproape 

întotdeauna semnificaţiile mesajului. Textele narative(snoava, povestirea, schiţa, nuvela , romanul) 

sunt considerate necesare pentru studiul lor în gimnaziu deoarece, prin lectură, exersarea lor 

supravegheată a scriiturii contribuie la cizelarea competenţei lecturale. 

3. Opera literară ca un edificiu 

Profesorul de literatura română trebuie să-i obişnuiască pe elevi să interpreteze un text 

narativ. În cazul unui text literar, pătrunderea multiplicităţii semnificaţiilor îi ajută să intuiască 

valoarea estetică prin contemplarea operei ca un impresionant edificiu cu mai multe etaje, care se 

susţin unul pe altul şi prin înţelegerea figurilor de stil nu ca simple ornamente, ci ca subtile şi 

adecvate modalităţi de transmitere a unui mesaj. 

Deprinderile de înţelegere a textului narativ pe care le dobândim în orele de literatură în 

şcoală au o importanţă ce depăşeşte cu mult domeniul beletristicii. Bine formate şi înrădăcinate, 

aceste deprinderi ne permit să receptăm critic şi alte texte. Aceasta înseamnă că atunci când avem 
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un text narativ pentru argumentare, să-l înţelegem şi să gândim asupra lui pe baza unor criterii 

ferme, dar nu lipsite de flexibilitate. 

4. Criterii ferme, dar flexibile de receptare a textului literar 

Uneori în analiza critică a unui text narativ, se observă cum elevii folosesc citate- 

reproducând opinii ale criticilor consacraţi, afirmaţii contradictorii adesea, ceea ce elevii nu obsevă 

întotdeauna, preocupaţi fiind de a se pune la adăpostul citării unor nume ilustre. Această mistică a 

citatului este superficială şi de circumstanţă, ea funcţionând numai la lecţiile de literatură şi la teze 

şi rămânând fără vreo influenţă adevărată şi profundă asupra concepţiei sau gustului literar al 

elevilor. 

Privită din perspectiva orizontului temporal, lumea externă din textul narativ îi propune 

naratorului ca o valoare pe care el o pune la încercare prin faptă şi discurs propriu. Privită 

dinăuntrul naraţiunii, lumea exterioară îl surprinde pe personaj ca pe un obiect al ei- obiect exterior 

altor obiecte pe care numai conştiinţa materială îl poate surprinde în totalitatea lui, exterior- 

corporală. Personajul nu-şi poate percepe cu adevărat limitele proprii în naraţiunea hetero- 

diegetică, din moment ce fundalul pe care se proiectează nu stă în raza privirii lui. El nu poate 

realiza întreaga semnificaţie a propriei lui dimensiuni spaţiale. Pentru a ni se face cunoscut dinspre 

exterior, personajul se obiectualizează. În raport cu naratorul, personajul devine o imagine printre 

alte imagini de obiecte. Fenomenul poate fi observat chiar şi în acele proze care tind să se 

structureze numai pe optica personajului sau să ne prezinte personajul- narator într-un discurs 

puternic dramatizat. 

Observăm în cazul naraţiunii heterodiegetice  că punctul de plecare a subiectului e asupra 

unuia dintre actanţi - personaje. Rolul de protagonist al personajului lui Marin Preda îl impune ca 

martor al destinului pentru celelalte personaje.  

Tipul narativ neutru este lipsit de un centru de orientare. Perspectiva narativă din planul 

temporal serveşte la înregistrarea impersonală, exterioară a lumii. Beneficiem în situaţia unui tip 

narativ - neutru de o percepţie externă, limitată la momentul evocat. Datorită utilizării scenice a 

subiectului se creează iluzia unei acţiuni, o participare a receptorului- actant – martor la 

evenimentele narate. Elevul-lectorul are impresia unui martor ocular la dinamica acţiunii. 

5. Dinamica unităţii naraţiunii 

Lumea desfăşurată de momentele subiectului conţine un ritm propriu. Indirect apare 

convertire de sens pe măsura continuării acţiunii. Dinamica unităţii naraţiunii comportă mai multe 

aspecte ce solicită o metodologie de abordare pe care elevul o va deprinde sub îndrumarea 

profesorului. Înţeleasă ca serie de apariţii succesive de actanţi, motive, acţiuni în limitele textului 

dat, unitatea acestui mod de expunere se dezvăluie ca structurată şi pe dimensiunea sintagmatică. 

Aceasta este şi constructoare a timpului şi a spaţiului discursului narativ. La nivel sintagmatic, 

momentele subiectului sunt semne   ce-şi exercită funcţia de mijloace auxiliare de clasificare şi 

ordonare a motivelor. Boris Tomaşevski observă interpunerea „verigilor motivelor literare într-un 

text“(Boris Tomaşevschi). Ca unităţi narative, secvenţele produc desfăşurări cu o intrigă nouă. La 

nivelul acţiunii se păstrează coerenţa discursivă, susţinută de natura perspectivei auctoriale. Dacă 

evenimentul se lasă povestit, structurat, descris şi manevrat în intrările şi ieşirile lui din întâmplare 

şi naraţiune, atunci el dispune şi de o autonomie enunţiativ-semantică prin care îşi construieşte ceea 

ce Bahtin numeşte „câmpul propriu“, un câmp al interacţiunii cognitivului, faticului şi 

enunţiativului cu o mai mare posibilitate de generare a acţiunii, dar îl şi dezvoltă pe mai multe 

planuri secundare. În câmpul narativ, acţiunea figurează alături de alte forme de recunoaştere a 

mesajului. 

6. Personaj narator 

Adaptarea naraţiunii la punctul de vedere al unuia sau al altuia dintre personaje realizează 

figura personajului narator. În această situaţie, limbajul actantului-personaj funcţionează ca gen - 
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structură independentă în exprimarea autorului sau al altui narator. El este enunţat de formele 

narative ale zicerii sau dezvoltat dintr-o replică a limbajului reprezentat. 

În plan lingvistic, realizarea procedeului de enunţare a unui text narativ se exprimă prin 

alternanţa formelor pronominale, prin utilizarea anumitor timpuri şi moduri ale verbelor, respectiv a 

unor adverbe. Examinarea manierei în care se realizează într-un text literar aceşti factori contextuali 

ai enunţării îşi relevă utilitatea  atunci când vrem să stabilim în ce măsură autorul este prezent în 

textul pe care îl scrie, în ce măsură comunică autorul cu naratorul şi personajele sale, care este 

perspectiva din care este condusă naraţiunea. 

7. Vocea narativă- cheie de receptare pentru elev 

Se remarcă întotdeauna o proporţie de narativitate în discurs, dar şi discurs în narativitate. 

Inserţia de elemente narative în planul discursului este vizibilă în maniera verbală a personajelor. 

Naratorul, a cărei prezenţă este orientată spre logica structurii, reuşeşte să lanseze vocile 

personajelor ce întruchipează valori eterne. Se restituie prin naraţiune succesiunea temporală a 

evenimentelor creându-se un prezent etern, anistoric. 

Competenţa comunicativă orientează fluxul epic spre reprezentări ale lumii şi 

contingentului. Echilibrând raportul dintre tradiţie şi experiment, în sensul de recuperare a spiritului 

originar, naraţiunile propuse încearcă să formeze cititorului aptitudini de a recepta structurile 

textuale coerent. Aceasta se realizează prin voci individualizate şi personalităţi puternice, ceea ce îl 

face mult mai atractiv. Autorii de nuvele raportează naraţiunea la contextul percepţiei. Uneori 

actanţii încearcă să acţioneze altfel decât te-ai aştepta(de exemplu reacţia sătenilor la început în faţa 

lui Popa Tanda). Acesta evoluează într-un cadru temporal în permanentă sinteză a orizonturilor 

perceptuale, trecute şi prezente, nu într-unul spaţial, şi încă şi mai puţin în cel imobil al unei unice 

trăsături. Importanţa timpurilor, alternanţa prezent-trecut şi cea de a treia dimensiune a scrierii, 

scena narării este explorată de Ioan Slavici, chiar dacă uneori fraza şerpuieşte, apar dislocări, 

discontinităţi pentru aprofundarea acţiunii. Observăm multiplicarea perspectivelor şi tehnica 

contrapunctului. Epicul se constituie între realitate, istorie şi ficţiune. Naratorul antrenează cititorul 

în parcurgerea etapelor de descifrare a textului. Textul receptat se clădeşte din interacţiunea de 

orizonturi de aşteptare ale naratorului. Vocea narativă oferă o importantă cheie de receptare 

lectorului. Gândurile personajelor sunt redate în nuvela „Alexandru Lăpuşneanul“ de Costache 

Negruzzi, fie în stil direct, de către narator, fie în stil indirect liber care efect de distanţare a 

naratorului de personaje. 

8. Tehnici narative 

Suportul realităţii pentru romanul „Baltagul“ constituie punctul de plecare în crearea unei 

lumi noi cu legile şi întâmplările ei. Cerinţele adresate elevilor se referă la interpretarea acestuia din 

mai multe perspective psihologic, social, fantastic şi istoric. Se construieşte un roman în care 

naratorul fără să renunţe la privilegiul omniscienţei optează pentru relatarea neutră a evenimentelor 

în care sunt antrenate psihologii diferite de personaje. Autorul şi naratorul se retrag strategic din 

prim plan pentru a lăsa acţiunea să fie dezvoltată de personaje. Impersonalitatea discursului narativ  

este consecinţa firească a opţiunii de a rămâne în spatele personajelor, fără a interveni în 

desfăşurarea faptelor cu analize sau explicaţii. Structura narativă e condusă de un narator ce îşi 

cunoaşte vocaţia personajelor. Universul e un studiu al societăţii în care anumite personaje trăiesc o 

dramă, o fatalitate socială. Tehnica aminteşte de mecanismul tragediei antice. Dincolo de voinţa 

umană, destinul acţionează implacabil în cazul Vitoriei Lipan. Deşi surprinde un moment istoric al 

unei societăţi, „Baltagul“ este un roman frescă în care intenţia documentară totuşi nu covârşeşte 

partitura dramaticului. Ne apare astfel o dramă care se răsfrânge asupra întregii colectivităţi. Ea se 

va rezolva prin împlinirea legii baltagului. Naraţiunea instituie o lume, creează o atmosferă 

armonizând cu subtilitate mediul şi personajele, dozând cu acurateţe intriga şi decorul. Caracterul 

cu desăvârşire epic al textului oferă personajelor spaţiu de manifestare. Ei sunt înzestraţi cu o 

conţiinţă teoretică asupra lumii şi având totodată conştiinţa propriului destin. Fără să mai 
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întruchipeze tipuri sociale, ci individualităţi, impactul pe care personajele îl au asupra cititorilor este 

mai profund.  

a. Înţelegerea perspectivelor narative 

Autenticitatea experienţei pentru respectarea acţiunii, a conţinutului epic reprezintă o 

condiţie de înţelegere a realităţii. Remarc drept tehnică de exprimare a realităţii formele ce propun 

manifestarea individualităţii. Structura narativă a existenţei umane a fost reflectată de 

disponibilitatea romanescă sadoveniană investigând realitatea cu mijloacele de observare ale 

antitezei, al contrastului. Transpunerea cât mai fidelă a concretului este un obiectiv major al prozei 

în epocă. În acest context, observaţia şi apelul la tradiţie sunt doar puncte de plecare pentru 

romancier. Misiunea lor este să le selecteze, să combine, să sublinieze, să transfigureze realitatea 

într-un text, amplificând detaliile cotidianului. Calităţile romancierului şi ale naratorului, cât ştie 

unul şi cât celălalt, cine vorbeşte în text, ce şi cât poate spune, ilustrează dinamismul romanescului. 

b. Tehnica contrapunctului 

 Iniţiat prin tehnica contrapunctului ce permite romancierului o mai mare libertate în 

construirea universului textual(acţiune paralelă istorie-realitate despre Nechifor Lipan, 

compartimente pentru alte personaje care gravitează în jurul acţiunii personajului principal) epicul 

evoluează de la tehnica unilineară a narării spre o acţiune multidirecţionată, ceea ce face posibilă 

trăirea simultană în planuri temporale şi narative diferite, prilejuindu-i astfel cititorului accesul la 

vizualizarea mai multor personaje.  

c. Rolul omniscienţei 

Privilegiul omniscienţei îi oferă naratorului mobilitatea perspectivei narative, consecinţă 

directă a prezenţei personajelor reflectori. Succesiunea în timp e păstrată, dar e dominată de ideea 

cauzalităţii- dispariţia(întârzierea sosirii lui Nechifor Lipan). Aceasta e intriga ce conţine un mister 

şi propune o dezvoltare a subiectului. Situaţia va fi rezolvată datorită tehnicilor de detectiv ale 

Vitoriei Lipan. Forma narativă pune accentul pe mimesis. Informaţia romanescă este discutată şi din 

perspectiva veridicităţii comunicării epice(prin raportare la evenimente, situaţii, timp, orizont social 

şi moral, tipologie). Romanul- formă polivalentă- transfigurează realitatea elaborând forme epice 

echivalente, iar conţinutul său este marcat de proprietăţile naraţiunii(pornind de la o relatare într-o 

ordine determinată). El e un sistem specific de reprezentare a lumii, mediat de discursul verbal. 

Varietatea narativă e un indiciu al naturii proteice. Se remarcă tentaţia de a capta un volum de 

informaţii impresionant cu sugestii, conotaţii, semnificaţii. Relatarea constituie un spaţiu şi un timp 

narativ distinct în sensul unei dezvoltări prin sinteză, prin edificarea unui sistem de comunicare. 

Romanul focalizează acţiunea încă de la început. Personajele sunt conduse de evenimente, de 

circumstanţe, de naraţiune. Acesta reprezintă universul epic narativ. Ceea ce fac personajele sale 

reprezintă o preocupare a naratorului. 

Demersul didactic conturează situaţii de comunicare, creează secvenţe de reflecţie asupra 

puterii cuvântului care reprezintă lumi, creează lumi, impune şi determină comportamente. 

Abordările integrative şi transdisciplinare sunt în spiritul timpului nostru, pentru crearea 

competenţei de lectură globală cu avantaje educative evidente în acord cu natura disciplinei. 

Competenţele de receptare a textului literar formate în gimnaziu duc la formarea 

competenţelor de comunicare scrisă şi orală şi, implicit, a pledoariei pentru lectură. 
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DEMERSURI DIDACTICE MODERNE LIMBA SI COMUNICARE 
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Profesor Tomasciuc Loredana,  

Școala Gimnazială Șerbăuți 

 

Proiectarea demersurilor didactice este o activitate desfășurată de profesor menită să 

anticipeze etapele și modalitățile de organizare și desfășurare ale procesului instructiv- educativ. 

Pentru realizarea unei proiectări didactice corecte, profesorul trebuie să răspundă la o serie 

de întrebări: În ce scop voi face? Ce voi face? Cu ce voi face? Cum voi face? Cat s-a realizat? 

Răspunsul la aceste întrebări reprezintă, de fapt, o conturare a etapelor proiectării activității 

didactice. 

Proiectarea demersului didactic presupune: 

1. studiul programei școlare; 

2. planificarea calendaristică; 

3. proiectarea unităților de învățare; 

4. proiectarea activității didactice (a lecției); 

5. proiectarea evaluării. 

Etapa 1. Lectura personalizată a programelor şcolare 

Proiectarea didactică se realizează în urma lecturării atente a programei școlare. Programele 

școlare sunt centrate pe competențe și nu mai trebuie vizate ca o tabla de materii, care să fie 

parcursă într-o anumită perioadă de timp. În acest sens, profesorul trebuie să aibă o vedere de 

ansamblu asupra întregului curriculum alocat unui an de studiu, să cunoască programele 

disciplinelor înrudite pentru o abordare interdisciplinară a anumitor teme și să personalizeze 

demersul didactic, ținând seama de specificul elevilor cărora li se adresează. 

Etapa 2. Planificarea calendaristică orientativă 

Planificarea calendaristică este un document școlar care asociază elementele programei 

școlare cu alocarea de timp, considerată optimă de către profesor, pe parcursul unui an școlar. 

Planificările calendaristice pot fi: 

 - anuale: se întocmesc pe un an de studiu; 

 - semestriale: conținutul din planificarea anuală se distribuie pe semestre. 

Planificarea calendaristică (orientativă) 

An școlar: 

Școala: 

Profesor: 

Disciplina: 

Clasa/Nr. de ore/săptămâna: 

Planificarea calendaristică asociază elemente ale programei (competente generale, specifice, 

conținuturi) cu alocarea de timp pe parcursul unui an școlar. 

Etape: 

 Realizarea asocierilor dintre competențe specifice și conținuturi 

 Împărțirea în unități de învățare  

 Stabilirea succesiunii de parcurgere a unităților de învățare 

 Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învățare 
 

Etapa 3.Proiectarea unității de învățare 

Unitatea de învățare reprezintă o structură didactică deschisă și flexibilă, a cărei parcurgere 

conduce la realizarea unor competențe specifice. Identificarea unității de învățare se face prin 

precizarea temei acesteia. Temele pot fi luate din lista de conținuturi prevăzute de programe și se 
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corelează cu manualul școlar. Parcurgerea se realizează sistematic și continuu pe o perioadă 

delimitată de timp și se finalizează prin evaluare. 

 

Proiectul unitatii de invatare 
 

Școala:                                    

Disciplina:  

Profesor: 

Clasa/nr. de ore/săptămână                    

Unitatea de învățare:                                         

Nr. ore alocate: 
 

Conținuturi 

(detaliere) 

Competente 

specifice 

Activități de 

învățare 
Resurse Evaluare 

     

 

În realizarea proiectului unității de învățare se vor avea în vedere următoarele: 

 La rubrica intitulată ”Conținuturi” se vor preciza detaliat toate conținuturile ce vor fi abordate în 

respectiva unitate de învățare, eșalonate în ordinea parcurgerii lor.  

 În rubrica ”Competente specifice” se înscriu numerele competențelor ce urmează a se realiza 

prin parcurgerea unității de învățare, așa cum sunt ele prezentate în programa școlară; 

 Activitățile de învățare promovate pot fi cele prevăzute de programa școlară, dar și alte activități 

pe care profesorul le consideră eficiente din perspectiva realizării obiectivelor/competențelor; 

 Rubrica ”Resurse” include formele de organizare, specificări de timp, loc, metode, mijloace, 

tipurile de interacțiuni profesor-elevi, elevi-elevi, etc. 

 La rubrica ”Evaluare” se vor consemna modalitățile de evaluare folosite pentru a stabili în ce 

măsură obiectivele prevăzute au fost îndeplinite. Se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai 

variate, bine corelate cu obiectivele și conținuturile. 
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Etapa 4. Proiectarea secvențială a lecțiilor  

Lecția: componentă operațională, pe termen scurt, a unității de învățare. 
 

Criterii 
Strategii didactice- 

orientare tradițională 

Strategii didactice- 

orientare modernă 

Rolul elevului 

Urmărește prelegerea, 

expunerea, explicația 

Exprimă puncte de vedere 

proprii 

Încearcă să retină și să 

reproducă ideile auzite 

Realizează un schimb de 

idei cu ceilalți 

Acceptă în mod pasiv ideile 

transmise 

Argumentează, pune 

întrebări cu scopul de a 

înțelege sensul unor idei 

Lucrează izolat 
Cooperează în rezolvarea 

sarcinilor de lucru 

Rolul profesorului 

Expune, ține prelegeri 
Facilitează și moderează 

învățarea 

Impune puncte de vedere 

Ajută elevii să înțeleagă și 

să explice punctele de 

vedere proprii 

Se consideră și se manifestă 

ca un părinte 
Este partener în învățare 

Lucrează izolat 
Cooperează în rezolvarea 

sarcinilor de lucru 

Modul de realizare al 

învățării 

Învățarea are loc 

predominant prin memorare 

și reproducere de 

cunoștințe, prin apel la 

metode clasice 

Învățarea are loc 

predominant prin formare 

de competențe și deprinderi 

practice 

Învățarea conduce la 

competiție între elevi, cu 

scopul de ierarhizare 

Învățarea se realizează prin 

cooperare 

Criterii 
Strategii didactice- 

orientare tradițională 

Strategii didactice- 

orientare modernă 

Evaluarea 

Vizează măsurarea și 

aprecierea cunoștințelor 

Vizează măsurarea și 

aprecierea competențelor 

(ce poate face cu ceea ce 

știe) 

Pune accent pe aspectul 

cantitativ (cat de multa 

informație deține elevul) 

Pune accentul pe elementele 

de ordin calitativ (valori, 

atitudini) 

Vizează clasificarea elevilor 
Vizează progresul în 

învățare pentru fiecare elev 
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Etapa 5. Proiectarea evaluării 
 

FORME DE EVALUARE 

Teoria și practica pedagogică evidențiază existența mai multor forme și tipuri de evaluare, 

cunoscându-se mai multe clasificări, în funcție de criteriul adoptat. Prezentăm în continuare cele 

mai frecvent întâlnite clasificări: 

- După volumul de informații, experiențe acumulate de elevi care fac obiectul evaluării, s-

au stabilit două tipuri de evaluare: 

a) evaluare parțială prin care se verifică un volum redus de cunoștințe și achiziții 

comportamentale; 

b) evaluare globală când se verifica un volum mai mare de cunoștințe, priceperi, deprinderi, 

abilități. 

- În funcție de perspectiva temporală din care se realizează evaluarea distingem: 

a) evaluare inițială care se face la începutul unui program de instruire; 

b) evaluare finală care se realizează la încheierea unei etape de instruire. 

- După modul în care se integrează evaluarea în procesul didactic, evaluarea cunoaște 

trei forme: 

a) evaluare inițială care se realizează la începutul unui program de instruire; 

b) evaluare continuă/formativă care se realizează pe tot parcursul procesului instructiv-

educativ; 

c) evaluare sumativă ce se realizează la încheierea unei etape mai lungi de instruire. 

- În funcție de factorii care realizează evaluarea se conturează două forme sau tipuri de 

evaluare: 

a) evaluare internă efectuată de aceeași persoană/instituție care realizează efectiv și 

activitatea de instruire (de exemplu profesorul clasei); 

b) evaluare externă realizată de o persoană sau instituție diferită de cea care a asigurat 

realizarea efectivă a procesului de învățământ. 
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GÂNDIREA CRITICĂ. ANALIZA SEMIOTICĂ A UNEI IMAGINI 

PUBLICITARE DE TIP PRINT 

 

prof. Marius UDUDEC 

Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava 
 

 

Reclama 

Reclama este un mijloc de atragere a publicului şi totodată o manifestare a libertăţii de 

exprimare a ofertanţilor şi un câmp de exercitare a facultăţilor critice ale consumatorilor. 

Informaţia furnizată de reclamă trebuie să fie relevantă pentru public, să răspundă 

trebuinţelor şi aşteptărilor consumatorilor, pentru ca în felul acesta să le dea satisfacţie, să le 

recompenseze efortul de parcurgere a mesajului publicitar. 

Una din formele uzuale cu ajutorul căreia se poate face publicitate unui produs sau serviciu 

o reprezintă reclama vizuală de tip print. O astfel de reclamă poate avea ca elemente titlul, produsul 

publicitat şi textul. Tipologia extinsă a imaginii de tip print este următoarea: 

 imagine solitară – stă într-un background neutru; 

 imagine “full-page” – pe întregul spaţiu destinat; 

 imagine mixtă – un element solitar pe un alt element solitar. 

Pentru a întări cele spuse anterior, voi analiza în cele ce urmează o reclamă vizuală de tip 

print. Mărturisesc faptul că alegerea reclamei pe care o voi analiza nu a fost un exerciţiu uşor şi pur 

întâmplător, ci mai degrabă efortul unor căutări a cărui rezultat nu mă satisface pe deplin. Aceasta, 

datorită faptului că nu am găsit pentru un produs două sau mai multe reclame de tip print diferite. 

 

Analiza 

În cele ce urmează m-am oprit la o reclamă de tip print care promovează o instituţie bancară 

şi anume este vorba de banca HSBC. Reclama este extrasă din revista The economist, mai exact din 

almanahul acestei reviste, publicat sub titulatura The world in 2005. 

Este o reclamă simplă dar care “spune” destul de multe. Pe scurt este vorba de trei perechi 

de încălţăminte, astfel: 

 USA Pantofi de dans (ciocate); 

 UK Pantofi de dans (ghete); 

 SOUTH AFRICA Pantofi de dans (cizme din cauciuc). 

Sub această imagine se află sloganul băncii: „Never underestimate the importance of local 

knowledge.”, (în traducere din limba engleză – „Nu subestima niciodată importanţa cunoaşterii 

locale.”). 

Urmează apoi un text de prezentare a băncii, care în traducere este următorul:  

“Alegerea încălţămintei care să se potrivească unei ocazii este ca o a doua natură când eşti 

localnic”. 

La HSBC avem bani în mai multe ţări decât oricine altcineva, şi fiecare are personalul 

format din localnici. 

Avem birouri în 79 de ţări şi regiuni: Europa, Asia-Pacific, Americile, Orientul Mijlociu şi 

Africa. Fiind localnici au posibilitatea de a oferi o bună cunoaştere a oportunităţilor financiare şi de 

a crea iniţiative de servicii care nu i s-ar potrivi niciodată unui străin. 

Aceasta înseamnă că ai noştri beneficează de tipul de cunoaştere locală şi servicii personale 

pe care le aştepţi de la o bancă locală. 

Şi un nivel de cunoaştere globală şi expertiza vastă la care nu te-ai aştepta.” 
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În colţul din dreapta jos al reclamei se află sigla băncii. Este vorba de numele băncii, un 

simbol grafic şi un slogan. 

 
Este de observat faptul că elementele constituiente ale reclamei sunt aşezate unul sub altul 

pe o coloană centrată în pagină. Elementele din coloană sunt împărţite în trei zone. În partea de sus 

se află imaginea formată din trei perechi de încălţăminte (această imagine ocupă ¾ din coloană), iar 

în partea de jos se află textul explicativ al reclamei (acesta ocupă ¼ din coloană). Aceste elemente 

sunt separate de sloganul băncii, care este prezent pe un rând şi pe toată lăţimea coloanei. 

Toate elementele sunt încadrate de un chenar îngroşat de culoare roşie. Din acest chenar 

exterior sunt extrase patru triunghiuri, care îmbinate formează simbolul grafic al băncii HSBC. De 

asemenea, se observă că unind printr-o linie vârfurile triunghiurilor laterale din partea de sus a 

chenarului şi printr-o altă linie vârfurile triunghiurilor laterale din partea de jos a chenarului, 

încadrăm perfect elementele reclamei, delimitând punctele de început şi de sfârşit ale coloanei 

centrale.  
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După cum este cunoscut, există trei elemente componente ale unei reclame vizuale de tip 

print. Însă publicitatea nu se limitează numai la cele trei elemente, ci aduce elemente în plus care 

complică reclama. 

Cele trei elemente fundamentale ale unei reclame vizuale de tip print sunt următoarele: 

 titlul – reprezintă titlul propriu-zis, numele de produs, numele de marcă. În reclama de faţă titlul 

este prezent prin numele băncii publicitate, respectiv HSBC; 

 produsul publicitat  - reprezintă obiectul publicitat. Fiind vorba în reclama de faţă despre un 

serviciu şi nu un produs, produsul publicitat se identifică cu titlul reclamei, deci cu HSBC; 

 textul – reprezintă textul de comentariu, paratextul, sloganul. Textul de comentariu este cel 

prezentat mai sus, în traducere din limba engleză. Paratextul este dat de notele de subsol sau de 

indicaţiile adiacente. În această reclamă paratextul se află în colţul din stânga jos sub chenar 

(“Issued by HSBC Holdings plc.”). Sloganul este dat de textul “Never underestimate the 

importance of local knowledge.”.  

În plus în reclamă este prezent şi un al patrulea element şi anume marca, care este un simbol 

grafic (de culoare roşie) format din cele patru triunghiuri decupate din chenarul exterior. 

Tipologia extinsă a imaginilor de tip print este următoarea: 

 imagine solitară – stă într-un background neutru; 

 imagine “full page” – un element solitar pe un element solitar; 

 imagine mixtă – o combinaţie între cele două de mai sus. 

Analizând reclama de faţă am ajuns la concluzia că aceasta se încadrează în prima categorie 

şi anume cea a imaginii solitare. Este vorba de o imagine – formată din trei perechi de încălţăminte 

– care stă într-un background neutru şi anume un fundal alb. 

De asemenea, elementul vizual prezent în reclamă este diegetic, întrucât contextul din care 

face parte poate fi regăsit în realitatea înconjurătoare. 

În continuare, voi încerca să descriu simbolistica acestui element vizual, prezent în reclamă. 

Încălţămintea reprezintă un element vestimentar folosit zilnic de o persoană, deci fiecare 

persoană se poate folosi de serviciile unei bănci locale. Analizând cele trei perechi de încălţăminte, 

împreună cu textul aferent fiecăreia, constat o contradicţie, în sensul că cele trei perechi de 

încălţăminte nu pot fi utilizate pentru dans. De asemena, parcurgând reclama de sus în jos se 

observă o ordonare descrescătoare în funcţie de costul de produs pentru fiecare pereche de 

încălţăminte, corespunzătoare putereilor economice ale celor trei regiuni geografice prezente. 

Legătura cu textul reclamei este dată de faptul că în băncile din ţările respective sunt angajaţi 

localnici care cunosc oportunităţile financiare şi care pot oferi o bună cunoaştere a serviciilor oferite 

de bancă. 

În concluzie, nu trebuie subestimată niciodată importanţa cunoaşterii locale.  
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ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE ȘI 

INTERDISCIPLINARITATEA 

 

prof. Nicoleta Ursuţu 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bogdăneşti 

 

Societatea contemporană devoalează, prin implicaţiile extrem de vizibile şi dureroase, 

această tristă realitate pe care sociologia umană a conceptualizat-o într-unul dintre binecunoscutele 

principii ale lui Peters şi anume cel  al incompetenţei: oamenii ambiţioşi, dornici de a urca pe scara 

ierarhiei sociale - măsurată azi după falsul criteriu al cifrei contului bancar personal- ajung la 

limitele priceperii şi inteligenţei personale. Apoi, din ambiţii rău înţelese, tind să le depăşească, 

intrând în zona desfigurantă a incompetenţei, unde, inevitabil, vor deforma şi structurile aflate sub 

autoritatea lor şi eliminând apoi tot ceea ce nu pot înţelege, conform anecdoticului episod cu 

olteanul şi girafa, în care, cu ochii miraţi şi uluit de apariţia ineditului animal, acesta continua să 

repete ca pentru sine, refuzând evidenţele: „...aşa ceva nu există !” 

Acest principiu al incompetenţei, sau în cel mai fericit caz, al „depăşirii” palindromice a 

competenţelor, acţionează dintotdeauna pretutindeni în lume, fiind cauza principală a decadenţei 

omenirii sub toate aspectele sale, prin ridicarea ignoranţei şi suficienţei docte la rangurile ierarhice 

superioare. Incompetenţa, sau - edulcorând puţin termenul - „competenţele multiple”, se erijează 

astfel în pseudo-personalităţi „marcante” ce au uzurpat cele rânduite de Dumnezeu, obnubilând  

mereu pe cei cu adevărat capabili, frânând şi împiedicând realizarea echilibrului interior şi implicit 

armonia interumană, promovând astfel prezenţa desfigurantă a impostorului care duce la 

contaminarea obediențior din jur prin falsele soluţii propuse, de cele mai multe ori mai dăunătoare 

decât „boala” însăşi. Valorile autentice sunt criticate de hiene agramate și inculte care hălăduiesc în 

mass-media, mințind, dezinformând, singura lor regulă fiind „care dă mai mult”. Trăimîntr-o 

reformă quasimodiană, încleştaţi şi rigizi, reci şi seci, în care doar timpul pare asemenea unui văl 

purpuriu, ce ne ascunde de noi înșine, în drumul către mormânt şi veşnicie. 

Analiza problematicii contemporane şi identificarea marilor teme de meditaţie au condus la 

constituirea - în plan educaţional - a unor răspunsuri specifice, prin potenţarea „noilor educaţii, sau 

a unor noi tipuri de conţinuturi.  

Trebuie de aceea precizat că, mai toate proiectele educației pentru mileniul nostru au drept 

obiective transformarea practicilor educaționale de tip tradițional, scolastic, în baza noilor principii 

specifice educației și pedagogiei contemporane:  

 educație globală 

 educaţia pentru pace 

 educaţia ecologică 

 educaţia pentru participare şi democraţie 

 educaţia demografică 

 educaţia pentru schimbare şi dezvoltare 

 învățare pe parcursul întregii vieți, educație inclusivă, educația pentru toți, șanse egale, 

parteneriat în educație 

 învățarea în profunzime, bazată pe acțiunea și responsabilizarea celui care învață, formarea de 

competențe 

 integrarea cunoștințelor în structuri de aplicație practică 

 predarea interactivă, curriculum inter, multi și transdisciplinar  

 educaţia pentru comunicare şi pentru mass-media 

 educaţia nutriţională 
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 educaţia economică şi casnică modernă 

 educaţia pentru timpul liber 

 educaţia privind drepturile fundamentale ale omului 

 educaţia pentru o nouă ordine internaţională 

 educaţia comunitară. 

Este de aşteptat ca această listă să se modifice (fie prin dispariţia unor „educaţii,, în măsura 

în care realitatea îngăduie aşa ceva, fie - mai degrabă - prin impunerea unor noi cerinţe şi 

conţinuturi educative). Ca modalităţi practice de introducere a „noilor educaţii,, sunt menţionate trei 

posibilităţi
56

 :    

 prin introducerea de noi discipline centrate pe un anumit tip de educaţie (dificultatea constă însă 

în supraîncărcarea programelor de  învăţământ.) 

 prin crearea de module specifice în cadrul disciplinelor tradiţionale. (modulele având un caracter 

interdisciplinar 

 prin tehnica „approche infusionnelle” (prin infuziunea cu mesaje ce ţin de noile conţinuturi în 

disciplinele așa-zise „clasice”). 

O societate bazată pe cunoaștere presupune, ca prim reper al nivelului de civilizație atins, 

necesitatea sincronizării între dezvoltarea societății și dezvoltarea educației, fiind interesată de noile 

paradigme din cadrul în sistemelor de educație contemporană, adaptată fenomenelor glocalizării
57

 și 

implicit  globalizării chiar și în domeniul educației. 
58

 

Necesitate adaptării la gama de principii adaptate și specifice atât educației, dar și aflate în 

deplină sincronie cu evoluțiile de ultim moment ale pedagogiei contemporane, au generat și 

elaborarea principiilor ordonatoare ale politicii educaționale la nivelul Uniunii Europene, politici 

care presupun trei direcții referențiale: 

  adaptarea școlii la posibilitățile de instruire ale elevilor,  

  nevoia prioritară, vitală a unei educații elementare, de bază
59

 

 formarea competențelor de natură profesională, cu finalități productive. 

Raportarea omului la un plan valoric superior, stabil şi coerent, este necesară şi deosebit de 

fertilă. Fără relaţionarea la o dimensiune profundă a existenţei, cea conturată in lumea valorilor, 

însăşi activitatea şi viaţa omului îşi pierd din substanţa. 

Pentru viaţa umană, lumea valorilor este un „punct de sprijin în Univers,, un temei 

ineluctabil pentru generarea unui surplus de energie spirituală, care ar putea regulariza şi perfecta 

întreaga existenţă umană. O să înțelegemcă, funcție de rezultatele concrete, cele trei tipuri de 

învăţare sunt benefice, cu condiţia conducerii celor care învaţă către acel traiect al învăţării care este 

în concordanţă cu sarcinile, conţinuturile şi finalităţile educaţiei. Se pare că în multe împrejurări ale 

prezentului, educaţia inovatoare este mai productivă, fiind un răspuns mai adecvat la cererea 

„pieţei” și din această perspectivă, procedeele și tehnicile didactice trebuie adaptate ca structură de 

proiectare după următoarele repere și finalități: 

 Elevul, din actant statistic, devine subiect al educației; 
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 Tehnologia informatică trebuie să vină în sprijinul elevului prin optimizarea accesului la 

cunoaștere; 

 Stimularea inovației și a gândirii critice pozitive; 

 Capacitatea de a-și reproiecta, optimiza propriile structuri de învățare pentru                   a-și 

maximiza competențele; 

 Formarea deschiderii spre latura experimentală, interactive, cultura dialogului, dezvoltarea 

capacităților de a valorifica propriile experiențe de viață. 

Centrate pe necesitatea uniformizrii la nivelul Uniunii Europene, noile direcții ale educației, 

prin dimensiunea lor politică urmăresc, pe cât posibil, compatibilizarea și armonizarea nivelurilor 

naționale de calificaree profesională.
60

 Pentru România, documentele promulgate în această 

direcție, au fost:  

 Strategia Postaderare 2007-2013
61

 

 Planul Național de Dezvoltare 2007-2013
62

 

 Strategia Dezvoltării Învățământului Preuniversitar în perioada 2001-2010.
63

 

Exigențele organismelor europene au determinat  responsabilii din MEC să adopte 

schimbările necesare, astfel încât Curriculum-ului Național
64

  în mod cert să fie generat un alt tip de 

cultură curriculară, având drept noi directoare:  

 centrarea procesului educativ pe  proiecțiile didactice de formare a competențelor și 

aptitudinilor;  

 promovarea metodelor interactive de învățare, cultivare a creativității; 

   dezvoltarea direcțiilor inter și transdiciplinare a Curriculum-ului școlar;  

   abordarea Curriculum-ului în corelație cu problematica laturii docimologice; 

 formarea continua a corpului didactic. 
65

 

Astfel reperele modernității, precum și trăsăturile care conferă caracterul inovativ al 

Curriculum-ului Național, se regăsesc în următoarele contexte didactice: 

 centrarea învățării în tot ansamblul demersurilor educaționale;  

 direcționarea actului cognitiv-formativ spre descoperirea de noi capacități și dezvoltarea de 

competențe;  

 creșterea ponderii  metodelor interactive de educație; 

 cultivarea spiritului critic, interogativ;  

 dezvoltarea omnidirecțională și stimularea gândirii creative;  

 construirea unui învățământ eficient prin flexibilizarea parcursurilor școlare; 

 reproiectarea, redimensionarea conținuturilor învățării proportional cu aptitudinile elevului, 

 structurarea domeniilor educației funcție de problemele și cerințele vieții sociale;  

 responsabilizarea celor implicați în actul educativ.  

Deceniile din urmă au arătat că inactivismul social poate genera formule totalitare de 

organizare a societăţii. Participarea şi implicarea sunt condiţii pentru buna funcţionare a unei 

societăţi, remediul cel mai adecvat pentru alunecări autoritariste sau totalitariste.  
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 Gradul de democratizare al unei societăţi este dat și de educație, care formează această 

predispoziţie a indivizilor de a acţiona şi reacţiona, de a genera discuţia, de a-şi exprima punctul de 

vedere, de a proiecta şi anticipa. Caracterul democratic al unei societăţi se menţine şi se 

propensează prin fiecare persoană. Individul trebuie format pentru a-şi exprima poziţia, pentru a se 

implica în luarea deciziilor, pentru fi mereu treaz din punct de vedere civic. 

 Astfel, se evidențiază că în contextul educațional postmodern, sau al modernității târzii, 

termenul Curriculum defineşte, în sens larg, ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de 

învăţare prin care trece elevul pe durata întregului proces şcolar, iar în sens restrâns reprezintă un 

ansamblu de documente şcolare în care se consemnează date esenţiale privind procesele educative 

şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului, urmărind: 

 formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii  

 valorizarea propriilor experienţe 

 formarea unei autonomii morale 

 dezvoltarea capacităţii de integrare în grupuri socio-culturale, astfel încât apar dimensiuni noi în 

domeniul proiectării curriculare, deoarece  accentul se pune pe interesul elevului în procesul de 

învăţare. 

Se impune așadar, nu doar o nouă paradigmă, respectivcea care vizează adaptarea școlii la 

cerințele și posibilitățile instructive ale elevului, ci, mai ales, care generează procedee de adaptare a 

școlii românești la categoria principiilor moderne ilustrată prin sintagme precum : „școala pentru 

toți”, „învățământ integrat”.
66

 

 Învățarea în profunzime, bazată pe acțiunea și responsabilizarea celui care învață, formarea 

de competențe, integrarea cunoștințelor în structuri de aplicație, predarea interactivă, curriculum 

inter- și transdisciplinar sunt doar câteva concepte, idei, pe care se bazează pedagogia 

contemporană, fiind generate de comutarea societăților europene către globalizare și către societatea 

bazată pe cunoaștere, de necesitatea integrării și permanentizării educației. 
67

 

 Literatura așa cum o știm (critica, teoria și istoria literară), nu poate fi supusă unui canon 

epistemologic al adevărului, pentru că la nivelul informal există o serie de obiective adiacente 

specifice unei anumite vârste (conform teoriei stadialității cognitive a lui Piaget)
68

, care implică un 

anumit grad de sistematizare a lecturii, elevul având nevoie în continuare de modele concrete şi 

exemple ilustrative.
69

 

 Este primul pas într-o interacţiune cu o dimensiune simbolică şi interpretativă dominantă, o 

relaţie în care profesorul şi elevul sunt ctitori de sensuri şi semnificaţii care generează şi se bazează 

pe o puternică investiţie cognitivă dar şi afectivă, cu pronunțate valențe axiologice, pornind de la 

mesajul esențial al abordării postmoderniste în educație: „putem vorbi despre o reîntoarcere a 

individului ca actor în spațiul social și o resurecție a elevului în calitate de persoană cu 

caracteristicile sale specific-diferențiatoare ce trebuie valorizate maximal, constituie dimensiunea 

dominantă a pedagogiei moderne.,
70

 Modelul european recent de evaluare are ca „instrument 

emblematic,
71

 portofoliul de competențe. 
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Deoarece încercarea de a realiza dezvoltarea competenţelor cheie prin abordări exclusiv 

monodisciplinare are puţine şanse de reuşită, nici una dintre materiile de studiu neoferind 

oportunităţi de dezvoltare a tuturor competenţelor (generale și specifice) menționate în 

Curriculum,ca soluție optimă pentru o bună parte a acestor deziderate propunem o abordare din 

perspectiva interdisciplinară, dar nu înainte de a propune o serie de clarificări și delimitări 

conceptuale privind metodologia abordărilor inter, pluri și transdisciplinare, cu explicațiile teoretice 

necesare.  

Motivul este evident: în condiţiile în care apar şocuri existenţiale, schimbări, rupturi, este 

nevoie de un alt tip de învăţare, aşa numita învăţare inovatoare, în care „se consemnează experienţe 

de învăţare.”
72

 Aceasta are menirea de a pregăti indivizii şi societăţile să acţioneze în situaţii noi şi 

presupune calităţile autonomiei (a nu mai avea nevoi de alţii) şi integrării (a accede la o gândire 

holistică, ce este capabilă să conexeze operativ informaţiile recent intrate în circulaţie). În timp ce 

învăţarea de menţinere tinde să ia drept inatacabile valorile inerente statu-quo-ului şi să treacă cu 

vederea toate celelalte valori, învăţarea inovatoare trebuie să fie dispusă să pună la încercare 

valorile, scopurile şi obiectivele fundamentale ale oricărui sistem. Este adevărat că marile schimbări 

existenţiale se produc pe baza unor viziuni inovatoare. Progresul se face nu prin întârzierea în 

canoanele obişnuinţei, ci prin transgresarea sau contestarea traseului bătătorit.Istoria progresează 

prin partea proastă a lucrurilor - spunea Hegel.  

 

I. Interdisciplinaritatea, Transdisciplinaritatea, Pluridisciplinaritatea  avataruri ale 

neognosticismului - 

 

Literatura ca artă (tšcnh)demonstrează că, dincolo de perisabilitatea şi fluenţa lumii 

exterioare, există o zonă mai stabilă şi mai profundă: spiritul uman. Acesta se dovedeşte a fi 

superior tuturor agitaţiilor şi complicaţiilor existenţiale. Investiţia în spiritul uman, prin educaţie, 

are consecinţe inepuizabile. Dacă omul şi-ar înnobila mai atent spiritul, atunci şi ceea ce ţine de 

existenţa sa concretă ar fi mai uşor şi mai bine realizat.  

 Aşa cum s-a putut vedea şi din evoluția diacronică a civilizației umane,forţa omului nu 

derivă dintr-o precaritate momentană a exteriorului, care trebuie pregătită sau exploatată de spirit, ci 

superioritatea sa ţine mai mult de o disponibilitate funciară către autonomie, specifică interiorităţii. 

Eul veritabil este cucerit atunci când propria noastră viaţă este condusă spre autonomie. Nu omul se 

adaptează la lumea externă, ci aceasta se mulează conform unei finalităţi instituită întru spiritul 

său.Lumea valorilor fortifică interioritatea şi este cea care-l direcţionează pe individ spre cucerirea 

unei lumi veritabile, întemeiată pe autonomie morală. „Dacă orice etică obligă la ceva dincolo de 

om - notează Rudolf Eucken - acest suprauman este baza spirituală cea mai profundă a omului 

însuşi. O dată cu aceasta va dispărea orice posibilitate de a înţelege morala ca un jug oprimant sau 

ca o structurare stereotipă.”
73

 

Dar, la cumpăna veacurilor, îndepărtându-se de perspectiva pozitivantă a hermeneuticii 

„locurilor obscure” îmbrățișată de Johann Martin Chladenius, aflată sub protectoratul unui temei 

mai degrabă ideologizant al „hermeneuticii suspiciunii” cultivată de Marx, Nietzsche și Freud, 

perioada postmodernă dă naștere prolegomenelor unei epoci care, în manieră analitică, pot fi 

rezumate printr-un panseu al unui autor arhicunoscut: „cunoașterea este o plagă pentru viață, iar 
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conștiința o rană deschisă în sâmburele vieții”
74

; în fapt, quintesența gândirii unei epoci și a unui 

autor care și-a împletit opera cu elementele descompuse ale unei spovedanii ratate, mereu 

amânate... Omul devine astfel o entitate iremediabil rătăcită în neantul ivit între falsitatea unui 

deconcertant „carpe diem”
75

 şi efemeritatea mirajelor unui carnaval al multiplelortransformări (al 

des-figurărilor) produse de surogatele propuse de aşa-numita „societate de consum” care - în starea 

civilizaţiei actuale - precum Chronos îşi devorează lent adepţii care au ajuns tot mai incapabili să se 

regăsească pe sine datorită unei stări de labilitate și anxietate perpetuă în care până și ideea de 

nemurire este purtată pe drum de frica de moarte și de speranța că efemerele valori ale vieții ar 

putea fi astfel salvate. 

 Contemporaneitatea însă, prin formulări neognostice sprijinite pe instrumentarul divers de 

care dispune și căutându-și rostul dar şi puterea de a accede la „cunoaşterea cauzei prime” 

aristotelice
76

, deschide, într-o alchimie a spiritului maniheic veșnic contestatar, limitele încă 

indescriptibile ale unui topos specific, locul unde interdisciplinaritatea modernă are tentaţia 

abordării ambelor planuri, pe acela al sensibilului şi pe acela al inteligibilului. Or, la nivel superior, 

una dintre provocările contemporane şi problema cea mai complicată este aceea datorită 

căreiadorința postmodernităţii este aceea a restrângerii caracterul ludic al existenţei, resursa 

inepuizabilă a lumii imaginale, răpindu-i tocmai atributul prin care acesta o poate defini și ordona.
77

 

 Într-o manieră pur reducționistă, urmare a acestei limitări „omul angajat în activităţile de 

cunoaştere constituie doar o sublimare sui generis a omului ca fiinţă integrală. Pentru a nu ştirbi din 

întinderea semnificaţiei umane a faptului de cunoaştere, pentru a nu limita sau majora arbitrar 

dimensiunile, libertăţile şi contrângerile de care se bucură cunoaşterea [...], resimţim nevoia de a 

proiecta sui generis omul în integritatea sa înăuntrul subiectului epistemic.”
78

 

 Cu alte cuvinte, cele trei fațete ale (inter, trans, multi) - disciplinarității nicolesciene nu sunt 

decât chipuri metamorfice, ușor fardate (pentru necunoscători) al neognozei. Fizicianul român, care 

în opera sa conceptualizează o „lume clădită pe propriile legi, prin autoconsistenţă”
79

aparține 

acestui curentcare susține că omul contemporan „înfiază revelații”
80

 și le conferă valoare de adevăr. 

În ralitate însă, prin intermediul acestor surogate, curentul neognostic, apărut ca o palingeneză a 

celui antic, de a cărui dosar ereziarhic s-a acupat Irineu de Lugdunum
81

, cel de astăzi-mult mai 
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nociv datorită nivelului de persuasiune, caută să impună lumii pleiada avatarurilor lui (egomorfisme 

ale lumii științifice sau culturale) și ai cărui promotori devin, astfel,profeții timpului fără eshaton; 

iar în cele ce urmează voi căuta să argumentez sursele acestei afirmații.  

 Eșafodajul teoretic capabil să-i susțină apariția ca domeniu al științei fără a pune în operă 

necesitatea eliminării acelui mysterium iniquitatis (cu un Ștefan Lupașcu dator vândut lui Pythagora 

și metafizicii numărului ca ordonator al întregului Univers) cu un picior în fizică și cu celalt pantof 

în metafizică (Aristotel deja se agită în mormânt revendicându-și procentajul din proprietatea 

intelectuală) teoria transdiciplinară include două componente: prima legată de fizica cuantică, cea 

de a doua de curentul hermeneuticii deconstructiviste, ambele poziționate în neognosticismul mai 

sus amintit.
82

 Într-o sintetică prezentare, teoriile lui Basarab Nicolescu, astăzi tot mai recomandate 

ca soluții paideice pentru „vrăjmașii minori ai lecturii”- sadoveniene în speța de față, pot fi 

prezentate, succint, în cele ce urmează. 

 Pluridisciplinaritatea rezultă dintr-o simplă agregare a diferitelor discipline care păstrează 

neschimbate punctele lor de vedere specifice. Ele dezvoltă legături care nu sunt interactive, ci mai 

degrabă cumulative şi pot lucra împreună pentru a crea o imagine teoretic mai complexă a realităţii, 

întrucât obiectul de cercetare poate dezvălui mai bine diferitele sale caracteristici atunci când este 

examinat de perspective diferite, folosind metodele şi cunoştinţele furnizate de către mai multe 

discipline.  

 Multidisciplinaritatea reprezintă o combinaţie nonintegrativă de discipline ştiinţifice în care 

fiecare disciplină îşi păstrează propriile metodologii şi ipoteze de lucru fără a se opera schimbări 

sau dezvoltări /prelucrări de la alte discipline, în cadrul relaţiilor de multidisciplinaritate. 

Multidisciplinaritatea diferă de interdisciplinaritate prin modul în care relaţia dintre disciplinele 

ştiinţifice se manifestă prin preluări sau împrumuturi reciproce de teorii, metode sau ipoteze. Astfel, 

în cadrul unor relaţii multidisciplinare, cooperarea dintre disciplinele ştiinţifice poate fi „reciprocă 

şi cumulativă, dar nu interactivă.”
83

 

 În cadrul unui program de cercetare multidisciplinar, spre deosebire de interdisciplinaritate, 

cooperează, se asociază două sau mai multe discipline ştiinţifice, fără a se integra. Fiecare disciplină 

îşi realizează obiectivele, rezultatele sale proprii şi îşi construieşte noi paradigme şi metode, iar 

integrarea acestora, după caz, poate fi realizată ulterior sau de către o terţă parte, în cazul nostru, 

Profesorul. 
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 Interdisciplinaritatea rezultă din procesul de combinare şi integrare a diferitelor 

discipline, împreună cu metodologiile şi ipotezele lor de lucru. Aceasta implică trecerea frontierelor 

tradiţionale dintre ştiinţe şi combinarea tehnicilor lor în efortul de a atinge un obiectiv comun. 

Metodologiile şi ipotezele care aparţin unor discipline diferite sunt conectate şi modificate pentru a 

se adapta la nevoile de cercetare, construind noi instrumente care să permită investigarea unor 

subiecte dificile, care depăşesc posibilităţile unei singure discipline. În domeniul literaturii, de 

exemplu, subiecte complexe cum ar fi curentele literare, genul operei, profunzimea detaliului, 

evoluția limbii, capacitatea de a reconstitui atmosfera de epocă, activitatea de documentare (a unei 

opere istorice), valoarea ei memorialistică, necesită diferite abordări care pot combina geografia, 

politica, heraldica, sociologia, lingvistica comparată, biologia, zoologia şi altele. 

 Interdisciplinaritatea, ca metodă educațională presupune decantarea de noi practici şi 

ipoteze de lucru pentru fiecare disciplină implicată. În acest sens, putem da ca exemplu ştiinţa 

sustenabilităţii, care are particularizări în practic toate disciplinele ştiinţifice (ecologie, economie, 

sociologie, literatură, medicină, chimie, ştiinţele pământului etc.) a căror compunere conduce la 

metode noi de cercetare integrativă. De regulă, apariţia de noi paradigme se datorează trecerii de la 

o etapă la alta în progresul ştiinţei şi tehnologiei cum ar fi trecerea de la mecanică (mecanizare) la 

era electricităţii şi superconductivităţii (electronică, informatică etc.), care a permis accelerarea mai 

intensă a secvenţialităţii proceselor până la cvasisimultaneitatea acestora. 

 Interdisciplinaritatea presupune, din perspectiva organizatorică, participarea cercetătorilor şi 

profesorilor din mai multe domenii ale ştiinţei în scopul realizării unor obiective comune sau al 

soluţionării unor probleme complexe care nu pot fi în mod satisfăcător cercetate doar de un singur 

domeniu al ştiinţei. În cazul literaturii, de exemplu, fenomene complexe cum sunt apartenența la un 

curent, personalitatea autorului, matricea stilistică, limbajul, presupun abordări multidisciplinare din 

domeniile istoriei, geografiei, antropologiei, criminalisticii (în mod expres și la Sadoveanu), 

sociologiei, biologiei, folclorului, cutumelor arhaice, botanicii, artei etc. 

Cu alte cuvinte, interdisciplinaritatea implică studierea unui fenomen (domeniu) din mai 

multe puncte de vedere interferente, pe baza unor metode complementare şi de regulă are ca rezultat 

generarea a noi instrumente de analiză şi previziune pentru a înţelege mai bine fenomenul respectiv. 

Aşadar, obiectivul comun al înţelegerii, analizei şi previziunii unui anumit subiect reclamă, în 

virtutea criteriului interdisciplinarităţii, asocierea diferitelor metode de cercetare ştiinţifică, 

specifice anumitor discipline, în cazul nostru literatura, istoria, geografia, botanica, etc. Tocmai din 

acest motiv, programele de cercetare interdisciplinară se bazează și își clamează necesitatea pe 

opinia mai mult sau mai puțin acceptată potrivit căreia disciplinele ştiinţifice tradiţionale sunt 

incapabile să soluţioneze o problemă majoră cu care în prezent se confruntă ştiinţa, în general, 

societatea, în particular. 

Ca răspuns la această „criză cognitiv-aprehensivă”, la nivel mondial au apărut: scientologia 

luiLafayette Ronald Hubbard, definită contextual drept „învăţătură despre cunoaştere”, gnoza de la 

Princeton - ca reflexie a unei „elite științifice ce se vrea aristocratică”
84

, parapsihologia (mai 

dregabă o încercare modernă de reanimare a magiei, teurgiei şi daimonologiei sub masca unei 

discipline cu baze științifice încă inconsistente), medicina holistă şi nu în ultimă instanţă, taofizica 

lui Fritjof Capra care din interiorul amintitei Gnoze de la Princeton, încearcă o reanimare a sacrului 

din perspectivă științifică și, în cel mai evident curent neognostic new-age-ist, caută săformuleze 
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cadrele unei noi religii universale
85

 etc., direcţii care atrag tot mai mulţi aderenţi cuceriţi de „rolul 

important al paradoxului în tradiţiile mistice.”
86

 

Cucerirea microuniversului la nivel cuantic s-a făcut în perioada modernă apelând tot mai 

mult la argumentele spiritualismului upanişadic
87

 și al grupărilor mistice de inspiraţie extrem-

orientală.Astfel, nu mai surprinde pe nimeni că, în urma dialogurilor cu maestrul spiritual Jiddu 

Krishnamurti, fizicianul David Bohm realizează întâlnirea între spiritualitate şi fizică, aceeași pe 

care Fritjof Capra, unul dintre corifeii New Age-ului, o va declara drept filon al raţiunii, credinţei şi 

cercetării ştiinţifice.
88

 Același David Bohm, pe la 1971 genera conceptul „implicate order”
89

 

conform căruia Universul este într-un anume fel „învelit”, „înfăşurat” în fiecare părticică a sa, iar 

fiecare parte reprezintă o condensare a întregului Univers. Teoria holonomică ne cere să privim 

Universul nu ca pe o sumă aleatorie de obiecte, ci ca pe un sistem complex de relaţii stabilite între 

diferite părţi „care se comportă doar în mod relativ independent.”
90

 

Transdisciplinaritatea este așadar specifică proiectelor de cercetare care abordează 

probleme care traversează graniţele a două sau mai multe discipline, ţintind spre o abordare 

holistică, deoarece, după Basarab Nicolescu, „disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, 

interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeți ale aceluiași arc: cel al 

cunoașterii.”
91

 Aceasta implică, de asemenea, concepte sau metode care au fost iniţial dezvoltate de 

către o disciplină, dar în prezent sunt utilizate pe scară largă de către alte discipline ştiinţifice.  

 Transdisciplinaritatea presupune de aceea procese complexe de integrare şi corelare a unor 

cunoştinţe aparţinând/neaparţinând disciplinelor ştiinţifice, precum şi aplicarea acestora în scopul 

cercetării unor fenomene şi procese complexe, insuficient elucidate sau nou apărute în viaţa 

economică şi socială sau în natură. Ea se bazează pe utilizarea metodelor şi teoriilor independente 

ale mai multor discipline şi aplicarea lor pentru conturarea, structurarea şi înţelegerea diferitelor 

fenomene şi procese din societate şi natură. Ideea de bază a transdisciplinarităţii decurge din teza 

după care, cunoştinţele ştiinţifice nu pot fi considerate ca aparţinând sau provenind numai dintr-un 

singur domeniu sau subdomeniu al ştiinţei. Transdisciplinaritatea are loc atunci când o filosofie, un 

curent filosofic sau o ipoteză generală se aplică în mod creator altor domenii ale ştiinţei şi formează 

un nou complex de sisteme, legităţi, relaţii şi structuri. 

 Datorită acestor caracteristici, proiectele de cercetare ştiinţifică transdisciplinară presupun 

participarea unor profesionişti din cele mai diferite domenii, formând colective de cercetare în care 

condiţiile ştiinţifice comune ale fiecăruia dintre participanţi şi cunoştinţele distribuite ale 

colectivului sunt similare, în scopul elucidării unei probleme comune. Altfel spus, din această 

perspectivă „scopul final al ştiinţei este acela de a da o singură teorie care descrie întregul Uni-

vers.”
92
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Declarația de la Copenhaga,agrupuluide fizicieni aflați sub direcția lui Niels Bohr, 

reantropomorfizează în spirit neognostic Universul, catalogându-l în spiritul fizicii cuantice 

teoretice drept o matrice n-dimensională (Multivers) cu centrul pretutindeni și marginile nicăieri. În 

fond, intenția care se dorește paradigmatică pentru acest tip de cercetare, este sublinierea faptului că 

referențial existența Universului nu-și are originea în actul Creației, în Dumnezeu, ci este conexată 

de manifestarea existențial-cognitivă a conștiinței umane, devenitătot mai capabilă să îi scruteze 

adâncurile. Alfel spus, Universul există numai pentru că există o conștiință umană care îl observă. 

BasarabNicolescu definea nivelul de realitate drept „un ansamblu de sisteme aflat mereu sub 

acțiunea unui număr de legi generale, unde ceea ce părea dezunit (undă sau particulă) este de fapt 

unit (cuanton), iar ceea ce pare contradictoriu este perceput ca non-contradictoriu.”
93

 

 Conform acestei teorii, ordinea universală ar deveni „explicită”, însă până acum cercetătorii 

nu au reuşit să descopere decât o mică parte din legile acestei ordini. Tributarideilor antroposofiei 

steineriene, cercetătorul clasifică aceste planuri/dimensiuni ale Universului astfel : planul fizic este 

un plan mai „dens,, pe când planul minţii este mult mai subtil; dincolo de minte, planul conştiinţei 

are caracteristici care abia acum se dezvăluie: „chiar şi planul mental devine un plan fizic dacă ne 

îndreptăm spre o direcţie mai subtilă.”
94

 

În efortul de a „salva, fizica clasică, s-a încercat demostrarea faptului că descrierea realității 

cu ajutorul mecanicii cuantice este incompletă. Aceasta deoarece autorii cunoscutului „argument 

EPR, (Albert Einstein, Boris Podolsky și Nathan Rosen) o considerau insuficientă și inaptă să ofere 

o bază în vederea unificării cunoașterii fizice. 
95

Rezultatul a fost opusul celui scontat, deoarece 

astăzi când dorim a vorbi despre problema formei și a percepției timpului, cele spuse mai sus rămân 

la fel de valabile, doar că ele interferează extrem de activ prin intermediul fizicii cuantice atât de 

contestată inițial.  

 Reapare întregul complex al filosofiei indiene cu școlile și direcțiile ei de gândire - și ne 

referim aici la Sāmkya sau Vaiśeșika
96

 - și tangențial, la unul dintre miturile cosmogonice mai 

cunoscute, Śapatha-Brāhmana, care ne vorbește despre un anume haos primordial - (în Cartea 

Genezei 1,2: tohû wâbohû - Whboêw, ‘Whto’ -netocmit și gol) încă nesupus curgerii temporale.
97

 

Complicând și mai mult lucrurile, cuantica, prin studiul fotonilor a evidențiat complementaritatea 

aspectelor corpuscular și ondulatoriu, ca două forme diferite de manifestare a uneia și aceleiași 

realități fizice a particulei luminice, fapt care devine problema centrală a teoriei cuantice și în 

problema poziționării fenomenelor în timp. De aceea Stephen Hawking
98

, din perspectiva ecuațiilor 

lui Einstein, arată că Universul are un început temporal într-o singularitate originală, aceasta 

deoarece „metafizica depășește categoriile timpului și spațiului”.
99

 

 De altfel, relativitatea cunoaşterii ştiinţifice raportată la nivelul istoriei lumii a demonstrat-o 

Albert Einstein prin cele două Teorii ale relativităţii
100

 (specială şi generalizată
101

) prin care a 
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demonstrat că observaţia ştiinţifică nu poate conduce decât la concluzii relative, pentru că 

întotdeauna acestea sunt dependente de poziţia şi mişcarea cercetătorului, altfel spus, de sistemul de 

referinţă al observatorului. Pentru aceasta, relativitatea permite construirea de modele relativiste ale 

Universului, consacrate descrierii proprietăţilor spaţiului-timp şi ale conţinutului său. Modelele 

iniţiale – inclusiv primul, propus de Einstein însuşi - erau anterioare descoperirii expansiunii 

cosmice. Din acest motiv, erau modele statice, în care proprietăţile spaţiului şi ale conţinutului său 

rămâneau aceleaşi în decursul timpului.  

 Modelele fizicii teoretice din perioada următoare, de prin anii '30 până în zilele noastre, 

care luau în calcul expansiunea Universului, prezentau proprietăţile şi evoluţia temporală a 

proprietăţilor spaţiului, precum şi conţinutul energetic şi material al Universului. Toate aceste 

modele au fost botezatede specialişti„modelele Friedmann-Lemaître”.
102

În aceeaşi ordine de idei, 

Werner Heisenberg a formulat în 1927 renumitul „principiu al nedeterminării” sau, fenomene mai 

cunoscute ca „relaţiile de imprecizie Heisenberg” prin care se exclude orice previziune definitivă în 

câmpul de cercetare al fizicii cuantice şi, prin urmare, orice eventualitate de determinism. Astfel, 

rezultatul cunoaşterii ştiinţifice este intim legat nu numai de factorul observator, ci şi de evoluţia 

fenomenului supus observaţiei. 

 Originea teoretică a acestui fenomen, din care și-a extras fizicianul român ideile, o vom 

regăsi prefigurată de către Albert Einstein, apoi continuată de Herbert Planck
103

, cel care avea să și 

impună noţiunea de cuantică. Dealtfel, un vârf al fizicii cuantice moderne l-a constituit 

fundamentarea „electrodinamicii cuantice” - pentru care Julian Schwinger, Shinichiro Tomonaga şi 

Richard Feynman au luat Premiul Nobel în 1965 - şi a „cromodinamicii cuantice”, noua teorie a 

interacţiunilor tari. Acestea au condus la modelul standard, al cărui subiect l-a constituit unificarea 

forţelor fundamentale din natură.Considerând universul cuantic drept un loc al minţii şi mai puţin 

al materiei, un loc al structurilor complexe (teoria haosului şi a fractalilor
104

) se restrângeactivitatea 

conştiinţei doar la procesul de selectare a acelor posibilităţi de natură fizică, după ale căror legi 

poate fi percepută structura intimă a lumii. Prin infuzia descoperirilor fizicii cuantice este atacat 

implicitul și nu explicitul, pentru că starea de ordine fizică devine tabu-ul științei, ca stare vidată de 

opțiunea spirituală fondată pe percepția, trăireași mărturia sacrului. În acest mod, omul, prin 

renunțarea la ideea oricărei cauzalități transcendente, devine el însuși oglinda unui cosmos infinit și 

indefinit
105

 pentru că de acum înainte scopul final al ştiinţei e de a da o singură teorie care descrie 

întregul Univers. Omul este exclus mereu din cunoașterea științifică autentică, din motivul că „ar 

introduce elementul subiectiv, prezența sa introduce aleatoriul, iraționalitatea, or această cunoaștere 

este interesată doar de principiul obiectivității.”
106

 

Dar, pentru tema noastră de cercetare, am considerat că pentru întemeierea epistemică mai 

există o cale, dincolo de cuantică, una aflată în proximitatea literaturii. Iar Antichitatea ne 

argumentează opțiunea prin exemplul arhicunoscutului Æneas care, condus de Sibila, a ajuns la o 

răspântie (simbol al alegerii, dar şi al îndoielii) unde trebuia să aleagă : stânga - spre iad, iar în 

dreapta - spre Câmpiile Elizee.
107

 De altfel, o imagine a celor două căi schiţase şiHesiod
108

 preluând 
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o idee atribuită şi dezvoltată de către Pythagora, care îi găseşte şi o exprimare plastică, anume litera 

Y numită de aceea de latini littera Pythagoræ.
109

 

 Așadar, evitând „iadul cuantic”, în mod clar orice demers cognitiv, declanșat pe subiectul 

interdisciplinarității și al ramurilor ei conexe, se mai poate revendica o cale proprie, cu punctul de 

plecare în supraraționalismul și filosofia lui Nu (Gaston Bachelard)
110

 apoitrece (inevitabil) prin 

logica dinamică a contradictoriului a lui Ștefan Lupașcu
111

 spre dualitudinea care supune regimul 

imaginar la două constrângeri (Jean Jacques Wunenburger)
112

, pentru a ajunge cu teoretizarea la 

transdisciplinaritatea lui Basarab Nicolescu, teorie care presupune că într-o Realitate structurată pe 

mai multe niveluri, unde elementele A și nonA se regăsesc într-un T care le transcende, toate 

regăsindu-se în Teoria Terțului inclus.
113

 Care este adevărata menire acestei teorii se desprinde 

dintr-un interviu al lui Cristian Bădiliță cu Basarab Nicolescu, intitulat sugestiv „Este 

transdisciplinaritatea un instrument al francmasoneriei universale ?” Dialogul spune mai mult decât 

pot prea puțini să înțeleagă: 

 B.N. : „Transdisciplinaritatea nu este o metodă ci o metodologie, adică un logos al 

metodelor: o infinitate de metode pot fi compatibile cu una şi aceeaşi metodologie. Noutatea aceste 

metodologii este că îmbină ontologia (prin postulatul nivelurilor de Realitate), logica (prin 

postulatul logicii terţului inclus), epistemologia (prin postulatul complexităţii). Terţul Ascuns care 

mediază interacţiunea între Obiect şi Subiect, este o consecinţă a acestei metodologii.”
114

 

C.B.:„Eu vreau sincer să mă lămuresc ,,cu ce se mănâncă transdisciplinaritatea, şi tot sincer 

mărturisesc că am probleme de înţelegere insurmontabile. Dacă nu mi-ar păsa, n-aş fi petrecut zeci 

de ore citindu-vă cărţile. Ori există o duplicitate în mesajul Dvs. (una spuneţi pentru ortodocşi, alta 

pentru Occident), ori mintea mea nu poate pricepe „subtilitatea, despre care vorbiţi, adică nu poate 

pricepe cum poate fi numită „ortodoxă, o teorie (metodologie, cum vreţi să-i spuneţi) care, bazându-

se pe multiplicitatea nivelurilor de realitate, neagă implicit unicitatea Centrului ontologic al 

Realităţii, Isus Cristos? Dacă admitem că transdisciplinaritatea nu vizează decât învelişul religiei 

neocupându-se de esenţial, de „teologie,. Atunci ea chiar nu serveşte la mare lucru. E o teorie politic 

corectă, democratico-generoasă, discursiv apetisantă, dar nimic mai mult. O metodologie 

utopistă.”
115

 

 B.N.: „Aveţi dreptate. Transdisciplinaritatea este o utopie, dar o utopie realistă. Care lasă 

uşa deschisă unicităţii Centrului ontologic al Realităţii, Isus Cristos, care este utopia tuturor 

utopiilor realiste.”
116

 (Q.E.D.- n.n.)  
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Paradoxalul din aceste afirmații determină verbul să pulseze sistolic, dincolo de treptele 

sfărâmate ale templului neo-umanist supraviețuitor pe tărâmul construcției metalingvistice, căci 

departe de aici se naște speranța și satisfacția de a vedea izvorând din acest dificil demers criteriile 

unei etici axiologice minimaliste, fie ea și polimorfă, fiecare putând eventual desprinde o idee 

suplinindu-și astfel segmentul lipsă din propria-i argumentație. Că nu poți vorbi despre ceea ce nu 

vezi sau auzi, reprezintă limitele inerente moștenite genetic de o matrice culturologică din nefericire 

neasumată pe deplin, un deficit supus înțelegerii și compasiunii noastre, - și o spunem fără a 

instrumenta vreun proces de intenție - dar, a formula rostiri atipice din păienjenișul unei 

singularități, presupune antinomia unei revolte, un păcat căruia nu tăcerea îi va conferi epitimia, ci 

mărturia și mărturisirea, o stare tangibilă spiritual doar printr-o anumită purificare -kaq£rsij.
117

 

 Transdisciplinaritatea caută să facă din Adevăr subiect al cercetării, dar o face numai 

afundându-se în aluatul cleios al relativismului uman. De acum înainte „în acest context, 

antropologia ştiinţifică şi cea teologică se situează pe poziţii diferite (până la antagonism).”
118

 

Pentru a o poziționa tangențial față de o operă literară, putem preciza căteoria se apropie teoretic de 

ceea ce Paul Ricoeur avea să numească, ceva mai târziu, „metaforă de invenție”
119

 sau trans-

semnificație. Ținând cont de aspectele menționate, am plecat în demersul analitic al operei lui 

Sadoveanu de la un incipit diferit și totuși poziționat pe aceeași cale a didacticii, acela după care 

abordarea critică a unei opere literare pornește de la o premisă teoretică minimală, ceaa receptării 

semioticii lui Umberto Eco
120

 și se continuă în modernism și postmodernism cu reprezentanții 

deconstructivismului și hermeneuticii radicale, cu cei aflați în căutarea profunzimilor metafizicii 

prezenței (Jacques Derrida
121

, Richard Rorty, Michel Foucault) sau a modului de depășire a acesteia 

(John Dewey
122

, Hans-Georg Gadamer
123

).  
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Motivația opțiunii este simplă și se conexează cu succes finalității acestui algoritm paideic: 

în perioada postmodernă, gândirea este caracterizată de nefireasca expansiune a „existențialismului 

ca parte a mișcării de protest împotriva societății moderne masificate,
124

, dar și a determinismului în 

domeniile unei spiritualități golite de simboluri (cele literare sunt primele demonetizate și aruncate 

în desuetudine), iar din acest motiv se găsește mereu aflată pe diagonala drumului dintre 

comprehensiune și explicare.
125

 Atacul postmodernității la modalitățile analitice și de aprehensiune 

a unui text literar- în acest caz, pot face din lumea de azi subiectul uneizadarnice elegii a 

erorilor.Procesul a devenit posibil pentru că, după concluziile Prof. Dr. Traian Stănciulescu, „esența 

existenței umane se întemeiază pe competența omului de a opera cu semne,
126

 iar acestă realitate 

presupune, încă de pe temeiul limbajului primitiv, o necesitate pur aprehensivă, deoarecesunt unele 

ce servesc doar la interpretarea realului, deci ele pot fi insuficiente sau iluzorii. 

Această etapă majoră, din punct de vedere fenomenologic este structurată astfel: la primul 

nivel are loc generarea și ulterior exploatarea antagonismelor, antinomiilor conceptuale, la 

următorul nivel se produce accelerarea instaurării în societate a acestor concepte declarate 

incoerente - tocmai prin abstractizarea forțată. Ignorând acest aspect definitoriu, se duce astăzi pe 

culmi nebănuite procedeul marcionit de eludare a adevărului printr-o exegeză circulară, forțînd 

procedural limitele unei hermeneutici inverse al cărei obiectiv îl constituie alterarea percepției 

noetice a cuvintelor, în esență prima etapă dinprocesul de deconectare a limbajuluide la experiența 

autenticei trăiri umane. Dar, „inabilitatea sa de a nara, se exprimă în prăpastia abruptă dintre cele 

două lumi, căci mitul gnostic proliferează tocmai pentru a explica legătura dintre cele două lumi.”
127

 

 Concluzia surprinde un aspect esențial, deosebit de important pentru analiza 

interdisciplinară: dincolo de reformulările succesive dictate de nevoia reinventării operei literare (de 

artă) unde, prin alinieri succesive la mereu alte și alte paradigme postmoderne (de pildă jocul drept 

cadru de conexiune al ideilor), se naște nevoia unei legitimări culturale firești a postmodernității, 

una „careîși asumă o teorie a inovației ori a schimbării culturale. Care dintre ele? - se întreba Ihab 

Hassan - Viconiană ? Marxistă ? Freudiană ? Derrideeană? Semiotică ? Paradigmatică ? Eclectică 

?”
128

 

Răspunsul poate argumenta în acest mod de ce, indiferent de domeniul în care abordarea sa 

conceptuală a fost decriptată drept insuficientă, tributară sau partizană, sau sedimentată ca sumă de 

revolte, postmodernismul se deschide spre literatură cu sensul de pierdere irevocabilă și greșeală 

incurabilă și implicit ca un atentat liminal, sau poate marginal, datorat imanentismul său radical - un 

prim efect al substituției obiectivității care transcende umanul cu propunerile unui construct 

artificial al consensului intersubiectiv. 

De aceea, subliniind din nou apartenența întregului eșafodaj inter, trans și plurisciplinar al 

lui Basarab Nicolescu la neognosticism, conchidem cu mărturisirea unui susținător al fenomenului, 

Michel Foucault, carearătacă „în zilele noastre această antropologizare este marele pericol interior 
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al cunoașterii”
129

 procesul fiind pe deplin convergent cu secularizarea accelerată a civilizaţiei 

tehnologice, fenomen care induce o anumită mefiență, menită să amplifice cu o medie geometrică 

tensiunea permanentă şi distanţa care există între ceea ce trebuie să fim şi ceea ce suntem, inducând 

o stare de derută care amplifică posibilitatea manipulărilor de tot felul. Efectele nocive ale 

superficialului, ale „crizei lecturii, (mai gravă decât criza petrolului, unde există alternative) se 

regăsesc exprimate, aproape mimetic, în atitudinea subiectivă (sub măștile nepăsării și prostiei 

agesive, că doar „mama proștilor e mereu gravidă” - N. Gavriluță), efecte ale mercantilismul 

globalizării cultural-spirituale, toate punând în dificultate nu doar instrumentarul „ritualurilor 

sociolingvistice” (Patrick Charaudeau) ci mai ales coagulează nociv un fel de aculturație care 

utilizează argumente ale universului binar, dar operabil și din păcate exprimabil prin rudimente 

lingvistice. Să ne mai întrebăm oare (retoric) unde sunt orele dedicate literaturii universale, 

literaturii comparate, literaturii române, unde sunt cursurile de limbi clasice și revenind la incipit, 

celealocate pentru ars bene dicendi – retorica noastră cea de toate zilele? 

Astfel, ca efect al carențelor de limbaj, cu efectele inerente de la niveul mental, rătăcitor prin 

labirintul „semiozei nelimitate”
130

 omul se descoperă treptat (cumplit de gol pe interior) căci, prin 

efortul de conștientizare a propriei efemerități, dacă mai are cu ce,înțelege că întrebarea (cine sunt 

eu?) își găsește răspunsul doar într-un Ãqoj (ethos) în care imanentul și transcendentul interferează, 

pentru că se știe bine, ideea nemărginirii presupune, ea însăși, dezmărginirea continuă a propriei 

ființe prin intermediul cuvintelor, a lecturii ca act de cultură, de educație și construcție a 

sinelui.Efectele acestei distorsiuni le evidenția și Constantin Noica, precizând un aspect important: 

„ceea ce cultura umanistă de astăzi refuză să accepte - cum ne cere nu numai atât de agresivul neo-

pozitivism, dar și unii lingviști de seamă - este că limba ar fi un simplu sistem de comunicație, fie și 

cel mai desăvârșit.”
131

 

De aceea, având ca finalitate actul paideic, îl putem considera mai degrabă un paliativ 

didactic și nu o soluție, deoarece efortul subiectului cunoscător se multiplică funcție de numărul 

specialităților implicate; mai mult, cunoscându-i atât genealogia cât și finalitatea reală, nu cea 

afirmată, ar trebui să rostim precum Ajax, eroul lui Sofocle: „darul dușmanului nu-i dar, nu ne 

folosește niciodată” (Sofocle, Ajax, v. 665)
132
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ȘCOALA MILENIULUI III-TRADIȚIE ȘI MODERNITATE 

 

profesor Vasiluț-Mîrtea Alina, 

 Școala Gimnazială nr. 1 Vatra-Dornei 

 

Un rol foarte important în evoluţia istorică a unei societăţi îl joacă limbajul, privit din perspectiva 

raportului strâns care există între mijloacele capitale ale comunicării şi starea de cultură a unui popor. În 

absenţa comunicării, întreaga existenţă umană ar fi de neconceput. Nevoia de a comunica, de a transmite 

sau primi semnale, mesaje, este o trăsătură fundamentală a omului, care îi defineşte viaţa. 

Mijloacele de comunicare în masă au un rol deosebit în procesul de modelare socială şi 

culturală, de socializare a individului. Presa reflectă, mai bine decât orice alt document istoric, text 

literar, administrativ sau de altă natură frământările care se produc în limbă. 

Cum presa poate fi considerată „oglinda societăţii”, e de înţeles de ce o parte dintre profesorii de 

limbă şi literatură română (şi nu numai)  au ales să-i familiarizeze pe elevi, prin intermediul CDȘ–ului, cu 

aspecte importante ale jurnalismului, abordate din perspectiva procesului instructiv - educativ. Prin 

urmare, sunt de părere că un aspect al modernității școlii actuale este tocmai libertatea acordată elevilor să 

opteze pentru o serie de conținuturi, aptitudini, valori specifice comunității din care fac parte. Importanţa 

orelor de opţional din schema orară a elevilor mi-a fost confirmată şi de participarea la realizarea 

proiectului Curriculum-ul la decizia şcolii în învăţământul preuniversitar din România:condiţii de 

implementare şi impact iniţiat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Întrebările formulate de specialişti m-

au determinat să revin asupra unor delimitări terminologice în legătură cu conceptul de curriculum şi să 

propun câteva sugestii metodice. 

Am constatat că, de câte ori  eram  pusă în situaţia de a elabora „opţionalul anual”, aveam 

neclarităţi cu privire la modul în care trebuie structurat, la încadrarea sa într-un anumit tip, la motivarea 

alegerii temei respective. Nesiguranţa era determinată şi de insuficienta documentare, dar şi de 

modificările intervenite de la an la an. Astfel, consider că primul pas, pe care ar trebui să îl facă orice cadru 

didactic propunător, este realizarea unui exerciţiu de anticipare şi de diagnoză care să vizeze: resursele 

umane şi materiale pe care le poate oferi şcoala, dorinţele elevilor, respectiv  ale părinţilor şi  implicarea 

comunităţii locale. De asemenea, este necesară aplicarea unei serii de chestionare ce cuprind întrebări 

adresate atât elevilor, cât şi părinţilor, cei doi factori care iau decizia finală. 

Eficienţamunciidepuse de unprofesoresteoglindită de rezultateleobţinute de 

eleviînurmadiferitelorforme de evaluare: sumativăsaucurentă, oralăsauscrisă, internăsauexternă.  

Școalaactualătrebuiesăaibăînvederecaracterulformativpronunțat al activității sale șicapacitateamai 

mare de motivare a angajăriielevilorînactivităţile de învăţare. Metodelecomplementare de 

evaluareconstituie, cu siguranță, elemente de modernitate.Prinurmare, se renunță la gradul mare de 

cognitivism al metodelortradiționaleși se puneaccentulpeevaluareaprodusuluişi a procesului care a 

condus la obţinerealui, pe evaluarea holistică a progresului elevului, pe consolidarea deprinderilor şi 

abilităţilor de comunicare socială şi cooperare, dar și a celor de autoevaluare. 

Finalitatea educaţiei, datele esenţiale ale profilului de formare pe care îşi propune să îl 

configureze şcoala şi scopurile sale fundamentale sunt alte argumente care pledează pentru 

integrarea instrumentelor alternative de evaluare în activitatea didactică.Astfel, m-am oprit la două 

metode moderne de evaluare, propunând, pe lângă prezentarea teoretică succintă, demersuri 

didactice integrale sau secvențe de lecții: studiul de caz și portofoliul. 

Studiul de caz 

Metoda constă într-o confruntare directă a participanţilor cu o situaţie reală, autentică, aşadar 

cu un caz real (de altfel, termenul derivă din limba latină, în care casus însemna „a cădea, „cădere", 

„accident") luat drept exemplu reprezentativ pentru un set de situaţii şi evenimente problematice. 

Acest caz concret este supus unei analize atente, sub toate aspectele, până când elevii ajung la 

înţelegerea adecvată a situaţiei date şi la soluţionarea ei prin adoptarea de decizii optime. 
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Teoretic, pedagogii recomandă, în scopul desfăşurării în condiţii cât mai bune a studiului de 

caz, respectarea unor etape bine determinate
133

: 

1. Alegerea şi prezentarea unui caz semnificativ (deci şi a cadrului general în care s-a produs 

acesta).  

2.Sesizarea nuanţelor cazului (lămurirea aspectelor neclare, recomandarea bibliografiei) 

concomitent cu înţelegerea necesităţii rezolvării lui de cătreparticipanţi. 

3. Studierea individuală a cazului şi găsirea soluţiilor de către participanţi. 

4. Dezbaterea în grup a modurilor de soluţionare a cazului (analiza variantelor, mai întâi în 

grupuri mici, apoi în plen, compararea şi ierarhizarea lor).  

5. Formularea concluziilor/soluţiilor optime, pe baza luării unor decizii unanime (pe cât 

posibil).  

6.Evaluarea modurilor de rezolvare a studiului de caz. 

 I. Cerghit
134

 consideră că există trei variante mai frecvente ale metodei: 

1. Metoda situaţiei(case studymethod), potrivit căreia se face elevilor o  prezentare a 

situaţiei existente, ei primind toate informaţiile necesare soluţionării cazului-problemă dat. 

Avantajul, în acest caz, e că se poate trece imediat la soluţionarea acestuia; dezavantajul, în schimb, e 

că varianta  corespunde mai puţin realităţii practice care obligă specialistul să îşi  procure 

informaţiile necesare.  

2. Studiul analitic al cazului(incidence method), în care elevilor li se face o  prezentare 

completă a situaţiei existente, cărora li se dau însă fie informaţii reduse, fie nicio informaţie necesară 

soluţionării cazului. Această variantă corespunde mai bine realităţii, căci obligă la căutarea şi 

procurarea personală a informaţiei necesare soluţionării. Are şi avantajul de a cultiva efortul de 

muncă independentă cu sursele de cunoaştere, obişnuieşte elevi cu formularea exactă a întrebărilor, 

îi ajută să recunoască corelaţiile esenţiale etc.  

3. Varianta în care elevii nu beneficiază de nicio prezentare concretă a situaţiei, nu primesc 

nici informaţiile necesare soluţionării cazului. Avantajul constă în faptul că, propunându-li-se elevilor 

sarcini concrete de rezolvat, ei se descurcă prin eforturi proprii. 

STUDIU DE CAZ - Relatare / reportaj 

DISCIPLINA: Jurnalism şcolar 

CLASA: a XI- a filologie 

UNITATEA: Texte jurnalistice informative 

SUBIECTUL: Relatarea-reportajul 

TIPUL LECŢIEI:  de predare - învăţare – evaluare 

PERIOADA: 4 ore 

METODE: investigaţia, demonstraţia, problematizarea, dezbaterea, analiza, prezentarea Ppt 

MIJLOACE ŞI MATERIALE  UTILIZATE: textele suport, calculatorul, videoproiectorul 

RESURSE UMANE: elevi, profesori ( de informatică), jurnalişti, bibliotecar 

FORME DE ORGANIZARE: activitate pe grupe, frontal, individual 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 Observarea sistematică a elevilor 

Fişe de evaluare şi autoevaluare 

Fişele individuale  de lucru 

Prezentarea Power-Point 

 COMPETENŢE SPECIFICE: 

 Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog 
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 Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare a textelor jurnalistice 

 Interpretarea textelor din presă studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de 

lectură 

 Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre relatare şi reportaj şi contextul în care au apărut 

aceasta 

 Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra presei româneşti contemporane 

 Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme 

 Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale) 

 Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii 

COMPETENŢE DERIVATE: 

 Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în cadrul echipelor de lucru şi în 

prezentarea materialului realizat 

 Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare în elaborarea răspunsurilor  

 Aplicarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor propuse în bibliografie 

 Interpretarea textelor jurnalistice printr-o lectură critică 

 Explicarearelaţiilordintrerelatareşireportajprinraportare la contextul social-politicîn care au 

apărut 

 Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra presei româneşti 

 Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi de investigare 

 Folosirea tehnicilor şi strategiilor argumentative în prezentarea rezultatelor documentării 

 Evaluarea unor argumente diferite exprimate literatura de specialitate în vederea formulării unor 

judecăţi proprii. 

 

Bibliografie 

 Bâlbâie, Radu, Popescu, Cristian Florin, Micdicţionar de jurnalism, Rompres, Bucureşti, 1998 

 Boucher, Jean-Dominique, Le reportage écrit, CFPJ, Paris, 1995 

 Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Polirom, Iaşi, 1999 

 Gaillard, Philippe, Technique de journalisme, PUF, Paris, 1975-1989 

 Guţu-Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,ediţia a II-a , 

2006 

 Florio, René, L’écriture de presse, CNCS, Lille, 1970 

 *** Manual de jurnalism(coord. MihaiComan)- vol. I, II, Polirom, Iaşi, 2006 

Scenariulactivităţii 

Etapa I – etapa de cercetare  (1 oră) 

 Stabilireaunorreperealecazului 

o dezvoltarea presei scrise în România;statutul acesteia în perioada comunistă (invitat 

–jurnalist din presa locală) ; 

o numărulinsuficient de sursebibliograficepentrudocumentarea de specialitate – 

viabilitateatraducerilor; 

o etapeleredactăriiunuitextjurnalistic; 

o importanţajurnalismuluide informare ; 

Evaluare  orală 

 Formulareacazului 

Relatarea este naraţiuneaobiectivă, din care se eliminătoateconsideraţiile personale ale 

autorului ; reportajul este singurul text jurnalistic informativ care permite folosirea mijloacelor 

literare pentru a induce cititorilor emoţii şi sentimente.  

Care dintreceledouăspecii se încadrează mai bine jurnalismuluiinformativ? 
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Etapa a II- a – etapa de investigare (2 ore) 

o Descriereaşianalizacazului 

 funcţiile predominante ale textelor  jurnalistice informative; 

 definiţiile celor două tipuri de texte; 

 reportaj literar/reportaj jurnalistic; 

 relatarea – „reportaj de ştiri”; 

 falsele relatări (cronica mondenă, nota, reportajul) 

 structura specifică relatării, respectiv reportajului; 

 raportarea diacronică şi sincronică la presa scrisă naţională şi internaţională. 

Evaluare scrisă a fişelor individuale de lucru  

Etapa a III- a – etapa de valorificare creativă a informaţiei (1 oră) 

o Finalizareacazului 

 prezentarea Power – Point a grupei desemnate  prin tragere la sorţi la începutul anului şcolar ,,să 

rezolve ’’ acest caz; 

 completareafişelorde evaluare şiautoevaluare. 

Evaluarefinalăscrisă : 

1. Realizează, în două pagini, o analiză comparativă a unui reportaj şi a unei relatări selectate 

din presa contemporană. Vei avea în vedere: 

-  tema abordată; 

- structura textului jurnalistic; 

- analiza stilistică; 

- efectul de convingere în rândul cititorilor. 

2. Redactează o relatare alegând unul dintre următoarele evenimente: Transformaţi apoi textul 

în reportaj. 

 a) o şedinţă cu părinţii; 

 b) o slujbă religioasă; 

 c) un meci de fotbal; 

 d) o conferinţă de presă; 

 e) o lansare de carte. 

Fişă de evaluare 

 

 

CALIFICATIVUL ACORDAT: ………                NOTA PROPUSĂ: …………… 

CRITERII 
NESATIS- 

FĂCĂTOR 

SATIS- 

FĂCĂ-

TOR 

BINE 
FOARTE 

BINE 
EXCELENT 

1. Calitatea conţinutului ştiinţific prezentat      

2. Structura discursului      

3.Atractivitatea informaţiei prezentate      

4.Ilustrarea cu materiale extraliterare 

(fotografii, imagini, muzică etc.) 
     

5. Prezentarea inedită a proiectului      

6. Corectitudinea exprimării      

7.Încadrarea în timpul acordat      

8. Calitatea prezentării Power Point      

9.Distribuirea echilibrată a sarcinilor în 

cadrul grupei 
     

10.Ţinuta oratorilor (atitudine, 

vestimentaţie, dicţie, elemente nonverbale 

şi paraverbale) 
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Portofoliul reprezintă o metodă complementară de evaluare, dar şi un instrument complex 

de evaluare prin care profesorul urmăreşte progresul realizat de elev - în plan cognitiv, atitudinal şi 

comportamental - la o anumită disciplină, de-a lungul unui semestru sau an şcolar. 

Lista componentelor unui portofoliu la opţional  - jurnalism ar putea include: 

 aplicaţii realizate ca activitate independentă (redactarea de texte jurnalistice informative şi 

apreciative sau de opinie); 

 analize de text jurnalistic (genurile studiate); 

 eseuri; 

 desene (propuneri pentru coperta revistei şcolare); 

 articole, referate şi comunicări(organizarea redacţiei unei reviste, evoluţia presei româneşti, 

libertatea presei şi etica profesională); 

 chestionare de atitudini şi de evaluare a conduitei (la începutul anului şi la sfârşit); 

 fişe de observaţii ale profesorului pe marginea eseurilor/lucrărilor realizate; 

 teste fişa de autoevaluare. 
 

Modele de structurare a lecţiei  

Elementul central al procesului instructiv-educativ este lecția. În funcție de conceperea 

acesteia, obținem și succesul școlar. Modelele de structurare a unei activități de instruire didactică 

pot urma linia tradițională sau pot aborda variante moderne. Din punctul meu de vedere, orice 

profesor ar trebui să valorifice ambele direcții, elaborând scenarii didacticeadaptate nevoilor de 

învățare ale elevilor, în vederea desfășurării unor lecții armonioase. 

Modelul tradițional al procesului de predare-învățare-evaluare prevede următoarele etape: 

 moment organizatoric; 

 actualizarea sau verificarea cunoştinţelor dobândite anterior; 

 captarea atenţiei; 

 însuşirea noilor cunoştinţe; 

 fixarea şi evaluarea noilor cunoştinţe;  

  asigurarea retenţiei şi a transferului. 

 

Modelul „învăţării directe sau explicite" a fost configurat de Jocelyne 

Giasson în lucrarea sa  La compréhenssion en lecture
135

. 

În centrul modelului se află învăţarea strategiilor de comprehensiune, iar virtuţile lui sunt 

identificate de autor în „importanţa pe care o acordă dezvoltării autonomiei elevului" sau, mai 

precis, în importanţa „pe care o acordă deprinderii unor strategii a căror cunoaştere face cu putinţă 

transformarea elevului în cititor performant''. 

 

Momentele lecţiei configurate prin acest model sunt următoarele: 

1. Ce strategii 

(cunoştinţe) 

urmează a fi 

învăţate? 

2. De ce este 

necesară 

învăţarea 

lor? 

3. Cum se 

va realiza 

învăţarea? 

4. Învăţarea 

noilor 

strategii 

(cunoştinţe) 

5. Când pot fi 

aplicate strategiile 

(cunoştinţele) 

învăţate? 

 

O astfel de structurare este proprie unor lecţii centrate asupra învăţării unor strategii precum: 

rezumarea, extragerea ideilor principale, deducerea sensului cuvintelor din context, configurarea 

                                                           

135
JocelyneGiasson,   La compréhenssion en lecture , Pratiquespédagogiques, 5

ème
édition, De BoeckUniversité, p. 18 
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sensului textului în timpul lecturii, interpretarea de text literar, analiza unei categorii gramaticale 

etc. 

Modelul „Ştiu - Doresc să ştiu - Am învăţat". 

 

Modelul a fost creat de Donna Ogle
136

şi a vizat la început doar lectura textelor expozitive. 

Desemnat prin iniţialele K - W - L, iniţiale a căror semnificaţie poate fi explicitată prin întrebările: 

Ce ştiu?, - Ce doresc să învăţ?, - Ce am învăţat? acest model s-a impus destul de repede, considerat 

o soluţie viabilă de organizare a orelor de asimilare de cunoştinţe. 

Etapele pe care le presupune sunt în număr de cinci, după cum urmează: 

 

A Ce ştiu 

despre 

subiect? 

2. Ce aş 

dori să 

ştiu? 

3. Cum se va 

realiza 

învăţarea? 

4. Învăţarea 

noilor 

conţinuturi 

5. Ce altceva aş 

dori să ştiu despre 

subiect? 

O astfel de structurare este specifică seriilor de lecţii centrate pe asimilarea unei singure 

probleme, fie ea de gramatică sau de teorie literară, spre exemplu lecţiile despre basm, naraţiune, 

descriere, personaj etc. 

 

 Modelul „Evocare - Constituirea sensului - Reflecţie". 

Configurat cu intenţia de transforma demersul didactic într-un spaţiu propriu dezvoltării 

„gândirii critice", în înţelesul de „integrare creativă" a conceptelor şi informaţiilor, modelul include: 

 activităţi de recuperare şi de sistematizare a cunoştinţelor pe care elevii le au deja despre 

problema ce urmează a fi abordată în lecţie; 

 activităţi propriu-zise de predare-învăţare; 

 acte de reflecţie asupra cunoştinţelor dobândite.Această structură vizează următoarele întrebări: 

 

A Ce ştiu despre subiect şi 

ce aş dori să aflu? 

2.Învăţarea noilor 

enunţuri. 

3. Ce am învăţat, cum explic şi 

corelez noile cunoştinţe? 

 

Valoarea acestui model constă în modul în care permite emergenţa cunoştinţelor anterioare, 

în faptul că urmăreşte monitorizarea înţelegerii şi mai ales în secvenţa de reflecţie: prin ea se 

redeschide în lecţii o durată a reformulării, fundamentării şi reintegrării noilor "cunoştinţe / 

conţinuturi în orizontul altor idei şi date, o durată în care cunoştinţele din lecţie încep să devină 

cunoştinţe ale fiecărui elev în parte. 

Foarte multe lecţii de jurnalism pot fi realizate sub forma unor activităţi structurate pe grupe 

de elevi. Rolul lor este acela de a asigura o conexiune permanentă între participanţii la activitate fie 

în vederea descoperirii acestora, fie a însuşirii unui cuantum informaţional diversificat. Activitatea 

în grupă vizează colaborarea permanentă, schimbul de opinii, emiterea unui număr cât mai mare de 

soluţii, pentru o singură problemă. 

A. Modelul tradiţional 

Disciplina: Jurnalistică şcolară 

Unitatea: Tehnica scrisului jurnalistic 

Subiectul: Mass-media şi formele ei de comunicare 

                                                           

136
Apud  Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 

Bucureşti, 2003, p.49-51. 
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Tipul lecţiei: de consolidare 

Clasa: a XI-a filologie 

COMPETENŢĂ GENERALĂ: 

Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor 

jurnalistice. 

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: 

Caracterizarea rolului de consumator de mesaje transmise prin mass-media. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Elevii vor fi capabili: 

 săfacădelimităriîntretipurile de texte jurnalisticestudiate; 

 să prezinte capcane şi erori frecvente din presa scrisă; 

 săredacteze texte jurnalistice care săcorespundăcerinţelorformulate; 

 să aplice conceptele de analiză pe un articol din presa scrisă; 

 săevidenţiezeimpactulmediilorînsocietate. 

STRATEGII DIDACTICE: 

1) Resurse procedurale: conversaţia euristică şi catihetică, expunerea, exerciţiul, 

problematizarea, descoperirea, lucrul pe grupe. 

2) Resurse materiale:  

- Chiriţescu, Dorina, Teşileanu Angela, Competenţă în mass-media, Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2005 

      -  Popescu, Cristian Florin, Manual de jurnalism, Tritonic, Bucureşti, 2003 

      - Grădinariu, Luminiţa, Jurnalistică şcolară, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002 

 

Secvente 

 

didactice 

Ob. 

Op 

Continuturiviza

te 
Timp 

Form

e de 

organ

izare 

Resursepro

cedurale 
Evaluare.Itemi 

 

 

 

Captareaatenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.6 

 

 

Elevii vor 

prezenta rolul 

mediilor ca parte 

integrantă din 

viaţa noastră de 

zi cu zi. 

 

 

 

5’ 

 

 

 

Fronta

l 

 

 

 

Conversaţia 

Evaluare orală: 

Ce simţi atunci 

când nu găseşti la 

chioşc revista ta 

preferată? 

Cum reacţionaţi 

atunci când o 

defecţiune la reţea 

vă împiedică să 

vizionaţi emisiunea 

îndelung aşteptată? 

Cum ar fi viaţa 

voastră de zi cu zi 

fără ziare, reviste, 

radio sau 

televizor? 

 

 

Actualizarea 

cunoştinţelor 

acumulate 

anterior  

 

 

O.2 

O.3 

 

 

 

Se vor relua 

notiunile 

teoretice însuşite 

anterior pe baza 

 

 

 

3’ 

 

 

 

Fronta

l 

 

 

 

Conversaţia 

Care 

suntetapeleredactăr

iiunuitextjurnalisti

cidentificate de 

DorinPopa? 

Ce criterii trebuie 
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întrebărilor 

formulate de 

profesor. 

să aibă în vedere 

un jurnalist atunci 

când îşi alege un 

subiect pentru un 

articol? 

Cum pot fi 

clasificate tilurile? 

Câtemodalităţi de 

structurare a 

textuluijurnalisticc

unoaşteţi? 

Enunţarea 

obiectivelor 

 Profesorul enunta 

care sunt 

obiectivele in 

concordanta cu 

planul de lectie 

intocmit 

2’ Fronta

l 

Expunerea Aveti alte cerinte 

pe care,eventual, 

aţi dori să le 

dezvoltăm? 

Însuşireanoilorc

unoştinţe 

O.1 

O.4 

O.5 

 

Elevii din fiecare 

grupă vor rezolva 

cerinţele propuse 

pe fişele de 

lucru(anexe). 

Acestea vor viza 

capacitatea lor de 

a identifica 

anumite erori în 

redactarea unor 

texte jurnalistice, 

dar şi 

deprinderile 

însuşite anterior, 

de elaborare a 

unor articole 

specifice presei 

scrise. 

Prin prezentarea 

soluţiilor 

identificate, 

elevii vor fi 

nevoiți să 

evidenţieze 

structura 

jurnalistică 

abordată, 

elementele de 

titrare(titlu, 

supratitlu, 

subtitlu, şapou, 

intertitlu, 

20’ Fronta

l 

Pegru

pe 

 

Exerciţiul 

Problematiz

area 

Conversația 

Descoperire

a  

Reflecția 

personală 

Evaluare scrisă- 

rezolvarea itemilor 

propuşi pe fişele de 

lucru(anexe) 

Evaluare orală- 

solicitarea unor 

informaţii 

suplimentare, 

pornind de la 

răspunsurile 

oferite. 
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imagine, 

legendă) şi 

tipurile de 

paragrafe 

prezente în 

redactarea unui 

astfel de text. 

 

 

 

 

 

 

Fixareaşievaluar

eanoilorcunoştin

ţe 

 

 

 

 

 

O.6 

 

 

 

 

Se va încerca 

formularea unor 

concluzii 

referitoare la 

rolul mass-

mediei în 

societate, 

pornind de la 

răspunsurile 

oferite  în fişa de 

evaluare. 

 

Profesorul 

informează elevii 

în legătură cu 

performanţele 

obţinute. 

 

 

 

 

 

17’ 

 

 

 

 

Fronta

l 

Indivi

dual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fronta

l 

 

 

 

 

Problematiz

area 

Reflecția 

personală 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Evaluare scrisă- 

completarea fişei 

de evaluare. 

Evaluare orală 

Cum reacţionaţi 

atunci când 

informaţiile despre 

un anumit 

evenimet furnizate 

de diferite medii 

sunt contradictorii? 

V-

aţisimţitvreodatăco

pleşitde avalanşa 

de mesaje 

transmise ? 

Asigurarea 

retenţiei si a 

transferului 

 Tema acasă 

Ilustraţi 

asemănările şi 

deosebirile 

identificate în 

textele propuse 

pentru analiză: 

Ancheta  ,,Când 

v-aţi îndrăgosti 

ultima oară?” 

Reportajul 

,,Circuitul cărţii 

în natură” 

(Dilemateca, 

anul II, nr. 10, 

martie 2007) 

3’ Indivi

dual 

Reflecția 

personală 

Ilustraţi 

asemănările şi 

deosebirile 

identificate în 

textele propuse 

pentru analiză. 
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Fişă de lucru 1 

1. Analizaţi textul jurnalistic propus, ţinând cont de elementele constitutive specifice: 

 primul nivel al lecturii; 

 elementele titrării ( titlu, supratitlu, subtitlu, şapou, intertitlu, imagine, legendă); 

 structura; 

 tipul paragrafelor; 

2. Propuneţi un titlupentrufragmentulindicat. 

3. Redactaţi o ştire pornind de la următoarea situaţie: numărul situaţiilor conflictuale dintre 

elevi a scăzut de la angajarea unei firme de pază specializate. 

4. Identificaţi greşelile din citatele propuse: 

- „spray-ul i-a fost fatal, deoarece cu mare greutate şi-a revenit din leşin“ (RL 1099, 1993, 9) 

- „Să vedem cum se va sfârşi toată această urâtă poveste“ ( RL 958, 1993, 3); „Cu ce 

consecinţe, vom vedea!“ (RL 2057, 1996, 9); „Rămâne să vedem cu ce se va solda recursul“ 

(RL 2056, 1996, 24); „Rămâne de văzut cât va ţine vremea cu preşedintele SNCFR şi dacă 

optimismul lui se va confirma.“ ( Libertatea 2012, 1996) 

- ,,Te aşteaptă videoclipuri trăsnet cu trupe româneşti şi de afară, care de care mai adevărate. 

Başca sport extrem, interviuri, modă, evenimente şi concerte, totul prezentat de o echipa de 

mari meseriaşi. Ce să mai, programe beton, 24 din 24, numai pentru tine! … Fără figuranţi, 

fără abureală, fără ţol festiv, fără gargară.“(supliment publicitar RL 1999) 

- „Eufemismul ne întâlnim în Europa care a venit să înlocuiască golul existent în relaţiile 

dintre Bucureşti şi Chişinău a fost adoptat cu bucurie de toată lumea pentru simplul motiv că 

este o formă goală de conţinut, cel puţin deocamdată. O formulă care nu face niciun rău 

nimănui, însă gâdilă în mod plăcut urechile, poate fi folosită cu succes la reuniunile 

naţionale şi internaţionale. O formulă care poate fi purtată la butonieră, ca o insignă cu două 

steaguri tricolore identice încrucişate, o formulă care nu angajează pe nimeni la nimic. În 

acelaşi timp este o formulă care s-ar putea dovedi extrem de periculoasă pe termen lung.” 

    5. Ce trăsături ale întrebărilor dintr-un interviu identificaţi în textul dat? 

Fişă de lucru - 2 

1.Analizaţi textul jurnalistic propus ţinând cont de elementele constitutive specifice: 

 primul nivel al lecturii; 

 elementele titrării ( titlu, supratitlu, subtitlu, şapou, intertitlu, imagine, legendă); 

 structura; 

 tipul paragrafelor; 

2. Propuneţi un titlupentrufragmentulindicat. 

3. Redactaţi o ştire pornind de la următoarea situaţie: unul dintre colegii voştri a obţinut 

premiul I la faza la faza naţională a olimpiadei la geografie. 

4. Identificaţi greşelile din citatele propuse: 

- „Secţia 3 de poliţie a întreprins o razie de proporţii pentru stârpirea aurolacilor-infractori“ 

(EZ 776, 1995, 4) 

-  „Sperăm ca noul ministru al învaăţământului să dea răspunsurile cuvenite“ ( RL 2056, 1996, 

10); „O astfel de speranţă, legitimă, este chiar iremediabil utopică? “ (Cotidianul 5, 1997, 2); 

„Să sperăm că prin această investiţie cei 1800 de km de străzi ale Bucureştiului vor fi 

degajaţi de zăpadaă..“ (ib., 3); „Să sperăm că aceste proiecte vor fi susţinute şi de fonduri 

din bugetul pe acest an...“ (ib., 3); „În momentul de faţă, speranţele (...) se îndreaptă, 

desigur...“ (ib., 6). 

- „bătrânele hiene nomenclaturiste... stau la soare şi-şi ling rănile“ (RL 848, 1993, 1);      

,,hienele tranziţiei“ (RL 940, 1993, 9); „bătrânele hiene securiste“ (RL 1312, 1994, 1) 

-  ,,tot cu Mihaela pe sticlă“ (EZ 2303, 2000, 10); „toate promo-urile intrate pe sticlă“              

(EZ 2320, 2000, 10); „nu-l ştiţi pentru că nu apare pe sticlă“; „a plecat teleleu ca să ajungă 
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pe sticlă“ (EZ 2332, 2000, 10); „De la leacurile băbeşti la frecţii de pe sticlă” „A vrut (…) 

să apară în sfârşit pe sticlă?“ (Luceafărul 14, 2000, 2). 

-     „Şeful Corpului de Control al primului ministru, domnul Valerian Stan, a fost demis. 

Mai toată presa a accentuat asupra termenului „demis“ (cu excepţia TVR care a folosit 

eufemismul „eliberat din funcţie“) anume pentru a accentua gravitatea abaterii care cerea 

pentru făptaş, adică pentru domnul Stan, necesarmente, o asemenea sancţiune drastică. 

Desigur, asupra acestei măsuri, a cauzelor şi implicaţiilor sale un lucru este foarte clar: dacă 

s-a ajuns până aici, atunci înseamnă că - într-adevar - lucrurile sunt cu mult mai grave, că 

există cauze mai adânci şi mai complexe care trebuie luate în calcul.” 

    5. Ce trăsături ale întrebărilor dintr-un interviu identificaţi în textul dat? 

 

Anexă 

 Fişă de lucru (individual) 

1. Sursele din care primeşti zilnic informaţia sunt: 

a. programele TV; 

b. programele radio 

c. ziare, reviste; 

d. Internet; 

e. alte surse 

2. Răspunde la următoarele întrebări: 

 Cum ne ajută mass-media să ne formăm o părere despre oamenii din jurul nostru? 

 Obişnuim să-i etichetăm pe ceilalţi oameni ca fiind buni, răi sau răutăcioşi după cum primim 

informaţii de la alţii? 

 Alege varianta care ţi se potriveşte. A fi informat înseamnă: 

 a. a putea alege în funcţie de gusturile şi ideile mele; 

b. să iau decizii mai uşor şi mai bine;  

c. sa nu mă înşel când fac o alegere. 

4. Prezintă o situaţie în care ai decis să faci ceva fără a avea informaţii 

B. Modelul Evocare - Realizarea sensului- Reflecţie 

Disciplina: Jurnalistică şcolară 

Unitatea: O sumară analiză critică  

Subiectul: Tipuri  de reviste. Aspectul grafic, conţinutul şi limbajul 

Tipul lecţiei: de consolidare 

Clasa: a XI-a filologie 

COMPETENŢE GENERALE: 

Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor 

jurnalistice. 

Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diferite situaţii de comunicare 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 Elevii vor fi capabili: 

 să facă delimitări între tipurile de reviste prezentate; 

 să prezinte capcane şi erori frecvente din limbajul presei scrise; 

 să elaboreze un sistem de criterii pertinente pentru evaluarea unei reviste; 

  să aplice conceptele de analiză pe un articol din presa scrisă. 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Resurse procedurale: conversaţia euristică şi catihetică, starburst, expunerea, exerciţiul, 

problematizarea, descoperirea, lucrul pe grupe, jocul de rol. 

 Resurse materiale:  
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- Chiriţescu, Dorina, Teşileanu Angela, Competenţă în mass-media, Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2005 

      -  Popescu, Cristian Florin, Manual de jurnalism, Tritonic, Bucureşti, 2003 

      - Grădinariu, Luminiţa, Jurnalistică şcolară, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002 

1. Evocare  

Pentru această etapă a lecţiei am preferat să valorific una  dintre metodele moderne de 

învăţământ: starburst. Elevii, împărţiţi în 5 grupe,  au fost solicitaţi să formuleze întrebări pornind 

de la provocarea lansată de profesor: Ce interogaţii ar exprima eficienţa muncii jurnaliştilor din 

redacţia unei reviste? Astfel, ei au fost motivaţi să exploreze o idee, să se implice în descoperirea 

noilor conţinuturi prin integrarea cunoştinţelor dobândite anterior în scheme preexistente în 

gândirea fiecăruia. Lista întrebărilor a fost ulterior analizată până s-a ajuns la succesiunea propice 

desfăşurării activităţii:  

 
2. Realizarea sensului 

Pornind de la întrebările formulate anterior, le-am solicitat elevilor să răspundă la acestea cu 

argumente care să susţină afirmaţiile făcute. Fiecare grupă a  încercat să surprindă cele mai 

importante aspecte ale muncii de jurnalist, constatând că nu se poate da o explicaţie unilaterală, ci 

că se resimte nevoia unei particularizări, apoi a centralizării rezultatelor obţinute într-o grilă de 

evaluare. Renumele unei reviste este determinat de mai mulţi factori: tipul acesteia, publicul ţintă, 

profesionalismul colectivului de redacţie, acurateţea stilului, aria de răspândire, periodicitatea 

apariţiei etc. După analiza răspunsurilor - prin care elevii au anticipat noile conţinuturi - am expus 

informaţiile ştiinţifice prin intermediul unei prezentări powerpoint. Prin urmare, tinerii jurnalişti au 

putut să compare varianta lor cu cea  a specialiştilor. Pentru a menţine interesul sporit pentru 

activitate am ales metoda jocului de rol. Fiecare grupă a primit următoarea sarcină: Faceţi parte din 

juriul care evaluează revistele şcolare la nivel naţional. Propuneţi o listă cu cele mai importante 

aspecte care ar trebui să se regăsească în grila pe care o veţi primi. După cele 10 minute, timp de 

lucru, s-a încercat realizarea unei grile standard, pornind de la răspunsurile elevilor. Ulterior, 

aceştia au primit câte o fişă ce cuprindea fragmente din „Regulamentul şcolar de reviste şcolare”  

 

Cine redactează? 

Cum redactează? 

Cui se adresează ? Ce fel de revistă? 

Unde şi 

cândapare? 

Ce interogaţii 

ar exprima 

eficienţa 

munciijurnali

ştilor din 

redacţiaunei 

reviste? 
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din aprilie 2006. Astfel, au avut ocazia să confrunte listele proprii cu precizările Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării. O altă metodă valorificată a fost exerciţiul. Elevii au fost solicitaţi să 

analizeze, sub îndrumarea profesorului, un text jurnalistic din presa locală (Doi suceveni propuşi 

miniştri în viitorul cabinet Tăriceanuîn Obiectiv de Suceava, nr. 78(1742), aprilie 2007). În urma 

discuţiilor, am stabilit câteva dintre erorile des întâlnite în presă: clişeele verbale, numărul prea 

mare de figuri de stil, neprecizarea surselor de informaţie, nerespectarea uneia dintre structurile 

standard recomandate pentru un text jurnalistic, neconcordanţa elementelor iconotextului etc.  

3.Reflecţia 

În ultima etapă, elevii au fost puşi în situaţia de a-şi restructura activ schema mentală pentru 

a include în ea noile concepte. Fiecare grupă a primit câte o revistă diferită , sarcina de lucru fiind 

formulată astfel: Stabiliţi tipul revistei în funcţie de criteriile învăţate. Realizaţi o analiză a 

aspectului grafic şi a conţinutului. Pentru aplicarea deprinderilor de analiză a unui text jurnalistic, 

am preferat lucrul individual. Elevii au rezolvat cerinţa de pe fişa de lucru propusă. Tema pentru 

acasă a constat în realizarea unei prezentări a unui număr din revista şcolii – Noi –urmărind 

criteriile avute în vedere pe parcursul orei. 

La finalul orei, am constatat că elevii sunt preocupaţi să afle mereu ceva nou, mai ales 

despre mass-media. Un aspect favorabil învăţării interdisciplinare a fost şi acela că, în desfăşurarea 

activității, au fost valorificate cunoştinţe dobândite în cadrul orelor de limba şi literatura română 

(analiza stilistică a unui text), dar şi al celor de specialitate (plastică şi arhitectură – aspectul grafic). 

 

Fişă de lucru 

Analizaţi limbajul utilizat in textul următor: 

 „După o noapte albă, apăsaţi de un noian de gânduri, poposim în Iaşi, străveche vatră de 

cultură românească. 

Linişte deplină. Plouă cu mireasma zorilor şi cu balsam de conifere, ce planează asupra 

zecilor de căsuţe aşezate la poale de codru, nu departe de oglinda lacului. 

Tărâm de vis, dumnezeiesc, care ne aminteşte de atâţia oameni de seamă ce au poposit aici 

pentru a găsi o oaza de linişte şi de fericire în drumul tumultuos al vieţii. 

Deodată platoul se umple de glasuri  tinere de priveghetori, micii meşteri mari, care stau 

deseori aplecaţi asupra cuvintelor pentru a le şlefui cu migală, micii gazetari, ei înşişi creatori de 

frumos. 

Câte clipe de neuitat am trăit apoi! 

Deşi ploua peste Ciric de câteva zile, semn al belşugului, sufletul ne este încălzit de doruri, 

de speranţe, de gânduri, îndeosebi de acel Ceva, pe care îl găseşti la tot pasul la cei din jur, din care 

te hrăneşti ca dintr-un izvor cu apa vie. 

 Opreşte , Doamne, timpul, căci la Ciric plouă cu lumină albastră…” 

Înconcluzie,estebinecunoscutfaptulcăpregătirea de 

specialitateestefoarteimportantăînactivitateaunuicadru didactic. Însăceeacedefineşte un 

adevăratdascălestemodulîn care acestareuşeştesătransmităelevilorcunoştinţelepe care le-a asimilat. 

El are la dispoziţie un ansamblu de metodeşiprocedeepe care le poateaplicaîndemersuleducativ, le 

poatevalorificaînaşafelîncâtsăcaptezeatenţiaşcolarilor, să-i determine să-

şiînsuşeascăconţinuturilecelemaianoste.Astfel, OMUL nu poate fi exclus din procesuleducațional. 

Resurseletehnologieimodernefaciliteazăactivitatea de învățare, dar nu pot înlocuinevoia de 

socializare, de empatire, de interacțiuneafectivăaoricăreiființeumane. 
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DEMERSURI DIDACTICE MODERNE 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE, TEHNOLOGII, TIC 
 

“UZINA” VEGETALĂ - FOTOSINTEZA 

 

prof. Cristina Daniela Bădăluță, 

Școala Gimnazială ”Constantin Morariu” Pătrăuți 

 

Oxigenul liber din atmosferă este un produs al vieţii vegetale.Vegetaţia este singura sursă de 

oxigen liber cunoscută pe planeta noastră. Plantele produc anual cam 460 miliarde tone de oxigen. 

Lucrând fără zgomot şi fără fum, purificând aerul prin activitatea pe care o desfăşoară, ”uzina 

vegetală” combină anual peste 170 miliarde tone de carbon (din cele circa 2200 miliarde tone CO2 

existente în atmosferă) cu aproape 30 miliarde tone de hidrogen,sub acţiunea efectiv utilizată a 

5600000 trilioane de kilocalorii consumate din căldura solară, producând în fiecare zi peste un 

miliard de tone de substanţe organice, din care nouă zecimi sunt create în uzina oceano-maritimă de 

către organismele vegetale ce alcătuiesc planctonul. 

Absorbind în cursul activităţii lor vitale dioxidul de carbon din aer şi utilizându-i carbonul în 

scopul construirii şi refacerii propriilor lor ţesături, plantele verzi elimină în acelaşi timp oxigenul, 

pe care îl dăruiesc atmosferei. 

În acest proces un rol însemnat îl are clorofila “bateria solara” a vieţii pe pamânt. Cu 

aproape 200 de ani în urmă, naturalişti au descoperit asimilaţia clorofiliană, constatând că plantele 

verzi “produc” oxigen şi absorb dioxid de carbon. 

S-a demonstrat că oxigenul restituit de plantă naturii odată cu procesul asimilaţiei este alt 

oxigen decât cel luat din aerul înconjurător prin respiraţie. Cele două procese al respiraţiei şi al 

asimilaţiei sunt numai aparent contrare. 

Clorofila a fost studiată de chimişti încă din secolul trecut şi s-a constatat că este alcătuită 

din carbon, hidrogen, oxigen, azot şi magneziu. Ea a fost izolată din plantele verzi în două variante, 

fiecare cu altă formulă chimică. Cea cu conţinut mai scăzut în oxigen, clorofila A, este mai 

albăstruie, iar cealaltă, mai bogată în oxigen, clorofila B, mai gălbuie. În plantă, cele două tipuri de 

clorofilă se află în amestec, fiind însoţite şi de doi pigmenţi de culoare galbenă: xantofila şi 

carotenul. 

Asimilaţia clorofiliană reprezintă modul în care”uzina vegetală” folosind drept materie 

primă un gaz din aerul atmosferic, lichide şi solide din sol, produce sub influenţa luminii zaharuri, 

grăsimi şi proteine sau chiar combinaţi chimice mai complicate ca acestea. Procesul formării pe cale 

chimică a materiei vii vegetale ajunge să fii formulat cât se poate de simplu: 

Lumină+6CO2+5H2O  clorofila (C6H10O5)n+6O2 

Viaţa plantei este pentru noi, acel mod de producţie în care, din materii prime cum sunt 

oxigenul şi dioxidul de carbon , se sintetizează preţioasa substanţă organică, baza hranei regnului 

animal şi în particular al omului. 

Acest „mod de producţie” vegetal nu s-ar putea desfăşura însă pe scara uriaşă pe care are loc 

în natură, dacă plantele nu ar “fabrica”oxigenul liber. 

În prezent, soarele dăruieşte zilnic suprafeţei pământului 154.500.000 miliarde 

kilocalorii,din care însă uzina vegetală nu consumă pentru nevoile sale decât 1%, dar acest infim 

procent de energie radiantă, transformată în energie chimică de către clorofilă, întreţine viaţa 

întregului glob. 
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 Fotosinteza 

Procesul fotosintetic al plantelor verzi constă într-o disociaţie a apei urmată de o reducere a 

dioxidului de carbon ilustrat în reacţiile:  
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unde [4H] nu reprezintă atomii de hidrogen liberi ci o capacitate de reducere a celor patru 

echivalenţi. Detaliile reacţiilor implicate în fotosinteză nu sunt conoscute, chiar dacă în linii mari 

sunt destul de clare.  

Între „sângele verde” al lumiii vegetale şi cel „roşu” al faunei globului există o mare 

apropiere, pusă în evidenţă de însăşi structura lor chimică, şi unul şi altul fiind combinaţii organice 

complexe, în care un rol însemnat îl joacă nucleul pirolic. 
 

 

 

 

 

 

 

Înrudite structural, clorofila, sare de magneziu, şi hemoglobina, sare de fier – ambele, 

combinaţii chimice ale pirolului – sunt preţioşii compuşi cărora li se datorează formarea şi 

consumarea oxigenului liber din natură. Asemănarea lor dovedeşte încă odată strânsa legătură dintre 

toate procesele vieţii desfăşurate în natură. 

De la apariţia vieţii pe Pământ, fotosinteza reface ceea ce combustia, oxidarea, respiraţia 

desfac în cadrul existenţei fără sfârşit a materiei. 
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MATEMATICA ÎN GIMNAZIU 

 

Prof. Bedrulea Gabriela Victoria, 

C.N.”PETRU RARES” .  
 

Procesul de învăţământ face solidare două activităţi: pe de o parte actul transmiterii sau 

comunicării de informaţii, pe de alta- actul receptării şi însuşirii acestuia. Totuşi elevul are nevoie 

de validarea paşilor în învăţare, de stabilirea corectitudinii noţiunilor şi raţionamentelor însuşite, de 

corectarea greşelilor  etc, activităţi care trebuie bine conduse şi pregătite de profesor.  

Profesorul de matematică trebuie să mai ţină cont şi de faptul că pe elevii noştri nu-i găseşte 

pregătiţi să suporte rigorile unei matematici axiomatice, copleşitoare prin rigoare, concizie şi logică, 

ca şi prin gradul înalt de abstractizare. „MATEMATICA”, aşa cum se consideră ea asimilabilă în 

gimnaziu, nu-şi poate pierde intuitivitatea, faptul de a utiliza reflectări intuitive ale formelor spaţiale 

obiective. 

 Matematica claselor V-VIII este un sistem intuitiv-logic. Caracterul intuitiv este 

accentuat de faptul că nu numai în punctul de plecare- introducerea noţiunilor- se păstrează un 

contact strâns cu realitatea ci şi în tratarea problemelor aplicative, în care schema logică a 

propoziţiilor matematice este din nou confundată cu realitatea. Aşadar, realitatea este sursa din care 

provin noţiunile matematice abstracte; iar propoziţiile matematice abstracte constituie, la rândul lor, 

un cadru abstract în care se reintroduce realitatea, pentru a progresa în cunoaşterea ei.  

 Imaginea sugerează direcţii posibile de rezolvare în mod incomparabil mai eficient 

decât un grup de condiţii cu notaţii simbolice. Imaginea vitalizează abstracţia. Efectul este cu atât 

mai direct cu cât întrepătrunderea dintre imagine şi abstracţie este mai deplină, mai intimă. 

Idealizată, simplificată, se inserează mai organic în raţionamentul matematic. 

 Calităţile legate de activitatea matematică fac ca stimularea elevilor cu ajutorul 

notelor să nu fie suficientă. Pe lângă acest mijloc general de stimulare a activităţii şcolare, 

profesorul trebuie să caute, să creeze şi să folosească şi alte mijloace –intrinseci, legate direct de 

specificul activităţii- în stimularea studiului. 

 Suntem într-o perioadă a „notelor”. Spun acest lucru deoarece elevii, sunt direct 

influenţaţi, în drumul pe care şi-l aleg, de mediile obţinute în anii anteriori. Din acest motiv este 

necesară introducerea „notării unice”, la toate nivelele de clase. În acest caz nota ar putea reprezenta 

calitatea muncii atât a elevilor cât şi a profesorilor şi ar reprezenta un indicator real de calcul al 

randamentului şcolar (chiar dacă el se foloseşte şi în prezent). 

 Verificarea şi aprecierea cunoştinţelor dobândite de elevi în şcoală deţin o pondere 

însemnată, (până la 40%) în munca profesorului în clasă. În mod firesc, pe lângă prezentarea 

metodelor de predare, pregătirea psihopedagogică trebuie să includă şi familiarizarea cu tehnicile de 

examinare şi notare. După cum observa G. De Landsheere, în problema evaluării toţi se încred în 

onestitatea lor, dar aceasta, deşi constituie o condiţie necesar, nu este şi suficientă. 

 Profesorul realizează o multitudine de funcţii extrem de variate şi aflate într-o 

conexiune complexă. Unele funcţii se referă la procesul de predare-învăţare-evaluare: 

secvenţializare, concepere-proiectare, organizare, evaluare, autoevaluare. Alte funcţii sunt 

direcţionate spre elev: cunoaşterea, activizarea, clasificarea valorică, evaluări de moment şi în 

perspectivă, motivări, orientare şcolară şi profesională. Nu trebuie să omitem că profesorul este un 

important factor în configuraţia complexă a grupurilor sociale militând pentru civilizaţie şi cultură. 

Este foarte adevărat că învăţătorii, profesorii, sunt însărcinaţi, în  numeroase cazuri, şi mai ales în 

şcolile de cartier sau din mediul rural, să îndeplinească şi „funcţia” de părinte deci, de toată educaţia 

elevului fiind responsabil doar profesorul. Ţinând cont de acest lucru, trebuie să aibă răbdare, să-i 

asculte, să-i sfătuiască şi să şi-i apropie.                     
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Această apropiere se referă la păstrarea bunului simţ, întărirea respectului pentru cel de la 

catedră şi automat o atmosferă mai adecvată în timpul orelor. În aceste situaţii, din partea elevului, 

încolţeşte o altă poziţie faţă de disciplina respectivă, o mai mare preocupare pentru studiu ei şi 

pentru efectuarea temelor acasă. 

 Există profesori autoritari ce joacă periodic fotbal cu elevii, dar sunt şi profesori 

democratici ce evită chiar şi să privească un joc sportiv al elevilor. Într-un tren sunt suficiente 

locuri libere, profesorul sau elevul îşi pot căuta sau evita tovărăşia, folosind sau nu acelaşi 

compartiment. 

 Pentru a putea rezolva toate aceste probleme, un profesor trebuie să aibă următoarele 

competenţe pe care le consider preponderente: 

 organizarea clasei în şi spre activitatea de învăţare formativă; 

 alegerea unor metode didactice adecvate şi punerea lor în practică;  

 distribiţia comunicării (frontal, pe grupuri sau chiar individuală); 

 dirijarea activităţii cognitive, afective şi morale a elevilor; 

 alegeri de conduite de evaluare; 

 folosirea sistemului recompense-sancţiuni; 

 dezvoltarea capacităţii de verbalizare a elevilor;   

 crearea în şcoală şi clasă a unui climat socio-afectiv propice;  

 stimularea creativităţii. 

Prin esenţa ei, prin faptul că matematica pune în joc o atenţie ascuţită, o gândire personală, 

vie, activă, concentrată, că face apel la iniţiativă propie şi este de cele mai multe ori, chiar la nivelul 

acestor clase, o operă de creaţie, complexul afectiv-voliţional care o susţine este mai bogat şi mai 

nuanţat decât într-o muncă stereotipă, de simplă răbdare. Dezvoltarea interesului pentru cunoştinţele 

şi problematica acestei discipline, a plăcerii în acest domeniu, crearea atracţiei specifice pentru 

obiect, în general, atmosfera de ordin afectiv a acestei activităţi sunt aspecte care scapă din atenţia 

unui matematician pur. Acestea nu trebuie să scape matematicianului-profesor, matematicianul-

pedagog şi psiholog, a cărui atenţie nu se îndreaptă numai spre obiectul cercetării, ci spre 

cercetătorii înşişi, elevii priviţi nu ca simple abstracţii, ci ca fiinţe umane angrenate procesului 

complex al propriei depăşiri, al educării.  

 Există o părere comună greşită a lumii despre matematică. O consideră rece, se tem de ea. 

Ştiţi cărui fapt se datoreşte acsasta? N-au întâlnit un profesor bun sau o carte bună de matematică 

pentru a pătrunde armonia acestei discipline, armonia templelor din vechea Eladă. Această 

matematică, respectată de cei ce n-au pătruns-o şi iubită de cei ce o înţeleg, prin armonia şi 

echilibrul său, provoacă o delectare de esenţă superioară când inteligenţa a reuşit  

s-o pătrundă sau să dea o soluţie elegantă unei probleme dificile. 

Matematica este veşnic tânără, veşnic în înnoire: ea este fără limită, ca şi universul. Îţi 

imprimă în suflet tendinţa către perfecţiune; îţi inspiră mereu avânt, provoacă dragoste şi entuziasm. 

De aceea deviza oricărui dascăl adevărat este: entuziasm, armonie, muncă, sacrifciu, care ar 

trebui să devină şi deviza fiecărui elev, care are norocul să întâlnească astfel de dascăli. 

 Chiar dacă principiul legării teoriei de practică este demonetizat de prea frecventa sa uzare 

într-un context ideologic depăşit, cred că nu trebuie să-l neglijăm. În linii generale, acest principiu 

revine la o corectă corelare a senzorialului cu raţionalul şi permite adesea o extensie a motivaţiei. În 

acest sens, unul dintre neajunsurile manualelor actuale o reprezintă lipsa problemelor aplicative şi 

practice. Acest lucru nu trebuie să costituie o piedică pentru cei ce îndrumă activitatea de învăţare a 

matematicii. 

    În mod firesc, în stabilirea conţinutului diferitelor obiecte de învăţământ se poate 

opera numai în echipă interdisciplinară, care pornind de la concepţia modernă a ştiinţei să 

nominalizeze legităţiile şi principiile generale ale ştiinţei strict necesare formării culturii generale şi 
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de specialitate pentru ca mai apoi, din ele să desprindă datele, noţiunile, regulile şi legile a căror 

însuşire de către elev asigură formarea unei concepţii ştiinţifice moderne. 

Interdisciplinaritatea derivă din teoria generală a sistemelor, ca ramură a epistemologiei, 

precum şi din metodologia abordării sistemice, ca cea mai adecvată modalitate de reflectare prin 

cunoaştere a structurilor, conexiunilor şi interacţiunilor sincronice şi diacronice, care acţionează în 

natură, societate şi gândire. 

Sub aspect practic interdisciplinaritatea apare din necesitatea depăşirii limitelor create de 

cunoaştere, care a creat graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează 

pentru interdisciplinaritateanu constă în faptul că nu ne oferă o imagine integrată a lucrurilor care 

sunt studiate, analizate separat. 

 Departe de a fi un „simptom patologic” (Gusdorf) în evoluţia spiritului uman, promovarea 

interdisciplinarităţii constituie una dintre trăsăturile definitorii ale progresului ştiinţei contemporane. 

Perspectiva interdisciplinarităţii se explică prin mai multe categorii de argumente interdependente. 

 De ordin ontologic. În plan existenţial, ca manifestare în spaţiu şi timp, lumea ni se dezvăluie - 

cel puţin la nivelul ştiinţei contemporane - ca o totalitate, ca un Kosmos natural şi socal.  

 De ordin epistemologic. Interdisciplinaritatea rezultă din această valorizare în plan 

epistemologic a ideii de totalitate ontologică. Smirnov remarca în acest sens că „fundamentul 

epistemologic al interdisciplinarităţii ţine de unitatea întregii cunoaşteri ştiinţifice, cu alte cuvinte, 

de unitatea crescândă a structurii epistemologice a ştiinţelor” (UNESCO; 1986, p. 100). 

 De ordin social. Dinamica fenomenelor vieţii sociale se înscrie pe coordonatele aceleiaşi logici a 

complexităţii, dar şi a integrării diverselor sfere şi paliere. Procesele de socializare a naturii (cu 

consecinţe mai mult sau mai puţin previzibile), precum şi problematica lumii contemporane reclamă 

cu necesitate o gândire interdisciplinară. 

 De ordin psihopedagogic. În contextul logicii discursului, aceste aspecte ne interesează desigur 

cel mai mult. Dar ele nu pot fi înţelese şi rezolvate corect în planul practicii educaţionale dacă sunt 

rupte de dinamica ştiinţei şi vieţii sociale. 

Din viziune epistemologică, interdisciplinaritatea a devenit un principiu orientativ 

fundamental al reformelor conţinuturilor învăţământului. În acest sens, s-au propus mai multe 

demersuri de abordare a învăţământului integrat. Constituirea ştiinţelor de „graniţă” şi a unor 

metateorii asupra ştiinţelor (teoria generală a sistemelor, cibernetica, etc.) a impus apariţia unor 

modalităţi diferite de cercetare a aspectelor comune, care în ultimă instanţă pot fi considerate ca 

nivele sau etape ale abordării sistematice. În teoria ştiinţei apar următoarele modalităţi de 

interpretare: multidisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, transdisciplinaritatea şi 

interdisciplinaritatea. 

 Multidisciplinaritatea apare ca formă imediată premergătoare abordării sistemice, constănd în 

primul rând , în juxtapunerea anumitor elemente ale diverselor discipline pentru a esenţializa 

aspectele lor comune. Acest mod de abordare presupune analiza relativ izolată a aceleiaşi probleme 

de către diferiţi specialişti, din unghiul propriilor discipline şi în funcţie de obiectivele cercetării. Ca 

urmare, rezultatele acestor cercetări îmbogăţesc cunoaşterea fenomenelor cu noi aspecte dar nu pun, 

încă, în evidenţă raporturile şi coneziunile interdisciplinare.  

 Pluridisciplinaritatea presupune o comunicare între specialiştii diferitelor discipline, ceea ce 

înseamnă că informaţiile elaborate într-o anumită ştiinţă sunt preluate de către ştiinţele care au 

tangenţă cu o problemă studiată. Ca urmare, în analiza unui fenomen se evidenţiază şi aspectele 

derivate din cercetările altor ştiinţe, fără ca  aceste rezultate să fie încorporate într-un tablou 

integrativ pe baza conexiunilor interdisciplinare. 

 Transdisciplinaritatea se caracterizează prin întrepătrunderea mai multor discipline şi 

coordonarea cercetării în vederea constituirii unor noi discipline sau a unui nou domeniu dal 

cunoaşterii ştiinţifice. Într-un asemenea context apare o nouă viziune asupra apartenenţei, 

complexităţii şi importanţei unui domeniu al realităţii, în sensul că acesta nu mai este considerat ca 
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entitate proprie unei anumite ştiinţe particulare ci ca obiect propriu de studiu, cu metode şi legi 

specifice unei ştiinţe generale. În consecinţă apare ca necesitate o nouă optică asupra domeniului de 

cercetare, o nouă metodologie de investigare, precum şi o nouă pregătire de specialitate care să 

asigure integrarea informaţiilor din domeniile conexe. 

 Interdisciplinaritatea în secolele precedente se manifestă mai ales prin încercări de unificare a 

cunoaşterii pe baza unor filozofii ale ştiinţei şi a unor sisteme teoretice globale ale ştiinţei. În etapa 

actuală, fenomenul dominant îl constituie întărirea fundamentelor sociale şi epistemologice ale 

interdisciplinarităţii, respectiv integrarea tot mai puternică a diverselor sfere ale vieţii sociale şi 

impun mai ales elaborarea unor metodologii care să îşi găsească aplicarea în variate domenii 

ştiinţifice.  

Aplicarea în practica şcolară a unui sistem informaţional integrat, subordonat unur scopuri 

bine precizate şi operaţionalizate, impune elaborarea unei tehnologii didactice, care să vizeze atât 

restructurarea cât şi reorganizatrea modului de învăţare, a metodelor de organizare adecvate 

învăţământului integrat. 

 FIZICA stăpâneşte  întregul univers al cunoaşterii şi cercetării însă, singură nu poate 

supraveţui, dar în strânsă legătură şi colaborare cu „MATEMATICA”constituie o adevărată forţă de 

progres. Matematica este unealta intelectuală a fizicianului; numai ea permite enunţarea într-o 

formă definitivă, precisă şi dialectică a legilor materiale descoperite de ştiinţă, precum şi aplicarea 

lor la procese mai complicate. 

Fără îndoială că inventatorul Zenobie Gramme, ca lucrător de uzină, n-a apelat la ajutorul 

matematicii pentru realizarea invenţiei sale şi cu toate acestea, aceasta a fost o mare reuşită şi a 

constituit, la timpul respectiv, un mare progres în domeniul construcţiei maşinilor electrice. 

Asta nu trebuie să ne conducă la concluzia eronată că matematica ar putea ecrana, prin ea 

însăşi, desluşirea fenomenologică din fizică. 

Desigur este vorba de utilizarea neabuzivă a instrumentaţiei matematice şi, utilizarea unei 

modelări matematice cât mai adecvate fără de care nu se pot concepe astăzi progrese în fizică, 

tehnică şi în alte domenii de ale ştiinţei şi aplicaţiilor acesteia. 

Că nu numai un inventator precum Gramme poate cădea pradă ideii greşite despre rolul 

matematicii în fizică, tehnică şi alte ştiinţe este dovedit şi de marele om de ştiinţă A. Einştein. Într-

un dialog cu matematiceanul, prietenul şi colegul său de facultate Marcel Grossmann, Einştein 

spunea: „Natura, se pare, e mult mai simplă decât credem noi. Ca s-o înţelegi, ajunge cu prisosinţă 

matematica pe care am învăţat-o la politehnică...” 

Mai târziu, Einştein avea să regrete amarnic neglijarea aparatului matematic. Natura se 

dovedea mult mai complexă decât i se păruse, în tinerţe, lui Einstein. 

„Matematica, a scris el apoi într-o lucrare autobiografică, m-a interesat puţin în anii de 

învăţătură, deoarece în naivitatea mea, gândeam că pentru un fizician este suficient să posede numai 

noţiunile fundamentale ale matematicii. Era o eroare de care mai târziu m-am căit amarnic.” 

Într-adevăr, s-a dovedit că pentru rezolvarea problemei gravitaţiei, de care se ocupa, cheia 

este analiza tensorială, o ramură a matematicii puţin cunoscută, la vremea aceea, de fizicieni. 

INEGALITĂŢI 

Dacă x este număr real pozitiv atunci: 
1

2x
x

  . 

Soluţie:
1

2
x

x
x 

     2 1 2x x      
2

1 0x     A , deci inegalitatea este demonstrată. 

Egalitatea are loc   1x  . 

Observaţii: Dacă numerele , 0a b   atunci , 2
a b

b a
  . 
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      2) Să se demonstreze că dacă suma a două numere strict pozitive este constantă, atunci 

produsul este maxim când numerele sunt egale. 

Soluţie: Notăm 2a b k  , k este constant, , 0a b  . Aplicăm inegalitatea mediilor: 

2

a b
ab k


      (ambii membrii fiind pozitivi) 2ab k    maximul lui ab  este 2k , care se 

realizează ( am aplicat inegalitatea mediilor) când a b . 
 

Observaţii: Rezultatul poate fi formulat astfel: dintre toate dreptunghiurile cu acelaşi perimetru, 

pătratul are aria cea mai mare. 

     3) Să se demonstreze că dacă produsul  a două numere strict  pozitive este constant, suma este 

minimă când numerele sunt egale. 

Soluţie: Din , 0a b   şi ab  constant rezultă că există 0k   astfel încât 2ab k . Aplicând din nou 

inegalitatea mediilor:  
2

a b
ab k


  , adică 2a b k  . 

Minimul sumei se obţine când inegalitatea devine egalitate, adică 2a b k   şi aceasta se realizează 

când a b . 

Observaţii: Rezultatul poate fi formulat astfel: dintre toate dreptunghiurile cu aceeaşi arie, pătratul 

are perimetrul cel mai mic. 

     4) Dacă a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi, să se demonstreze că :  

                                                       3
a b c

b c a c a b a b c
  

     
 

Soluţie: Notăm b c a x   ; c a b y   ; a b c z   , de unde obţinem: 2x y c  ; 2x z b   

şi 2y z a  , deci  
2

y z
a


 , 

2

x z
b


  şi 

2

x y
c


 . 

Deoarece a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi   x, z, y sunt strict pozitive. 

Inegalitatea dată devine: 3
2 2 2

y x x z y z

z y x

  
   . 

Obţinem:  
1 1

2 2 2 3
2 2 2 2 2

y x x z y z y x x z y z

z y x z z y y x x

   
            

 
. 

Egalitatea are loc  x y z     b c a c a b a b c           a b c  . 

Observaţii: Cu ajutorul acestei inegalităţi se poate demonstra o importantă inegalitate geometrică: 

raza cercului circumscris unui triunghi este mai mare sau cel puţin egală cu diametrul cercului înscris în 

triunghi, adică 2R r . 

      5) Dacă a, b, c, d sunt numere reale pozitive, arătaţi că:  

                                
4

3

a b c d

b c d a c d a b d a b c
   

       
. 

Soluţie: Notăm S a b c d    , 
1S b c d S a     , 

2S a c d S b     , 

3S a b d S c     , 
4S a b c S d     . 

Inegalitatea devine: 31 2 4

1 2 3 4

3 4
S SS S S S S S

S S S S

   
     
 

 . Dar: 
1 2 3 4 3S S S S S     

Avem: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 31 1 2 4

1 1 1 1 1 1 1

3 23 3
3 2

S S S S S S S S S SS S S S S S

S S S S S S S

       
        , analog 

obţinem: 32 1 4

2 2 2 2

3 2
SS S S S

S S S S


     , 3 1 2 4

3 3 3 3

3 2
S S S S S

S S S S


     , 34 1 2

4 4 4 4

3 2
SS S S S

S S S S


     . 

Înlocuind în membrul drept al inegalităţii obţinem:  
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3 3 32 4 1 4 1 2 4 1 2

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4
S S SS S S S S S S S S

S S S S S S S S S S S S
                      

 

Generalizare: Dacă 
1 2, ,..., na a a  sunt numere pozitive  2n  , atunci: 

1 2

1 2 3 1 3 4 1 2 3 1

...
... ... ... 1

n

n n n

aa a n

a a a a a a a a a a a a n

   
            

. 

Demonstraţia se face după acelaşi raţionament ca mai sus notând:
1 2 3 ... nS a a a a      şi 

k kS S a     1,2,3,...,k n  

 

         6) Să se determine numerele reale 
1 2 3 4, , ,a a a a  care verifică egalitatea: 

 1 2 3 4 1 2 3 4

1
1 2 3 1

2
a a a a a a a a           . 

Soluţie: În condiţiile de existenţă a radicalilor  1ka k   aplicăm inegalitatea mediilor 

,  , 0
2

a b
ab a b


   pentru fiecare termen şi obţinem:  

1
1

1

2

a
a


 ; 2 2

2

1 1
1

2 2

a a
a

 
   ; 3 3

3

2 1 1
2

2 2

a a
a

  
     şi  

4 4
4

3 1 2
3

2 2

a a
a

  
   . 

Însumând obţinem: 

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 1 1 1
1 2 3 1 1

2 2 2 2
a a a a a a a a a a a a                  . 

Inegalitatea devine egalitate dacă numerelor cărora le-am aplicat inegalitatea mediilor devin egale: 

1 1a  , 
2 1 1a   , 

3 2 1a    şi 
4 3 1a   , deci 

1 1a  , 
2 2a  , 

3 3a   şi 
4 4a  . 

Generalizare: Să se determine numerele reale care verifică egalitatea:  

   
 

1 2 3 1 2 3

31
1 2 ... 1 ...

2 4
n n

n n
a a a a n a a a a


              . 

Exerciţii propuse:  

Dacă numerele pozitive 
1 2, ,..., na a a au produsul 1, atunci:     1 21 1 ... 1 2n

na a a    . 

Dacă a, b, c sunt lungimile laturilor, iar e, f lungimile diagonalelor unui patrulater inscriptibil avem: 

 
2

min , , ,
2

a b c d ef . 

Dacă a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi demonstraţi că: 

3
a b c

b c a a c b a b c
  

     
. 

PRINCIPIUL CUTIEI 

Nu este nevoie de a folosi metode rafinate şi bazate pe tehnici, care nu se asimilează decât 

cu preţul unei pregătiri de nivel superior pentru a beneficia de bucuria de a cunoaşte matematica în 

fapte şi realizări impresionante. Se pot realiza rezultate de o autentică valoare perenă cu folosirea 

mijloacelor de nivelul învăţământului gimnazial.  

1) Fie mulţimea  1 2, ,..., nM a a a  cu elemente numere naturale, 0n  . Să se demonstreze 

că mulţimea M are cel puţin o submulţime nevidă cu proprietatea că suma elementelor sale se 

divide cu n. 

   Soluţie: Vom încerca să aplicăm principiul cutiei. Considerăm următoarele submulţimi ale 

lui M: 
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 1 1M a ,  2 1 2,M a a ,  3 1 2 3, ,M a a a , ...,  1 2 3, , ,...,n nM a a a a , care au suma elementelor, 

respectiv: 
1 1S a , 

2 1 2S a a  , 
3 1 2 3S a a a   , ..., 

1 2 3 ...n nS a a a a     . 

 Dacă unul dintre numerele 
1S , 

2S , ... ,
nS  se divide la n, problema este rezolvată. 

Dacă nu, cele n resturi obţinute prin împărţirea cu n a numerelor aparţin mulţimii  1,2,3,..., 1n  , 

care are 1n   elemente distincte   două numere 
iS  şi jS  dau acelaşi rest la împărţirea prin n. 

Presupunum că i j . Atunci, cum / j in S S    submulţimea căutată este 

 1 2, ,...,i i jA a a a  . 

2) Să se demonstreze că, pentru orice număr natural impar a, se găseşteun număr natural 

b astfel încât / 2 1ba  . 

       Soluţie: Pentru a fixat, vom încerca să găsim numărul b care să satisfacă problema.  

Fie numerele: 02 1 , 12 1 , 22 1 ,..., 2 1a  . 

 Evident, aceste 1a   numere sunt distincte două câte două. Împărţindu-le, pe rând, la 

a, vom obţine 1a   resturi. Cum la împărţirea cu a putem obţine numai a resturi distincte, rezultă că 

cel puţin două dau acelaşi rest la împărţirea cu a. Fie ele 2 1m   şi 2 1n  , cu  , 0,1,..., 1m n a   şi 

m n    ( 2 1m  )-( 2 1n  ) se divide cu a    / 2 2n ma       / 2 2 1n n ma   , dar  ,2 1ma     

 / 2 1n ma   , deci b n m  .  

3) Fie un cub cu muchia de lungime 1. Să se arate că că 

oricum am alege 28 de puncte interioare, cel puţin două dintre 

ele au distanţa strict mai mică decât 
3

3
. 

       Soluţie: 

Pentru a putea aplica principiul cutiei este normal să 

căutăm o împărţire a cubului în 27 de cubuleţe (căsuţe) egale. 

Acest lucru îl putem realiza astfel: împărţim muchiile  ' 'A B  şi 

 ' 'C D  în câte 3 segmente congruente. Prin punctele M, N şi P, Q 

astfel obţinute , construim planele paralele cu faţa ' 'AA D D . 

Repetăm aceeaşi construcţie pentru perechile de muchii     ' 'A D ,  ' 'B C  şi  'AA ,  'BB . Am 

obţinut, astfel, 27 de cubuleţe cu muchia de 
1

3
.  

Să arătăm că, dacă două puncte se află în acelaşi cubuleţ (eventual pe feţele sale) distanţa 

dintre ele este mai mică decât 
3

3
. Lungimea segmentului determinat de aceste două puncte este 

mai mică sau egală cu lungimea diagonalei cubuleţului. Dar lungimea diagonalei unui astfel de cub 

este 
3

3
. 

Să analizăm în ce caz se realizează egalitatea . Distanţa este 
3

3
 atunci când cele două 

puncte determină diagonala unui cubuleţ. Acest cubuleţ trebuie să fie, în totalitate, în interiorul 

cubului. Există un singur astfel de cubuleţ. Atunci fiecare din aceste puncte se află şi pe alte 7 

cubuleţe din cele 26. În acest caz distanţe mai mici se realizează în aceste cubuleţe. 

4) Fie nouă puncte într-un pătrat cu latura de lungime 1. Să se demonstreze că există un 

triunghi cu vârfurile în trei din cele nouă puncte a cărui arie să fie cel mult egală cu 
1

8
. 
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  Soluţie: Unind două câte două mijloacele laturilor opuse în pătratul dat, obţinem o 

împărţire a acestuia în patru pătrate de arie 
1

4
. Oricum am plasa cele 9 

puncte, întotdeauna trei se vor afla în interiorul sau pe laturile aceluiaşi 

pătrat.  

  Să demonstrăm că aria triunghiului cu vârfurile în cele 

trei puncte este mai mică sau egală cu  
1

8
. Fie M,N,P aceste trei puncte 

situate în pătratul ABCD de arie 
1

4
.  

Ducând prin vârfurile triunghiului paralele respective la laturile 

pătratului, vor exista măcar trei drepte paralele distincte (cu aceeaşi latură). Cu notaţiile din figură  

obţinem: 
 

' '

' ' '' ' ' ' 1

2 2 2 2 8
MNP MN N PN N

NN MM PPMM NN PP NN AD AB
S S S

  
       . 

Comentariu. Egalitatea se realizează dacă 
 ' ' '

2 2

NN MM PP AD AB 
 , deci dacă 'NN AD  

şi ' 'MM PP AB  . Egalitatea se realizază dacă o latură a triunghiului coincide cu o latură a 

pătratului şi celălalt vărf al triunghiului se află pe latura opusă.  
Exerciţii propuse: 

1) Se dau n numere întregi notate cu 
1 2 3, , ,..., na a a a , 2n  . Să se demonstreze că există printre ele m 

numere, notate cu 
1 2, ,..., mb b b , m n , astfel încât numărul 

2 2 2

1 2 ... mb b b    se divide cu n. 

2) Fie în plan un pătrat cu latura de lungime 50. O linie frântă L este situată în pătrat astfel încît 

distanţa de la fiecare punct din interiorul pătratului la cel mai apropiat al liniei L este inferioară lui 1. Să se 

demonstreze că lungimea lui L este superioară lui 1248. 

3) O mulţime este formată din 10 1n   numere naturale. Arătaţi că această mulţime are cel puţin o 

submulţime cu două elemente astfel încât diferenţa acestora să fie un număr întreg divizibil cu 10n . 

APLICAŢII PRACTICE 

Problema 1. O plută este formată din doi cilindrii, unul de lemn şi altul de fier legaţi prin bza 

lor comună, de înălţimi 20H cm  şi 1h cm şi de densităţi 3

1 600 /kg m   şi 3

2 7800 /kg m  . Să 

se calculeze înălţimea plutei, vizibilă la suprafaţa apei.  

Soluţie:Dacă S este aria bazei comune, iar g acceleraţia gravitaţională, greutatea plutei este 

 1 2 1 2G SHg Shg Sg H h       . Pluta se aşează în poziţie verticală şi dezlocuieşte o coloană 

de apă de secţiune S şi înălţime x, astfel încât se poate scrie relaţia:  1 2aSxg Sg H h    , de 

unde rezultă: 1 2 0,2 600 0,01 7800
0,198 19,8

1000a

H h
x m cm

 



   
    .  

Înălţimea vizibilă este Z=H+h-x=1,2cm. 

Problema 2.   Mesele din laboratorul de chimie al unei şcoli au forma unor hexagoane 

regulate cu latura L = 72cm. Pentru acoperirea lor cu faianţă, magazinul de specialitate a 

prezentat trei tipuri de plăcţue, toate cu latura l = 8cm : triunghi echilateral, la un preţ de o 

unitate financiară (u.f.); pătrat,la preţul de 2u.f. şi hexagon regulat, la preţul de 5u.f.. 

Arătaţi că: 

Dorindu-se acoperirea meselor cu un singur tip de plăcuţe, numai triunghiurile 

corespund cerinţelor. În acest caz, calculaţi costul unei acoperiri. 

Pătratele nu pot fi folosite nici măcar în combinaţie cu celelalte tipuri. 

Folosind adecvat triunghiurile şi hexagoanele, costul determinat la a) poate fi redus cu 

cel puţin 15%. 

A B

C
D

M

N

P

M'

N'

P'
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Precizare.Plăcuţele nu pot fi secvenţionate. 

Soluţie: a) Pătratele nu pot acoperii colţurile mesei deoarece 0 0 090 120 90 2   . 

Hexagoanele nu pot acoperi latura mesei deoarece 0 0 0120 180 120 2   .Orice triunghi cu 

latura kl poate fi acoperit 

cu triunghiuri de latură l. Numărul triun- 

ghiurilor mici este: 1+3+5+…+(2k-1)=k
2
 

Acoperirea unei mese de laborator se rea- 

lizează  folosind 81·6=486 plăcuţe tri 

unghiulare, cu un cost de 486u.f.                     

b) O placă hexagonală echivalează 

(în acoperire) cu şase triunghiuri. 

Vom presupune folosirea a n pătrate (n 0) şi m triunghiuri. 

 Exprimând aria mesei se obţine: n· 2l +m·
2 3

4

l
= 486·

2 3

4

l
, egalitate echivalentă cu 

4
3

486

n

m


 


Q, ceea ce este absurd. 

c) Urmărind figura, până la marginea mesei se pot face înlocuiri masive a câte 6 triunghiuri 

cu câte un hexagon. Pe la marginea mesei rămân câte 8 triunghiuri neacoperite. Noul cost va fi: 

8 6 1 . . 73 5 . . 413 . .u f u f u f      cu 73 u.f. mai mic decât cel vechi, ceea ce înseamnă o reducere de 

cel puţin 15% a costului. 

Problema 3. Pentru a construi un tunel  AB  care străpunge o creastă muntoasă se fac 

determinări metrice folosind trei teodolite, plasate la intrare (A), la ieşire (B) şi într-un vărf (V).                                                                             

V                                                                                              

Cu un teodolit pot fi determinate:                                                          C                       

unghiuri în plan orizontal (în fond, unghiuri 

 între drepte şi plane orizontale), unghiuri                                                               B                                                                                                                          

în plan vertical (în fond, unghiuri diedre                         O
' 

formate de feţe aflate în plan vertical) şi                          O 

distanţe între puncte situate la acelaşi nivel 

(folosind câte un ajutor de topograf, în pun-            

ctele C şi D).                                                            D                                              A 

Verticala punctului V înţeapă planul  

orizontal al punctelor A şi D în O şi planul orizontal al punctelor B şi C în O
'
. Din vârful 

V se măsoară următoarele unghiuri: 
0( )m AOD a , 

' 0( )m BOC b , 

    ' 0( , )m VOA VO B c . Din A se măsoară: unghiurile 0( )m OAD  , 0( )m OAV u  şi 

distanţa DA= a metri. Din B se măsoară unghiurile: 
' 0( )m O BC  , 

' 0( )m O BV v  şi distanţa 

BC= b metri. 

Dacă a
0
=30

0
, b

0
=60

0
, c

0
=90

0
, α

0
=60

0
, β

0
=30

0
, u

0
=38

0
30

’
, a=40 şi b=30 3  (în metri), 

determinaţi: 

cota punctului V, ştiind cota punctului A ca fiind de 900m şi că ocularul teodolitului se 

află la 1,5m faţă de punctul de instalare; 

valoarea raportului tgu
0
:tgv

0
  pentru care punctele A şi B au aceeaşi cotă (se află în 

acelaşi plan orizontal); 

lungimea AB a tunelului, condiţia de la b) fiind satisfăcută. 

     Soluţie: a) OA = 2·a = 80m, VO = OA·tgu
0 

= 0,795·80m = 63,6m, apoi cota 

900 1,5 63,3 965c m m m m    .  
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b) A şi B sunt în acelaşi plan orizontal, dacă şi numai dacă VO=VO
'
, egalitate echivalentă 

cu: OA·tgu
0 

= O
'
B·tgv

0
. 

 Deci, tgu
0
:tgv

0
 = O

'
B:OA = 60:80 = 0,75. 

c) În condiţiile de la b), O
'
 = O şi 

2 2 100AB OA OB m   . 

Poblema  4. Proprietarul unui teren de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 100m 

şi 60m se hotărăşte să-l planteze cu puieţi de măr, terenul fiind foarte potrivit pentru o livadă cu 

meri. Pe un lat al terenului trebuie lăsată o porţiune lată de 4m, necesară pentru diverse 

activităţi.  

Un măr obişnuit, la maturitate, are o coroană (relativ circulară) cu un diametru de 3,4m 

– 4m. Acest fapt obligă la a planta puieţii astfel încât între oricare doi vecini să fie o distanţă de 

cel puţin 4m.  

Mai există şi varianta realizării de pomi aplatizaţi. Prin intervenţii la momente potrivite, 

pomicultorul aduce arborele la forma unui candelabru, lung de 3m (şi cu o lăţime neglijabilă în 

calcule). 

În oricare variantă, coroana nu trebuie să depăşească creasta gardurilor. În cazul 

pomilor aplatizaţi, rândurile marginale trebuie să fie la cel puţin 1m de garduri. Pentru folosire 

mijloacelor mecanizate, între rânduri trebuie să existe un spaţiu de circa 2m. 

În varianta mărului aplatizat, care este numărul maxim de puieţi ce se pot planta? 

În varianta mărului rotat, pe fiecare rând, puieţii trebuie plantiţi din 4m în 4m. Dar 

distanţa dintre rânduri? Poate fi redusă de la 4m la 3,5m? Dacă da, câţi puieţi vor fi plantaţi? 

Dacă, în mod obişnuit, producţia unui măr aplatizat este 50% din cea a unui măr rotat 

(care va fi considerată unitate de producţie = u.p.), evaluaţi producţia de mere pe întreaga livadă 

în cele două variante. 

      Soluţie : a) Pe o lăţime de 60m se pot realiza 30 de intervale de 2m, pe mijlocul 

fiecăruia fiind plasate câte un rând de 96m :3m= 32 (puieţi), deci în total 960 puieţi. b)Răspunsul 

este afirmativ. Se alternează                                               B 

rânduri care încep la marginea lotului 

cu rânduri împinse cu 2m în adâncime. 

AB = 4 12,25 > 4(m).                                                                                    A               

Lăsând câte 2m pe cele două margini, 

Se realizează 56m : 3,5m =16 intervale şi 

17 rânduri; 9 rânduri de 24 puieţi şi 8 rân-                C 

duri de 23 puieţi. În total, 400 de puieţi.  

Dacă rîndurile ar fi fost plasate din 4m în 4m, s-ar  fi putut planta 60: 4 ·24= 360 puieţi.  

c) Varianta merilor aplatizaţi este mai economică. Se obţine 480 u.p., faţă de 400 u.p. în 

cealaltă variantă. 
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REPERE DEONTOLOGICE ÎN DESFĂȘURAREA PROCESULUI 

EVALUATIV 

 

profesor Daniela Mariana Busuioc, 

 C.N.”Petru Rareș” Suceava  

 

Evaluarea școlară reprezintă o problematică de interes atât pentru actorii spațiului 

educațional cât și pentru opinia publică, informațiile obținute în urma acestui proces fiind relevante 

pentru aprecierea calității procesului de învățământ, fiind în același timp și indicatori ai unui nivel 

de eficiență a sistemului educațional. Acest aspect subliniază relațiile de interdependență ce se 

stabilesc în planul funcționării sistemului social și impactul expectanțelor construite la acest 

nivel,prin raportare la rolul instituției școlare în formarea și dezvoltarea personalității indivizilor ce 

urmează a se integra și a face față provocărilor  lansate de spațiul social. 

Intenția de a perfecționa și de a crește obiectivitatea și corectitudinea procesului de evaluare, 

desfășurat într-un context instrucțional specific, se poate fundamenta și pe rezultatele unor 

investigații cu caracter descriptiv care scot în evidență o anumită structurare a nevoilor de formare 

și a expectanțelor beneficiarilor în raport cu măsurarea și aprecierea performanțelor lor, realizate ca 

urmare a încadrării într-un proces de predare-învățare. 

Considerăm interesante rezultatele unui studiu desfășurat pe un lot de subiecți din 

învățământul liceal (cadre didactice și elevi), într-o instituție de învățământ din municipiul Suceava. 

Vom prezenta rezultatele acestui studiu în cele ce urmează, punctând acele aspecte ce ar putea 

constitui puncte de reper în intenția de a perfecționa competențele evaluative ale formatorilor și 

pentru a contura un context specific al valorificării principiilor și normelor deontologiei procesului 

de evaluare în cadrul activității didactice. 

Obiective și ipoteze 
Unul din obiectivele studiului nostru a fost determinarea particularităților percepțiilor 

cadrelor didactice și ale elevilorasupra anumitor aspecte ale evaluării școlare, derivate dintr-o serie 

de elemente ce țin de o deontologie a evaluării. 

Ne-am propus astfel să determinăm atât punctele de convergență cât și acele elemente 

distincte ce țin de specificitatea percepției dată de statutul socioprofesional (cadre didactice/ elevi). 

Am avut intenția de a explorade asemeneadacă vârsta elevilor are vreun impact asupra modului în 

care aceștia percep diferite aspecte ce țin de evaluarea școlară. 

Nu ne-am propus să realizăm o analiză de tip exhaustiv și de aceea am ales doar o serie de 

aspecte ce țin de percepția asupra evaluării școlare, organizate la nivelul următoarelor dimensiuni 

(ce coincid cu dimensiunile instrumentului de evaluare), pe care le-am inclus în studiul nostru: 

 importanța evaluării în activitatea didactică; 

 ipostaze ale rezultatelor învățării măsurate în cadrul evaluării; 

 ipostaze ale rezultatelor învățării ce ar trebui măsurate în cadrul evaluării; 

 persoanele care poartă responsabilitatea rezultatelor obținute în activitatea școlară; 

 factorii ce determină înregistrarea anumitor rezultate în urma aplicării unei probe de evaluare; 

 modalitățile de evaluare care reflectă cel mai bine rezultatele învățării; 

 elementele de interes pentru un cadru didactic preocupat de realizarea unei evaluări corecte; 

 factorii care determină realizarea unei evaluări incorecte; 

 impactul unor trăsături de personalitate ale evaluatorului asupra măsurării și aprecierii 

rezultatelor învățării elevului; 

 factorii care determină realizarea unei evaluări corecte; 

 relația dintre evaluarea realizată de profesor și maniera în care se autoevaluează elevul.  
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Prezentul studiu, cu caracter descriptiv, s-a construit pe baza următoarelor repere 

interogative, derivate din perspectiva generalăa finalității demersului explorativ, valorificate ca 

ipoteze de lucru: 

1. Care sunt caracteristicile percepțiilor cadrelor didacticeasupra procesului de evaluare 

școlară? 

2. Care sunt caracteristicile percepțiilor elevilorasupra procesului de evaluare școlară? 

3. Care sunt similaritățile și diferențele care se stabilesc între percepțiile cadrelor didactice și 

percepțiile elevilor asupra procesului de evaluare școlară? 

4. Vârsta elevilor influențează maniera în care aceștia apreciază procesul de evaluare 

școlară? 

Lotul de subiecți 

Cercetarea s-a desfășurat pe un lot de 91 subiecți, cadre didactice și elevi ai Colegiului 

Național Petru Rareș din Suceava. Structura lotului investigat este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

 

91 subiecți 

 Număr 

După variabila statut 

socioprofesional 

cadre didactice 27 

elevi 64 

După variabila 

vârstă 

elevi clasa a IX-a 28 

elevi clasa a XII-a 36 

Metodologie 

Am folosit metoda anchetei, variabila dependentă percepția asupra desfășurării procesului 

de evaluare fiind operaționalizată în cadrul itemilor unui chestionar.  

Variabile 

Variabile independente: 

V1- statutul socioprofesional (cadru didactic/ elev) 

V2- vârsta elevilor (clasa a IX-a/ clasa a XI-a) 

Variabila dependentă: 

VD- percepția asupra desfășurării procesului de evaluare 

Instrumente 

În studiu a fost valorificat un chestionar construit tocmai pentru a veni în acord cu 

obiectivele investigației focalizate pe explorarea percepțiilor actorilor spațiului educațional asupra 

desfășurării procesului de evaluare. Instrumentul valorificat a fost conceput astfel încât să se 

adreseze în același timp ambelor categorii de actori ai spațiului educațional: cadre didactice și elevi. 

Precizări referitoare la calcularea scorului 

În funcție de răspunsurile subiecților s-au acordat punctaje de la 1 la 5 pentru variantele de 

răspuns însoțite de scale de tip Lickert (1- deloc, 2- într-o mică măsură, 3- într-o oarecare măsură, 

4- în mare măsură, 5- în foarte mare măsură). Cu cât scorul obținut de un subiect în cadrul unui item 

a fost mai mare, am considerat că reacția acestuia prin raportare la obiectul de interes pentru 

investigație corespunde unui grad sporit de acord. Prelucrarea statistică a datelor a fost realizată cu 

ajutorul programului SPSS 17. 

Procedura de desfășurare a cercetării 

Cercetarea s-a desfășurat în perioada decembrie 2016- ianuarie 2017, chestionarul fiind 

aplicat unui lot de cadre didactice și elevi din cadrul Colegiului Național Petru Rareș Suceava.  

Analiza și interpretarea rezultatelor 

1.Care sunt caracteristicile percepțiilor actorilor spațiului educațional (cadre didactice/elevi) 

asupra importanței evaluării în activitatea didactică? 
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Fig. 1. Distribuția frecvențelor răspunsurilor subiecților la 

itemul 1- Considerați că evaluarea este importantă în 

activitatea didactică? 

 

 

 

 

 

Majoritatea subiecților lotului investigat (cadre didactice și elevi) consideră că evaluarea 

este importantă în activitatea didactică: au răspuns da- 85,7%, nu- 6,6% și nu știu- 7,7%. 

2.Care este percepția actorilor spațiului educațional (cadre didactice/ elevi) asupra 

ipostazelor rezultatelor învățării ce sunt măsurate prin procesul de evaluare în cadrul sistemului 

românesc de învățământ? 

În opinia subiecților lotului investigat,variatele ipostaze ale rezultatelor învățării sunt 

măsurate și apreciate în mod diferit prin evaluarea școlară desfășurată în învățământul românesc. 

Atât profesorii cât și elevii consideră că într-o măsură mai mare sunt evaluate cunoștințele 

acumulate de elevi și capacitatea elevilor de a aplica cele învățate, în timp ce capacitatea 

intelectuală generală a elevului, comportamentul acestuia și trăsăturile depersonalitatesunt 

apreciate într-o măsură mai mică.  

Pentru a vedea dacă există diferențe semnificative între răspunsurile cadrelor didactice și ale 

elevilor, în privința rezultatelor învățării măsurate prin evaluarea școlară în sistemul românesc de 

învățământ, am aplicat testul T pentru eșantioane independenteși am constatat că avem diferențe 

semnificativeîntre opiniile elevilor și ale cadrelor didactice prin raportare la cunoștințele acumulate 

(p˂0,05)și  capacitatea elevilor de a aplica cele învățate (p˂0,05).Diferența semnificativă între 

medii (Mcd=4,54 și Melevi=3,48, corespunzătoare cunoștințelor și Mcd=3,70 și Melevi=3,16, 

corespunzătoare capacității de a aplica cele 

învățate) susține atitudinea mult mai optimistă a 

cadrelor didactice prin raportare la capacitatea 

procesului de evaluare școlară de a măsura 

cunoștințele elevilor și capacitatea de a aplica 

cunoștințele. Pe de altă parte, rezultatele 

evidențiază o atitudine mai rezervată a elevilor în 

privința capacității procesului de evaluare școlară 

de a măsura cunoștințele și capacitatea de a aplica 

aceste cunoștințe.  

Distribuția răspunsurilor subiecților este 

relevantă și prin raportarea la diagramele de mai  

jos: 

 
Fig. 2 Distribuția răspunsurilor la itemul 2.1- Ce rezultate ale învățării se măsoară prin evaluarea 

școlară?- cunoștințele acumulate de elevi. 
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Fig.3 Distribuția răspunsurilor la itemul 2.2- Ce 

rezultate ale învățării se măsoară prin evaluarea 

școlară?- capacitatea elevilor de a aplica cele învățate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Care este percepția actorilor spațiului educațional (cadre didactice/ elevi) asupra 

ipostazelor rezultatelor învățării care ar trebui măsurate prin procesul de evaluare? 

Analiza mediilor răspunsurilor subiecților indică faptul că atât profesorii cât și elevii sunt de 

acord asupra faptului că procesul de evaluare ar trebui să măsoare într-o  măsură mai mare 

capacitatea elevilor de a aplica cunoștințele asimilate. 

 Făcând comparație cu răspunsurile la itemul doi, care plasau pe primul loc 

cunoștințele, prin raportare la o diagnoză a situației actuale a ipostazelor rezultatelor  învățării 

măsurate prin procesul de evaluare, apreciem că opinia cadrelor didactice și a elevilor este una în 

acord cu tendințele actuale ale optimizării procesului de evaluare prin deplasarea accentului și spre 

alte achiziții ale învățării, dincolo de cunoștințele asimilate. 

4.Care este percepția actorilor spațiului educațional (cadre didactice/ elevi) asupra 

persoanelor responsabile de rezultatele obținute în activitatea școlară? 

Atât profesorii, cât și elevii apreciază că principalul responsabil de rezultatele învățării sale 

este chiar elevul și recunosc diferite măsuri ale responsabilității cadrului didactic prin raportare la 

această perspectivă. 

 Interesantă este și egalitatea mediilor scorurilor pe care le-au obținut cadrele 

didactice și elevii prin raportare la responsabilitatea elevului față de rezultatele învățării (Mcd=4,52 

și Melevi=4,52). 

 În privința responsabilităților pe care subiecții le atribuie profesorului prin raportare 

la rezultatele obținute de elev în activitatea școlară se înregistrează diferențe semnificative, în 

urma aplicării testului T pentru eșantioane independente(p=0,01; p˂0,05). Profesorii apreciază într-

o măsură mai mare că sunt responsabili de rezultatele obținute de elevi, față de beneficiarii actului 

didactic care le atribuie profesorilor un grad mai mic de responsabilitate. Putem spune că această 

atitudine a cadrelor didactice este susținută de o perspectivă activă, implicată și responsabilă asupra 

actului didactic, gata de a-și asuma reușita sau eșecul școlar al elevilor. Această atitudine poate fi 

considerată una optimistă, lăsând un mai mare spațiu de intervenție pentru optimizarea actului de 

evaluare și pentru ameliorarea calității activității didactice. 

 Rezultatele sunt susținute și de reprezentarea grafică  de mai jos: 

 
 

 

 

Fig.4Distribuția răspunsurilor la itemul 4- Cine este 

responsabil de rezultatele obținute de elev în activitatea 

școlară?- elevul 
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5.Care este percepția actorilor spațiului educațional (cadre didactice/ elevi) asupra factorilor 

care determină înregistrarea anumitor rezultate în urma aplicării unei probe de evaluare? 

Analizând valorile mediilor răspunsurilor subiecților observăm că, în opinia elevilor primii 

trei factori care determină rezultatele obținute în urma aplicării unei probe de evaluare sunt: 

atitudinea elevului în momentul evaluării, intervalul de timp alocat activității de evaluare  și 

capacitatea elevilor de a pune în valoare cunoștințele pe care le dețin. Aceste rezultate accentuează 

faptul că elevii sunt conștienți asupra importanței trăirilor pe care le au în momentul evaluării și 

care, în opinia lor, pot influența într-o măsură mai mare rezultatele pe care le obțin, trecând înaintea 

cunoștințelor pe care le au (plasate abia pe poziția a patra) și a capacității de a pune în valoare 

aceste cunoștințe (plasată pe poziția a treia). O relevanță mai mică o are, în opinia elevilor, 

atitudinea profesorilor din momentul evaluării (plasată pe poziția a șaptea). 

În opinia cadrelor didactice, pe primele trei poziții se situează: capacitatea elevilor de a pune 

în valoare cunoștințele pe care le dețin, volumul cunoștințelor deținute de elev, metoda de evaluare 

folosită de profesor. 

Observăm, ca factor comun în aprecierile cadrelor didactice și ale elevilor, capacitatea 

elevilor de a pune în valoare cunoștințele pe care le dețin:profesorii plasând-o pe primul loc iar 

elevii – pe al treilea. Ceilalți factori preferați pentru primele locuri raportându-se fie la criteriul timp 

(în opinia elevilor), fie la modalitatea oferită elevului de a pune în valoare achizițiile dobândite în 

cadrul procesului de învățare (în opinia cadrelor didactice).  

6.Care este percepția actorilor spațiului educațional (cadre didactice/ elevi) asupra 

modalităților de evaluare care reflectă cel mai bine rezultatele învățării? 

Conform mediilor scorurilor obținute  elevii consideră că probele practice au calitatea de a 

surprinde cel mai bine rezultatele învățării pe când cadrele didactice consideră că probele scrise sunt 

cele mai relevante. 

Aplicarea testului T pentru eșantioane independente a arătat că există diferențe semnificative 

între opiniile cadrelor didactice și ale elevilor la nivelul aprecierii calității probelor orale (p=0,008; 

p˂0,05) și a probelor scrise (p=0,01; p˂0,05). Diferența dintre medii,Mcd=3,96 și Melevi=3,52 prin 

raportare la probele orale, Mcd=4,22 și Melevi=3,78 prin raportare la probele scrise,susține 

încrederea mai mare a cadrelor didactice în calitatea acestor două tipuri de probe de a surprinde mai 

bine rezultatele învățării 

elevului.  

Aceste rezultate sunt 

exprimate și prin diagramele de 

mai jos: 

 

 

 
Fig.5 Distribuția răspunsurilor la 

itemul 6.1- În ce măsură 

următoarele modalități de evaluare 

au calitatea de a surprinde mai 

bine rezultatele învățării elevului?- 

probele orale 
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Fig.6 Distribuția răspunsurilor la itemul 6.2- În ce măsură 

următoarele modalități de evaluare au calitatea de a 

surprinde mai bine rezultatele învățării elevului?- probele 

scrise 

 

 

 

7.Care este percepția actorilor spațiului educațional (cadre didactice/elevi) asupra 

elementelor de interes pentru un cadru didactic preocupat de realizarea unei evaluări corecte? 

Conform rezultatelor obținute , în opinia cadrelor didactice, un profesor care realizează 

o evaluare corectă ar trebui să fie preocupat  mai degrabă de: construirea unui barem clar de 

evaluare, de corespondența dintre cerințele probei de evaluare și conținutul parcurs la clasă și 

deformularea unor cerințe lipsite de ambiguitate- acestea situându-se pe primele trei locuri, în 

funcție de scorurile obținute. În opinia elevilor primul loc este ocupat de corespondența dintre 

cerințele probei de evaluare și conținutul parcurs la clasă, urmată deformularea unor cerințe lipsite 

de ambiguitateși de explicarea notei obținute de elev.  

Înregistrarea diferențelor semnificative în cazul a cinci din cele șapte dimensiuni supuse 

investigației subliniază aprecierile distincte ale cadrelor didactice și ale elevilor în privința 

reperelor ce asigură corectitudinea evaluărilor. Considerăm că acest lucru determină necesitatea 

construcției unei relații parteneriale între profesor și elev în vederea optimizării calității actului 

evaluativ și sprijinind, în același timp, convergența expectanțelor în realizarea procesului de 

evaluare școlară. 

8.Care este percepția actorilor spațiului educațional (cadre didactice/ elevi) asupra factorilor 

care determină realizarea unei evaluări incorecte? 

Mediile scorurilor obținute cadrele didactice și de elevi demonstrează o similaritate a 

percepțiilor celor două categorii de subiecți, opiniile acestora plasând pe aceeași poziție a ierarhiei 

categoriile investigate. 

Elevii din lotul investigat identifică și alți factori care ar putea determina o evaluare 

incorectă: starea de spirit a profesorului din momentul evaluării, atitudinea elevului din momentul 

evaluării, rezultatele activității elevului pe parcursul orei în general, realizarea unor diferențieri între 

elevii care participă la olimpiadele școlare și ceilalți elevi, neacordarea de punctaje parțiale, 

respectarea strictă a baremului și neacceptarea altor metode de evaluare propuse de elevi (acestea 

sunt categoriile care apar cu o frecvență mai mare). 

9.Care este impactul unor trăsături de personalitate ale evaluatorului asupra măsurării și 

aprecierii rezultatelor învățării elevului? 

Din multitudinea trăsăturilor de personalitate ale evaluatorului implicate în măsurarea și 

aprecierea performanțelor școlare ale elevului am ales răbdarea ca dimensiune de interes pentru 

studiul nostru. Aplicarea testului T pentru eșantioane independente a demonstrat că nu există 

diferențe semnificativeîn percepția cadrelor didactice și ale elevilor în privința aprecierii acestei 

dimensiuni. Media scorurilor obținute (Mcd=4,78 și Melevi=4,64) se plasează în partea superioară a 
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ierarhiei ceea ce demonstrează că, atât pentru cadre didactice cât și pentru elevi, răbdarea 

examinatorului e importantă în intenția sa de a măsura și aprecia rezultatele învățării elevului.  

Rezultatele sunt susținute și de reprezentările de mai jos: 

 
 

 

 

 

Fig.7 Distribuția răspunsurilor elevilor la itemul 9- Considerați că e 

important ca profesorul să aibă  răbdare în procesul de evaluare, în 

intenția sa de a măsura și aprecia rezultatele învățării elevului? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Distribuția răspunsurilor cadrelor didactice la itemul 9- 

Considerați că e important ca profesorul să aibă  răbdare în 

procesul de evaluare, în intenția sa de a măsura și aprecia 

rezultatele învățării elevului? 

 

 

 

 

10.Care este percepția actorilor spațiului educațional (cadre didactice/ elevi) asupra 

factorilor care determină realizarea unei evaluări corecte? 

În privința reperelor de respectat în intenția de a realiza o evaluare corectă (categoriile 

menționate s-au regăsit cu cea mai mare frecvență între răspunsurile subiecților)  elevii recomandă 

ca profesorii: să aplice aceleași criterii de evaluare tuturor elevilor, fără discriminare; să ia în calcul 

activitatea elevului în general la acea disciplină; să aibă răbdare cu elevul; să realizeze 

corespondența între conținuturile predate și conținuturile evaluate; să accepte opiniile și rezolvările 

elevului chiar dacă acestea sunt diferite de cerințele baremului; să sprijine elevul în procesul de 

evaluare;  să acorde elevilor tip suficient pentru rezolvarea cerințelor; să aprecieze calitățile, 

aptitudinile elevului. 

Cadrele didactice consideră că pentru a realiza o evaluare corectă ar trebui: să fie obiectivi 

în evaluare; să formuleze clar și concis cerințele probelor de evaluare, să coreleze conținuturile 

evaluării cu particularitățile grupului-clasă; să folosească modalități de evaluare corespunzătoare; să 

realizeze o evaluare ritmică; să folosească metode variate de evaluare (categoriile menționate s-au 

regăsit cu cea mai mare frecvență între răspunsurile subiecților). 

11.Care este percepția actorilor spațiului educațional (cadre didactice/ elevi) asupra relației 

dintre evaluarea realizată de profesor și autoevaluarea elevului? 

Aplicarea testului T pentru eșantioane independente a arătat cănu există diferențe 

semnificativeîntre răspunsurile cadrelor didactice și răspunsurile elevilor care reflectă 

percepția acestora asupra relației dintre evaluarea realizată de profesor și autoevaluarea elevului. 

Mediile scorurilor obținute (Mcd=3,93 și Melevi=3,98) indică plasarea în partea superioară a 
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ierarhiei susținând o importanță  crescută acordată relației dintre evaluarea realizată de profesor și 

autoevaluarea elevului.Similaritatea răspunsurilor  se poate observa și din diagrama de mai jos: 

 

 
 

 

Fig.9 Distribuția răspunsurilor subiecților la itemul 11- 

Credeți că evaluarea realizată de profesor influențează 

maniera în care se autoevaluează elevul? 

 

 

 

12.Vârsta elevilor influențează maniera în care 

aceștia apreciază procesul de evaluare școlară? 

Dat fiind faptul că la studiu au participat elevi de clasa a IX-a și elevi de clasa a XII-a este 

posibil ca anumite diferențe în privința percepției asupra procesului de evaluare să fie date tocmai 

de vârsta elevilor și experiența lor în spațiul procesului evaluativ desfășurat în învățământul liceal. 

Este posibil ca elevii din clasa a noua să fie influențați în opiniile lor de maniera de desfășurare a 

procesului de evaluare din cadrul învățământului gimnazial (cercetarea noastră desfășurându-se în 

semestrul I, experiența lor în privința evaluării în învățământul liceal e limitată). Elevii din clasa a 

XII-a au însă ca reper un proces de evaluare derulat pe parcursul a patru ani de învățământ liceal. E 

posibil astfel ca elementele de similaritate din cadrul răspunsurilor celor două categorii de elevi să 

fie date de percepția asupra caracteristicilor evaluării în general, iar diferențele să reflecte tocmai 

elementele ce țin de specificul instituțional în care s-a desfășurat cercetarea.  

Concluzii ale cercetării 
Aplicarea instrumentului de cercetare pe un lot de subiecți și nu pe un eșantion de cercetare 

limitează formularea concluziilor la nivelul participanților la investigație. Studiul realizat ne-a 

permis totuși să surprindem o serie de similarități și diferențe, în percepția cadrelor didactice și a 

elevilor, prin raportare la o serie de caracteristici ale procesului de evaluare școlară. 

Menționăm că studiul nostru a luat în considerare doar o dimensiune a semnificației 

procesului evaluativ și anume aceea care face referire la măsurarea și aprecierea performanțelor 

școlare, fără a avea în intenție explorarea aspectelor ce țin de abordarea calitativă a măsurării și 

aprecierii procesului de învățământ, aspect ce constituie a doua dimensiune de interes pentru 

evaluare. 

Existența diferențelor între cele două categorii de subiecți ai investigației, în planul 

așteptărilor vizând aspecte specifice ale desfășurării procesului de evaluare sau în privința 

caracterului corect sau incorect al evaluării, necesită o abordare mai atentă și într-o perspectivă 

partenerială a actului evaluativ, în intenția optimizării acestuia și pentru a crește calitatea 

demersului didactic. 

Diferențele semnificative între opiniile elevilor din clasa a IX-a cu privire la anumite aspecte 

ale procesului de evaluare școlară, în comparație cu opiniile elevilor din clasa a XII-a, pot fi indicii 

asupra nivelului lor de adaptare la cerințele învățământului liceal și pot evidenția anumite aspecte ce 

ar trebui abordate cu o atenție sporită de către cadrele didactice, în intenția acestora de a susține 

integrarea școlară a elevilor din clasa a IX-a și pentru optimizarea actului didactic în general. 

O serie de diferențe semnificative reflectate de analiza și interpretarea rezultatelor studiului 

ar putea constitui obiectul unei abordări mai extinse, la nivelul unui eșantion stabilit în plan regional 

sau poate național care să probeze, în planul unei rigurozități științifice crescute,informațiile 

obținute, pentru a putea constitui un fundament valid al demersului de optimizare a actului de 

evaluare și a conduitei cadrului didactic în calitate de evaluator al performanțelor elevului. 
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Rezultatele studiului nostru pot servi ca puncte de reper în intenția înțelegerii mai bune a 

desfășurării procesului de evaluare în planul specificității unei instituții de  învățământ, 

reprezentând expresia percepției cadrelor didactice și a elevilor într-un context instrucțional 

determinat. Aceste rezultate pot contribui la o mai bună conștientizare de către cadrele didactice a 

ceea ce reprezintă aspectele unei evaluări corecte/incorecte în percepția elevilor și a profesorilor 

pentru a înțelege anumite disfuncționalități ce apar pe parcursul desfășurării procesului evaluativ și 

pentru a contribui la ameliorarea acestora.  

Cadreledidacticeartrebuisă fie preocupatede o regândire a strategiilor evaluative cum ar fi: 

 luarea în calcul și a altor indicatori, alții decât achizițiile cognitive,precum comportamentul, 

personalitatea, atitudinea elevului; 

 complementaritatea metodelor tradiționale de evaluare (evaluari orale, scrise, practice etc.) cu 

cele moderne (portofoliul, proiectul, investigația, autoevaluarea); 

 explicarea și semnificarea rezultatelor în fața elevilor, aceasta contribuind la o autoevaluare 

corectă și obiectivă; 

 centrarea evaluării asupra rezultatelor positive și nesancționarea permanentă a celor negative; 

 transformarea elevului într-un partene rautentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare, 

interevaluare și evaluare controlată. 

Personalitatea profesorului, competențasa, exigența față de sine și față de elevii săi, continua 

perfecționare a lecției, duc la o evaluareformativă,eficientășirealistă. 

Ca profesori, suntem datori să livrăm elevilor nu numai cunoștințe, ci și repere privind 

statutul sau valoarea lor. De fapt, astaînsemnă să educăm. 

 

Bibliografie: 
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 Potolea, Dan;Neacșu, Ioan;Manolescu, Marin -Metodologiaevaluăriirealizărilorșcolare ale 
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 Chelcea, Septimiu - Chestionarul în investigația sociologică, Editura Științifică și Enciclopedică, 
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EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ ȘI FANTEZIA CREATOARE 

 

Profesor Casandra Daniela Cristina, 

Școala Gimnazială nr.2 Marginea 

 

 Sistemul de învățământ trebuie să respecte creativitatea astfel încât elevul să poată 

cerceta necunoscutul, noutatea nemaifiind un obstacol, ci o provocare. Creativitatea oferă 

posibilitatea de a comunica cu sine însuți, dar și cu lumea întreagă. Un sistem de învățământ 

competitiv nu trebuie să fie bazat doar pe achiziționarea de cunoștințe, de modele prefabricate, 

pentru că elevii nu vor putea sa își folosească toate energiile de care dispun și să își controleze 

singuri gândirea. Independența în gândirea propriilor soluții, atitudine atât de solicitată în societatea 

contemporană, este stimulată de imaginație, curiozitate, inițiativă și încredere în propriile forțe. 

Educația tehnologică nu este învățământ profesional tehnic și nici învățământ teoretico-

științific în sens strict, ci este o formație culturală  născută din raportul omului modern cu 

tehnologia și pe care o considerăm o componentă a culturii de vază, o coordonată de acțiune pentru 

educația permanentă. Educația tehnologică are un caracter specific interdisciplinar și totodată 

caracter dual: teoretic și practic, științific și tehnologic. Ea nu se reduce la nici una din materiile 

cuprinse în programa de învățământ. Educația tehnologică nu se reduce nici la instruirea practică, la 

inițierea într-un meșteșugtradițional sau o profesie modernă, deci nu este o profesionalizare 

timpurie, ci are ca obiectiv fundamental o nouă viziune și atitudine practică asupra omului și 

sensurilor vieții, prin prisma tehnologiei, precum și o înțelegere a rolului tehnologiei în progresul 

omenirii. 

 Activitatea desfășurată în cadrul orelor de Educație Tehnologicăstimulează 

cunoașterea copiilor, permite aplicarea în practică a cunoștințelorînsușite,consolidarea și 

aprofundarea lor. Desfășurarea activităților practice permit dezvoltarea unor procese psihice precum 

spiritul de observație, imaginația, memoria, gândirea,atenția,atitudinea creatoare față de frumos, 

perseverența și chiar hărnicia.Pentru aceasta, profesorul trebuie să știe să aleagă activitățile propuse 

elevilor. Acestea trebuie să prezinte interes, să fie legate și de experiența de viață a elevului, dar și 

de disciplină, fiind capabile să  stimuleze efortul personal și să dezvolte motivația pentru lucru. 

Teoreticul și practicul se îmbină, dar profesorul este cel care decide, adaptându-se la 

caracteristicile grupului de elevi, preponderența teoreticului sau a practicului în desfășurarea orelor 

de educație tehnologică. Ora ideală de educație tehnologică este aceea care presupune atât elemente 

teoretice, cât și lucrări practice, fapt sesizat și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice, al cărui corp de experți a stabilit o metodologie de desfășurare a Olimpiadei de educație 

tehnologică. Astfel, în cadrul Olimpiadei la etapa județeană, dar și la cea națională teoreticul se 

îmbină cu practicul, ponderea fiind de 50% pentru proba teoretică și 50% pentru proba practică. 

Acest aspect este apreciat atât de profesori, cât și de elevii participanți.Lucrarea practică este una 

dintre metodele tradiționale de evaluare la educație tehnologică. Eficiența și utilitatea lucrării 

practice este demonstrată, deoarece aceasta ajută la: realizarea unui produs folosind o fișă 

tehnologică, identificarea și selectarea unor materiale studiate, valorificarea termenilor studiați. Prin 

folosirea lucrării practice, se dezvoltă la elevi gândirea critică, simțul estetic și creativitatea, se 

dezvoltă deprinderile și abilitățile practice.Am observat de-a lungul carierei faptul că elevilor le plac 

activitățile practice, atât realizate individual, cât și pe grupe, valorizând astfel într-un mod superior 

cunoștințele acumulate în cadrul lecțiilor teoretice. Elevilor li se cultivă astfel gustul pentru frumos, 

un comportament ecologic prin folosirea unor deșeuri reciclabile, spiritul competițional și 

capacitatea de a lucra în echipă cu colegii de clasă. Elevii nu mai sunt stresați ca și în cazul 

evaluărilor orale sau scrise.  



300 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Ora de educație tehnologică poate deveni preferata elevilor dacă îndrăznim și noi, profesorii, 

să fim creativi și să le acordăm elevilor șansa de a se manifesta creativ și liber. 

Exemple de lucrări practice pe care le-

am  realizat la orele de educație tehnologică: 

- Realizarea de proiecte despre localitatea 

natală – locuința, școala ,propria cameră- folosind 

materiale diverse :Planul localităţii, hărţi, carton, lipici, 

culori, plastelină, crenguţe, scobitori, bețișoare , hârtie 

colorată ,etcElevii au realizat şi prezentat machete  

reprezentând diverse zone ale  localității unde trăiesc, 

utilizând şi grupând materialele şi informațiile adunate la 

lecțiile anterioare. 

-Realizarea de portofolii- cu piesele precizate din 

timp : planuri de  locuințe, planul școlii scheme 

funcționale, albume cu imagini desenate de ei sau decupate din reviste de specialitate etc ; 

Realizarea unor produse simple din materialele studiate- obiecte din materiale plastice, 

metal, sticlă, cauciuc pentru care elevii au realizat fișa tehnologică și fișa de analiză  

Educația tehnologică are menirea de a-i dezvolta elevului  capacitatea de a alege și nu de a fi 

selectat în ceea ce privește calificarea sa ulterioară; de a alege în cunoștință de cauza și nu de a fi 

"orientat" și "dirijat". 
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CONCEPTUL DE FIRMĂ EXERCIȚIU EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

 

prof.ing. Chiper Andreea Ramona 

Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava 

 

Conceptul de firmă exercițiu deschide noi oportunități pentru elevi pe piața muncii printr-o 

reală dezvoltare de competențe, abilități și deprinderi bazându-se pe crearea unui limbaj de 

specialitate, creativitate , inițiativă, lucru în echipă, perseverență și luarea de decizii. 

În cadrul Colegiului Economic Dimitrie Cantemir și a Colegiului Tehnic Alexandru Ioan 

Cuza funcționează două firme exercițiu având ca și obiect de activitate coafura şi alte activităţi de 

înfrumuseţare : FE EN VOGUE STYLE SRL și FE FELLINE STYLE SRL. 

Firma de exercițiu poate fi considerată o metodă inovativă de învățare ce are drept scop final 

dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la 

cerinţele locului de muncă. 

Putem îndrăzni să afirmăm că firma exercițiu este considerată a fi o metodă interactivă de 

învățare în scopul dezvoltării spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și de 

aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare care asigură condiții pentru probarea și 

aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. 

Această metodă este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor, 

formarea abilităților și deprinderilor, a capacităților personale și a tipurilor de comportament în 

toate sectoarele unei societăți, cu un anumit profil și obiect de activitate. 

Ghidându-ne după cerințele pieței de muncă am optat pentru realizarea unor firme de 

exercițiu în domeniu coafor-stilist, specializare aflată la mare cerere pe piața ofertei de muncă. 

Firma FE EN VOGUE STYLE SRL de la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava 

este o firmă nou înființată care are alături de FE FELLINE STYLE SRL de la Colegiul Tehnic 

Alexandru Ioan Cuza Suceava o colaborare fructuoasă. 

Ambele firme își propun realizarea de activități practice cu elevii având drept rezultate 

concrete anumite tipuri de coafuri, vopsirea părului, tratamente cosmetice dar și de manichiură-

pedichiură. 

În cadrul activităților derulate până acum accentul a fost pus pe implementarea acțiunilor 

într-un cadru profesionist și performant, elevii fiind pregătiți la modul real, fiind facilitat astfel 

transferul de la școală la piața activă. 

În continuare va fi prezentat un proiect educațional “Estetica și întreținerea corpului uman” 

între cele două școli menționate anterior și Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava. Împreună, 

prin cele două firme exercițiu, elevii au desfășurat activități instructiv-educative cu un real impact 

pentru cei implicați. 

 

Titlul proiectului :”Estetica şi întreţinerea corpului uman” 

Instituţii participante: Salon Ramely Suceava,Salonul Michelle, Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă Suceava, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava, Colegiul Tehnic A. I. 

Cuza Suceava , Asociaţia Dum Spiro Spero. 

Coordonatori: prof . Neofet Gabriela, prof. Păşnicuţu Bianca, prof. Chiper Andreea 

Ramona  

Grupurile ţintă: 15 elevi CSEI Suceava 

       15 elevi Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava 

       15 elevi Colegiul Tehnic A. I. Cuza Suceava 

Elevii au vârste cuprinse între 15 şi 18 ani. 

Locul desfăşurării : 
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 Atelier de coafură Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava şi Colegiul Tehnic A. I. Cuza 

Suceava; 

 Salon Ramely Suceava; 

 Salon Michelle Suceava 

 Săli de clasă din instituţiile partenere. 

Analiza de nevoi : 

          Meseria de coafor-stilist este în plină dezvoltare, ajugând de la modă la arta în sine. 

Un bun specialist se perfecționează atât în cadrul specializării cât și cu ajutorul cursurilor periodice 

de calificare. Profesia de stilist, ca şi oricare alta, necesită anumite calităţi: acurateţe, hotărîre în 

luarea deciziilor, încredere în sine, abilităţi de îndeplinire a lucrărilor monotone şi migăloase, 

dragoste de artă şi frumos, un bun profesionist în domeniu trebuind să posede un caracter creativ şi 

gust estetic pronunţat. 

          Un stil de viaţă sănătos, care este cheia longevităţii, poate fi însuşit prin respectarea 

unor paşi simpli, de la respectarea orelor de masă până la respectarea igienei personale în viaţa de zi 

cu zi. 

          „Sănătatea nu este totul”, a spus cineva, „însă, fără sănătate, totul este nimic”. Iar 

filozoful german Schopenhauer afirma: „Nouă zecimi din fericirea noastră se bazează pe sănătate”. 

Şi fiindcă toţi oamenii vor să fie fericiţi, nu ne mirăm de ce se vorbeşte atât de des despre 

sănătate.Noi completăm și spunem că sănătatea nu este totul dacă nu avem frumusețe. 

 

Activităţi propuse: 

 Importanța unei vieți sănătoase- Acțiuni de informare, documentare, analiză a problemei prin 

implicarea elevilor, părinților și cadrelor didactice 

 Igiena personală – Acțiuni de informare, documentare, analiză a problemei prin implicarea 

elevilor, părinților și cadrelor didactice 

 Ora de frumusețe  – ateliere de lucru organizate de către profesorii de specialitate  ai școlii 

ABC-ul Frumuseții – concurs teoretic și de îndemânare organizat în cadrul liceului   

Scop și obiective  

Scopul proiectul este de a conştientiza existenţa problemei menținerii unei vieți sănătoase și 

a frumuseții de către elevi, părinţi şi cadre didactice ai Colegiului Alexandru Ioan Cuza Suceava, 

prin crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii. 

Proiectul îşi propune să organizeze acţiuni susţinute de informare a elevilor cu privire la 

tema abordată , să-i implice pe aceştia în cât mai multe acţiuni recreative și practice 

Obiectivele specifice ale proiectului 

 Sensibilizarea elevilor în problematica menținerii unei vieți sănătoase și a frumuseții; 

 Implicarea elevilor în activităţi propuse. 

 Crearea de bune practici  și schimbări comportamentale, atât individuale, cât și colective privind 

acest aspect în activitățile de zi cu zi a tinerilor. – în școli, gospodării, locuri de recreere  

Rezultate aşteptate 

 Participarea părinților în activitatea propusă 

 Conștientizarea și sensibilizarea elevilor, părinților și cadrelor didactice cu privire la importanța 

fenomenului 

 Dezvoltarea unor atitudini și comportamente civice ale elevilor faţă de tema abordată; 

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

Diseminare 

Se vor organiza diseminări atât în cadrul celor patru activități cât și la sfârșitul proiectului, la 

care vor participa elevi, cadre didactice , părinți, invitați ai instituțiilor partenere . 

Finalizarea proiectului 
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 lecții vizită la saloanele partenere 

 diseminări pe tema rezultatelor obținute 

Ne putem întreba, câte tinere ştiu că prin modul lor de viaţă – alimentaţie, fumat, consumul 

de cafea, alcool sau droguri – determină starea de sănătate a părului, unghiilor sau tenului? 

Alimentaţia sănătoasă, evitarea fumatului şi a alcoolului, precum şi activitatea fizică, 

împreună cu un ritual de îngrijire care ar trebui să devină rutină de zi cu zi, ne ajută să menținem un 

corp sănătos și frumos. 

Proiectul își propune , prin activitățile desfășurate, să tragă un semnal de alarmă și să 

conștientizeze tânăra generație asupra necesității păstrării unui organism frumos, curat și sănătos. 
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METODE NOI DE PREVENIRE A LOVITURILOR DE TRĂSNET 

 

prof. Gheorghe Chira,  

Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus 

 

Interesul oamenilor faţă de trăsnet se datorează nu atât măreţieipriveliştii pe care o oferă 

descărcarea electrică, cât pagubelor pe care le provoacă. El nu alege întotdeauna calea cea mai 

scurtă de la nor la Pământ, lovind astfel obiectele cele mai înalte care au legătură electrică cu 

Pământul, din contră, traiectoria descărcării electrice porneşte din norii orajoşişi progresează în voia 

sorţii,trasându-şi drumul în funcţie de conductibilitatea aerului de sub nor. Sunt cazuri când 

obiectele înalte rămân neatinse, iar trăsnetul loveşte alături, chiar pe suprafaţa plană a solului. 

Atuncicândliderul descendent progresiv se apropie de Pământintensitateacâmpuluielectric de 

dedesubtcreştepânăatingevalori de 100 kV/m, iarcurenţiiascendenţipozitivi se dezvoltăbrusc de la 

corpurile de pesuprafaţaPământuluişi se deplaseazăcătreliderul descendent, mai întâisub forma 

efluviilor de coroană. Atuncicândliderul descendent ajunge la 200 – 300 m de 

suprafaţapământuluiintrăîn contact 

cuunuldintreaceşticurenţiprincipaliascendenţişiprincanalulionizatcirculă curent continuu de la 

Pământ la nor. Liderulascendent care intrăîn contact cucel descendent, fie apornitcel mai devreme, 

fie aprogresatcel mai rapidsau este cel mai apropiat (fig. 1).Distanţa de la sol la punctul de contact 

dintre liderul  

 

Fig. 1.Contactuldintreliderul descendent şiliderulascendent al unuitrăsnet. 
(Dupăhttp://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/bernard/spip.php?article1931) 

 

ascendent şi liderul descendent este numită distanţă de amorsajşi depinde de intensitatea 

câmpului electric la sol generat de  sarcinaelectrică ce străbate canalul de descărcare al trăsnetului. 

Experimental s-a constatat că  joncţiunea celor doi lideri are loc atunci când intensitatea câmpului 

electric la sol atinge valoarea de 500 kV/m. Cum intensitatea câmpului electric este dependent de 

intensitatea curentului electric al liderului descendent rezultă că distanţa de amorsaj variază în 

funcţie de intensitatea curentului electric de descărcare.  

Pe baza modelului electrogeometric de bază al trăsnetului dezvoltat pe baza experimentelor 

de laborator, s-a stabilit o relaţie matematică între  distanţa de amorsajşi intensitatea curentului 

electric de descărcare sub forma: 

3210 ID  ,          

http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/bernard/spip.php?article1931
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unde D  reprezintă distanţa de amorsaj (exprimată în metri), I  - intensitatea curentului 

electric de descărcare (exprimată în kA). Se constată că distanţa de amorsaj D creşte atunci când 

intensitatea curentului electric al trăsnetului I creşte.  

 Cercetările ulterioare au demonstrat că punctul de impact al trăsnetului nu se decide 

decât atunci când liderul descendent este aproape de sol şi depinde de conductibilitatea aerului din 

imediata apropiere a acestuia. 

Protecţia împotriva trăsnetelor este o problemă foarte importantă pentru liniile electrice de 

înaltă tensiune, decolarea avioanelor, reţelele de calculatoare conectate la internet prin intermediul 

antenelor. Există mai multe metode de protejare a obiectelor împotriva loviturilor de trăsnet directe, 

dar în cele mai recente studii apare din ce în ce mai des o nouă metodă, numită „protecţia 

preventivă împotriva trăsnetelor”. 

Protecţia preventivă este o metodă ce informează proprietarul obiectelor ca trebuie protejate 

de pericolul unei eventuale lovituri de trăsnet. Această metodă nu previne un trăsnet direct, dar ajută 

în contracararea efectelor periculoase cauzate de trăsnete.  

Una din cele mai simple aplicaţii ale sale este în cazul aeroporturilor. Când apare pericolul 

unui trăsnet, se sistează imediat alimentarea avioanelor deoarece un trăsnet direct ar putea duce la o 

explozie. Pentru această protecţie se folosesc sisteme de detectare care furnizează date în legătură 

cu prezenţa fulgerelor într-o anumită regiune prin intermediul senzorilor sau măsurătorilor optice. 

O protecţie preventivă împotriva trăsnetelor poate fi aplicată şi pentru liniile electrice de 

înaltă tensiune. Când există riscul producerii unui trăsnet într-o anumită regiune, datele obţinute de 

la sistemul de detectare a fulgerelor şi măsurătorile efectuate de furnizorul de energie electrică pot fi 

utilizate pentru luarea unor măsuri preventive. De exemplu, echipa de reparaţii poate fi informată cu 

locurile posibile pentru trăsnete, iar energia ar putea fi deviată pe o altă linie. Informaţiile în 

legătură cu starea prezentă a furtunilor cu trăsnetele din apropiere şi în legătură cu riscul producerii 

unor trăsnete se pot obţine în mai multe moduri. Anumite dispozitive pot fi folosite pentru a măsura 

starea câmpului de sub norul de furtună (practic este vorba de instalaţii de câmp sau antene). Aceste 

dispozitive se dispun în apropierea obiectului de protejat. Teoretic, când câmpul electric este mai 

puternic decât o valoare critică dată, creşte  probabilitatea unui trăsnet în apropiere în următoarele 

minute. Există pe piaţă câteva dispozitive, dar mai trebuie îmbunătăţit fondul teoretic pe care se 

bazează această metodă de prognoză. 

O altă metodă este cea de a folosi datele de la diferitele sisteme de detectare a fulgerelor. 

Aceste sisteme detectează fulgerele nor-nor, fulgerele din interiorul unui nor şi fulgerele nor-

pământ. Dacă se monitorizează mişcarea norilor şi intensitatea fulgerelor nor-pământ, se poate 

calcula riscul loviturilor de fulger pentru o anumită zonă şi se pot lua măsurile preventive 

menţionate mai sus. Protecţia preventivă împotriva loviturilor de trăsnet este mai degrabă o 

extindere a actualelor sisteme primare şi secundare de protecţie. Când este folosită în paralel cu 

acestea, daunele cauzate de fulgerele nor - pământ pot fi diminuate, iar în anumite cazuri eradicate 

complet. 
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DESCĂRCĂRI ELECTRICE LENTE DIN ATMOSFERĂ 

 

prof. Gheorghe Chira,  

Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus 

 

Atmosfera fiind încărcată continuu cu ioni de oxigen, azot şi apă ca urmare a acţiunii 

permanente a radiaţiilor cosmice, se formează depozite concentrate de sarcină. La apariţia unui nor 

orajos între ionosferă şisuprafaţa planetară are loc o redistribuire a sarcinilor electrice libere atât în 

stratul generator de ioni cât şi la sol.Depozitul de sarcini negative de la baza norului electrizează 

prin influenţă solul cu sarcină electrică pozitivă şi în acelaşi timp absoarbe din stratul de aer în 

contact cu suprafaţa planetară toţi ionii pozitivi, iar la partea superioară depozitul de sarcini pozitive 

atrage ionii negativi şi îi respinge pe cei pozitivi. Când depozitele de sarcini electrice libere din nori 

devin foarte mari şi conductivitatea aerului suficient de ridicată, atunci între depozitele cu sarcini de 

sens contrar are loc o puternică atracţie electrostatică, ceea ce declanşează o scurgere rapidă de 

sarcini, denumită descărcare electrică. Ca urmare a acestei descărcări electrice se produce 

neutralizarea celor două depozite, după care are loc refacerea acestor depozite, producându-se alte 

descărcări electrice.  

Descărcările electrice din atmosferă sunt străpungeri prin scânteie a întregii distanţe de 

descărcare. Descărcările electrice, după natura lor pot fi: descărcări între nori - au aspectul unei 

urme luminoase având lungimea de 15 km;descărcări în interiorul norilor, care se produc între 

două centre de sarcini de semn contrar din interiorul aceluiaşi nor;descărcări între nor şi Pământ, 

numite trăsnete sau fulgere de pământ;descărcări luminoase prin vârfuri, bazate pe efectul 

Corona;descărcări care nu ating solul, sunt de obicei descărcări progresive în salturi, neutralizate 

de sarcina spaţială dintre nor şi sol;descărcări prin părţile superioare ale norilor dirijate în sus, 

se observă rar şi au aspectul unei lumini difuze care apare în părţile superioare ale norilor . 

 
Fig.  1. Tipuri de descărcări electrice. 

(După http://www.public.asu.edu/~gbadams/lightning/lightning.html) 

Descărcările lente sau prin efect corona sunt cunoscute sub numele de „focurile sfântului 

Elmo” şi  apar atunci când conductorii aflaţi în aer sau în alt gaz sunt încărcaţi cu o cantitate foarte 

mare de sarcină electrică. Acestea se produc în timpul furtunilor de zăpadă sau de nisip, sub norii 

orajoşi pe muchiile acoperişurilor, pe antene, paratrăsnete, pe vârfurile catargelor, pe vârfurile 

arborilor, sunt însoţite de o luminescenţăuşoară, albăstruie sau roz pal şi pârâituri caracteristice. 

Dezvoltarea unei descărcări lente se caracterizează prin câteva particularităţi importante. În 

atmosferă există un câmp electric terestru normal ale cărei linii de câmp sunt plane paralele cu 

suprafaţa presupusă plană, de valoare medie 100 V/m. Forma liniilor de câmp se modifică în 

http://www.public.asu.edu/~gbadams/lightning/lightning.html
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apropierea corpurilor ascuţite, astfel că în vârful acestora intensitatea câmpului electric ia valori 

foarte mari. În prezenţa unui nor orajos câmpul electric sub nor îşi schimbă semnul şi are valoare 

mult mai mare. Valoarea câmpului electric în vârfurile corpurilor ascuţite este maximă şi poate 

atinge 30 kV/m. Atunci când un câmp electric de aproximativ 30 kV/m este aplicat aerului 

atmosferic din preajma obiectelor ascuţite se produce o ionizare a moleculelor de aer şi un proces de 

avalanşă de electroni. Luminescenţa, forma coroanei şi procesele de producere a descărcărilor 

depind mult de semnul electrodului (considerat obiect ascuţit) pe care se produce descărcarea cu 

efect corona. 

Pe un electrod pozitiv efectul corona este dezvoltat deosebit de puternic, iar luminescenţa în 

forma de egretă se repartizează aproape uniform în jurul întregului vârf (deschiderea conului de 

luminescenţă este mai mare de 90˚). Egreta luminescentă, de culoare violet şi lungimea de câteva 

zeci de cm, se uneşte cu vârful printr-o tulpină roşiatică de aproximativ 1 cm. Descărcările prin 

efect de corona pe un electrod pozitiv se datorează ionizării particulelor de aer din jurul electrodului 

pozitiv. 

La început un atom neutru sau o moleculă, aflată în această zonă de câmp electric foarte 

intens este ionizată de un agent ionizator (de exemplu, fotoni) şi produce un ion pozitiv şi un 

electron liber. Sub acţiunea câmpului electric din apropiere, electronul liber este accelerat şi prin 

interacţiune cu alte particule de aer le ionizează. În timpul ionizării se emit cuante de lumină care 

prin fotoionizare dau naştere la alţi electroni liberi producându-se o avalanşă de electroni care se 

depun repede pe vârf. Pe drumul pe care se mişcă electronii rămân ioni pozitivi de mică mobilitate. 

Aceste avalanşe de electroni se văd sub forma unor benzi luminoase pe fondul slab luminescent 

produs de particulele excitate. Ele se numesc strimere. Luminescenţa caracteristică efectului corona 

se datorează numărului mare de fotoni ce apar în urma numărului mare de ciocniri intense între 

particulele încărcate electric.  

Descărcarea prin efect de corona pe un electrod negativ se observă mult mai rar. 

Luminescenţa are forma unui fluviu de culoare albăstruie, lungimea benzilor luminoase ale egretei 

nefiind mai mare de 2−3 cm. Zona ocupată de luminescenţă este cu mult mai mică (unghiul de 

deschidere al conului luminescent este de aproximativ 45˚). În acest tip de descărcare electronii se 

deplasează de la vârf spre spaţiul de descărcare şi se depun pe moleculele gazelor. 

Acest efect se întâlneşte des la conductoarele liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune şi se 

manifestă prin luminescenţă cât şi prin pocnete şi zgomote. Un caz particular de efect corona apare 

în munţii din America de Sud, unde se observă frecvent acest fenomen luminos, fenomen denumit 

„focul sfântului Elmo”. În unele nopţi de vară, când norii groşi sunt deasupra pădurilor de răşinoase, 

din regiunile montane, vârfurile arborilor se înconjoară de o strălucire aurie. În acest caz intensitatea 

câmpului electric creşteşi are loc ionizarea aerului. Descărcările lente de cele mai multe ori sunt 

însoţite de mişcări independente ale aerului care au primit denumirea de „vânt electric”. Acesta se 

datoreşte scurgerii ionilor din aer de la vârful descărcării. 
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ELEMENTE DE GEOMETRIE 

 

prof. Ioan-Arec Chisiliciuc, 

Școala Gimnazială Baineț 

 

1.1 Reper cartezian 

Fie un reper cartezian xOy cu axe ortogonale (perpendiculare) în planul P, cu originea în 

punctul O(0;0) şi cu sensurile pozitive ale axelor indicate prin săgeţi (axa orizontală a absciselor 

sens de la stânga la dreapta și axa verticală a ordonatelor cu sensul de jos în sus).  Fiecărui punct M 

din planul xOy îi corespund în acest reper două coordonate carteziene notate M(x,y). În Fig. 1 

punctul M are coordonatele carteziene (5,4). 

M(5,4)

1 2 3 4 5 6 7 8

2

3

4

5

6

7

8

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

O(0,0)1

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

C1(x>0,y>0)C2(x<0,y>0)

C3(x<0,y<0) C4(x>0,y<0)

x

y

 
Fig. 1 Reper cartezian 

 

Distanţa între două puncte in plan 

1 1 2 2A(x , y ),B(x , y )     
2 2

2 1 2 1AB x x y y     

Coordonatele mijlocului unui segment AB 

unde 1 1 2 2A(x , y ),B(x , y )  
1 2 1 2x x y y

x , y
2 2

 
   

Coordonatele punctului M care împarte 

segmentul (AB) în raportul k 

 

1 2

1 2

x kx
x

1 k

y ky
y

2









 

Ecuatia dreptei determinata de coordonatele 

unui punct Mo(x0,y0) si de panta sa. 
0 0y y m (x x )     

 

Ecuatia dreptei determinata de punctele 

A(x1,y1) si  B(x2,y2) . 

2 1
1 1

2 1

y y
y y (x x )

x x


   


 

 

Drepte paralele cu axa Oy x=a 
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Drepte paralele cu axa Ox y=a 

Ecuatia generala a unei drepte ax+by+c=0 

Pozitia relativa a dreptelor d1 si d2: 

d1=d2 
1 1 1

2 2 2

a b c

a b c
   

Pozitia relativa a dreptelor d1 si d2: 

d1//d2 
1 1 1

2 2 2

a b c

a b c
   

Pozitia relativa a dreptelor d1 si d2: 

d1  se intersecteaza cu d2 
1 1

2 2

a b

a b
  

Distanta de la un punct M(x0,y0) la o dreapta h 

reprezentata prin ecuatie ax+by+c=0 
0 0

2 2

a x b y c
d(M,h)

a b

   



 

Unghiul determinat de doua drepte cu pantele 

m1 si m2 

2 1
1 2

1 2

1 2 1 2

m m
tg( )    m m 1

1 m m

d  perpendicular pe d    m m 1


   



 

 

 

1.2 Sistem polar 

In sistemul de coordonate polar, pozitia unui punct P fata de origine este descrisa prin 

specificarea distantei r si a unghiului α dintre linia r si direcţia pozitiva a axei x, numita axa polara. 

Coordonatele polare ale punctului P sunt P(r,α ), unde r 0,     [0,2 )   . 

 

P(r,α) 

r
α

O
A

 
1.3 Conversia intre cele doua sisteme  

Transformarea coordonatelor polare in coordonate carteziene se face dupa relatiile:  

r

x

P(x,y)=P(r,α )

x

α

y

y
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Convertire din coordonate polare in 

coordonate carteziene 

x r cos

y r sin

 

 
 

Convertire din coordonate carteziene in 

coordonate polare 
2 2 y

r x y      =arctg ,    x 0 , pentru cadranele I si IV
x

 
    

 

 

Distanta intre doua puncte definite prin 

coordonate carteziene (x1, y1), (x2, y2) 

este 

   
2 2

1 2 1 2d x x y y     

Distanta intre doua puncte definite prin 

coordonate polare (r1, α 1), (r2, α 2) 

2 2

1 2 1 2 1 2d r r 2 r r cos( )         

 

Exercițiul 1. Să se determine lungimea segmentului [AB]  unde A(1,3) şi B(5,-1) 

Exercițiul 2. Să se determine coordonatele mijlocului segmentului [AB]  unde A(1,3) şi 

B(5,-1). 

Exercițiul 3. Se dau dreptele de ecuaţii: 

AB: 5x + 2y - 11=0 

AC: x – y + 2=0 

BC: 2x + 5y + 4=0  

Să se găsească: 

1. Coordonatele vârfurilor triunghiului ABC; 

2. Aria triunghiului ABC; 

3. Distanţa de la originea sistemului de axe xOy la dreapta AC; 

4. Ecuaţia medianei duse din C pe AB; 

5. Ecuaţia înălţimii duse din A pe BC; 

6. Coordonatele punctului D astfel încât ACBD să fie paralelogram; 

7. Lungimea laturii AB; 

8. Coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC; 

9. Coordonatele centrului cercului circumscris triunghiului ABC. 

Exercițiul 4. Se dă triunghiul de vârfuri A(-1,3) , B(2,-1) , C(3,6). Să se determine: 

1. ecuaţia dreptei AC; 

2. ecuaţia paralelei prin B la AC; 

3. ecuaţia mediatoarei segmentului [BC]; 

4. ecuaţia medianei din C; 

5. ecuaţia înălţimii din C. 

Exercițiul 5. Ştiind că A(1,2) este piciorul perpendicularei duse din origine pe dreapta d , să se scrie 

ecuaţia dreptei d. 

 

Exercițiul 6. Să se găsească proiecţia punctului B(-2,1) pe dreapta d : 2x + y + 1 = 0. 

 

Exercițiul 7. Să se scrie ecuaţia dreptei ce trece prin punctul C(1,3) şi este echidistantă de punctele 

A(-1,0), B(1,-1). 

 

Exercițiul 8. Să se determine coordonatele simetricelor punctului A(-1,2) faţă de dreapta d : x + y + 

1 = 0 şi apoi faţă de punctul B(-1,-4). 

 

Exercițiul 9. Să se determine coordonatele punctului B, stiind ca C(3,5) este mijlocul segmentului 

AB si ca A(2.4). 
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Exercițiul 10.  Să se determine m R pentru care distanta dintre punctele A(2,m) si B(-m,-2) este 

egala cu 4 2 . 

 

Exercițiul 11.  In reperul cartezian xOy se considera puncteul A(2,3). Stiind ca punctele B si C sunt 

simetricele punctului A fata de axele Ox si Oy, sa se calculeze lungimea segmentului AB. 

 

Exercițiul 12.  Sa se calculeze coordonatele punctului de intersectie al dreptelor de ecuatii 2x+y-

4=0 si x+y-3=0. 

 

Exercițiul 13.  Sa se determine ecuatia dreptei care trece prin punctul A91,-1) si este paralela cu 

dreapta y=x. 

 

Exercițiul 14.  In reperul cartezian xOy se considera punctele A(3,0), B(x,y), C(5,-2). Sa se 

determine numerele reale x si y astfel incat punctul B sa fie mijlocul segmentului AC. 

 

Exercițiul 15.  Sa se reprezinte in coordonate polare urmatoarele puncte: (2,2), (-3,4),    

(-2, 2 3 ), (1,-1). 

 

Exercițiul 16.  Sa se reprezinte in coordonate carteziene urmatoarele puncte: (2, 
2


 ), (1, 

3

4


),    

(2, 
3


 ). 

Exercițiul 17.  Transformati in coordonate polare ecuatia 
2 2x y 9  . 

 

Exercițiul 18.  Gasiti coordonatele carteziene ale curbei 
2

1 cos
r
   . 
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STRATEGII DIDACTICE ÎN PREDAREA CHIMIEI DESCOPERIREA 

EXPERIMENTALĂ - O STRATEGIE COMPLEXĂ DE PREDARE ŞI 

ÎNVĂŢARE 

 

prof. Gabriela Cîmpan 

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 

 

Strategia didactica = sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale si alte 

resurseeducaționale care vizează atingerea unor obiective. 

 ocupa un loc central în cadrul activității didactice, deoarece proiectarea si organizarea lecției se 

realizează în funcție de decizia strategica a profesorului. 

 este conceputa ca un  scenariu didactic complex, în care sunt implicați actorii predării - 

învățării, condițiile realizării, obiectivele   si metodele vizate. 

 prefigurează traseul metodic cel mai potrivit, cel mai logic si mai eficient pentru abordarea unei 

situații concrete de predare si învățare ( astfel se pot preveni erorile, riscurile si evenimentele 

nedorite din activitatea didactica). 

Componente ale strategiei didactice: 

 sistemul formelor de organizare si desfășurare a activității educaționale, 

 sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor  si procedeelor didactice, 

 sistemul mijloacelor de învățământ, respectiv a resurselor utilizate, 

 sistemul obiectivelor operaționale. 

Caracteristici ale strategiei didactice: 

 implica pe cel care învață în situați specifice de învățare; 

 raționalizează si aduce conținutul instruirii la nivelul/după particularitățile psihoindividuale 

 creează premise pentru manifestarea optima a interacțiunilor dintre celelalte componente ale 

procesului de instruire  

 presupune combinarea contextuala, originala, unica, uneori, a elementelor procesului instructiv-

educativ. 

Tipuri de strategii didactice: 

 strategii inductive, al căror demers didactic este de la particular la general; 

 strategii deductive( invers faţă de cele inductive) :  

general  →  particular,legi sau principii → concretizarea lor în exemple; 

 strategii analogice - predarea şi învăţarea se desfăşoară cu ajutorul modelelor; 

 strategii transductive cum sunt explicaţiile prin metafore; 

 strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv-inductive; 

 strategii algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive, imitative, programate şi 

algoritmice propriu-zise; 

 strategii euristice  - de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, folosind  

problematizarea, descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic, experimentul de 

investigare, asaltul de idei, având ca efect stimularea creativităţii.  

Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare( 

informative şi activ-participative, de studiu individual, de verificare si evaluare). Strategia nu se 

confunda cu metoda sau cu metodologia didactica. Metoda vizează o activitate de predare – 

învățare - evaluare. Strategia vizează procesul de instruire în ansamblu si nu o secvența de 

instruire. 

METODE DE INVATAMANT 
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= acele căi prin care elevii ajung, in procesul de învățământ, sub coordonarea educatorilor, 

la dobândirea de cunoștințe, deprinderi, la dezvoltarea capacităților intelectuale si la valorificarea 

aptitudinilor specifice.  

Metoda - un plan de acțiune, o succesiune de operații realizate in vederea atingerii unui scop 

  - un instrument de lucru in activitatea de cunoaștere si de formare a abilităților 

- este o tehnica de care profesorul si elevii se folosesc pentru efectuarea acțiunii de predare -

învățare; ea asigură realizarea în practică a unei activități proiectate mintal, conform unei strategii 

didactice. 

Funcții ale metodelor de învățământ: 

 cognitiva - de dirijare a cunoașterii in scopul însușirii unor cunoștințe;  

 normativă - aspecte metodologice, respectiv, modul cum sa predea profesorul si cum sa învețe 

elevul; 

 motivațională - de stimulare a interesului cognitiv, de susținere a procesului de învățare; 

 formativ – educativ – compensatorie- de exersare, antrenare si dezvoltare a proceselor psihice. 

Caracteristici ale metodelor didactice: 

1. sunt demersuri teoretico-acționale executive   de predare- învățare care asigură derularea  

si finalizarea eficientă a procesului instructiv- educativ 

2. sunt in același timp demersuri investigative (de cunoaștere științifică), de documentare si 

experimental-aplicative contribuind la dezvoltarea teoriei si practicii pedagogice 

3. cuprind si dinamizează elemente pedagogice teoretice   

4. se  elaborează  si implementează corelat  cu:  

 gradul si profilul învățământului 

 cu specificul disciplinei de învățământ 

 cu natura  si specificul activităților didactice  

 cu nivelul de pregătire al celor care învață 

5. se elaborează  si se aplica în strânsa legătură cu celelalte componente ale procesului de 

învățământ 

6. se elaborează  si se aplica în funcție de particularitățile de vârsta si individuale ale 

agenților actului pedagogic; 

7. contribuie la realizarea obiectivelor didactice 

8. au  caracter dinamic (elimina "uzurile morale" si adopta noul, sunt deschise 

perfecționărilor) 

9. contribuie la realizarea eficienta a predării-învățării(unele servesc în mai mare măsură  

muncii profesorului , în  predare; altele servesc mai ales   elevului, învățării) 

10. sunt eficiente daca profesorul le combina si folosește adecvat si creator. 

Învăţarea prin descoperirea experimentală este o reacţie împotriva metodelor bazate pe 

verbalizarea şi memorarea mecanică, a metodelor bazate pe receptare, chiar dacă ele asigură 

înţelegerea celor asimilate şi învăţarea mai rapidă. Învăţarea prin descoperire urmăreşte capredarea-

învăţarea să se bazeze pe problematizare şi cercetare, pe experienţa directă şi 

concretă,creativă.Învăţarea euristică urmăreşte să nu comunice material de studiu în forma ei finală 

deasimilare, ci să antreneze elevul în procesul instruirii, să-i arate cum să înveţe. Ea urmăreşte să 

ajuteelevul pentru învăţarea ulterioară, să-l transforme treptat într-un ,, gânditor creativ,, . În 

acestcontext, învăţarea euristică poate să dinamizeze elevul spre căutare, explorări şi munca 

personalăindependentă sau în echipă, prin documentare şi activităţi experimentale-aplicative, prin 

investigaţieştiinţifică şi tehnică, ale căror rezultate să fie nu numai dobândirea tezaurului cunoaşterii 

umane, cichiar obţinerea unor idei sau soluţii noi, realizarea unor inovaţii şi invenţii care să 

propulsezecreaţia, noutatea într-un anumit domeniu de specialitate. 

Metoda descoperii experimentale asigură dezvoltarea puternică a capacităţilor intelectuale 
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şi profesionale, îndeosebi imaginaţia şi gândirea creatoare, accentuând caracterul activ-

participativ,formativ-aplicativ şi creativ al învățării. 

Există mai multe tipuri de descoperire: 

 tipuri de descoperire în funcţie de aportul de învăţare al elevului: redescoperirea dirijată şi 

independentă, descoperirea creativă 

 Tipuri de descoperire în funcţie de demersul logic-euristic: descoperirea analogică, descoperirea 

transductivă 

 Tipuri de descoperire în funcţie de contribuţia informativă: descoperirea prin documentare 

(informativă şi practică), descoperirea experimentală. 

Descoperirea experimentală este specifică cercetării ( investigaţiei) prin experimentul de 

laborator,prin staţii pilot atât pentru descoperirea unor adevăruri noi, cât şi pentru verificarea 

adevărurilorobţinute pe alte căi de învăţare prin descoperire. 

 Dacă satisfacerea nevoilor elevilor se află în centrul învățării prin experiment, formarea 

trebuie să răspundă nevoilor acestora. Pentru ca acest lucru să fie posibil, mai întâi trebuie să fie 

determinate nevoile lor. În mod tradiţional, aceasta s-a întreprins pentru ei, nevoile lor au fostdecise 

şi li s-au furnizat aceste informaţii. Însă un astfel de procedeu nu prea poate fi considerat cafiind 

centrat pe elev. 

Învăţarea prin experiment merge mult mai departe şi oferă elevilor o mai mare autonomie. 

În această etapă, trebuie să observăm că în învăţarea prin experiment nu le spunem elevilor 

pur şisimplu să meargă şi să înveţe ceea ce doresc să înveţe. Le oferim un nivel corespunzător 

deîndrumare şi orientare când încep, şi continuăm să-i sprijinim pe măsură ce experimentează.În 

învăţarea prin experiment accentul se pune pe a-l face pe elev responsabil pentru propriul procesde 

învăţare. 

Elevii îşi dovedesc responsabilitatea mai mari dobândind abilităţi practice. 

Ca persoane care învaţă, elevii pot avea stiluri de învăţare diferite şi prefera să fie activi în 

diferitefeluri. Le poate plăcea să: 

 Fie activi, kinestezici şi entuziaşti în noile experienţe; 

 Să strângă informaţii şi să reflecteze asupra lor înainte de a ajunge la o concluzie; 

 Să fie analitici şi să integreze observaţiile noastre în teorii raţionale sau 

 Să fie foarte pragmatici, încercând lucrurile fără discuţii lungi. 

Pot prefera să primească informaţiile în diferite feluri. Fleming a observat că există aceia 

cărorale place să recepteze idei noi vizual, prin auz, prin citit sau prin simţurile kinestezice, 

precumpipăitul sau mişcarea. 

Faptul că elevii au anumite preferinţe de învăţare nu înseamnă că acelea sunt singurele 

abordări caretrebuie să fie folosite cu ei. Uneori trebuie să fie expuşi unor experienţe diferite şi 

obligaţi sălucreze în modalităţi diferite, astfel încât să se dezvolte ca indivizi care sunt capabili să 

acţionezeîntr-o serie de contexte. 

Dacă elevii urmează a fi activi în căutarea cunoaşterii, aceasta implică o relaţie de cooperare 

întreelevi şi profesori. Faptul că profesorii ar putea fi mai prietenoşi nu înseamnă să nu fie respectaţi 

deelevii lor. Nici nu înseamnă că nu sunt capabili să menţină disciplina. O fac diferit, iar 

aceastareflectă felul de relaţie pe care e probabil ca elevii s-o aibă cu viitorii lor manageri. 

Mulţi copii se chinuie în şcoli… pentru că felul în care li se predă este incompatibil cu felul 

în careînvaţă. 

Peter Senge 

Rolul profesorului 

 instructor, ghid, îndrumătorul care te acompaniază, mentor, sfătuitor, consultant, 

transmiţător de cunoştinţe, cel care face lucrurile posibile pentru tine, formator,supraveghetor, 

diriginte, coordonator, cercetător critic, broker de cunoştinţe, model…. facilitator, colaborator. 
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Profesorul receptiv…stabileşte o relaţie şi rezonanţă,simţind nevoile, conflictele, speranţele 

şi temerile neexprimate. Respectând autonomia elevului, profesorul petrece mai mult timp ajutându-

l să articuleze întrebările urgente decât cerându-i răspunsurile potrivite. 

Peter Senge 

Universitatea Notheastern Illinois din SUA ne oferă o definiţie utilă a acestui termen. 

O persoană care facilitează procesul învățării pentru elevi, încercând să descopere ce anume 

esteinteresat să înveţe elevul, şi determinând apoi cea mai bună modalitate de a a-i pune la 

dispoziţieelevului acele informaţii prin furnizarea de sisteme de cunoştinţe sau materiale, care să-i 

deaacestuia posibilitatea să se achite mai eficace de o sarcină. Aceasta se face prin ascultare, 

punerede întrebări, furnizare de idei, sugerarea de alternative şi identificarea de posibile resurse. 

Definiţia Universităţii Notheastern Illinois ne oferă de asemenea o conexiune utilă cu 

următorulaspect abordat, adică cu ce anume face profesorul în învăţarea prin experiment. 

Activitatea profesorului în învăţarea prin experiment 

Creşterea continuă a volumului de informaţii şi utilizarea tehnologiilor moderne 

necesităacumularea şi înţelegerea unui număr tot mai mare de cunoştinţe şi de informaţii, de către 

tot maimulţi oameni. Tehnicile moderne de învăţare, pentru a fi eficiente, trebuie să aibă un anumit 

grad deinteractivitate cu subiectul uman şi să transmită informaţia pe mai multe canale (text, sunet 

şiimagini) într-o manieră asociată. Învăţare prin experimentare este de tip inductiv, centrată pe 

celcare învaţă şi orientată spre activitate. Efectuarea experienţelor şi experimentelor capătă 

oimportanţă tot mai mare, iar formarea spiritului experimental la elevi devine o sarcină esenţială. 

Adesea noţiunea de experiment este sinonimă cu cea de experienţă, iar metoda 

experimentală esteconsiderată echivalată cu metoda lucrării în laborator. Experimentul reprezintă 

producerea saumodificarea intenţionată a unui fenomen sau proces în scopul studierii 

acestuiaExperimentul nu-l putem confunda cu lucrările de laborator unde se fac: disecţii, 

studiulmorfologiei externe şi interne a unor organisme vegetale şi animale, analiza unor preparate, 

etc.Combinând experienţa cu acţiunea, metodele experimentale accentuează caracterul aplicativ 

alpredării, favorizează realizarea unei mai strânse legături a teorii cu practica.A experimenta 

înseamnă a-i pune pe elevi în situaţia de a concepe şi de a practica ei însăşi unanumit gen de 

operaţii cu scopul de a observa, a studia, a dovedi, a verifica, a măsura rezultatele. 

Învăţarea experimentală nu presupune doar mânuirea unor instrumente sau punerea în 

funcţiune aunei aparaturi speciale, ci presupune o intervenţie activă din partea elevilor pentru a 

modificacondiţiile de manifestare a obiectelor şi fenomenelor supuse studiului şi pentru a ajunge 

ladescoperirea unor date noi, a adevărurilor propuse în lecţie. 

Multe din schimbările intervenite în activităţile întreprinse de profesori reflectă pur şi simplu 

schimbările în ceea ce vor face elevii. Un bun exemplu este stimulează motivaţia elevilor 

pentrurealizarea experimentului . 

Va trebui să lucrăm cu elevii noştri pentru ai sprijinii în formularea problemei , şi organiza 

programele de studiu astfel încât să fie capabili să realizeze tot ceea ce doresc într-o 

perioadă detimp rezonabilă. Munca profesorului constă mai degrabă în organizarea situaţiilor de 

învăţare decâtîn predare. 

Tipuri de experimente 

1.Experimentul ştiinţific presupune că: 

 există o problemă de cercetat 

 ipotezele descriu soluţiile aşteptate ale problemei 

 aceste soluţii așteptate sunt în legătură cu un model mental privind desfăşurarea fenomenului 

însine 

 pe baza ipotezelor se formează predicţii referitoare la cazuri concrete/contexte/în care se v-

aefectua/realiza experimentul ştiinţific. 
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Conform literaturii de specialitate, experimental ştiinţific urmăreşte în esenţă respingerea 

unor ipoteze (formulate anterior prin observaţii anterioare, simulări pe calculator, modelări 

anterioare înanumite condiţii experimentale alese obiectiv. 

Dacă în niciunul din experimentele ştiinţifice efectuate în aceste noi condiţii experimentale, 

ipotezanu se respinge, atunci ipoteza este admisă provizoriu. 

2.Observaţia experimentală (Ciascai, 2006) 

Definiţie: este o metodă utilizată pentru colectare de date. 

Clasificare:  

 observaţie experimental empirică 

 observaţie experimental orientată pasivă 

 experimental orientată activă - cu provocare de modificări aleobiectului observaţiei 

3.Experimentul didactic 

Plănuieşte ca mâine să fii mai bun decât astăzi, darnu plănui să fi terminat. 

Experimentul didactic, conform (Cerghit) se clasifică în funcţie de obiectivul didactic 

urmărit: 

 experiment cu caracter de cercetare prin care elevii descoperă noile cunoştinţe 

 experiment demonstrativ prin care se verifică nişte adevăruri, 

 experiment destinat formării deprinderilor practice specifice laboratorului 

Tipuri de experimente didactice 

M.E. Dulama (2008) propune o clasificare complexă și nuanțată a experimentelor didactice 

în raport cu o multitudine de experimente: 
a) după modul de organizare a activității elevilor 

☺ experiment frontal (demonstrativ) – efectuat de către profesor, ajutat uneori de câțiva 

elevi; 

☺ experimente pe echipe; 

☺ experimente individuale 

b) după durata experimentului: 

☺ experimente de scurtă durată (maxim 50 de minute) 

☺ experimente de lungă durată (se desfășoară pe parcursul mai multor lecții) 

c) după posibilitatea repetării experimentului: 

☺  experimente irepetabile; 

☺ experimente repetabile (se repetă la anumite intervale de timp, pe parcursul unui an 

școlar) 

d) după locul de desfășurare a experimentului: 

☺ experimentul de laborator (desfășurat in școală) 

☺experiment în natură (desfășurat în afara școlii) 

☺ experiment desfășurat în institute de cercetare, în ferme zootehnice, în spitale etc. 

e) după scopul didactic fundamental urmărit: 

☺ experimentul destinat stimulării interesului față de noile achiziții (efectuat în partea 

introductivă a lecției) 

☺ experiment destinat învățării noilor informații, aprofundării sau extinderii lor (efectuat pe 

parcursul lecției) 

☺ experiment cu caracter de descoperire 

☺experiment demonstrativ/ ilustrativ 

☺ experiment de formare/ dezvoltare a abilităților 
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☺ experiment destinat fixării de cunoștințe 

☺ experiment de stimulare/ dezvoltare a relațiilor interumane 

☺ experiment de evaluare a capacității de experimentare sau de aplicare în practică a 

cunoștințelor teoretice si practice 

f) după natura experimentelor: 

☺ experimente calitative (evidențiază relații de tip cauză-efect, interrelații calitative și 

explicădesfășurarea unor fenomene și condiționarea lor) 

☺ experimente cantitative (evidențiază relații cantitative între mărimi si includ măsurarea 

unorparametri, efectuarea de calcule, stabilirea de relații matematice etc.) 

g) după rezultatul lor: 

☺ experimente pozitive (evidențiază existența unor interrelații calitative sau cantitative) 

☺ experimente negative (evidențiază absența unor interrelații calitative sau cantitative) 

h) după locul in ierarhia învățării: 

☺ experimente reproductive 

☺ experimente productiv-creative si de cercetare 

i) după tipul de cunoștințe vizate a fi dobândite în experiment: 

☺ experimente pentru dezvoltarea unor cunoștințe procedurale (reguli, proceduri, tehnici) 

☺ experimente pentru dezvoltarea unor cunoștințe declarative (concepte, clasificări, 

ierarhii) 

j) după planul în care se desfășoară: 

☺ experimente directe – efectuate în plan material 

☺ experimente mentale – efectuate în plan mental 

☺ experimente în plan virtual 

 k) după tehnica de experimentare: 

☺ experiment bazat pe efectuarea de experiențe – activități practice efectuate cu aparatură 

șiinstrumente; 

☺ experiment bazat pe aplicarea tehnicii efectuării de preparate microscopice și observarea 

microscopică a acestora 

☺ experiment bazat pe tehnica disecției 

☺ experiment bazat pe simularea unei experiențe cu ajutorul computerului 

☺ experiment bazat pe observare macroscopică, pe analiza, compararea, cercetarea, 

determinarea științifică cu determinatorul 

☺ experiment bazat pe tehnici de investigare a ecosistemelor 

☺ experiment bazat pe observații cu lupa 

☺ experiment bazat pe analiza genetică 

Metodologia experimentului didactic  

După cum arata M.E. Dulama (2008), experimentul didactic presupune parcurgerea a 4 

etape: 

1) Pregătirea experimentului de către profesor înainte de lecție: 

 stabilirea obiectivelor operaționale 

 documentarea 

 proiectarea experimentului 

 pregătirea aparatelor, instrumentelor și ustensilelor necesare 

 efectuarea experimentului pentru asigurarea reușitei 

 elaborarea fișelor de activitate experimentală pentru fiecare elev sau grup 
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 stabilirea probelor de evaluare prin care se verifică dacă obiectivele experimentului au fostatinse 

2) Pregătirea experimentului de către profesor cu elevii in lecție: 

 organizarea elevilor 

 prezentarea obiectivelor urmărite si argumentarea importanței experimentului pentru caelevii să 

participe conștient la propria lor formare 

 prezentarea aparatelor, instrumentelor si ustensilelor necesare 

 prezentarea fișelor de activitate experimentală si a modului de completare 

 3) Efectuarea experimentului: 

 prezentarea unei probleme, a unei situații problemă, a unui fenomen sau a unui proces 

 formularea unei întrebări cauzale (Din ce cauză s-a produs acest fenomen sau proces?) 

 observarea si analizarea unor fapte generice reale sau reproduse (faptul generic este o 

 descriere, un exemplu, o schiță etc., care reprezintă una sau mai multe din trăsăturile 

 esențiale ale noțiunii de format sau elemente ale sferei noțiunii) 

 elaborarea ipotezei/ipotezelor 

 proiectarea etapelor experimentului, a modului de lucru și precizarea condițiilor didactice 

sitehnice 

 efectuarea experimentului 

 colectarea de date si notarea rezultatelor 

 prelucrarea datelor experimentale 

 confirmarea sau infirmarea ipotezei 

 4) Valorificarea experimentului: 

 prezentarea rezultatelor 

 discutarea rezultatelor 

 validarea rezultatelor cercetării – se realizează prin aplicarea acestora în practică 
 

Bibliografie 

 Dulamă , E. , (2008), Metodologie didactică- teorie și practică, Editura Clusium, Cluj-Napoca 

 Dulamă, E. , (2001) , Strategii didactice, Editura Clusium, Cluj-Napoca 

 Dulamă , E. , (2008), Elemente de didactică. Teorie și aplicații, Editura Clusium, Cluj-Napoca 

 Ciascai L., (2006), Didactica fizicii, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj p.140-147 

 Naumescu A. (1997), Noțuni de metodica predării chimiei, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj, 

 p.103. 

 Naumescu A.,Corpodean, C., (2001), Metodica predării chimiei, Editura Casa Cărții de 

Știință,Cluj. 

 Naumescu A., Chereji- Mach, (2002), Reforma în învățământul preuniversitar, polemici, 

 antiteze și contradicții în cadrul procesului de predare- învățare la chimie, în revista ,, 

 Petrochimia,, , Editura Casa Corpului didactic, Cluj. 

 Naumescu, A., Bocoș, M., (2004), Didactica chimiei. De la teorie la practică, Editura Casa 

 Cărții de Știință, Cluj-Napoca. 

 Cerghit T. (1976), Metode de învățământ, Editura Didactică și Pedagogică, București. 

 Ciascai L. (2007), Didactica științelor naturii, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj 

 
 



319 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

ALIMENTAȚIA ECOLOGICĂ 

 

prof. ing. Angelica Cioată 

Colegiul „ Andronic Motrescu” Rădăuți  

 

Nutriția influențează starea de sănătate a omului dar și evoluția sa biologica, fapt pentru care 

aceasta problema persista la nivel național dar și internațional. 

Intre alimentație și starea de sănătate a individului  exista o interacțiune complexa : pe de o 

parte alimentele asigura aportul de nutrienți necesari organismului uman iar pe de alta parte situația 

patologica și fiziologica este influențata de un regim alimentar. Se recomanda sa se respecte 

inocuitatea alimentelor atât din punct de vedere igienic și nutrițional dar este necesar sa se asigure o 

alimentație echilibrata și raționala.  

In prezent se evidențiază faptul ca alimentația omului modern nu corespunde noilor solicitări 

ale mediului ambiant. Aceasta situație se datorează faptului ca omul modern consuma bunuri 

alimentare cu grad de prelucrare tehnologica ridicat , conservate și păstrate un timp îndelungat. Un 

alt factor îl reprezinta faptul ca se înregistrează un consum mare de produse alimentare cu o înalta 

densitate calorica ( grăsimi, zaharuri, băuturi alcoolice etc. ). De asemenea omul actual trebuie sa se 

adapteze la accentuarea poluării mediului înconjurător. Având în vedere aceste aspecte se 

evidențiază faptul ca fiecare persoana în parte ar fi bine sa aleagă o alimentație echilibrata și 

ecologica fără excese. 

Alimentația ecologica se refera la consumul de alimente curate, sănătoase, fără reziduuri, cu 

un contiunut ridicat de substanțe biologic active și de calitate superioara care sa contribuie la 

nutriția raționala si echilibrata a omului. In zilele noastre stabilirea unei nutriții corespunzătoare nu 

se poate realiza decât numai după criterii ecologice evidențiindu-se caracterul specific zonei 

geografice și climatice.  

Alimentele ecologice pot fi de origine vegetala sau animala care au fost obținute fără 

adăugarea de substanțe chimice ( pesticide, erbicide, îngrășăminte chimice etc. ) iar la 

industrializarea lor nu s-au utilizat aditivi alimentari și nici substanțe modificate genetic. Astfel 

beneficiile sunt de partea consumatorului dar are loc și protejarea mediului înconjurător.  

Produsele alimentare ecologice ar trebui sa fie promovate mai mult, iar în acest sens trebuie 

acordata importanta educării populației dar și prevederilor legale stricte pentru producători și 

procesatori astfel încât consumatori sa fie siguri de ceea ce cumpăra.  

Avantajele consumului de alimente ecologice: 

 Nu conțin substanțe chimice: pesticide, erbicide, etc 

 La industrializarea lor nu s-au adăugat aditivi alimentari; 

 Nu sunt modificate genetic; 

 Produsele de origine animala nu conțin urme de antibiotice; 

 Nu conțin substanțe toxice sau reziduuri; 

 Au un conținut bogat de substanțe minerale și vitamine; 

 Au impact pozitiv asupra mediului înconjurător. 

Dezavantajele alimentelor ecologice: 

 Au un preț destul de ridicat; 

 Exista o gama restrânsa de alimente ecologice; 

 Prețul ridicat impune o productivitate mai mica decât în cazul produselor alimentare ne-

ecologice pe motiv ca nu se folosesc stimulatori de creștere, nu sunt modificate genetic și nici nu se 

utilizează pesticide și erbicide fapt ce implica o productivitate mare.  
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Alimentele ecologice sunt acele alimente produse într-o unitate verificata și autorizata în 

acest sens. Aceste produse au certificat de calitate dovedit de sigla de pe ambalaj de aceea nu orice 

produs care se spune ca este natural este și ecologic.  

Chiar dacă produsele ecologice au o pondere mai mica cred ca odată cu educarea 

consumatorilor, creșterea nivelului de trai dar și incurajarea producătorilor și procesatorilor care 

produc ecologic se va asigura o alimentație echilibrata și rațională . 
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IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ON-LINE ÎNTR-UN 

MEDIU DE TIP CLOUD.  

 

prof. Ciubotaru Georgeta Victoria 

Colegiul Tehnic Rădăuţi 

 

Motto 

„Valoarea unei tehnologii educaţionale este dată de inteligenţa cu care aceasta este încorporată în 

procesul de instruire, pentru a-i conferi acestuia capacităţi menite să-l îmbunătăţească ... 

tehnologiile trebuie folosite pe scară extinsă în educaţie, dar fără a se exagera rolul acestora.” 

Prof. Emerit  Dr. T. Bates 

expert internaţional în Tehnologii Educaţionale 

 

Şcoala trebuie să se adapteze. Modelul clasic de învăţământ bazat pe cunoştinţe relativ 

statice, folosit de generaţii, sub autoritatea profesorului care trebuie ascultat este respins de elevii 

digitali de azi. Ori şcoala tocmai asta trebuie să rezolve, să recupereze acest “gol” de comunicare şi 

să găsească metoda de a transmite valorile esenţiale către noii elevi, într-un mod în care aceştia le 

pot recepţiona. 

E-Learning-ul şi Platformele Educaţionale sunt realităţi educaţionale prezente în toate 

formele şi la toate nivelurile de învăţământ ale sistemelor educaţionale de pe toate continentele 

lumii. Dezvoltarea acestor domenii ale TIC oferă educaţiei, într-un ritm exponenţial, instrumente 

didactice moderne compatibile cu aşteptările actualelor generaţii, pentru că încurajează învăţarea 

activă, solicită creativitatea, comunicarea şi schimbul de idei, autonomie în stabilirea programului 

de învăţare şi participare colaborativă în procesul de predare-învăţare.  

Lucrând în grup creşte gradul de implicare. Partajând idei şi răspunzând la reacţiile celorlalţi 

se consolidează gândirea şi se promovează analiza în profunzime.   

Datorită dezvoltării tehnologiilor de comunicare, informaţia este accesibilă pentru un număr 

din ce în ce mai mare de persoane şi în diverse forme. Este cunoscut impactul pe care îl au în 

instruirea personală, cursurile online sau diverse alte modalităţi de livrare a informaţiei. Sursele de 

informaţii sunt abundente, iar mijloacele de comunicare deschid noi posibilităţi pentru profesori şi 

elevi pentru procesele de predare/învăţare. 

În ultimii ani societatea a evoluat foarte mult datorită inovaţiilor tehnologice , iar ceea 

ce rămâne de făcut şcolii  este doar să se adapteze. Astfel, competenţele de utilizare ale 

calculatorului sunt un ,,must“ pentru cadrul didactic din zilele noastre. Acesta trebuie să dea 

dovadă de creativitate, originalitate, flexibilitate în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei la 

clasa de elevi  şi aducerea elevilor la nivelul maxim al potenţialului lor. 
Utilizarea  unui  mediu  virtual  de  învăţare (Platforma virtuală), pentru conceperea, 

administrarea şi distribuirea în reţeaua web a cursurilor interactive de tip blended learning (BL), ar 

permite elevilor să înveţe într-un mod dinamic şi interactiv, îi determină să fie mai atenţi la ore şi să 

reţină mult mai uşor informaţiile noi, fără a fi necesar să ia notiţe tot timpul. 

Google Apps for Education este un pachet gratuit de unelte de comunicare şi colaborare 

special create pentru şcoli şi universităţi. Suita include Google Mail, Google Calendar, Google 

Docs, Google Sites, Google Classroom precum şi unelte administrative, serviciu de suport clienţi şi 

diverse aplicaţii pentru integrarea pachetului cu sistemele IT existente. 

Aşa că aceste aplicaţii au venit în ajutorul profesorilor şi elevilor, care pot face schimb de 

informaţii şi idei mai uşor. Folosind aplicaţiile Google Apps atât profesorii cât şi elevii vor putea să 

partajeze fişiere şi să colaboreze în timp real, conlucrând la aceleaşi documente sau la aceleaşi 
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proiecte, sau se poate implementa o platformă online. Astfel, profesorul să poată începe o lecţie 

introductivă bine structurată în sala de clasă, pentru ca apoi sǎ continue cu materiale online 

distribuie selectiv. 

Putem spune că aplicațiile Google sunt o SUITĂ CLOUD.  

Folosind aceste aplicaţii se utilizează serviciile de stocare în cloud aşa că de acum nu 

mai am nevoie de stick şi datele / informaţiile se vor găsi în norisorii mei. Stocarea în cloud 

reprezintă stocarea fişierelor pe anumite servere din toată lumea, practic se poate avea acces la date 

fără a le păstra în calculator sau alt dispozitiv cu o anumită memorie interna. Datele pot fi accesate 

de pe computer, tabletă sau chiar un smartphone. Acest lucru este oferit de Google Drive,  serviciul 

oferit gratuit de către Google.  

Platformele electronice pentru e-learning oferă facilităţi de derulare a unor activităţi de 

învăţare utilizând în mod exclusiv Internetul. Platformele electronice cooperative oferă în plus o 

serie de facilităţi referitoare la partajarea informaţiilor între cursanţi, posibilităţi de lucru în 

cooperare, posibilităţi de a crea discuţii de grup pe diferite teme etc. 

În esenţă, e-learning-ul reprezintă o componentă modelului de  invăţare bazat pe tehnlogie, 

cu suporturi virtuale, de cealaltă parte aflându-se modelul clasic, bazat pe suporturile cunoscute 

(modele fizice). Ambele alcătuiesc procesul de învăţământ bazat pe resurse din accepţiunea 

modernă.  

De ce este nevoie de utilizarea tehnologiei la clasa şi în şcoală. 

 Predarea şi învăţarea au evoluat. 

 Învăţarea este accesibilă de oriunde, oricui. 

 Google investeşte în educaţie deoarece se ştie că predatul şi învăţatul evoluează încontinuu (din 

totdeauna). 

 Noi instrumente sunt disponibile, noi metode didactice, noi modele de învăţare şi noi abilităţi 

sunt necesare pentru lumea noastră globalizată. 

 Trebuie să acceptăm că modul prin care noi am învăţat este diferit faţă de modul în care elevii 

învaţă acum. 

 Internetul este cea mai bună platformă. 

 Internetul revoluţionează multe aspecte ale vieţii şi industriilor noastre şi credem că este un 

instrument solid pentru învăţat şi lucratul împreună. 

 

Crearea şi dezvoltarea unei platforme de învățare într-un mediu de tip cloud cu 

ajutorul aplicaţiei Google Sites. 

 

Site-ul Google este o aplicaţie online gratuită cu ajutorul căreia crearea unui site devine la 

fel de uşoară ca redactarea unui document.  

Evoluţia în domeniul informatic a determinat apariţia şi dezvoltarea a numeroase 

instrumente IT utile procesului didactic şi implicit, dezvoltarea mai multor platforme de e-learning, 

care au devenit tot mai familiare profesorilor şi elevilor. Platforma e-learning  construită cu ajutorul 

instrumentelor Google – Google Sites - poate fi definită ca o învăţare la distanţă într-un mediu 

educaţional evolutiv şi bazat pe colaborare, care îmbină metodele didactice tradiţionale cu metode 

bazate pe mijloace IT şi având ca obiectiv creşterea performanţelor individuale ale educabililor. 

Învăţarea prin e-learning se bazează pe o predare modernă, într-o altă modalitate decât cea clasică, 

mult mai atractivă şi în care un rol important îl au consolidarea cunoştinţelor şi evaluarea, realizate 

într-o manieră atractivă şi adaptabilă nevoilor, atât a celor care dirijează învăţarea, cât mai ales a 

educabililor – elevii. 

O platformă oferă un mediu constructivist, interactiv şi integrat, centrat pe învăţare şi în 

acest context al învăţării vor fi evidenţiate în continuare avantajele care se remarcă din punctul de 

vedere al profesorului, dar şi din cel al elevului.  
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Principiul de bază al platformei presupune o învăţare prin colaborare, bazată pe proiecte şi 

sarcini individuale şi de grup. Astfel, învăţarea devine eficientă când profesorul construieşte un 

material de învăţare, pentru ca elevii săi să interacţioneze cu acest material de învăţare şi să 

experimenteze, pentru a înţelege. În acest context, elevul este parte a unei comunităţi de învăţare, în 

care este pus în situaţia de a înţelege ce are de făcut, de a explica celorlalţi şi de face împreună. 

Elevii pot parcurge un astfel de curs când, unde şi cum doresc, deoarece prin forma şi 

structura sa, un curs realizat şi implementat pe o platformă este adaptat necesităţilor lor, accesibil 

oricând şi oriunde, chiar şi în afara clasei, permiţând colaborarea prin instrumente de comunicare 

moderne. 

Organizarea informaţiilor este ierarhică: la bază se află cursurile / lecţiile/ olimpiadele etc.  

care compun subcategorile şi care la rândul lor alcătuiesc categoriile de bază, accesul la cursuri 

fiind foarte uşor.  

Platforma permite o bună comunicare şi colaborare între profesor şi elevii săi, dar şi între 

elevi.  

Exemplu de platforma online. 

 

 

Elaborarea unui curs de către profesor poate ţine seama de particularităţile grupului căruia se 

adresează şi deşi profesorul este constrâns de un curriculum, el poate să abordeze întregul conţinut 

al acestui curriculum adaptat nevoilor grupului supus instruirii. Reuşita însuşirii cunoştinţelor dintr-

un curriculum este asigurată de modalitatea de abordare, adaptată nivelului, nevoilor şi 

particularităţilor membrilor unui grup, care poate să fie un grup de elevi, o clasă sau de ce nu, mai 

multe clase care vizează un conţinut comun.  

Alături de cele enumerate anterior cu referire directă la predare-învăţare, menţionăm rolul 

deosebit de important pe care îl are evaluarea şi care poate fi realizată cu ajutorul Formularelor 

Google, ce pot fi incluse în lecțiile online. Pot fi realizate diferite modalităţile de elaborare a 

testelor, care se pot afişa în ordine aleatoare în test, modalităţile de combinare şi structurare a 

testelor, modalităţile de aplicare, care permit definirea timpului de lucru – durata testului, data şi ora 

când acest test poate fi susţinut, aspectele legate de permisiunea de a repeta susţinerea testului 

pentru îmbunătăţirea rezultatelor, precum şi diversele rapoarte pentru utilizatorii care au susţinut 

testul şi care se obţin după aplicarea unui test, de la analiza pe ansamblu, până la analiza pe itemi, 

cu obţinerea unor diferite statistici şi multe altele.  
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În aceste teste corectarea este automată, fiind eliminat în acest fel subiectivismul care poate 

afecta nota acordată. Însă este important cum defineşte profesorul modalitatea de acordare a 

punctelor/notelor pe itemi raportat la ansamblul testului (Aplicaţia Flubaroo). 

Avantajele pe care le oferă  Platforma se pot remarca doar în urma elaborării, implementării 

şi utilizării cursurilor pentru orice disciplină şcolară şi în care se recomandă să fie integrate cât mai 

multe activităţi şi resurse. Avantajele evidenţiate în urma utilizării platformei sunt atât din partea 

profesorului care propune elevilor săi cursuri atractive, cât şi din partea elevilor, aceştia din urmă 

fiind încântaţi de învăţarea prin e-learning şi de tot ceea ce presupune aceasta.  

 

Formulare (Google Forms) 

Trebuie de precizat că înainte de a elabora un formular sau un chestionar utilizatorul trebuie 

să aibă cunoştinţele necesare privind rolul şi structura acestora, precum şi unele exemple din diverse 

domenii. În termenii utilizaţi de Google, un Formular are un  Titlu (Title), ca format o Temă 

(Theme), şi ca structură o mulţime de Întrebări (Questions) considerate Item-uri. Întrebările pot fi 

de următoarele  tipuri: Text, Paragraph text, Multiple choice, Checkboxes, Choose from a list, 

Scale, Grid, Date, Time.  Există formulare simple (de exemplu, formularul pentru Contact), dar şi 

formulare şi chestionare foarte complexe ce necesită diverse prelucrări ale informaţiilor stocate. 

Unele din aceste prelucrări sunt oferite automat de către Google Drive.  

Formularele pot fi utilizate în diverse scopuri: sondaje, chestionare, colectare de date, 

formulare de înscriere la diferite activităţi etc.  

Răspunsurile la întrebări sunt păstrate într-un fişier de tip foaie de calcul. Fiecare răspuns 

are un marcaj de timp, care indică data şi ora la care a fost completat formularul.  

 

Rezolvarea testului şi primirea răspunsurilor 

Completarea formularului de către o persoană va determina (după acţionarea butonului 

submit/trimite, stocarea informaţiilor prin crearea unei foi de calcul. Aceasta se creează automat cu 

numele Formular Contact (Responses) şi a unui Summary of responses.  

 

Corectarea testului 

Pentru corectarea testului cu aplicaţie Flubaroo este necesară primirea a cel puţin 3 

răspunsuri. Unul dintre răspunsuri trebuie să fie cel cu rezolvările corecte şi este completat de 

autorul testului înainte de configurarea corectării testului cu Flubaroo;  răspunsul corect va fi  

utilizat ca reper în evaluare pentru celelalte răspunsuri. 

 

 Aplicaţia Classroom 

Aplicaţia Classroom este disponibilă pentru utilizatorii Google Apps for Education. 

 Aplicaţia Classroom a fost concepută pentru a-i ajuta pe profesori să creeze şi să colecteze 

temele fără să mai fie nevoie de hârtie şi are funcţii care permit economisirea de timp, cum ar fi 

posibilitatea de a crea automat o copie a unui document Google pentru fiecare elev. De asemenea, 

aplicaţia creează dosare Drive pentru fiecare elev şi temă în parte şi, astfel, totul rămâne organizat. 

Elevii pot păstra evidenţa temelor care trebuie predate accesând pagina Teme şi pot începe 

să lucreze la ele cu un singur clic. Profesorii pot vedea rapid cine şi-a terminat sau nu tema şi să 

ofere feedback şi note în timp real, direct din Classroom. 

 

Asemenea celorlalte servicii din suita Google Apps for Education, aplicaţia Classroom nu 

conţine anunţuri şi nu foloseşte conţinutul sau datele despre elevi în scopuri publicitare. În plus, 

este gratuită pentru şcoli. 
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Prin intermediul unei platforme online, profesorii vor putea comunica cu clasele în afara 

programului şcolar, vor putea transmite teme, proiecte, sarcini de lucru, dar vor putea solicita şi 

portofolii electronice, utilizând resurse informaţionale digitale (filme, prezentări, animaţii, imagini).  

Platforma permite evaluarea, notarea lucrărilor, dar şi oferirea de feedback elevilor, 

precum şi comentarea şi discutarea subiectelor propuse. 
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INTERDISCIPLINARITATEA ÎN PREDAREA ŞTIINŢELOR 

 

prof. Georgeta Colibaba, 

CCD George Tofan Suceava 

 

 „Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este împărţită 

pe discipine”. (J. Moffett) 
 

Interdisciplinaritatea reprezintă o formă de cooperare între discipline diferite privind un 

anumit proces, fenomen a cărui complexitate poate fi explicată, demonstrată, rezolvată numai prin 

acţiunea convergentă a mai multor puncte de vedere. 

Interdisciplinaritatea presupune abordarea conţinuturilor complexe având ca scop formarea 

unei imagini unitare asupra unei anumite problematici. Ea vizează relaţiile, în special de 

metodologie, care se stabilesc între discipline diferite, sau mai bine zis transferul metodelor dintr-o 

disciplină într-alta. De exemplu, cooperarea dintre medicină, fizică nucleară şi chimie a condus la 

apariţia unor tratamente aplicate persoanelor bolnave de cancer cum sunt radioterapia şi 

chimioterapia. 

Deşi interdisciplinaritatea este un principiu care derivă din cercetarea ştiinţifică, putem 

identifica unele modalităţi de implementare a acesteia şi la nivelul curriculum-ului şcolar. Acestea 

se pot realiza atât la nivelul macroeducaţional (cel al proiectării şi elaborării curriculum-ului: 

planuri, programe, manuale şcolare), cât şi la nivelul microeducaţional (cel al activităţilor de 

predare-învăţare-evaluare, desfăşurate într-un cadru formal sau nonformal). 

Un conţinut şcolar proiectat, elaborat şi utilizat în manieră interdisciplinară corespunde mult 

mai bine realităţii, conducând la o înţelegere mai bună şi unitară din partea elevilor. Ca şi 

pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea depăşeşte limitele disciplinei însă finalitatea sa rămâne 

înscrisă în cercetarea interdisciplinară. 

Interdisciplinaritatea este: 

 alianţa conjuncturală între discipline diferite în vederea soluţionării unei probleme ce se impune, 

conjunctural, la un moment dat; 

 un dialog între mai multe discipline; 

 formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se realizează în principal respectând 

logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii didactice şi-l ajută pe elev în formarea 

unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire integratoare. 

Predarea – învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecţii, care 

activează pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv – 

educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă. Legătura dintre discipline se poate realiza la 

nivelul conţinuturilor, al obiectivelor, dar se creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să se 

exprime liber, să-şi dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă sau individual. 

Pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt segmente ale 

cunoaşterii. Intervenţia profesorului determină corelaţii obligatorii prevăzute de programele şcolare 

şi impuse de logica noilor cunoştinţe, fapt ce duce la interdisciplinaritate. Se pot elabora, în echipă, 

proiecte de lecţii, planificări semestriale (anuale comune a două sau mai multe discipline (biologie – 

chimie, biologie – fizică, matematică – fizică sau biologie – fizică – chimie etc.). 

Interdisciplinaritatea se mai poate baza şi pe: 

 - cultura bogată, interdisciplinară a profesorului; 

 - pe echipe de profesori cu specialităţi diferite, care să predea ,,în echipă”, (fie numai un 

grup de discipline, predate la aceeaşi clasă, fie aceleaşi discipline urmărite pe orizontală şi pe 

verticală). 
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La nivel de reflecţie şi de elaborare curriculară profesorii de discipline diferite trebuie să 

realizeze planificări şi proiecte de activitate didactică în comun, în raport cu unele criterii şi 

principii pedagogice asumate de către toţi. Mai există dificultăţi în lipsa competenţelor de 

colaborare, de cooperare şi de lucru în echipă.  

De exemplu, curriculum-ul oferă un punct de plecare în predarea integrată a disciplinelor din 

aria curriculară Matematică şi Stiinţe ale naturii. Acest curriculum a fost conceput crosscurricular, 

pornind de la domeniile biologie, fizică, chimie şi de la temele comune acestora (funcţionarea 

pârghiilor – funcţionarea sistemului locomotor, componentele organice şi anorganice ale 

organismelor, formarea imaginii la ochi – funcţionarea unui aparat de fotografiat etc.). 

Astfel obiectivele curriculum-ului de Ştiinţe vizează: 

 - observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu; 

 - înţelegerea impactului proceselor naturale asupra activităţilor umane şi al activităţilor 

umane asupra mediului; 

- investigare unor interdependenţe în şi între sisteme fizice, chimice şi biologice; 

- încurajarea elevilor pentru asumare de responsabilităţi şi pentru cooperare. 

Competenţele ce se urmăreşte a fi formate prin curriculum-ul de Ştiinţe se referă la 

comunicare, studiul individual, înţelegerea şi valorificarea informaţiilor tehnice, relaţionarea la 

mediul natural şi social; la acestea se adaugă formarea unor aptitudini precum: 

- grija faţă de mediul natural; 

- interesul pentru explicarea raţională a fenomenelor din mediu; 

- stimularea curiozităţii şi a inventivităţii în investigarea mediului apropiat. 

În scopul formării acestor competenţe şi atitudini, vor fi valorificate cunoştinţe privind 

mediul natural, individul, grupul de indivizi, relaţiile dintre indivizi şi dintre indivizi şi mediu, 

fenomenele şi interacţiunile specifice acestora, modificările mediului ca urmare a intervenţiei 

omului. Lecţiile pot fi structurate pe teme, în care se pot face legături cu subiecte abordate la alte 

discipline: „Omul şi mediul său de viaţă” ce cuprinde: 

- Principalele organe şi sisteme şi funcţiile organismului uman; 

- Relaţiile omului cu alte vieţuitoare; 

- Igiena mediului de viaţă; 

- Poluarea mediului; 

- Interacţiunea plantelor cu aerul, apa, solul şi intervenţia omului. 

- Legătura dintre plante şi animale: lanţuri trofice, relaţii inter- şi intraspecifice; 

- Evoluţia sistemelor biologice: plante, animale şi om. 

     Un conţinut şcolar structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat realităţii descrise şi 

asigură o percepere unitară şi coerentă a fenomenelor. Astfel avantajele interdisciplinarităţii  sunt 

multiple: 

- Permit elevului să acumuleze informaţii despre obiecte, procese, fenomene care vor fi 

aprofundate în anii următori ai şcolarităţii; 

- Clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline; 

- Creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare; 

- Permite aplicare cunoştinţelor în diferite domenii; 

 - Constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 

cunoştinţe  şi volumul de învăţare. 

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea 

sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, pentru 

interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru 

învăţarea permanentă. În aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii, interdisciplinaritatea este 

absolut obligatorie, având în vedere aplicabilitatea directă în practică a chimiei, fizicii, biologiei şi 
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matematicii. Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii curriculare înseamnă studii şi acţiuni în 

planul conţinuturilor şi al metodologiilor, care să ofere cunoaşterea fenomenelor în dinamica lor, 

deschizând calea spre sinteze generalizatoare. Interdisciplinaritatea între chimie şi fizică, chimie şi 

matematică, chimie şi biologie, fizică şi matematică, se realizează în special în planul 

conţinuturilor, având matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare, 

experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind realizat în spirit matematic. Chimia, fizica şi 

biologia au devenit mari consumatoare de instrumente matematice. De cele mai multe ori, 

matematica devansează teoretic celelalte ştiinţe, deschizând drumuri, construind modele. Profesorul 

de chimie si fizică vede deci în matematică un instrument absolut obligatoriu. El ştie clar ca "X"-ul 

de la matematică poate şi trebuie să fie o concentraţie, o masă de substanţă, un coeficient, un indice, 

etc. O ecuaţie matematică poate fi o lege în chimie sau fizică. Proporţiile, funcţiile trigonometrice, 

ca şi alte abstractizări ale matematicii se întâlnesc în fizică şi chimie la orice pas pentru descifrarea 

tainelor naturii. Un profesor talentat nu explică, doar, elevilor faptul că fără cunoştinţe matematice 

nu poate studia ştiinţele naturii, ci reuşeşte sa-i conştientizeze în mod real, făcându-i să-şi impună 

stiluri de lucru adecvate. 

 Studiul chimiei, al fizicii şi al biologiei au afinităţi deosebite. Ele studiază structura, 

transformările şi însuşirile materiei. Interdisciplinaritatea acestor discipline poate constitui un 

exemplu şi pentru celelalte. Obiectivele lor, metodele de investigare a fenomenelor, aplicabilitatea 

lor imediată în practică, metodele de predare, toate acestea conduc la realizarea unei 

interdisciplinarităţi bine puse la punct, dar perfectibilă. Fizica apelează de foarte multe ori la 

cunoştintele dobândite la lecţiile de chimie pentru explicarea fenomenelor caracteristice ei. 

Electrizarea corpurilor se explică electronic apelându-se la structura atomilor. Conductoarele sau 

izolatoarele au sau nu aceste proprietăţi datorita structurii lor chimice. Noţiunile de câmp aduc în 

discuţie proprietăţi speciale ale materiei. 

 Studiul producerii curentului electric începe cu elementele galvanice, a căror funcţionare 

are explicaţii chimice. Efectele curentului electric se explică tot pe baza proprietăţilor chimice şi au 

aplicaţii în domeniul chimiei şi industriei chimice. Aproape că nu există lecţie de fizică unde să nu 

utilizăm cunoştinţele dobândite la lecţiile de chimie şi invers. Interdisciplinaritatea între fizică, 

matematică, biologie şi chimie se realizează şi în planul strategiilor didactice, atât ca forme de 

organizare a lecţiei, ca metode folosite în transmiterea cunoştintelor, cât şi ca metode de verificare 

şi evaluare. Se poate spune pe drept cuvânt că fizica şi matematica sunt instrumente pentru studiul 

chimiei şi invers. 

Fizica, matematica, chimia, biologia, caută să găsească imaginea, modelul lumii reale 

constituit de fiecare ştiinţă în parte, să integreze fapte şi idei răzleţe sau contradictorii într-un 

sistem. Este necesară folosirea unor metode specifice fiecarei discipline în corelare cu celelalte 

discipline, extinderea şi generalizarea unor principii de investigaţie, integrarea rezultatelor şi 

interpretarea lor la un anumit nivel, în funcţie de scopul urmărit, permiţând înţelegerea fenomenelor 

în complexitatea lor.  

Astfel, fizica împrumută metodele şi limbajul său biologiei, chimiei, disciplinelor tehnice, 

astronomiei. Biologia, chimia, astronomia, disciplinele tehnice oferă fizicii, în principal, obiectul 

cercetărilor. Matematica oferă fizicii metodele şi limbajul, preluând ea însăşi de la fizică 

problematica cercetării. 

Caracterul interdisciplinar al ştiinţelor naturii este accentuat şi de faptul că acestea au ca 

obiect construirea de modele şi de teorii pentru studiul diverselor forme de mişcare (fizică, chimică, 

biologică), iar corelaţia dintre ele se realizează prin intermediul matematicii, ştiinţa care studiază 

relaţiile calitative, cantitative şi structurale care se pot imagina între obiectele lumii reale în cadrul 

modelelor care se construiesc pentru reprezentarea lor.  
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Matematica este de obicei definită ca un studiu de cantitate, mărime şi relaţii ale numerelor 

şi simbolurilor. În ea se îmbină subiectele aritmeticii, geometriei, algebrei, calculului probabilităţii, 

statisticilor şi multe alte arii de cercetare. 

Există două mari laturi ale matematicii: pură şi aplicată. Matematica pură se ocupă numai cu 

interesul său teoretic, pe când matematica aplicată dă metode  şi tehnică pentru a rezolva probleme 

ştiinţifice în afaceri şi inginerie sau aplicaţii teoretice în ştiinţă. În ziua de azi, când faci o prăjitură 

sau construieşti o casă trebuie să foloseşti numere, geometrie, măsuri şi spaţiu. Designul, inventarea 

noii tehnologii şi computerele avansate implică mai mult matematica tehnică. În prima lor fază de 

dezvoltare, ştiinţele tehnice intraseră prin intermediul procedeelor de măsură a mărimilor fizico-

chimice în legături doar indirecte cu teorii şi mijloace clasice ale matematicii, folosite sau 

promovate de ştiinţele fizico-chimice ale naturii. Pe măsura constituirii lor sistematice, ştiinţele 

tehnice au intrat însă şi în relaţii directe tot mai strânse cu matematica.  Domeniile la care au făcut 

apel preocupările inginereşti sau în care acestea au promovat direct cercetările lor fac parte din 

ramuri ale matematicii care s-au diversificat tot mai mult, pe măsură ce acestea au trecut de la 

tehnica energiei din faza maşinismului şi a mecanizării la tehnica informaţiei şi a codului din faza 

automatizării şi a sistemului complex. În mecanica tehnică a mecanismelor tot mai complexe şi 

viteze de lucru tot mai mari, de care are nevoie industria modernă, s-a dezvoltat programul de 

structură a mecanismelor, care a folosit, pentru alcătuirea schemelor moderne, corespunzătoare, 

mijloacele algebrei liniare, ale calculului matricial. Soluţii optime în sinteza mecanismelor cu came 

şi rezultate în precizia funcţională a acestora au putut fi obţinute cu ajutorul metodelor variaţionale 

şi al programării matematice, conjugate cu realizarea unor algoritmi de calcul corespunzători, 

pentru folosirea de calculatoare în efectuarea calculelor complexe pe care le implică rezolvarea 

acestor probleme.  

Această interdependenţă între matematică şi alte disciplinele este posibilă deoarece limbajul 

matematic este universal, internaţional, ceea ce ajută la circulaţia şi acumularea ordonată a 

rezultatelor matematice. 
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INSTRUMENTE PENTRU GENERARE DE TESTE- APLICAȚIA KUBBU 

 

prof. Dumitrașcu Gabriela 

 Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava 

Kubbu este un instrument conceput pentru a susține activitatea cadrelor didactice și pentru a 

îmbunătăți procesul educativ fiind utilizat pentru generarea de teste. 

 

Prezentarea  interfeței 
 Interfațaaplicației cuprinde 5 secțiuni: 

 Elevi; 

 Grupuri 

 Activități 

 Fișiere 

 Informații legate de  profilul utilizatorului; 

 Help 

 

Etapele realizării unui test: 

 

Pasul 1. Crearea un cont pentru profesor utilizând adresa: http://www.kubbu.com/ 

Există mai multe conturi pentru profesori. 

 

 
 

 
 

http://www.kubbu.com/
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Pasul 2. Crearea de conturi pentru elevi: 

- Se accesează butonul ADD STUDENT și se introduc datele necesare pentru realizarea 

contului de elev 

 
 

Pasul 3. Crearea unui test- Indicăm titlul, tipul și opțiunile  dorite pentru difuzarea testului 

- Stabilim numele testului. Dacă dorim să fixăm un timp limită pentru rezolvare, bifăm  

căsuță Time limit și completăm în căsuța care se deschide în partea dreaptă timpul stabilit. 

- La Matching type alegem tipul potrivirii (domino sau găsește perechea – Find pairs). Bifând 

căsuță Include instruction putem furniza elevilor instrucțiuni pentru rezolvarea testului. 
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Exemplu de item din timpul susținerii unui test. Așa cum se observă în figură este prezentat și 

timpul rămas până la suspendarea întrebării. 

 

 
 

Alegerea răspunsului corect se face selectând litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

 
 

 Feed-back-ul este rapid: De asemenea, la sfârșitul testului se pot vedea itemii la care răspunsul 

care a fost greșit și se pot realiza grafice comparative și trimite mail-uri elevilor evaluați. 

 



333 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Avantaje:  

 Nu necesită instalare. Management online este simplu, nu necesită cunoștințe de programare.  

 Contul gratuit pentru profesori este limitat la 30 de profiluri pentru  elevi  și la 15 activități. 

 Se pot crea activități, jocuri, cuvinte încrucișate sau concursuri. 

 Elevii sunt ajutați pentru a recapitula sau a asimila materiale noi. 

 Se pot desfășura examene online sau printa teste. Se pot împărtăși sau se pot face schimb de 

activități cu alți profesori. 

 Activitățile concepute sunt valabile online. 

 Accesul la propriile materiale poate fi limitat sau poate fi oferit  “web address”. 

 Pot fi trimise mail-uri individual sau  grupurilor de elevi. 

 Se poate crea o pagina web a unei clase cu activități, forum de discuții, informații importante 

 Rezultatele elevilor sunt calculate automat și stocate într-o bază de date, pot fi comparate și 

sortate pe diverse criterii, exportate în alte programe. 

 

Cu ajutorul aplicației Kubbu putem crea diverse teste cu cuvinte încrucișate (rebusuri) și să 

concepem un quiz online cu Kubbu.com: Film YouTube. 

 

Pentru a crea un test tip cuvinte încrucișate alegem modul crossword. Apoi Add activity. 

 Completați corespunzător câmpurile din fereastră. Apoi Next step… 

 Introducem cuvintele (în List of words) șidefinițiile corespunzătoare (în Hints). Apoi Show 

crosword… 

 Dacă doriţi rearanjarea cuvintelor dați click pe Generate crosword. Apoi Save activity… 

 Acesta este testul creat. El poate fi modificat oricând şi administrat elevilor în diferite forme 

(numărul activităților create este limitat la 15).  

 Toate testele create pot fi listate în diverse formate. 

 

Bibliografie:  
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 Marcu Alexandra – Instrumente Web folosite în educație 
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PRINCIPII ŞI METODE DE COTARE A PIESELOR MECANICE 

REPREZENTATE ELEMENTELE COTĂRII 

 

prof. Beatrice Liliana Filipiuc 

Colegiul Tehnic “Al.I.Cuza” Suceava 

 

 

Unitatea de învăţământ: C.T.”AL.I.CUZA” SUCEAVA  

Profilul:Tehnic  

Domeniul de pregătire de bază:Mecanică   

Clasa:a IX-a   

Profesor:FILIPIUC BEATRICE LILIANA 

An şcolar:2016-2017 

Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4457/05.07.2016 –anexa 3 

Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4121/13.06.2016   

Modulul:M I - REPREZENTAREA PIESELOR MECANICE 

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale: URÎ I.  REALIZAREA SCHITEI PIESEI 

MECANICE IN VEDEREA EXECUTARII EI 

PROIECT  DIDACTIC 

TEMA: PRINCIPII ŞI METODE DE COTARE A PIESELOR MECANICE 

REPREZENTATE 

SUBIECTUL: ELEMENTELE COTĂRII  1ORA 

I. Cunoștințe  

1.1.4.Principii si metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate (utilizarea elementelor din 

geometria plana, elementele cotarii, executia grafica si dispunerea pe desen a elementelor 

cotarii, prinicipii si reguli de cotare) 

 

II. Abilități  

1.2.6. Utilizarea normelor si regulilor de cotare in vederea realizarii schitei piesei mecanice, 

necesara operatiilor de lacatuserie 

      1.2.7.Identificarea elementelor din geometria plana necesare realizarii schitei piesei mecanice 

1.2.8.Cotarea pieselor mecanice reprezentate in proiectie ortogonala 

 

III. Atitudini 

1.3.1.Asumarea raspunderii in aplicarea normelor generale de reprezentarea pieselor 

1.3.2.Respectarea conduitei in timpul intocmirii schitei pentru realizarea pieselor mecanice 

1.3.3.Interrelationarea  in timpul intocmirii schitei pentru realizarea pieselor mecanice 

1.3.4.Asumarea rolurilor care ii revin in timpul intocmirii schitei  pentru realizarea pieselor 

mecanice 

1 .3.5.Colaborarea   cu membrii echipei pentru indeplinirea riguroasa a sarcinilorce le revin in 

timpul intocmirii schitei pentru realizarea pieselor mecanice. 

1.3.6. Respectarea termenelor de realizarea sarcinilor ce le revin in timpul intocmirii schitei  

pentru realizarea pieselor mecanice 

1.3.7.Asumarea initiativei in rezolvarea unor probleme 

1.3.8.Asumarea responsabilitatii in ceea ce priveste respectarea normelor generale utilizate la 

intocmirea schitei pieselor mecanice 
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IV. . COMPETENŢE DERIVATE 

CD1. Definirea  cotarii si a cotei 

CD2.Recunoasterea tipului de linie utilizat la trasarea liniei de cota si modul de reprezentare a 

extremitatilor 

CD3.Identificati rolul si tipul liniei ajutatoare 

CD4.Identificati rolul si tipul liniei de indicatie 

V.  ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

A1. Cota;cotarea. 

A.2. Linia de cotă împreună cu extremităţile sale; 

A.3. Linia ajutătoare; 

A.4. Linia de indicaţie; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 Metode si procedee didactice: 

 conversaţia 

 studiul de caz 

 demonstratia 

Mijloace didactice: 

 fișe de lucru 

 tabla 

 caiete de notițe 

 trusa desen, creioane,  

 trusa piese mecanice simple 

 videoproiector 

Modalitati de lucru cu clasa: 

 frontal 

 pe grupe 

 in echipa 

 Modalități de evaluare: 

 fișe de lucru  

 observare individuală 

 activitati practice  

 evaluarea lucrarii practice 

DESFASURAREA ACTIVITATII 

Etapele 

lecţiei,evenim

entele 

instruirii 

 

Tim

p 

 

Activitetea 

profesorului 

 

Activitat

ea 

elevilor 

Strategii didactice EVALU

ARE Metode Resurse 

1.Secvenţa 

organizatorică: 

-asigurarea 

condiţiilor 

necesare bunei 

desfăşurări a 

lecţiei. 

 

 3 

min. 

- salutul, scurtă 

conversaţie de 

acomodare, 

verificarea 

prezenţei, 

anunţarea 

activităţii 

ceurmează a se 

desfăşura. 

 

- răspund 

solicităril

or 

profesoru

lui. 

 

Dialog 

Conversatie  

-

condiţiile 

materiale 

şi 

ambienta

le din 

cabinet 

 

Observaţi

a curentă 

sistematic

ă 
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2.Verificarea şi 

aprecierea 

nivelului de 

cunoştinţe 

 

5 

min 

-verifică nivelul de 

cunoştinţe 

dobândite în lecţia 

anterioară<Reprez

entarea pieselor in 

sectiune> prin 

adresarea 

următoarelor 

întrebări: 

-ce este sectiunea? 

-care sunt 

principalele reguli 

de reprezentare a 

pieselor in 

sectiune? 

- clasificarea 

sectiunilor 

-îşi 

concentre

ază 

atenţia 

asupra 

activităţii 

din clasă. 

-ascultă 

întrebăril

e , îşi 

formulea

ză 

răspunsu

rile şi 

participă 

la 

dialogul 

iniţiat de 

profesor 

-

complete

ază 

eventuale

le 

răspunsu

ri 

formulate 

greşit sau 

incomple

t de 

colegi 

Sunt 

atenţi la 

completă

rile 

făcute de 

profesor 

-conversaţia 

euristică 

-

problematizare

a 

- analiza 

comparativă 

-observaţia 

dirijată 

- exerciţiul 

 

-piese 

-fişe de 

lucru 

-manual 

Examinar

e orală 

 

Observaţi

a curentă 

sistematic

ă 

 

Investigaţ

ia 

 

 

 

3.Avampremie

rea 

(crearea 

condiţiilor 

pentru 

cunoştinţele 

noi 

 

3 

min. 

Prof. pune întrebări 

care fac legătura cu 

lecţia nouă: 

PRINCIPII ŞI 

METODE DE 

COTARE A 

PIESELOR 

MECANICE 

REPREZENTATE 

 

-ascultă 

întrebăril

e , îşi 

formulea

ză 

răspunsu

rile şi 

participă 

la 

dialogul 

iniţiat de 

- analiza 

comparativă 

-observaţia 

dirijată 

 

-conversaţie 

 

-desene 

-piese 
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profesor, 

legate de 

cotarea 

pieselor 

 

4. 

Transmiterea 

de noi 

cunostinte 

 

25 

min. 

-profesorul 

prezintă scopul 

lecţiei si titlul 

lectiei pe tabla 

-profesorul 

prezinta cuvintele 

cheie: cota  

cotare, elementele 

cotarii 

- profesorul 

explica regulilepe 

care le presupune 

tehnica 

chiorchinelui, 

oferind elevilor 

explicatiiile 

necesare 

-ofera detaliipentru 

analiza fiecarui 

„chiorchine”-care 

va fi completat in 

lectiile viitoare – 

- cu ajutorul 

elevilor se 

efectueaza pe 

tabla  diagrama 

- notează 

si 

primesc 

fisele de 

documen

tare 

-sunt 

atenti la 

explicatii

le 

profesoru

lui; 

-leaga 

cuvintele 

sau ideile 

produse  

de 

cuvintele 

cheieprin 

linii care 

evidentia

za 

conexiun

ile 

intreacest

ea. 

- 

-conversaţia 

-observarea 

dirijată 

-învăţarea prin 

descoperire 

METODA 

CHIORCHIN

ELUI 

 

-piese 

-fise de 

documen

tare 

Observaţi

a curentă 

sistematic

ă 

 

5. Fixarea şi 

consolidarea 

conţinuturilor 

predate. 

Realizarea 

conexiunii 

inverse 

 

10mi

n. 

-distribuie fisele de 

lucru/evaluare 

- verifică prin 

întrebări frontale 

modul de receptare 

a noilor cunoştinţe 

-rezolva 

fisele de 

lucru 

 

- se 

concentre

ază şi 

răspund 

la 

întrebări 

-dialogul 

-conversaţia 

-explicaţia 

-observarea 

dirijată 

-caiete 

de notiţe 

-

manual/fi

sa de 

documen

tare 

-fisa de 

lucru 

Observaţi

a curentă 

sistematic

ă 

 

6. Încheierea 

activităţii 

3min

. 

- comunică 

rezultatele asupra 

fiselor de lucru 

- face aprecieri 

asupra lecţiei. 

- evidenţiază elevii 

Sunt 

atenţi la 

aprecieril

e 

profesoru

lui şi 

expunerea 

explicaţia 

conversaţia 

 caiete de 

notiţe 

 

 catalog 

Observaţi

a curentă 

sistematic

ă a 

elevilor 
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activi 

acordă note, le 

motivează şi 

consultă clasa 

privind justeţea 

aprecierilor 

 

aşteaptă 

cu 

nerăbdar

e notele 

- îşi 

manifestă 

deschis şi 

liber 

părerea 

Investigaţ

ia 

 

 

EXEMPLU DE UTILIZARE A METODEI CHIORCHINELUI -. ELEMENTELE 

COTĂRII; 
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EXEMPLU INSTRUMENT DE EVALUARE 

I. Scrieti pe foaia de raspuns informatia corecta care completeaza spatiile 

libere.......3puncte 

1. Cotarea este operatiunea de ........1.......pe desenul unui obiect a valorilor numerice ale 

...............2.....elementelor geometrice ale acestuia, precum si a valorilor numerice ale 

dimensiunilor prin care se determina pozitia relativa a acestor elemente. 

2.  Cota este ...........3........numerica a unei dimensiuni, înscrisa pe desen direct sau printr-un 

simbol literal. 

3. Elementele cotarii sunt: linia ajutatoare, linia de................4...., linia de indicatie, 

...................5......liniei de cota, punctul de origine si valoarea propriu-zisa a ..............6......... 

II. Stabiliti valoarea de adevar a enunturilor de mai jos. Notati cu A daca enuntul este 

adevarat si cu F daca enuntul este 

fals...........................................................................................2 puncte 

1 Liniile de cota sunt liniile deasupra carora se înscriu cotele respective. A/F 

2 Linia de indicatie nu se termina în interiorul unui contur printr-un punct înnegrit. A/F 

3 Cotele  trebuie înscrise astfel încât sa poata fi citite de jos si din dreapta 

desenului, în raport cu baza formatului 

A/F 

4 Ca linii ajutatoare pot fi folosite liniile de contur sau de axa.. A/F 
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III. Indicati elementele cotarii pedesenul PLACII  de mai jos.... .........................................4 

puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREM DE CORECTARE 

Subiectul I. (6x0,5= 3puncte) 

1- înscriere, 2- dimensiunilor. 3-valoarea, 4-cota,5- extremitatile, 6-cotei 

Pentru  fiecare raspuns corect se acorda  cate 0,5   puncte, pentru raspuns incorect sau lipsa 0 

puncte. 

Subiectul II. (4x0,5= 2puncte) 

1-A, 2-F, 3-A, 4-A 

Pentru  fiecare raspuns corect se acorda  cate 0,5   puncte, pentru raspuns incorect sau lipsa 0 

puncte. 

Subiectul III.(5x0,8-4puncte) 

Pentru fiecare element de cotare reprezentat corectse acorda cate 0,8puncte,pentru raspuns 

incorect sau lipsa 0 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA DE DOCUMEMTARE –ELEMENTELE COTARII 

 

Cotarea este operatiunea de înscriere pe desenul unui obiect a valorilor numerice ale dimensiunilor 

elementelor geometrice ale acestuia, precum si a valorilor numerice ale dimensiunilor prin care se 

determina pozitia relativa a acestor elemente. 

            Cotarea cuprinde urmatoarele operatiuni: 

          - dispunerea pe desen a elementelor cotarii, cu exceptia cotelor; 

          - masurarea dimensiunilor cotelor si înscrierea cotelor (la desenul de releveu); 

          - verificarea înscrierii cotelor. 
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        Cota este valoarea numerica a unei dimensiuni, înscrisa pe desen direct sau printr-un 

simbol literal. Ea poate fi însotita; de simbolurile, cuvintele sau prescurtarile necesare pentru 

precizarea elementului cotat. 

Elementele cotarii 

Elementele cotarii sunt: linia ajutatoare, linia de cota, inia de indicatie, extremitatile liniei de 

cota, punctul de origine si valoarea propriu-zisa a cotei 

 
Liniile ajutatoare se executa cu linie continua subtire. Liniile ajutatoare trebuie sa fie în 

general perpendiculare pe extremitatile elementului cotat, ele trebuie sa depaseasca punctele 

necesare pentru determinarea formei geometrice a obiectului si liniile de cota cu 2 . . . 3 mm . Ca 

linii ajutatoare pot fi folosite liniile de contur sau de axa. 

Liniile de cota sunt liniile deasupra carora se înscriu cotele respective. Ele se traseaza cu 

linie continua subtire si se dispun paralel cu elementele la care se refera, putând fi dupa caz, drepte, 

frânte sau sub forma de arc de cerc, în cazul cotarii dimensiunilor unghiulare sau a arcelor de cerc . 

Distanta dintre doua linii de cota paralele, precum si distanta dintre linia de cota si linia de 

contur, paralela cu aceasta, trebuie sa fie de min. 7mm. 

Trebuie evitata pe cât posibil intersectarea liniilor de cota între ele, precum si intersectarea 

acestora cu linii de indicatie si linii ajutatoare; în acest scop se recomanda dispunerea liniilor de 

cota în afara conturului proiectiilor obiectului reprezentat, în ordinea crescatoare a cotelor. În cazul 

în care aceasta dispunere nu este posibila, liniile de cota nu se întrerup  

Liniile de indicatie se executa cu linie continua subtire si, daca este necesar, pot avea un 

brat de indicatie. În functie de elementul la care se refera, linia de indicatie se termina în interiorul 

unui contur printr-un punct înnegrit, pe o linie de contur, printr-o sageata sau pe o linie de cota, fara 

punct si fara sageata  
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Extremitatile liniei de cota si punctul de origine 

Linia de cota trebuie sa aiba extremitatile bine precizate, prin sageti si sau bare oblice sau 

daca este cazul, prin indicarea punctului de origine (fig. a si b) 

Linia de cota poate fi delimitata la un singur capat prin sageata, la celalalt ramânând libera, 

la cotarea: 

 razelor de curbura; 

 diametrelor, când circumferinta nu este complet reprezentata în proiectia respectiva 

 obiectelor simetrice si a mai multor elemente simetrice, paralele si succesive  

Valorile cotelor se scriu cu caractere având o dimensiune suficient de mare pentru a se 

asigura o buna. Se recomanda înaltimea nominala de minimum 3,5 mm. Pe un desen, toate cotele, 

inclusiv simbolurile, cuvintele si prescurtarile aferente se înscriu utilizând o singura dimensiune 

nominala a scrierii si un singur tip de scriere. Toate dimensiunile liniare înscrise pe desen se 

exprima în milimetri (mm) fara ca simbolul unitatii de masura sa fie indicat dupa cota. Valorile 

trebuie înscrise astfel încât sa poata fi citite de jos si din dreapta desenului, în raport cu baza 

formatului. 

Cotele se înscriu însotite, dupa caz, de urmatoarele simbolur 
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EFICIENȚA DEMERSULUI DIDACTIC PRIN FOLOSIREA STRATEGIEI 

CREATIVE A REBUSULUI 

 

profesor Sorin Gafencu,  

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni  

 

Reperele didactice moderne pun accent pe demersul creativ și inovator. Abordarea sistemică 

a procesului instructiv-educativ are ca direcție principală de acțiune conștientizarea, activizarea și 

implicarea elevilor care să devină coparticipanți la propria formare. Este o strategie ce nu se rupe de 

metodica tradițională, dar care marchează un nivel superior  în spirala modernizării strategiilor 

didactice. Este o valorificare a noilor tehnologii de învățare, e-learning, ce include și activități de 

învățare, dar și pe cea de muncă independentă. 

Între celelalte instrumente interactive, rebusul are un rol important în învățarea fizicii. 

Rebusul îmbracă diferite forme: careuri în care urmărim pătrate albe și negre, definiții în careu și în 

afara careului (integrame), cifre care înlocuiesc literele în dispunere orizontală susținând cuvântul 

vertical (aritmogrif), alte jocuri didactice cu spirală și labirint, cu anagrame, calambururi și jocuri de 

cuvinte aplicabile în universul fizicii, care sunt de o frumusețe copleșitoare (Andrei Dorobanțu). În 

aparență ludic, în esență foarte adânc, folosit în cadru instituționalizat, dar și în afara școlii și în 

mediul online, este bine primit și privit cu interes, fiind cool în esența lecției de fizică, dar și în 

școala de dincolo de școală (vezi 100 de idei de educație nonformală). 

Didactica modernă este deosebit de novatoare și de activă, având repere educaționale în care 

învățământul este centrat pe elev, profesorul fiind: 

 facilitator al cunoștințelor; 

 partener c elevii în procesul învățării. 

Designul curricular presupune obiective etapizate bazate pe investigație și feed-back. 

Metodologia rebusistă își spune cuvântul în procesul de învățare a fizicii ajutând elevul: 

 să reducă blocajul emoțional al prezentării verbale a cunoștințelor; 

 să consolideze latura cognitivă a demersului teoretic; 

 să stimuleze prin autocunoaștere nevoia de a experimenata și de a explica fenomenul fizic; 

 să realizeze un antrenament creativ; 

 să facă un exercițiu de brainstorming deblocând creativitatea; 

 să realizeze o învățare autodirijată; 

 să cuantifice  cunoștințele și să dea posibilitatea autoevaluării. 

Când se folosește strategia rebusistă? 

 la începutul unui demers educațional (capital sau lecție pe parcursul capitolului sau al lecției;  

 la sfârșitul capitolului, temei sau a lecției; 

 în activitățile extrașcolare; 

 în cotidian și în practica vieții. 

Cum se face evaluarea? 

 evaluare reciprocă (între colegii de bancă); 

 în grupa de elevi sau în cercul pe materii; 

 în viață, prin transpunerea cunoștințelor în practică datorită caracterului aplicativ al disciplinei; 

 prin rezolvare rebusistă (mijloc de autoînvățare și de consolidare); 

 prin crearea unui rebus ca metodă de autoînvățare; 

 prin rezolvare online; 

 prin descoperire și autodescoperire. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Obiectul de învăţământ: FIZICĂ  

Clasa: a X a 

Data:  

Profesor: Gafencu Sorin 

 

Nr. 

Crt. 

Eveniment 

Didactic 
Durata 

(min.) 

Activitatea de instruire 
Obiective 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

1. Moment organizatoric 2 
- verificarea prezenţei, captarea 

atenţiei 
- se pregătesc pentru lecţie  

2. 
Verificarea 

cunoştinţelor anterioare 
8 - întrebări din lecţia anterioară 

- răspund la întrebările 

profesorului 

 

 

 

 

3. 
Predarea şi însuşirea 

noilor cunoştinţe 
20 

Defineşte formulele 

coeficienţilor  calorici şi 

precizează unităţile de măsură 

ale acestora 

1. Capacitatea calorică: 

T

Q
C


   (J/K) 

2. Căldura specifică: 

m

C

T

Q

m

1
c 


   (J/kg·K) 

3. Căldura molară: 










 c
m

CC

T

Q1
C

 

 

 

- răspund la întrebări 

- notează pe caiete 

-identifică mărimile fizice 

şi legăturile dintre acestea 

O1 

O4 

4. Evaluare formativă 5 - consolidarea cunoștințelor 
Videoproiector, 

film didactic 
 

5. Evaluare și Feed-back 2 

- se distribuie o fişă de lucru și 

un aritmogrif; 

- apreciază şi notează elevii 

care s-au făcut remarcaţi 

- elevii primesc câte un 

aritmogrif pentru 

completare, pornind de la 

ceea ce au învăţat 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

6. Fixarea cunoştinţelor 12 

-numește elevi pentru 

rezolvarea problemelor 

la tablă 

 

- ies la tablă pentru 

rezolvarea problemelor 

-notează pe fişa de lucru 

concluziile 

O2 

 

O3 

 

O4 

7. Încheierea lecţiei 1 

- dă tema pentru acasă 

(problemele de pe fișa de 

lucru) 

- notează tema  
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Tema lecţiei: Coeficienţi calorici. 

 

Tipul lecţiei: lecţie de predare-evaluare 

Obiective cadru: cunoaşterea şi înţelegerea termenilor şi conceptelor specifice 

termodinamicii; dezvoltarea capacităţii de analiză şi de rezolvare de probleme.  

 

Obiective operaţionale: 

O1 –  să definească corect coeficienţii calorici; 

O2 – să deducă și să utilizeze corect unitățile de măsură ale acestora; 

O3 – să rezolve corect problemele propuse spre rezolvare; 

O4 – să formuleze corect, riguros ştiinţific, utilizând limbajul fizicii, concluziile (capacitatea 

de analiză şi sinteză). 

 

Strategii didactice: 

a. mijloace de învăţământ: 

  fişa de lucru, flipchard, teste, rebusuri, manual, tablă, cretă. 

b. metode de învăţământ: 

 Expunerea, explicația, demonstrația, conversația, rezolvarea de probleme. 

c. forme de activitate: 

 Frontal, pentru reactualizarea cunoștințelor; 

 Individual, pentru rezolvarea problemelor. 

d. metode de evaluare: 

 Verificare curentă orală; 

 Observarea sistematică a elevilor. 

 

 
Suc

cesiunea 

activităţilo

r de 

instruire 
 

 

 

 

 

         

A 

              

    

         a               

              

 

                            b 

     

    

  

 

 c                                 
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Coeficienți calorici. 

Pe verticala AB, denumirea unității de măsură a temperaturii termodinamice în S.I. 

 Masa de substanță raportată la masa molară; 

 Caracteristica termică a corpului și nu a substanței din care e constituit acesta (2 cuvinte); 

 Caracterizează proprietățile termice ale substanței din care este alcătuit corpul, independent de 

mărimea masei (2 cuvinte); 

 Apa până la 4° C dacă e încălzită își micșorează …; 

 Mărimile ce stabilesc legăturile cantitative între Q primită sau cedată și ΔT (2 cuvinte); 

 Element solid ce suferă anomalie de dilatare. 

Portofoliul profesorului cuprinde proiecte didactice, activități inter/transdisciplinare, lucrări 

experimentale, teste, referate, eseuri, fișe de lucru, materiale publicate vizând performanța și 

caracterul aplicativ al fizicii, CD-uri, mini-filmulețe tematice, dar și jocuri didactice (ilustrez prin 

niște șarade publicate în primii ani de carieră în revista Evrika: 

 

       

   d           

          

    

e   

 

                                  

      

                

          

       

     B     
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ŞARADE 

Mondenă petrecere 

Y n-are trecere 

(Se pune punctul pe i); 

Spaţiul e autohton 

Feudal şi de bon ton. 

Adunându-le-am găsit 

Cuvântul ce a numit 

Minusculul nesfârşit. 

 

 

 

Cauzat de efemer 

Făr-a-l anula pe sper,  

Racordat la reflexiv 

Cu pronumele-n dativ, 

Proiectează-n R.O.G.V.A.I.V. 

Măreţ spectru definit 

Prin descompunere implicit. 

   

 

 

Vis urmărit cu ardoare 

Scop urmat cu ne-ncetare,  

Plus contrariul de la n-are 

Defineşte din cristale 

Trecerea-n vaporizare. 

 

 

 

 

 

 

 

Sunetul pătrunde  

Electromagnetice unde  

În receptoare, oriunde, 

Cu participări profunde; 

Traduc laolaltă 

Proprietatea relevantă  

De-a emite radiaţii  

Prin spontan dezagregaţii. 
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Concluzii:  

Bibliografie: 

 Ghidul metodologic de predare a fizicii (noile programe 2018-2019); 

 Ghidul metodologic al profesorului de fizică; 

 Oprea Crenguța ‒ Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, București, 

2010; 

 w.w.w.didactic.ro, instrumente interactive; 

 Liliana Ciascai, Didactica fizicii, Corint, 2001; 

 w.w.w.didactic.ro, resurse educaționale/învățământul liceal; 

 Integrame online; 

 Careuri rebus; 

 w.w.w.universulfizicii.ro 
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UTILIZAREA APLICAȚIILOR GOOGLE ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 

 

inform. Elena Hlușneac, 

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 

 

Creșterea performanțelor obținute de beneficiarii sistemuluieducațional în contextul unui 

curriculum centrat pe elev impune axarea pe nivelul de dezvoltare a potențialului acestora, folosind 

tehnologii adecvate și aplicațiide ultimă generație. 

Sub egida companiei Google au fost dezvoltate pachete de programe disponibile gratuit 

pentru unitățile de învățământ interesate, cu condițiaexistenței unei conexiuni la internet. Procesele 

de predare, învățare și colaborare în școală pot fi îmbunătățite prin folosirea pachetului G Suite for 

Education,care este complet gratuit, ușor de folosit și accesibil de pe orice dispozitiv. Colecția de 

aplicații Google pentru educație este recomandabilă atât pentru unitățile școlare, cât și pentru toți 

furnizorii de servicii de educație.Calitatea activității didactice și administrativese îmbunătățește prin 

folosirea noilor tehnologii. Cadrele didactice apreciază instrumentele Google pentru educațieca 

fiind aplicații de top în activitățile de colaborare și feedback. Actul educațional poate deveni o 

experiență interactivă și plăcută prin folosirea la clasă a instrumentelor Google împreună cu alte 

instrumente digitale de predare și învățare. Aplicațiile Google pentru educație pot fi folosite de 

către profesori în scopul creării planurilor de lecție interactive șia fișelor de lucru pentru elevi, 

individuale sau de grup, pentru conceperea de teme și teste, pentru gestionarea portofoliilor elevilor 

și a documentelor catedrei, pentru urmărirea evoluției elevilor, organizarea de ședințe cu părinții și 

alte evenimente, crearea de site-uri pentru disciplina predată sau pentru clasă și multe altele. 

Pachetul de programe G Suite for Education cuprinde un număr de 12 instrumente digitale 

grupate după funcția îndeplinită în trei mari categorii: comunicare, colaborare și stocare de date.  

Categoria de aplicații pentru comunicarea în timp real între elevi și profesori în cadrul 

realizării de teme și proiecte este asigurată de aplicațiile Gmail, Google Calendar, Google 

Hangouts și Google Plus. Serviciul de poștă electronică 

Gmailpermite crearea adreselor de mailpersonalizate cu 

numele unității școlare, atât pentru profesori cât și pentru 

elevi, aspect favorabil pentru prestigiul acesteia, întrucât 

trimiterea unui e-mail duce cu el, totodată,“sigiliul” unității școlare.Astfel, se asigură o bună 

comunicare între toți factorii implicați în procesul educațional, precum și spațiul de stocare 

nelimitat și protecțiaantispam.O îmbunătățire a comunicării la nivelul unității școlare asigură și 

Google Calendar, care permite oplanificarea eficientă a evenimentelor, a întâlnirilor și activităților 

educaționale, comunicarea în timp real a acestora prin accesarea calendarelor comune și lansarea de 

invitații pentru profesori, elevi și părinți, precum și planificarea calendarului personal. În acest mod, 

profesorii pot gestiona eficient calendarul proiectelor la care lucrează cu elevii și termenele de 

predare pentru fiecare disciplină, precum și resursele pentru întâlniri de lucru, cum ar fi rezervarea 

unei săli de prezentare și a logisticii necesare. Instrumentul Google Hangouts asigură folosirea chat-

ului pentru adresarea de întrebări rapide, respectiv pentruinițierea și efectuareade apeluri video de 

grup. În timpul unui program de lucru virtual se pot conecta simultan un număr de 25 de 

utilizatori.Profesorii și elevii pot folosi Google Hangouts pentru a se conecta oricând, de oriunde și 

de pe orice dispozitiv. De asemenea, ei pot face schimb de idei și cunoștințe și pot împărtăși 

experiențe comunicând cu alți profesori sau comunități educaționale.Google Plus este o aplicație 

pentru socializare care permite crearea unei comunități private pentru școală în mediul online, la 

care profesorii și elevii se pot înscrie pentru a accesa resurse online utile în procesul de învățare și 
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predare și a afla ultimele noutăți din domeniul educației.Google Plus poate fi activat la cerere de 

către responsabilul IT de la nivelul unității școlare. 

Categoria de aplicații pentru colaboraregrupează următoarele instrumente digitale: Google 

Docs, Sheets și Slides,Google Classroom, Google Sites și Google Forms.Instrumentele 

educaționale concepute de Google pentru 

lucrul în echipă aduc un plus de eficiență și 

generează economii importante financiare 

și de timp în ceea ce privește organizarea 

activităților. 

Aplicațiile educaționale Google Docs, Sheets și Slides sunt instrumente digitale potrivite 

pentru asigurarea unei colaborări eficiente profesor-elev și elev-elev.Acestea permit desfășurarea 

optimă a activității care presupune munca în echipă atât la clasă, cât și în afara ei, pentru crearea și 

editarea documentelor, a foilor de calcul și a prezentărilor.Aceste aplicații permit mai multor 

utilizatori să lucreze simultan în același document, asigurându-se salvarea automată a fiecărei 

modificări. Folosirea instrumentelor Google Docs, Sheets și Slides permite partajarea 

documentelor/foilor de calcul numai pentru utilizatorii care au permisiunea să le vizualizeze. De 

asemenea, pot fi blocate anumite foi de calcul, astfel încât unii utilizatori să nu le poată vedea sau 

modifica.Instrumentul Google Classroom asigură o folosire eficientă a timpului printr-o bună 

organizare a structurii cursurilor și temelor. Astfel, se asigură o comunicare mai bună atât la orele 

de curs, cât și în afara clasei. De asemenea, profesorii și elevii pot posta anunțuri și întrebări, iar 

temele sunt colectate și predate mai ușor de pe orice dispozitiv.Google Sitespermitecrearea de site-

uri web pentru diverse proiecte, discipline, pentru clasă sau școală, fără a necesita cunoștințe de 

limbaje de programare web. Pentru fiecare nume de domeniu al școlii se asigură acces pentru un 

număr nelimitat de utilizatori.Instrumentul permite posibilitatea publicăriide informații referitoare la 

activitățile unității școlare, la proiectele acesteia și multe altele, care pot fi accesate deoriunde 

înlume. Folosind aplicația Google Forms,profesorii pot crea rapid și ușor instrumente de 

feedback,în urma aplicării de chestionare, sondaje,teste pentru fixarea cunoștințelor elevilor, 

formulare de evaluare pentru lecții, de înregistrare pentru evenimentele școlii și formulare pentru 

înregistrarea acordului părințilorprivindparticiparea elevilor la diferite activități organizate la 

nivelul unității școlare. 

Categoria de aplicații pentru stocare de date cuprinde Google Drive și Google 

Vault,compania Google asigurând gestionarea securității, serverelor și a actualizărilor.Aplicația 

Google Drive este un instrument digital foarte util pentru orice tip de instituție educațională, ea 

asigurând un spațiu nelimitat pentru crearea, stocarea și distribuirea de 

documente.Cu această aplicație utilizatorii pot salva fișierele de lucru, le pot 

accesa oricând și de pe orice dispozitiv, le pot partaja instantaneu cu alți 

utilizatori și le pot stoca fără restricții de spațiu sau format.Aplicația Google 

Vault este folosită pentru arhivarea e-mail-urilor și conversațiilor online.Google Vaultpermite 

utilizatorilor grupului de aplicații Google pentru educație să administreze, să păstreze și să găsească 

e-mail-urile și conversațiile online, precum și stocarea datelor pentru o durată de 10 ani. 

Aplicațiile Google pentru educație asigură pentru școală și factorii implicați oeficientizarea 

procesului educațional prin gestionarea optimă a timpului și costurilor, feedback-ul rapid pentru 

elevi, evaluarea sistematică, comunicarea în timp real și colaborarea profesor-elev în noul context 

educaţional, cu noi proceduri, roluri şi raporturi în formarea şi cultivarea tinerei generații.Volumul 

mare de informații gestionat de Google permite conectarea elevilor la surse relevante prezentate în 

diferite formate (text, audio, video, animaţie), facilitând o învățare interactivă şi integrată. 

Exploatarea de către profesori și elevi a instrumentelor digitale dezvoltate de Google pentru 

educație constituie o oportunitate de a face mai atractiv actul de învăţare, dedeprindere a unor 

abilități digitale necesare timpurilorîn care trăim, de stimulare a gândirii critice și a creativității. 
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Elevii sunt familiarizați cu navigarea pe Internet, iar rolul cadrelor didactice este de a valorifica 

această abilitate în cadrul activităţilor din clasă, cât şi în afara lor.  

 

Bibliografie: 

 https://www.eduapps.ro 

 http://www.mesagerul.ro 

 http://iteach.ro 
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METODE MODERNE & METODE TRADIȚIONALE UTILIZATE ÎN 

PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV 

 

prof. Ichim Nadia,   

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 
 

 ’’ O educație bine făcută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet, oricare ar fi el, partea 

folositoare pe care o conține.’’ (Victor Hugo) 
 

Procesul de învățământ este activitatea instructiv-educativ complexă, prin care elevii 

dobândesc un sistem de cunostințe, priceperi, deprinderi, capacități, competențe, achiziții 

intelectuale și motrice, prin care își formează concepția despre lume, convingerile morale, 

trăsăturile de caracter, precum și aptitudinile de cunoaștere, cercetare și creație. 

Această activitate instructiv-educativă este influențată de o multitudine de factori prin care 

enumerăm: factorii biologici, factorii sociali, factorii psihopedagogici. 

Cel mai marcant factor asupra procesului de învățământ este factorul pedagogic care prin 

metodele de predare adoptate de cadrul didactic poate determina ca un elev să ajungă la succesul 

școlar. 

Articolul reprezintă un punct de vedere propriu asupra evoluţiei învăţământului românesc 

din perspectiva procesului didactic, cu precădere privind metodele de învăţământ. Ne-am oprit 

asupra acestei teme pentru că noi considerăm că metodele de învătământ folosite în învăţământul 

românesc pot contribui mai mult la modernizarea educaţiei aflate acum în plin proces de inovare. 

Calea pe care va înainta educaţia, depinde de elev și de cadrul didactic, căci ambii îşi pun amprenta 

asupra procesului de învăţământ, se formează reciproc și își pot schimba mentalitatea. 

Metodele îndeplinesc câteva funcţii, unele au caracter general, comun, altele cu caracter 

particular. Dintre funcţiile cu caracter general, pot fi amintite: 

 Funcţia cognitivă, de organizare şi dirijare a cunoaşterii (învăţării), de elaborare a unor noi 

cunoştinţe; 

 Funcţia instrumentală (operaţională), de intermediar între elev şi materia de studiat între 

obiective de îndeplinit şi rezultate; 

 Funcţia normativă, de a arăta „cum anume să se procedeze”, „cum să se predea”, „cum să se 

înveţe”, încât să se obţină cele mai bune rezultate în condiţiile date; prin intermediul metodei, 

cadrul didactic stăpâneşte acţiunea instructivă, o dirijează, o corectează şi o reglează continuu; 

 Funcţia motivaţională, de stimulare a curiozităţii, de trezire a interesului şi dorinţei de 

cunoaştere şi a acţiona, de organizare a forţelor intelectuale ale elevilor; 

 Funcţia formativ-educativă, de exersare şi dezvoltare a proceselor psihice şi motorii concomitent 

cu însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor; de influenţare şi modelare a  

  atitudinilor, calităţilor morale, convingerilor, opiniilor, etc. 

Profesorul   modern   lucrează   împreună   cu   elevii   săi,   cooperând   în   vederea   

reuşitei învăţării. Rolurile sunt bine stabilite: profesorul stimulează căutarea şi descoperirea, iar 

elevii se vor ocupa   de   activităţile   de   căutare   şi   descoperire,   ei   participând   activ   şi   

conștient la asimilarea cunoștințelor și formarea personalității. 

Sistemul de învățământ românesc a suferit de-a lungul timpului foarte multe schimbări, 

acestea fiind datorate, în mare parte, schimbărilor politice, dar acestea nu sunt singurele cauze. Dacă 

am fi puşi în situaţia de a analiza situaţia învăţământului românesc de azi, am putea afirma că s-a 

transformat destul de mult datorită tehnologiei care a evoluat într-un mod rapid, mai ales în rândul 
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elevilor. Introducerea manualelor digitale era o necesitate ce se impunea, însă, numai în anumite 

unităţi şcolare, din anumite zone ale ţării, se putea realiza efectiv, dat fiind faptul că nu toate şcolile 

din ţară (este vorba de zonele defavorizate şi la şcolile din mediul rural) au dotările necesare 

desfăşurării în condiţii optime a unor astfel de lecţii. 

Elevii noştri nu duc lipsă de creativitate, iar din punct de vedere al inovaţiei, noi, cadrele 

didactice suntem cele datoare să venim cu elemente cunoscute lor, elemente ce fac parte din mediul 

lor de viaţă. Prin urmare trebuie să ne perfecţionăm metodele de predare-învăţare-evaluare pentru a 

putea depăşi barierele de comunicare survenite în urma creşterii standardelor evoluţiei tehnologice 

și schimbărilor în așteptările elevilor.  

Alegerea, din varietatea metodelor de învăţământ, pe cele considerate cele mai eficiente 

pentru o anumită activitate didactică, este în exclusivitate rezultatul deciziei profesorului. În luarea 

acestei decizii, cadrul didactic ţine seama de următoarele considerente: obiectivele pedagogice 

urmărite; specificul conţinutului de învăţat; particularităţile elevilor; condiţiile materiale locale 

(mijloace de învăţământ, spaţiu şcolar etc.); timpul disponibil; propriile sale competenţe pedagogice 

şi metodice. În ultimul timp, se vorbește tot mai mult despre metodele moderne de predare –

învățare. La început se credea ca aceste metode ar fi doar un moft, dar cu timpul, după ce aceste 

metode au câștigat tot mai mult teren în fața celor tradiționale, s-a dovedit că sunt eficiente, 

interesante, menite să-i prindă pe elevi în mrejele gândirii active la lecție. Metodele moderne de 

predare au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea 

creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza 

conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a 

sintetiza/ esenţializa informaţiile. Se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, iar elevii 

învaţă să respecte părerile colegilor.  

O prezentare a criteriilor de clasificare a acestora este absolut necesară. 

După C. Moise, metodele de predare se clasifica in : 

 metode de predare-asimilare tradiţionale - cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi 

păstrate cu condiţia reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern: expunerea 

didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, observarea, lucrul cu manualul, exerciţiul. 

 Metode de predare-asimilare moderne - determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi 

tehnică, unele dintre acestea de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l 

pe elev în situaţia de a dobândi cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie experimentală. 

Acestea sunt : algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, metode de 

simulare (jocurile de rol), instruirea programată și învățarea prin descoperire.  

După Ioan Cerghit, o altă variantă de clasificare a metodelor educaţionale ar fi: 

 din punct de vedere istoric: 

o • metode tradiţionale; 

o • metode moderne; 

 după extensia sferei de aplicabilitate: 

o • metode generale (expunerea, prelegerea, conversaţia, cursul magistral etc); 

o • metode particulare (restrânse la predarea unei discipline; 

 în funcţie de modalitatea principală de prezentare a cunoştinţelor: 

o • metode verbale-bazate pe cuvântul scris sau rostit; 

o • metode intuitive-bazate pe observarea directă, concret-senzorială a obiectelor, 

fenomenelor; 

 după gradul de angajare a elevilor la lecţie: 

o • metode pasive-centrate pe memoria reproductivă şi pe ascultarea pasivă; 

o  • metode active-necesită acţiunea de explorare personală a elevilor; 

 după funcţia didactică principală: 

o • cu funcţie principală de predare şi comunicare; 
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o • cu funcţie principală de fixare şi consolidare; 

o • cu funcţie principală de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare; 

 în funcţie de modul de administrare a experienţei ce urmează a fi însuşită: 

o • metode algoritmice-bazate pe secvenţe operaţionale stabile, construite înainte; 

o • metode euristice-bazate pe descoperirea proprie a elevilor; 

 după forma de organizare a muncii: 

o • metode individuale-pentru fiecare element în parte; 

o • metode de predare-învăţare în grupuri; 

o • metode frontale, cu întreaga clasă; 

o • metode combinate (alternează variantele de mai sus); 

 în funcţie de axa de învăţare mecanică (prin receptare)-învăţare conştientă (prin descoperire) 

o • sunt bazate pe învăţarea mecanică (expunerea, demonstraţii cu caracter expozitiv); 

o • metode care aparţin preponderent descoperirilor dirijate (conversaţia euristică, 

observaţia dirijată, instruirea programului); 

o • metode de descoperire propriu-zisă (observarea independentă, rezolvarea de 

probleme, brainstormingul) 

În ceea ce urmează redăm mai jos tabel reprezentativ privind avantaje şi dezavantaje ale 

utilizării metodelor tradiţionale/metodelor moderne de predare - învăţare. 
 

 

Având în vedere şi cele afirmate mai sus, datorită preocupărilor elevilor şi evoluţiei 

tehnologice, este de datoria oricărui cadru didactic să faciliteăze activitatea de învăţare a elevilor 

prin utilizarea pe scară tot mai largă a metodelor moderne de predare-învăţare. În sprijinul aceste 

afirmaţii sunt şi obiectivele metodelor moderne, acelea de a forma obişnuinţe pentru acţiune şi de a 

dezvolta gândirea critică. 

Gândirea critică are următoarele caracteristici: 

 

METODE TRADIŢIONALE DE PREDARE-

ÎNVĂŢARE 

 

METODE MODERNE (ACTIV-

PARTICIPATIVE) DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 

DEZAVANTAJE DEZAVANTAJE 

 memorarea şi reproducerea 

cunoştinţelor transmise de cadrul 

didactic;  

 competiţia cu scop de ierarhizare; 

 se poate realiza și individual. 

 apel la experienţa proprie;   

 promovează învăţarea prin colaborare;   

 dezvoltă gândirea critică în confruntări. 

AVANTAJE AVANTAJE 

 stimulează productivitatea ; 

 promovează aspiraţii mai înalte; 

 stimulează pregătirea elevilor pentru 

viaţa competitivă. 

 stimulează argumentarea unei opinii;  

 cooperarea în rezolvarea sarcinilor şi 

problemelor de lucru (de învăţare);  

 iniţiativă, spiritul întreprinzător, 

cutezanţa, asumarea riscurilor, 

implicare personală, gândire liberă, 

creativă,critic. 
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- formularea de către fiecare elev a unor păreri proprii, personale, originale, referitor la 

problema în discuţie; 

- dezbaterea problemelor , ideilor şi soluţiilor de către fiecare elev sau grup; 

- alegerea raţională a soluţiei optime din mai multe posibile; 

- rezolvare a de probleme în timp optim şi eficient. 

Ea este asociată cu gândirea de tip superior şi reprezintă o modalitate de învăţare eficientă, 

cu rol esenţial în dezvoltarea personalităţii elevilor.  

Dezvoltarea sa presupune îndeplinirea unor condiţii favorabile: crearea unor situaţii de 

învăţare pentru a se exersa procesul gândirii critice; încurajarea capacităţii de reflectare, a 

independenţei în gândire; acceptarea diversităţii de opinii; învăţarea prin colaborare şi cooperare; 

încurajarea exprimării ideilor proprii, fără riscul de a fi ridiculizaţi; încrederea în capacitatea 

fiecărui elev de a gândi critic; aprecierea pozitivă a gândirii critice. 

Stimularea gândirii critice presupune aşadar instituirea unui dialog autentic între actorii 

participanţi la actul educaţional, elev-profesor sau elev-elev.  

Dialogul va avea drept scop descoperirea adevărului de către elevii înşişi, fie prin strategii 

conversaţionale euristice, fie prin studiu şi experimentare individuală fie prin dezbatere colectivă.  

În cadrul metodelor active nu există limite ale imaginaţiei şi creativităţii educatorului în 

descoperirea celor mai eficiente procedee de activizare a elevilor, cu efecte pozitive atât asupra 

elevilor cât şi asupra educatorului însuşi. 

 Dincolo de avantajele multiple oferite de metodele moderne de predare-învăţare, nu trebuie 

să uităm, că metodele şi mijloacele de învăţământ tradiţionale reprezintă baza sistemului de 

învăţământ, acestea fiind absolut necesare pentru a putea dezvolta metode şi mijloace moderne şi 

din această cauză, indiferent de disciplinele predate, orice cadru didactic va selecta metoda, 

procedeele şi mijloacele didactice pe care le va utiliza în lecţie în funcţie de: finalitatea pedagogică 

vizată (scopul şi obiectivele urmărite); structura logică şi gradul de dificultate al disciplinei, precum 

şi specificul conţinutului de transmis/format; atitudinea elevului faţă de activitatea de învăţare 

(specificul vârstei, individualitatea elevului, receptivitatea, aşteptările şi interesele elevului, nivelul 

de pregătire etc); forma de organizare a activităţilor didactice (frontală, în grup, individualizată); 

experienţa didactică personală; logistica didactică existentă în şcoală. 

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese 

pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai 

întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite 

ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor. Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa 

elevilor ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se 

realizează prin utilizarea unor metode activ-participative care să solicite interesul, creativitatea, 

imaginaţia, implicarea şi participarea elevului,în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să-i 

folosească.  

În concluzie, învăţământul reprezintă forma principală de realizare a educaţiei. Arta 

universală de a-i învăţa pe toţi de toate, constă în introducerea metodică, sistematică, după anumite 

principii, a tinerilor în tainele cunoaşterii, ale ştiinţei, bunelor moravuri şi pietăţii. Însuşirea 

cunoştinţelor se realizează treptat, prin lărgirea continuă a volumului de informaţii, asemenea unor 

cercuri concentrice. Acest obiectiv se realizează prin îmbinarea metodelor tradiţionale şi a celor 

moderne de predare –învăţare. 
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ASPECTE METODICE ALE PREDĂRII MATEMATICII DISCRETE ÎN 

GIMNAZIU 

 

prof. Nicoleta Agenna Mazilu,  

Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” București 

 

Deși la gimnaziu programa școlară în vigoare nu cuprinde explicit un capitol dedicat 

combinatoricii, consider că abordarea la clasă (atât la cele de nivel mediu cât și la cele performante) 

a unor probleme de numărare are un aport însemnat în: 

 dezvoltarea intuiţiei şi a capacităţii de a raționa a elevilor; 

 utilizarea tehnicilor de validare a rezultatelor; 

 formarea gândirii logice; 

 deschiderea unor orizonturi către noi domenii (grafuri, noduri). 

Analiza combinatorică este o ramură a matematicii ce studiază mulţimi discrete de 

obiecte, de obicei finite. Ea are conexiuni cu alte ramuri ale matematicii ca: algebra, teoria 

probabilităţilor şi geometria şi are o serie deaplicaţii în informatică şi fizica statistică. 

Strategia generală aplicată în rezolvarea problemelor de combinatorică este sugestiv 

denumită ”Divide et impera” (”Împarte și cucerește”) şi este împrumutată din domeniul 

informaticii (algoritmilor). Aceasta constă în: 

 împărţirea unei probleme, P, în subprobleme mai uşoare, 1 2, ,.... nP P P ; 

 soluţionarea problemelor 1 2, ,.... nP P P ; 

 combinarea rezultatelor obţinute într-o soluţie pentru problema iniţială. 

Câteva metode concrete subsecvente principiului ”Împarte şi cucereşte”,utilizate în 

rezolvarea problemelor de combinatorică enumerativă, sunt: regula produsului, regula sumei, 

numărarea prin bijecții, numărarea în perechi, principiul includerii şi excluderii, principiul cutiei (al 

lui Dirichlet), cernerea (ciuruirea) şi construirea unui graf ce permite numărarea obiectelor etc.  

În ceea ce urmează voi exemplifica o parte dintre aceste metode printr-o selecţie de exerciţii 

comentate metodic, care pot fi utilizate la gimnaziu.Interesul faţă de problemele de numărare este 

datorat atât aplicabilităţii practice a temei cât şi faptului că prin abordarea la clasă a acestui tip de 

probleme determină dezvoltarea creativităţii, a spiritului investigativ, a gândirii logice, 

algoritmice,oferind elevilor posibilitatea de transfer a cunoştinţelor către domenii ca teoria 

grafurilor, jocuri etc. 

  Regula Produsului 

Fie 1 2, ,........... kA A A operaţiuni succesive, prima putând fi efectuată în 1n  moduri, a doua în 

2n  moduri,.... kA în kn  moduri. În aceste condiţii, succesiunea celor k operaţii se va face 

în 1 2..... kn n n moduri. 

Gândind 1 2, ,........... kA A A  drept mulţimi având cardinalele 1 2, ,...... kn n n respectiv, fiecărei 

modalităţi de efectuare a succesiunii celor k operaţii îi putem asocia un element al produsului 

cartezian 1 2 .... kA A A    şi reciproc. 

 

Exemple: 

Câte cuvinte putem forma dacă rearanjăm literele în cuvântul UNGHI? 

Este necesară o precizare: prin cuvânt înţelegem, în acest context, o înşiruire de litere care 

nu trebuie să aibă neapărat sens în limba română. 
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Cum literele cuvântului UNGHI sunt diferite, putem număra posibilităţile pe care le avem 

pentru fiecare poziţie: 

 pentru prima poziţie avem 5 posibilităţi; 

 pentru cea de-a doua poziţie sunt 4 posibilităţi; 

 pentru a treia poziţie rămân 3 posibilităţi; 

 pentru cea de-a patra poziţie sunt 2 posibilităţi; 

 pentru ultima literă rămâne o singură posibilitate. 

În total, utilizând regula produsului, vor fi: 5 4 3 2 1 120      cuvinte. 

Comentarii metodologice: 

a) În scopul aprofundării şi înţelegerii acestui tip de exerciţiu se pot propune diferite variante 

ale acestuia, de exemplu:”Câte cuvinte sunt formate din 7 litere diferite dintr-un alfabet cu 30 de 

litere?”, ”Câte cuvinte diferite putem forma dacă rearanjăm literele cuvântului ALGEBRA?” ”Câte 

cuvinte diferite se pot forma dacă rearanjăm literele cuvântului GEOMETRIE?” etc.  

b) La clasele de gimnaziu se pot propune astfel de probleme, fărăa fi necesară introducerea 

formulelor de calcul combinatoric pentru aranjamente şi combinări. Profesorul va urmări ca elevii 

să deprindă logica metodei de numărare, prin utilizarea de exemple variate şi reprezentări intuitive, 

mai apropiate de stadiul dezvoltării cognitive la care aceştia se află.  

 

Să se determine câte numere (scrise în baza 10) de câte 4 cifre se pot forma, utilizând numai 

cifrele 0, 1, 2 si 4. 

Un astfel de număr este de forma: , 0abcd a  . Astfel, pentru cifra a avem doar 3 posibilităţi, 

iar pentru cifrele b, c și d sunt câte 4 posibilităţide fiecare. Utilizând regula produsului, 

obţinem: 3 4 4 4 192     numere care îndeplinesc cerinţa. 

 

Comentarii metodologice: 

a) O greşeală de numărare care ar putea apărea în rezolvarea acestui exerciţiu este legată de 

condiţia ca prima cifră a numărului să fie nenulă. În exerciţii similare, în care cele 4 cifre date 

formează un cod (al unui seif, de exemplu), această condiţie nu mai este necesară, iar numărul 

posibilităţilor este de 44 256 .  

b) Pe baza acestei cerinţe se pot formula variante ale exerciţiului, de exemplu: ce se 

modifică dacă se introduce condiţia suplimentară ca cifrele să fie utilizate doar o singură dată în 

scrierea unui număr? 

 

● Regula Sumei 

Dacă A  şi B  sunt două mulţimi finite şi disjuncte, atunci: 

A B A B   , unde X  = cardinalul mulţimii X. 

Sau, în general: 

Dacă 1 2..... kA A A A   este o partiţie a lui A în k submulţimi, atunci: 

1 2 ... kA A A A    . 

Deşi este o regulă intuitivă şi aparent simplă, regula sumei are o largă aplicabilitate în cadrul 

problemelor de numărare. 

 

Exemple: 
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Triunghiul echilateral cu latura de 4 u.m. este împărţit în triunghiuri echilaterale cu latura de 

1 u.m., prin trasarea de paralele, prin punctele de diviziune, la laturi. Număraţi câte triunghiuri 

echilaterale se formează în desen. 

 Figura 1 

Utilizăm regula sumei şi numărăm triunghiurile care au latura de 1 u.m., 2u.m., 3u.m., 

4u.m., apoi totalizăm rezultatele obţinute.                                                                                                                    

Latura 

de  

Nr. 

triunghiuri 

1 u.m. 16 

2 u.m. 7 

3 u.m. 3 

4 u.m. 1 

Total 27  

Tabel 1 

Comentarii metodologice: 

a) După ce se propune acest exerciţiu spre rezolvare, ca activitate independentă, se vor 

colecta rezultatele obţinute de elevi fără ca profesorul să fi dirijat procesul de numărare. Deoarece 

este posibil ca rezultatele să difere, datorită procedeelor diferite de numărare, se poate justifica 

necesitatea unui algoritm de numărare:  

- numărăm întâi toate triunghiurile cu latura de 1 u.m., apoi pe cele cu latura de 2 u.m. etc., 

apoi aplicăm regula sumei. 

b) În cazul acestui tip de problemă o eroare des întâlnită este legată de poziţia triunghiurilor, 

„cu vârful în sus” sau cu „vârful în jos”, adesea elevii omiţându-le pe cele aşezate „invers” decât 

sunt ei obişnuiţi. 

c) Pentru fixarea procedeului de numărare, problema poate fi extinsă şi la un număr mai 

mare de tăieturi, de exemplu: 
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Figura 2 

Câte pătrate sunt pe o tablă de şah? 

 
Figura 3 

Dacă se consideră că tabla de şah este formată din pătrăţele cu lungimea de 1 u.m., atunci 

vom număra astfel: 

Latura de  Nr.  de pătrate 

1 u.m. 64 

2 u.m. 49 

3 u.m. 36 

4 u.m. 25 

5u.m. 16 

6 u.m. 9 

7 u.m. 4 

8 u.m. 1 

Total 204  

Tabel 2 

E1.  Probleme cu turnee/echipe 

La un turneu de fotbal participă n echipe care joacă fiecare cu fiecare câte un meci. Câte 

meciuri se joacă în total în cadrul turneului?  
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Pentru elevii de gimnaziu este utilă o abordare intuitivă a problemei, care presupune o 

„vizualizare” a perechilor care se pot forma. Numerotând cele n echipe cu 1,2,3,4,...n se obţin 

perechile: 

(1,2); (1,3); (1,4).....(1,n)  n-1 meciuri 

(2,3); (2,4); (2,5).....(2,n) n-2 meciuri 

............................................................ 

............................................................ 

(n-2, n-1); (n-2,n)   2 meciuri 

(n-1,n)    1 meci  

În total vor fi: 
( 1)

1 2 3 .... 1
2

n n
n


      meciuri. 

Comentarii metodologice: 

a) Pentru familiarizarea elevilor cu acest tip de problemă se pot propune iniţial exerciţii mai 

simple, de tipul: „La o petrecere se întâlnesc7 băieţi. Fiecare dintre ei dă mâna o singură dată cu 

ceilalţi băieţi. Câte strângeri de mână au loc?”. 

 

O soluţie intuitivă, cu suport grafic, ar arăta astfel: 

Cei şapte băieţi sunt marcaţi prin şapte simboluri:  

Primul dă mâna cu ceilalţi 6 şi părăseşte grupul (temporar), deci 6 strângeri de mână.Rămân 6 

băieţi: 

Primul dintre cei rămaşi le strânge mâna celorlalţi 5 şi se retrage, deci 5 strângeri  

de mână.Rămân 5 băieţi: 

Primul dintre cei rămaşi le strânge mâna celorlalţi 4 şi se retrage, deci 4 strângeri  

de mână.Rămân 4 băieţi: 

Primul dintre cei rămaşi le strânge mâna celorlalţi 3 şi se retrage, deci 3 strângeri  

de mână.Rămân 3 băieţi: 

Primul dintre cei rămaşi le strânge mâna celorlalţi 2 şi se retrage, deci 2 strângeri  

de mână.Rămân 2 băieţi: 

Cei doi îşi strâng mâna şi numărătoarea se încheie cu încă o strângere de mână. 

În total: 6+5+4+3+2+1=21 strângeri de mână. 

Problema se poate generaliza la 2n participanţi la un turneu de şah care joacă fiecare cu fiecare 

câte o singură partidă.  

 

b) O problemă similară este cea a numărării diagonalelor unui poligon convex cu n laturi 

(n  4), care se reduce la a număra perechile de vârfuri din care apoi se va scădea numărul laturilor 

(n). În acest caz se poate cere elevilor să abordeze mai întâi câteva cazuri particulare de poligoane 

(pentagonul, hexagonul) în care să lucreze intuitiv, prin numărare directă pe desen, apoi să 

descopere formula generală de calcul a numărului diagonalelor unui poligon convex cu n laturi.  
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● Numărarea cu ajutorul grafurilor 

Un graf (neorientat) reprezintă o pereche ordonată G(V,E), unde V reprezintă mulţimea 

punctelor din spaţiu – vârfurile grafului şi E este mulţimea de segmente care unesc aceste puncte – 

muchii care nu se intersectează în puncte interioare. 

Dacă V este un vârf, atunci numărul de muchii care trec prin V se numeşte gradul lui V, 

notat d(V). Dacă toate vârfurile unui graf sunt de grad d, atunci graful se numeşte regulat. 

Dacă V conţine n vârfuri şi E conţine toate segmentele, graful se numeşte graf complet cu n 

vârfuri şi se notează cu Kn. Este cunoscută proprietatea: 

Suma gradelor vârfurilor unui graf este egală cu dublul numărului de arce (muchii).  

Exemplu: K5 

 

Figura 4 

 

Dacă 1 2 1 2,| | ,| |V V V V m V n    şi E conţin numai muchii care unesc puncte din V1 cu 

puncte din V2, graful se numeşte bipartit.  

Dacă fiecare punct din V1 şi fiecare punct din V2 sunt unite printr-o muchie, graful se 

numeşte bipartit complet şi se notează Dm,n=D(m,n). 

 

Exemplu: D3,4 

 

Figura 5 

 

 

 

Aplicaţie: 

Clasica problemă de combinatorică „Demonstraţi că în orice grup de 6 persoane există 3 

care se cunosc între ele sau trei care nu se cunosc între ele, dar într-un grup de 5 persoane acest 

lucru nu este sigur.” poate fi prezentată elevilor de gimnaziu sub o formă ludică pentru a le stârni 

interesul. 

La o petrecere este invitat un grup de 6 persoane:Ann, Bryan, Charlie, David, Evelyn şi 

Fred. 

În acest grup, fiecare două persoane sunt fie prietene (cunoştinţe), fie nu se cunosc. Să se 

arate că la această petrecere, în grupul invitat există fie 3 persoane care sunt toate prietene între ele, 

fie trei persoane care nu se cunosc între ele.  

Problema poate fi soluţionată cu ajutorul unui graf colorat în două culori. 

Fie K6 cele 6 vârfuri care reprezintă cele 6 persoane.  
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 cu albastru vor fi marcate muchiile grafului care unesc două vârfuri în care sunt poziţionate 

persoane care sunt prietene; 

 cu roşu vor fi marcate muchiile grafului care unesc două vârfuri în care sunt poziţionate două 

persoane care nu se cunosc. 

Din fiecare vârf A pleacă cel puţin 3 muchii la fel colorate și presupunem AF, AE, AC 

albastre. Dacă o muchie cu extremităţi între F,E,C este albastră, atunci avem un triunghi albastru, în 

caz contrar triunghiul FEC este roşu.  

 

 

Figura 6 

 

 

 

 

Muchiile lui K5 pot fi colorate în două culori astfel încât 

niciun triunghi să nu fie de aceeaşi culoare (de exemplu laturile albastre şi diagonalele roşii).  

 

Figura 7 

 

 

 

 

 

● Numărul Ramsey ; 2m n   

Fie m, n două numere naturale,. Notăm cu R(m;n) cel mai mic număr natural r cu proprietatea că la 

fiecare colorare cu două culori muchiile lui Kr există un subgraf Km  cu muchiile în culoarea 1 sau 

un subgraf  Kn cu muchiile în culoarea 2.  

Numărul R(m;n) se numeşte numărul lui Ramsey (după matematicianul englez Frank P. Ramsey, 

1903-1930). În aplicaţia precedentă avem R (3,3)=6. 

 

● Principiul includerii și excluderii 

Acest principiu este util pentru soluționarea ”elegantă” a unor probleme de numărare în care 

intervin operații cu mulțimi finite și cardinalul acestora.  

Dacă A este o mulțime finită, atunci vom nota cu card A sau A , cardinalul mulțimiiA. 
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La clasa a V-a elevii pot deduce următoarele relații, prin utilizarea reprezentărilor grafice 

(diagramele Venn-Euler) și a unor exemple sugestive de operații cu mulțimi finite: 

\ \ ( )

\ )

( \ )

A B A A B

A B A A B

A B A B B

 

  

  

(*) 

 

 

 

 

 

 

Ultima egalitate justifică modalitatea practică de a efectua reuniunea a două mulțimi nevide: mai 

întâi se scriu elementele din prima mulțime, apoi pe cele din cea de-a doua mulțime care nu au fost 

deja scrise din prima mulțime, de fapt, cele din diferența celor două mulțimi.  

Pentru două mulțimi finite disjuncte A și B avem următoarea relație:  

 

A B A B    

Dacă mulțimile nu sunt disjuncte, atunci are loc următoarea relație: 

A B A B A B      (Principiul includerii și excluderii pentru două mulțimi) 

Demonstrație: 

( \ ) \

Dar \ \ ( )

A B A B B A B B

A B A A B A A B

    

    
 Înlocuim și obținem relația de demonstrat.  

Demonstrația anterioară poate fi realizată împreună cu elevii, imediat după ce s-au stabilit relațiile 

(*), pentru că se bazează exact pe aplicarea acestor relații. 

Principiul includerii și excluderii se poate scrie și pentru trei sau mai multe mulțimi finite. 

 

Pentru o serie de probleme de divizibilitate este util principiul includerii și excluderii pentru trei 

mulțimi: 

A B C A B C A B A C B C A B C               
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Demonstrație: 

În justificarea principiului includerii și excluderii pentru trei mulțimi se va ține cont de următoarele 

relații: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

A B C A C B C

A C B C A B C

     

     
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

A B C A B C A B C A B C

A B A B C A B C A B C A B A C B C

A B C A B A C B C A C B C

A B C A B A C B C A B C

          

                

            

           

 

 

 Principiul includerii-excluderii pentru n mulțimi finite 

Fiind date 2n  mulțimi finite, ( 1, )iA i n  are loc: 

1

1 , 1 , , 11 1

... ( 1)
n nn n n

n

i i i j i j k i

i i j i j ki i
i j i j k

A A A A A A A A

   
  

            

Relația de mai sus se demonstrează prin inducție matematică după n. Etapa de verificare, pentru 

cazurile n=2 și n=3 a fost prezentată mai sus.  

Observație: Formula anterioară rămâne valabilă și atunci când se schimbă   cu   și viceversa.  

1

1 , 1 , , 11 1

... ( 1)
n nn n n

n

i i i j i j k i

i i j i j ki i
i j i j k

A A A A A A A A

   
  

            

Exemplu 

Într-un turneu participă trei echipe de fotbal. Fie aceste echipe A, B și C. Pentru acestturneu s-au 

vândut 35000 de bilete. Dintre cei care au cumpărat bilete, 20000 nu sunt suporterii niciunei echipe, 

ei și-au cumpărat bilete doar pentru a vedea meciul. 15000 sunt fanii echipelor B și C și 13000 
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susțin echipele A sau B (sau pe amândouă), 7000 dintre cei care și-au cumpărat bilete susțin echipa 

B, iar 1000 din spectatori susțin toate cele trei echipe. Să se determine câți suporteri au în comun 

echipele A și C.  

Dacă notăm cu A, B și Cmulțimea suporterilor echipei A, mulțimea suporterilor echipei B și 

respectiv mulțimea suporterilor echipei C, atunci din enunț se deduce că: 

 

35000 20000 15000

15000

13000

7000

1000

A B B

B C

A B

B

A B C

    

 

 



  

 

Aplicând principiul includerii-excluderii pentru două mulțimi se obține: 

13000 7000 6000

15000 7000 8000

A B A B A B A A B A B B

B C C B C B C C B B C B

             

             
 

Prin aplicarea principiului includerii-excluderii pentru trei mulțimi finite se obține: 

15000 6000 7000 8000 1000

7000

A B C A B C A B A C B C A B C

A C

A C

              

      

 

 

Comentarii metodologice: 

a) Elevilor de gimnaziu li se pot propune diferite contexte problemistice prin care să-și 

însușească principiul includerii-excluderii. Este utilă, într-o primă fază a rezolvării (mai ales pentru 

elevii din clasa a V-a), o vizualizare a problemei prin diagramele Venn-Euler.  

Iată un alt exemplu: 

Din 40 de elevi, 14 au preocupări pentru matematică, 16 pentru fizică și 11 pentru chimie. De 

asemenea, 7 elevi au preocupări pentru matematică și fizică, 8 pentru fizică și chimie și 5 elevi au 

preocupări pentru matematică și chimie iar 4 elevi au preferințe pentru toate cele trei obiecte.  

i. Câți elevi nu au preferințe pentru matematică, fizică sau chimie? 

ii. Câți elevi au preferințe față de matematică și fizică, dar nu și față de chimie? 

 

Este deosebit de important ca elevii să facă corect conexiunea dintre operatorii ”și” , ”sau” și 

operațiile cu mulțimi, intersecția și reuniunea. În acest sens se poate insista pe definirea celor două 

operații cu ajutorul acestor operatori.  

 

{ | }

{ | }

A B x x Asi x B

A B x x Asau x B
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b) O serie de probleme de numărare, din capitolul divizibilitate, oferă elevilor de gimnaziu 

contextul potrivit pentru aplicarea principiului includerii-excluderii. De exemplu: 

 

Exemplu 

Fie {1,2,3,....500}S  . Să se determine câte numere naturale din această mulțime sunt divizibile cu 

2 sau cu 3 sau cu 5.  

 

Notăm cu 

2

3

5

{ | 2}

{ | 3}

{ | 5}

B x S x

B x S x

B x S x

 

 

 

 și vrem să determinăm 2 3 5B B B  . Se va aplica principiul 

includerii-excluderii pentru trei mulțimi. 

2

3

5

2 3

2 5

3 5

2 3 5

500
[ ] 250

2

500
[ ] 166

3

500
100

5

500
83

6

500
50

10

500
33

15

500
16

30

B

B

B

B B

B B

B B

B B B

 

 

 
  
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
    

 

 

De aici obținem că: 2 3 5 366B B B   . 

Pentru fixarea metodei se pot propune exerciții similare, de exemplu: 

Să se determine câte numere naturale din mulțimea {1,2,3.....100}M   nu sunt divizibile nici cu 

3, nici cu 5 și nici cu 7.  

 

În mod analog cu problema anterioară, notăm cu 

3 5 7{ | 3}, { | 5}, { | 7}A x M x A x M x A x M x       și obținem: 
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3

5

7

3 5

3 7

5 7

3 5 7

33
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Din principiul incuderii-excluderii pentru trei mulțimi disjuncte, avem că: 

3 5 7 55A A A   

Numerele din mulțimea M care nu sunt multipli nici de 3, nici de 5 și nici de 7 sunt în număr de: 

100-55=45. 

Fie că au de rezolvat probleme ”vizuale” de numărare de figuri geometrice (triunghiuri, 

patrulatere) într-o anumită configurație geometrică, fie că au de numărat divizorii unui număr 

întreg, numărul cifrelor unui număr, numărul termenilor unui șir sau de aflat cardinalul unor 

mulțimi, elevii de gimnaziu se întâlnesc cu suficiente contexte problemistice în care să aplice 

pricincipii de bază ale combinatoricii.  

Pentru a facilita apropierea elevilor de aceste tipuri de probleme trebuie luate în calcul și 

analizate și erorile tipice care apar în rezolvare. Câteva surse de erori ar fi: 

 ”dubla numărare”; 

 utilizarea de notații greșite sau indexarea greșită (când se numără de la 0 la n vs. când se 

numără de la 1 la n); 

 neînțelegerea corectă a enunțului (confuzie între termenii ”și”, ”sau”); 

 traduceri greșite ale cerințelor care determină confuzii în limba română (multe probleme 

de combinatorică sunt traduse din materiale bibliografice din alte țări); 

 interpretarea greșită a datelor (de exemplu, elevul nu distinge mulțimile ordonate de cele 

neordonate). 

Bibliografie 

 1. Engel, Arthur; Probleme de matematică – strategii de rezolvare, seria Biblioteca Olimpiadelor 

de Matematică, Ed.Gil, 2006 

 2. Pop, Vasile; Lupşor, Viorel(coord); Matematica pentru grupele de performanţă, cls. a X-a, 

Ed. Dacia Educaţional, 2003  

 3. Tomescu, Ion ; Probleme de combinatorică şi teoria grafurilor, Ed.  Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1981 

 4.Kortezov, I.,Doichev, S.,Basarab, M.,Voinea, M.,Preda, D. F.,Matematicăpentru pregătirea 

olimpiadelor şcolare şi balcaniadei de juniori, vol. IV, Combinatorica, Ed. Sitech, Craiova, 2012  



368 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

STRATEGII EURISTICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE A MATEMATICII ÎN 

GIMNAZIU ŞI LICEU 

 

prof. Cezar Platec 

Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret 

 

În acest articol voi descrie concis principalele strategii euristice de predare-învăţare pe care 

le consider cele mai adecvate pentru predarea matematicii în gimnaziu şi liceu.  

Îndrumările verbale din condiţiile externe ale învăţării sunt date orientativ; ele pot fi 

îmbogăţite şi valorificate mai mult sau mai puţin  în funcţie de măiestria pedagogică a fiecărui 

dascăl. 

Performanţele, condiţiile interne şi externe ale învăţării au fost exprimate la un nivel de 

generalitate în aşa fel încât aceste strategii pot fi adaptate în predarea-învăţarea tuturor disciplinelor 

matematice. 

1. Strategii de formare a capacităţilor de cunoaştere a conceptelor şi a proprietăţilor acestora 

(C1, C2, C3, C4, C5) 

Strategii de predare-învăţare a conceptelor definite (C1, C2) 

Performanţă: 

Să „demonstreze” un concept (exp.: graficul unei funcţii) exemplificând conceptele 

componente (exp.: produs cartezian, sistem de axe ortogonale, reprezentarea punctelor într-un 

sistem de axe ortogonale) şi relaţia dintre ele. 

Condiţii interne: 

Se reactualizează în mod operaţional toate componentele din definiţia conceptului, inclusiv 

cele care reprezintă relaţia dintre ele. 

exp.: elevii determină produsul cartezian a două mulţimi, reprezintă punctele care au aceste 

coordonate într-un sistem de axe ortogonale etc. 

Condiţii externe: 

Se enunţă definiţia conceptului. Se demonstrează (eventual de către elevi) fiecare din 

conceptele componente şi relaţia dintre ele. 

exp.: elevii trasează graficul unei funcţii liniare definită pe o mulţime finită şi fac diferenţa 

dintre acesta şi punctele care reprezintă produsul cartezian al domeniului şi codomeniului. 

În scopul formării de strategii de aplicare în probleme a noţiunii învăţate, se utilizează 

următorul model de instruire (C2) în care condiţiile interne sunt aceleaşi ca la strategia de mai sus 

(C1). 

Performanţă: 

Să determine în situaţii date, eventual, prin învăţare dirijată, noi elemente (relaţii), utilizând 

conceptele nou învăţate. 

exp.: să rezolve o ecuaţie utilizând graficul unei funcţii 

Sarcini externe: 

Se propun spre rezolvare sarcini didactice (s.d.) înrudite care urmăresc realizarea tipului de 

performanţă enunţat. 

Sarcină didactică: 

Să se rezolve, prin metoda grafică, ecuaţia 2x+4=0. 

Dirijaţi de îndrumări verbale minime (exp. „să reprezentăm grafic funcţia f:RR, 

f(x)=2x+4”, „cât este ordonata unui punct de pe axa absciselor?), e posibil ca elevii să-şi formeze 

strategii pentru rezolvarea sarcinilor didactice propuse. 

Strategie de instruire în cadrul căreia elevul elaborează noi cunoştinţe (proprietăţi, 

concepte) (C3) 



369 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Performanţă: 

Să descopere proprietăţile unui concept, elaborând o nouă regulă (proprietate geometrică) 

ex. 1: proprietăţile liniei mijlocii în trapez; 

ex. 2. proprietatea unghiurilor de la baza unui triunghi isoscel; 

ex. 3: proprietatea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei, exprimată printr-o rela-ţie metrică. 

Condiţii interne: 

Se reactualizează în mod operaţional toate conceptele componenete ale regulii, inclusiv pe 

cele care reprezintă relaţiile între concepte. 

ex. 1: elevii reamintesc noţiunile de trapez; 

ex. 2: elevii reamintesc, exemplificând, definiţia triunghiului isoscel, latură opusă unui 

unghi; 

ex. 3: se reactualizează în mod operaţional cazurile de asemănare ale triunghiurilor 

dreptunghice etc. 

Condiţii externe: 

Se propune elevilor realizarea unui set de operaţii (deprinderi anterior formate) pentru a-i 

ajuta să descopere proprietăţile căutate: 

ex. 1: elevii desenează un trapez ABCD, AB⁄⁄CD; măsoară AB, CD; construiesc mijloacele 

M, N ale segmentelor AD, BC; măsoară MN, compară MN cu )(
2

1
CDAB  , apreciază poziţia lui 

Mn faţă de AB, CD. Aceste operaţii sunt precizate prin condiţiile externe ale învăţării. Elevii sunt 

ajutaţi, eventual, prin îndrumări verbale la formularea regulii. 

ex. 2: elevii primesc câte o fişă cu câte patru triunghiuri isoscele. Elevii măsoară laturile 

indicate şi unghiurile opuse acestora; compară laturile între ele şi unghiurile între ele; descoperă 

relaţia dintre laturile congruente şi unghiurile opuse congruente etc. 

ex. 3: Ce teoreme cunoscute ne ajută să descoperim relaţii metrice? Care teoremă credeţi că 

ne-ar fi utilă aici? Recunoaşteţi, în configuraţia dată, modelul unei teoreme învăţate anterior? Elevii 

depistează triunghiurile asemenea şi deduc relaţia căutată. 

Strategii de instruire care determină elevul să-şi formeze capacităţi de aplicare a 

regulilor (proprietăţi geometrice) în rezolvarea de probleme (C4, C5) 

Strategie (C4) 

Performanţă: 

Să determine în situaţii date noi elemente şi relaţii pe baza proprietăţilor nou învăţate. 

ex.: Fie perechile de numere: (2; 6); (48; 27); (15; 28) (25; 90). Să se elemine perechile de 

numere care nu sunt prime între ele. 

Condiţii interne: 

Se reactualizează în mod operaţional definiţia numerelor prime între ele; criteriile de 

divizibilitate. 

Condiţii externe: 

Prin dirijare, elevii sunt ajutaţi să-şi formeze strategii de aplicare a regulilor în probleme 

simple înrudite. Cum am putea aplica regula în aplicaţii? 

ex.: Elevii verifică dacă numerele dintr-o pereche au un divizor comun diferit de 1 cu 

ajutorul criteriilor de divizibilitate 

Strategie (C5) 

Performanţă: 

Să indice (construiască) situaţii (geometrice) simple în care ar putea fi utilă o regulă 

învăţată. 

ex. Impuneţi elementelor A, B, , a, b condiţii de incidenţă pentru a rezulta (a determina) 

două plane, trei drepte şi un punct. 

Condiţii interne: 
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Se reactualizează condiţiile 

Condiţii interne: 

Se reactualizează definiţiile şi regulile relevante pe baza cărora se pot determina noi 

elemente. 

ex. Să se determine cât mai multe noi elemente în situaţia geometrică dată: , a, A, A, 

B, C, BC, BCa. 

Condiţii externe: 

Se creează condiţii de elaborare (de către elevi) şi rezolvare a unei situaţii analoge cu cea 

indicată de performanţă. 

ex. Impuneţi , , a, b condiţii astfel ca... 

Cum să-l poziţionăm pe  astfel încât să obţinem... 

Elevii caută ideile relevante din structura lor cognitivă, deduc, determină, construiesc (în 

desen), notează etc. 

 

Strategii de dezvoltare a capacităţilor de aplicare a regulilor (proprietăţi geometrice, 

definiţii) în rezolvarea de probleme (a1, a2, a3) 

Strategie (a1) 

Performanţă: 

Să recunoască într-o situaţie dată (configuraţie geometrică) modelul unei reguli (definiţie, 

proprietate etc.) învăţate. 

ex. Realizaţi o construcţie pentru a regăsi modelul teoremei asupra liniei mijlocii în trapez. 

Condiţii interne: 

Se reactualizează în mod operaţional regulile relevante şi condiţiile de aplicare a lor. 

Condiţii externe: 

De care teoremă ne aminteşte configuraţia dată? Dar condiţiile sau datele problemei? Să 

efectuăm o construcţie ! Să punem în evidenţă noi elemente pentru a ne apropia de modelul unei 

teoreme cunoscute ! Ce ne spune figura? 

ex. Prin dirijare, eventual, elevii construiesc DNAB={P} şi apoi în triunghiul ADP 

recunosc linia mijlocie şi proprietăţile acesteia.  

 

Strategia algoritmico-euristică elaborată astfel este foarte utilă în rezolvarea unor probleme 

de geometrie în spaţiu. 

Strategie (a2) 

Performanţă: 

Să rezolve o problemă, elaborând eventual arborii rezolutivi corespunzători 

ex. Problema dată mai jos. 

Condiţii interne: 

Se reactualizează în mod operaţional toate regulile relevante care vor fi necesare pe 

parcursul rezolvării problemei. 

ex. În ce situaţii geometrice xRy, unde x,y sunt drepte, plane, iar R este relaţia de paralelism 

sau perpendicularitate? 
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Cum procedăm pentru a dovedi că ab, a etc? 

Condiţii externe: 

Se poate indica numai începutul arborelui sau se precizează întreg arborele cu răspunsuri 

impuse care urmează a fi selectate etc. 

ex. Elevii analizează fiecare caz şi aleg situaţia cea mai plauzibilă, ce urmează a fi 

verificată: CM(DAB)? a,b(DAB) şi CMa, CMb. 
Ip M(ABC) 

DA(ABC) 

M’=prDBCM 

CM’DB 

 C CMAB 

                                             

O instrucţiune de felul „să analizăm cu atenţie elementele deja existente” fereşte elevii de 

construcţii inutile şi derutante. Elevii analizează posibilităţile CMDA şi CMDB? şi îşi 

construiesc în continuare un arbore de analiză a relaţiei CMDB. 

 

                        CM                                                   CM’DB 

                                  : (CMM’) ? DB(CMM’) 

                        DB                                                    MM’DB 

 

CMDB? 

 

                        DB                                                     MM’(DBC) 

                        CM 

 

Analog, elevii analizează situaţia CMDA? Şi determină =(ABC), astfel ca DA şi 

CM; în final elevii sintetizează rezultatele obţinute etc. 

Această strategie algoritmico-euristică indică de fapt calea analitică de rezolvare a unei 

probleme: Să reformulăm concluzia (C) ! Să ne gândim din ce proprietate p am putea deduce C? Să 
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căutăm din nou din ce anume proprietate q se poate deduce p ş.a.m.d. până se ajunge la o 

proprietate T adevărată. Schematic raţionamentul se redă ca în figura de mai jos. 
                                Q1 .............           R1 ....... 

C         P                                                                               T                  I 

                                Q1 ..............          R1 ........ 

În altă variantă, unii elevi s-au folosit doar de îndrumările verbale pe baza algoritmului de mai sus (strategii 

cognitive) fără a mai scrie arborele rezolutiv. 

Alţi elevi au adoptat, independent, o cale sintetică, bazată pe strategia cognitivă: Ce putem deduce din I? Să 

revenim la definiţii D ! Dacă am dedus o proprietate P, ce putem deduce mai departe din P? A fost utilizată 

întreaga ipoteză? Ce teoreme ne-ar fi utile aici? (T1, T2...). În figura de mai jos este schiţat raţionamentul în 

abordarea sintetică a rezolvării problemei: 

I 

                  P  Q   ...  C, T1, ..., Tn teoreme 

D 

                     T1 ............ Tn 

În sprijinul căutării euristice pe baza arborelui rezolutiv se adaugă şi analiza bazată pe 

dihotonia-trihotonia cazurilor posibile. În unele situaţii soluţia se găseşte analizând toate 

posibilităţile, în altele soluţia se obţine eliminând cazurile care conduc la contradidicţii etc. 

Strategie (a3) 

Performanţă: 

Să efectueze o analiză bazată pe dihotomia-trihotomia cazurilor posibile, într-o problemă 

dată. 

ex. Fie :(a,c), ac={O} şi b//, b,  

Analizaţi intersecţiile posibile dintre  şi ac. 

Condiţii interne: 

Se reactualizează în mod operaţional relaţiile aRb, aR, R, unde R{//, } şi alte reguli 

ce vor fi necesare soluţionării sarcinilor didactice date prin condiţiile externe. 

Condiţii externe: 

Se pun probleme simple, înrudite după strategia de rezolvare (eventual chiar teorema de 

demonstrat) care presupun analiza prin dihotomie-trihotomie. 

ex. (1) a//b şi ba// sau a 

     (2) a// şi a şi =ba//b 

Dirijarea învăţării conţine îndrumări de felul: 

În ce relaţii se pot afla elementele în cauză? 

Elevii reamintesc că la (1): aR: a  a ={O}  a// 

                             la (2): a,b sau a//b sau ab= 

Ce elemente pot fi determinate pe baza celor date? 

Elevii deduc la (1): a//b: (a,b), b=; 

                  la (2): b= b, b etc. 

Elevii elimină prin reducere la absurd cazul a la (1) şi ab la (2) etc. 
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În problema propusă în cadrul performanţei elevii reduc rezolvarea la analizarea situaţiilor 

d ? şi dc ? etc. 

Mai multe strategii de predare-învăţare a geometriei în spaţiu pot fi sintetizate după 

algoritmul de căutare euristică de mai jos; în care fiecare pas se derulează după o strategie descrisă 

anterior sau care va urma. 
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EXPLORAREA MATEMATICII FOLOSIND MAPLE 
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Se construiesc noi 

elemente 
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1. Argument 

Într-o societate bazată pe cunoaştere şi informaţie, educaţia este în continuă transformare, evoluând 

de la un sistem tradiţionalist la un proces marcat de interacţiunea determinată de tehnologiile 

informaţionale. 

Calculatorul este util în procesul instructiv-educativ şi trebuie folosit astfel încât să urmărească 

achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze 

cerinţelor societăţii. Actul învăţării va deveni rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al 

colaborării cu profesorul. 

   Utilizarea calculatorului are numeroase avantaje: 

1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare 

2. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare 

3. Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este utilizat 

4. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele 

5. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii 

6. Simulează fenomene si procese complexe pe care nici un cadru didactic nu le poate pune 

foarte bine în evidenţă 

7. Oferă elevilor modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ale proceselor 

neobservabile sau greu observabile 

8. Reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de 

învăţare 

Din această perspectivă am conceput această lucrare pentru a folosi în predarea unui curs opţional 

care are ca scop dezvoltarea de competenţe de elaborare a unor modele pentru diferite situaţii 

practice, precum şi competenţe de cunoaştere a unor strategii de rezolvare a unor probleme cu 

caracter practic folosind instrumente matematice adecvate. 

Lecţiile din această carte sunt o încercare de a demonstra posibilitatea folosirii unui sistem 

Computer Algebra (CAS ) în instruirea din cadrul orelor de matematică. Urmărind aceste lecţii, 

elevii se familiarizează cu folosirea unui CAS şi capătă experienţă în rezolvarea problemelor de 

matematică şi nu numai a lor, cu ajutorul programului MAPLE. 

MAPLE este un program de calcul simbolic, algebric ce manipulează informaţia într-o manieră 

simbolică sau algebrică. Cu ajutorul lui se pot obţine soluţii analitice exacte la multe probleme 

matematice, incluzând integrale, sisteme de ecuaţii, ecuaţii diferenţiale şi probleme de algebră 

liniară. MAPLE conţine diverse posibilităţi grafice pentru vizualizarea unor complicate informaţii 

matematice, algoritmi numerici pentru estimarea şi rezolvarea problemelor a căror soluţie nu se 

poate determina prin calcul elementar. 
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MAPLE este o unealtă ce ajută la învăţarea, descoperirea şi rezolvarea problemelor matematice, 

oferind elevilor o multitudine de căi de a-şi îmbunătăţi aptitudinile şi cunoştinţele matematice 

printr-o înţelegere sistematică. 

Este clar că actualii şi viitorii elevi trebuie să fie apţi să utilizeze noua tehnologie. 

 

2. Exemple de lecţii 

1. Funcţia de gradul întâi 

În această lecţie ne vom ocupa în principal cu rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor sistemelor de 

ecuaţii şi inecuaţii. Ecuaţiile şi sistemele de ecuaţii se rezolvă cu ajutorul comenzii "solve". 

[>solve( 2⋅ x + 5 = 3 − 4⋅ x ,x); 

                                                           
3

1
  

[>solve({ 2⋅ x + y = 4 , −x + y = 2 },{x,y}); 

                                                   { x = 2, y = 0 } 

În cazul inecuaţiilor şi a sistemelor de inecuaţii se foloseşte aceeaşi comandă. 

[>solve ( 3⋅ x −1 < 0, x ); 

                                          Re alRange 

















3

1
,Open  

Pentru a evita această scriere, în interiorul comenzii “solve”, se va scrie inecuaţia între accolade. 

[>solve 




















x

x

xx
,0

1

)1(
; 

                                             {-1<x,x≤0},{1≤x} 

Pentru a rezolva inecuaţii sau sisteme de inecuaţii folosind metoda grafică folosim următorul 

procedeu: 

[>with(Student[Precalculus]): 

[>plots[inequal]({ x + y ≤1}, x = −10..10, y = −10..10 ); 
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[>plots[inequal]({ x + y ≤1, x > y }, x = −10..10, y = −10..10 ); 

 

2. Matematici economice 

Funcţiile matematice economice fac parte din pachetul finance al programului MAPLE. Apelarea 

acestui pachet se face cu comanda "with (finance)". Comanda pentru aflarea capitalului constituit 

este "futurevalue (suma iniţială, procentul dobânzii, perioada)": 

Exemplul 1. Să se determine capitalul obţinut după 7 ani prin depunerea într-o bancă a sumei de 

3000 u.m. cu o dobândă compusă de 4%. 

[>with(finance): 
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[>futurevalue(3000,0.04,7); 

                                           3947.795337 

Exemplul 2. Într-o bancă se depune o sumă cu o dobândă de 3%. Care este timpul după care 

capitalul este dublul sumei depuse? 

[>futurevalue(S,0.03,n); 

                                          S ⋅1.03
n 

[>solve(% = 2⋅ S, n ); 

                                       23.44977225 

În cazul amortizării unei datorii D contractată cu o dobândă de t%, se efectuează în fiecare an şi la o 

dată fixă depunerea unei sume constante S. Ne propunem să determinăm suma S ce va trebui depusă 

anual la bancă pe o perioadă dată de n ani. Pentru vizualizarea graficului plăţilor folosim comanda 

"amortization (datoria, rata anuală, procentul dobânzii, perioada)". Această comandă va genera 

răspunsul sub forma unei liste ce cuprinde: anul, rata, dobânda, suma cu care se reduce datoria, 

suma rămasă de plată. 

Exemplul 3. Să se calculeze suma S ce se va depune anual într-o bancă pentru amortizarea unei 

datorii de 100000 u.m., rambursabilă în 15 ani dacă dobânda de împrumut este de 6%. 

Datoria de 100000 u.m. ajunge după 15 ani la valoarea: 

[>datoriefinală:=futurevalue(100000,0.06,15); 

                                                  datoriefinală := 239655.8193 

Dacă simultan constituim un capital cu ajutorul a 15 depuneri a unei sume S, obţinem: 

[>capital:=sum(futurevalue(S,0.06,k),k=0..14); 

                                                     capital := 23.27596988⋅ S 

Pentru determinarea sumei S egalăm cele două rezultate: 

[>rata:=solve(datoriefinală=capital,S); 

                                                         rata := 10296.2764 

[>amortization(100000,10296.2764,0.06,15); 

[ [ 0, 0, 0, K 100000, 100000], [1, 10296.2764,6000.00,4296.2764,95703.7236] 

, [2, 10296.2764,5742.223416,4554.052984,91149.67062] 

, [3, 10296.2764,5468.980237,4827.296163,86322.37446] 
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, [4, 10296.2764,5179.342468,5116.933932,81205.44053] 

, [5, 10296.2764,4872.326432,5423.949968,75781.49056] 

, [6, 10296.2764,4546.889434,5749.386966,70032.10359] 

, [7, 10296.2764,4201.926215,6094.350185,63937.75340] 

, [8, 10296.2764,3836.265204,6460.011196,57477.74220] 

, [9, 10296.2764,3448.664532,6847.611868,50630.13033] 

, [ 10,10296.2764,3037.807820,7258.468580,43371.66175] 

, [ 11,10296.2764,2602.299705,7693.976695,35677.68506] 

, [ 12,10296.2764,2140.661104,8155.615296,27522.06976] 

, [ 13,10296.2764,1651.324186,8644.952214,18877.11755] 

, [ 14,10296.2764,1132.627053,9163.649347,97134.68203] 

, [ 15,10296.2763,0582.808092,2971.346820,54444.14589] 

 

3. Studiul funcţiilor folosind derivatele 

După cum bine se ştie derivata de ordinal întâi al unei funcţii oferă informaţii despre punctele de 

extreme şi monotonia funcţiei, în timp ce derivata de ordin doi furnizează informaţii legate de 

punctele de extreme şi forma graficului funcţiei. 

Vom considera un exemplu: 

[>with(Student[Calculus1]); 

[>f:=x->exp(sin(x)); 

                                       fd=x
1
e

sin(x) 

[>f1:=D(f) 

                             f1d=x
1
cos(x)e

sin(x)
 

[>sol:={solve(f1(x)=0),x}; 

[>diff(f(x),x,x); 

                             K sin(x)e
sin(x) 

C cos(x)
2
e

sin(x) 

[>f2:=unapply(%,x); 

                           f2d=x
1
K sin(x)e

sin(x) 
C cos(x)

2
e

sin(x)
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[>sol1:={solve(f2(x)=0,x}; 

sol1:=
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51
arctan,

522

51
arctan,

2

522

2

5

2

1
arctan   

[>infl:=select(type,sol1,realcons):evalf(infl); 

                              {2.475353222, 0.6662394321} 

[>plot(f(x),x=0..2); 

 

[>plot( f 1(x), x = 0..2⋅ ); 

 

[>plot( f 2(x), x = 0..2⋅ ); 
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4. Determinarea ariei unei suprafeţe folosind limitele 

[>with(Student[Calculus1]): with(plots): 

[> f = x  − 
3

2
⋅ x2

 + x; 

                                    f:=x −
3

2
 ⋅ x2

 + x 

 [>Roots(f(x)); 

                                           








2

3
,0  

 [>ApproximateInt (f (x), x = 0.. 
2

3
 , method = midpoint,output = plot); 

 

 

 

 

 

[>Approximate  
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[>ApproximateInt(f(x),x=0..
2

3
,method=midpoint,output=sum,partition=n); 

                                     
n

n

i

n

i
n

i
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0
2

2

2

1

2

32

1

2

3

2

3
 

 

[>Limit(%,n=); 

[>value(%); 

                                                              
8

3
 

[>Int 









2

3
..0),( xxf ; 

                                                       









2

3

0

2

3

2
dxxx  

[>value(%); 

                                                                
8

3
 

 

MAPLE oferă o soluţie completă şi unitară pentru rezolvarea diferitelor probleme matematice. Este 

folosit tot mai des în predarea matematicii la la diverse universităţi din România dar şi din alte ţări. 

Este un program flexibil şi uşor de utilizat. 

MAPLE este un auxiliar al instruirii directe din clasă, care reuşeşte să stimuleze interesul elevilor 

antrenaţi într-o nouă abordare a studiului matematicii în clasă şi a lucrului individual de acasă. 
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ROLUL EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE ÎN FORMAREA UNUI STIL DE 

VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

prof.Carmen Cristina Sima 

Insp.școlar I.S.J.Suceava 

 

Introducerea disciplinei opționale ,,Educația pentru sănătate ,, s-a impus ca urmare a numeroaselor 

probleme cu care se confruntă tinerii din zilele noastre și implicit familia,școala și societatea.Acest 

opțional devine un plus de responsabilitate pentru profesorii de biologie, de efort pentru înțelegere 

și aplicare, pentru  conștientizare și comportare adecvată a elevilor.Întrucât numărul de opționale la 

fiecare clasă este în general redus 1,2 opționale și  părinții prin consultare optează pentru alte 

opționale cum ar fi cele de TIC ,matematică sau limbi străine, considerând că sunt mai importante 

,pot afirma că numărul de opționale de educație pentru sănătate este mai redus.Însă dreptul la 

sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. 

Comform O.M.S. sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine fizică, mentală,și socială 

și nu doar absența bolii sau a infirmității,,. 

Stilul de viață reprezintă ansamblul conduitelor ce sunt desfășurate de personalitatea umană în 

vaderea îndeplinirii scopurilor vieții. 

Curriculum de educație pentru sănătate are o structură modulară ,este conceput în corelație cu 

particularitățile de vârstă ale elevilor, prin raportare la achizițiile din trunchiul comun de la clasele 

respective.Personal consider că pemtru a forma la elevii noștrii un stil de viață sănătos este necesar 

să desfășurăm,acest opțional,cel puțin câte un an,la fiecare ciclu de învățământ. Dacă la clasele I-IV 

accentul trebuie să se pună pe însușirea regulilor de igienă personală, alimentație 

sănătoasă,sănătatea mintală, creștere și dezvoltare și boli cauzate de lipsa respectării regulilor de 

igienă utilizîndu-se metode interactive adaptate vârstei elevilor cum ar fi diverse jocuri, discuții  

conversații și observații diverse ,la clasele V-VIII trebuie să desfășurăm activități care să formeze la 

elevi abilități de viață:luareadeciziilor,comunicareeficientă, autocunoaștere, gândirecritică. 

La acești elevi se impune prezentarea modificărilor prin care trece organism la pubertate, 

compararea stării de sănătate cu cea de boală, efecte ale suprasolicitării fizice sau psihice și ale 

consumului unor factori de risc cum ar fi tutunul, alcoolul și drogurile. Însușirea unor reguli de 

igienă personală, relatii interpersonale sănătoase în special cele dintre băieți și fete , acordarea 

primului ajutor în caz de accidente dar și consecintele abuzurilor și ale violenței. 

Dintre metodele și tehnicile de predare aș aminti  metoda știu/vreau să știu/am învățat, studiul de 

caz, jocul de rol, observația dirijată, simulări,discuții de grup, brainstorming  problematizarea, 

dezbaterea, cubul, mozaicul. Nu trebuie să uităm că primele vicii apar la vîrsta pubertății respectiv 

fumatul și consumul de alcool, iar efectele nu întârzie să apară. Probabil mulți copii ar reuși să fie 

mai rezistenți la presiunea anturajului sau al străziidacă ar fi informați la timp, înainte de a deveni 

dependenți, despre efectele devastatoare ale acestor substanțe în organism și consecințele pe termen 

lung. 

Pornind de la particularităţile  dezvoltării personalităţii copiilor şi tinerilor trebuie puse în evidenţă 

informaţiile privind o bună sănătate şi libertatea de a alege, însoţită de cultivarea discernământului. 

Problematica fumatului la vârsta juvenilă, consecinţele acestuia pe termen mediu şi lung trebuie să 

fie cunoscute elevilor. Trebuie ca tinerii să-şi fixeze idei centrale cum ar fi : 

 Fumatul reprezintă un consum nociv individului şi celor din jurul său ; 

 Fumatul expune individul unor riscuri ce îi pot afecta drastic sănătatea şi viaţa; 

 Fumatul produce forme puternice de dependenţă şi favorizează asocierea cu alti factori nocivi 

cum ar fi alcoolul şi drogurile; 
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 Tinerii care fumează sunt predispuşi să se angajeze în acţiuni violente periculoase pentru cei din 

jur; 

 Fumatul în adolescenţă conduce la o maturitate plină de slăbiciuni. 

Consumul de alcool duce la un comportament foarte mult modificat. 

La adolescenţi este însoţit de acte de violenţă, alcoolul eliminând inhibiţiile , făcând posibile acte 

violenţă la persoane care în mod normal nu sunt agresive. 

Numeroase accidente de circulaţie la tineri sunt legate de consum de alcool. 

De asemenea ,la această vârstă creierul este într-o perioadă de dezvoltare şi acumulări iar 

intoxicaţiile alcoolice pot afecta capacitatea acestuia de învățare și de performanţă. 

Coma alcoolică este de asemeni un risc major care poate duce chiar la deces. 

 Alte informaţii pe care trebuie să le posede orice tânăr : 

 Alcoolul creşte riscul pentru afecţiuni mortale cum, ar fi cancerul; 

 Creşterea şi dezvoltarea fizică şi intelectuală sunt mult perturbate de acest drog; 

 Alcoolul afectează organe de importanţă vitală cum ar fi: ficatul, pancreasul, creierul, stomacul, 

inima și muşchii. 

La un nivel superior trebuie realizată educația pentru sănătate la liceu unde sunt incluse noțiuni de 

bioetică iar accentul se pune pe sănătatea reproducerii și a familiei, consumul și abuzul de substanțe 

toxice.Pe lîngă metodele și tehnicile enumerate anterior aici pot fi utilizate și filmele sau emisiunile 

TV.Pe lîngă consumul unor factori de risc enumerați mai sus, tinerii trebuie preveniți cu privire la 

consumul de droguri. 

Drogurile sunt substanţe chimice care atacă sistemul nervos central întrerupând felul în care 

informaţiile sunt trimise, receptate şi procesate.Toate tipurile de droguri-nicotina, cocaina, 

marijuana etc. – afectează circuitul de recompensare a creierului din sistemul limbic. 

În mod normal ,circuitul de recompensare răspunde la stimului plăcuţi eliberând 

neurotransmiţătorul dopamină.Acest neurotransmiţător creează , din punct de vedere biochimic , 

senzaţia de plăcere . Stimularea artificială creează creierului mari pagube , forţându-l într-un mod 

foarte brutal. 

Dependenţa se instalează foarte uşor , iar crizele cauzate de lipsa de droguri sunt crunte, afectând 

fizicul şi psihicul celui care suferă. 

Dintre efectele fizice observate în cazul consumului de droguri sunt: 

 Accelerarea ritmului inimii , ochii injectaţi, gâtul şi gura uscate, creşterea apetitului; 

 Scăderea memoriei şi alterarea reflexelor, a motivaţiei şi a cunoaşterii; 

 Reducerea acţiunilor de concentrare şi de coordonare a mişcărilor; 

 Cancer. 

 

Prin informaţiile corecte primite de tineri de la educatori aceştia pot fi ajutaţi să-şi dezvolte 

sentimentul propriei valori, al responsabilităţii faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi şi să-şi stabilească 

ţeluri pentru viitorul propriu. 

Factori care îi expun pe tineri riscului de a abuza de droguri : 

 Factori ambientali-copii proveniţi din medii  sociale defavorizate; 

-accesibilitatea factorilor de risc în mediile din care tinerii provin. 

 Factori de risc individual- antecedente în familie; 

-educaţie familială slabă, cu lacune; 

-eşecuri şcolare; 

-ataşament scăzut faţă de şcoală; 

-asocierera cu prieteni care consumă droguri; 

- atitudini favorabile faţă de droguri; 

- consumul timpuriu de alcool şi droguri. 
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Dintre factorii de protecţie aș enumera: 

 Simţul umorului; 

 Un control intern accentuat; 

 O relaţie strânsă cu familia; 

 Exerciții de respingere a consumului factorilor de risc și optarea pentru alte preocupări 

sănătoase; 

 Respectarea unor norme sociale, şcolare ,comunitare şi familiale; 

 Educaţia necesară inducerii unui stil de viaţă sănătos. 

 

Amintesc și caracteristici ale sănătăţii mentale: 

 capacitatea de conştientizare, acceptare şi corectitudine în modul cum se concepe pe sine; 

 stăpânirea mediului şi adecvarea în modul de a face faţă cerinţelor vieţii; 

 integrarea şi unitatea personalităţii; 

 autonomia şi încrederea în sine; 

 perceperea realistă şi sensibilitatea socială; 

 continuitatea dezvoltării personale spre auto-actualizare. 

 

Sănătatea mentală: “O persoană sănătoasă mintal prezintă o structură unitară a personalităţii, în 

care toate componentele complementare funcţionează integrat, nu disruptiv, este conştientă de 

propriile limite şi poate face faţă acestora”. (M. Minulescu, apud, I. B. Iamandescu, 2005, 

Psihologie medicală, Ed. Medicală, p. 29) 

Educaţia se realizează prin intermediul agenţilor educativi care sunt :familia, profesorii,prietenii, 

lectura, strada, televizorul,diversele instituţii şi organizaţii,precum şi societatea prin caracterul ei 

democratic. Aceştia nu au aceeaşi imagine despre fenomenul educaţional şi deci nici aceleaşi 

obiective. 

Cadrul instituţionalizat unde se face instruire şi educaţie sistematică este, şi trebuie să rămână, 

sistemul de învăţământ cu opționalul de educație pentru sănătate și alte proiecte sau programe cu 

teme similare. 
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OBIECTIVITATE ȘI SUBIECTIVITATE ÎN EVALUARE 

 

prof. Lenuța Tomasciuc,  

Colegiul National ,,Petru Rareș”, Suceava 

 

Evaluarea în învățământ este actul didactic complex integrat întregului proces de învățământ 

care asigură evidențierea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, nivelul performanțelor și 

eficiența acestora la un moment dat. 

Evaluarea presupune două momente distincte:  măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare. 

Prin activitatea de evaluare se desemnează deci  acțiunea de măsurare și apreciere a rezultatelor 

scolare (cunoștinte, abilități, dezvoltarea proceselor intelectuale etc.) Măsurarea și aprecierea 

rezultatelor școlare se face prin raportare la competențele, conținuturile, metodele și mijloacele de 

învățare folosite. 

Aprecierea sau evaluarea propriu-zisă constituie un proces de judecată de valoare a 

rezultatelor constatate, prin compararea acestora cu scopurile urmărite. Ea se realizează în raport cu 

anumite criterii pedagogice. 

Profesorul are un rol foarte important în procesul de evaluare al elevilor. Profesorul poate 

face din evaluare un moment mai puţin stresant, care îl ajută pe elev să se cunoască mai bine, să-şi 

autoevalueze performanţele şi să-şi fixeze în mod realist obiectivele. Profesorul trebuie să fie 

asemenea medicului: să aplice un tratament bolnavului dar, dacă observă că semnele de însănătoşire 

se lasă aşteptate, atunci să regândească tratamentul prescris.  

Stabilirea criteriilor de apreciere reprezintă o problemă specifică evaluării şi se pune 

problema trecerii de la prioritatea acordată criteriului subiectiv (profesorul este suveran în 

acordarea notei), la criterii obiective, cât mai detaşate de evaluator. 

Tendințele de subiectivitate ale profesorului se manifestă în mai multe forme : 

 aprecierea elevilor în funcție de nivelul clasei; din aceasta cauză apare eroarea de generozitate, 

profesorul fiind mai indulgent pentru a afișa rezultate mai bune, mascând astfel eșecul școlar al unor 

elevi; 

 supraaprecierea unor elevi datorita împuținării generatiei foarte bune sau pentru a servi pe 

cineva; 

 starea afectivă variabilă a profesorului: este nerăbdător, obosit sau stresat de anumite stari 

conflictuale, este generos, egocentric, nu se implică afectiv, este exagerat de exigent, afectiv sau 

indiferent. 

În aprecierea și notarea elevilor există o serie de distorsiuni datorită unor efecte 

perturbatoare sau factorilor de personalitate care țin atât de profesor cât și de elev. Situatiile cel mai 

frecvent întâlnite sunt: 

 Efectul „Halo”. Aprecierea unui elev, la o anumită materie se face potrivit situației obtințte la 

alte materii. Elevii cei mai expuși sunt, în general, elevii fruntași sau cei slabi.  

 Stilul personal al evaluatorului. Fiecare profesor are propria sa grila de apreciere, fie bazată pe 

reproducere, fie pe originalitate. Alții notează mai generos, alșii mai exigent, alții prefera notele de 

mijloc. Unii profesori folosesc nota ca stimulare, sau pentru constâangerea elevului în a depune 

anumite eforturi. Unii apreciază mai mult originalitatea solutiilor.  

 Efectul tendintei centrale. Apare mai ales în cazul profesorilor începatori care din dorinta de a 

nu gresi sau subaprecia elevii acordă note în jurul valorilor medii. 

 Efectul de similaritate. Apare atunci când profesorul se ia drept reper pe el însusi. De exemplu, 

profesorii care au experienta de fosti „premianti” sau au copii cu rezultate excelente, vor avea 

tendinta de a fi mai severi si invers. 
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 Efectul de contrast. Apare atunci când un elev primeste o nota mai buna sau mai slaba datorita 

comparatiei cu rezultatul anterior.  

 Lipsa notarii ritmice –cauza programa incarcata, profesorul este preocupat de predare 

 Simpla conștientizare a acestor efecte și dorinta de creștere a obiectivitătii notării sunt în masura 

să diminueze efectele perturbatoare asupra notarii, să crească încrederea elevilor în obiectivitatea și 

buna credință a evaluatorului, să creasca prestigiul profesorului și instituției școlare. 

Obiectivitatea trebuie privită ca factor reglator al procesului de evaluare însă o evaluare pur 

obiectivă, indiferentă și neutră este mai puțin relevantă decât o evaluare care angajează explicit 

subiectivitatea, valorile și viziunea personală ale celui care evaluează. 

Să nu uităm faptul că evaluarea se află în strânsă legătură cu predarea. Evaluarea poate arăta 

dacă am predat bine, dar nu ne garantează că am evaluat corespunzător 

Concluzia ar fi că trebuie regândit întregul proces evaluativ pentru a se putea obţine o 

evaluare cât mai obiectivă. Evaluarea obiectivă rămâne un ideal al oricărui dascăl! Ar trebui însă 

realizată o optimizare între obiectivitate şi subiectivitate (a profesorului, dar şi a alevului) Totuşi, 

trebuie să recunoaştem faptul că, oricât de competent şi de corect ar fi un evaluator, există 

posibilitatea ca el să greşească, deoarece el nu corectează numai cu mintea, ci cu toată fiinţa sa. 
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UTILIZAREA MIJLOACELOR MULTIMEDIA ÎN PROIECTAREA 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ȘI A LECȚIILOR DE CHIMIE LA 

GIMNAZIU 

 

Prof. GabrielaUngureanu,  

Școala Gimnazială Calafindești 

 

Mijloacele multimedia  sunt intens utilizate de către noi toți. Chiar și cel mai mic școlar 

utilizează un telefon, o tabletă pentru a se juca sau a le arăta prietenilor fotografiile cu animalul 

preferat sau cele din ultima excursie.  

Ușurința cu care elevii accesează diferite site-uri pentru a găsi răspunsuri la diferite întrebări 

sau teme pentru acasă, preferința utilizării acestor mijloace în detrimentul materialului tipărit (cărți, 

manuale, culegeri de texte, etc) și faptul că majoritatea elevilor așează obiectul de studiu numit 

chimie pe unul din ultimele locuri în ordinea preferințelor, a făcut să utilizăm tocmai această 

abilitate pentru a-i atrage în studiul chimiei. 

Proiectarea unităților de învățare a implicat utilizarea mijloacelor TIC, OER și Web 2.0. 

Alcătuirea proiectelor de lecție ține cont folosirea mijloacelor informatice din școală (TIC), de  

utilizarea resurselor OER (resurse electronice digitale) cu materiale didactice variate și-a resurselor 

de pe diverse platforme, site-uri educaționale (Web 2.0). 

A nu se înțelege că prin această abordare a proiectării didactice și a desfășurării lecțiilor de 

chimie, conform modelelor prezentate în continuare în lucrare, este lăsat deoparte manualul și 

caietele speciale, culegerile și sursele de informare tipărite. Este o modalitate de prezentare a 

conținutului informațional cuprins în acestea cu ajutorul mijloacelor moderne.  

Menirea acestui demers este de a facilita cunoașterea, de a deschide orizontul informațional 

al elevilor, de a face corelații și de ce nu, de a transpune interdisciplinar cunoștințele dobândite  în 

orele de informatică sau TIC în studiul matematicii și a științelor, în acest caz, al chimiei. 

Lecțiile care folosesc aceste mijloace sunt antrenante, plăcute elevilor deoarece aceștia 

învață folosind mijloacele cele mai utilizate și mai accesate de ei în această perioadă: calculatorul și 

internetul. Remarcabil este faptul că și acei elevi care nu dispun de calculator și internet (foarte 

puțini la număr) au găsit ei înșiși modalitatea de-a răspunde cerințelor lecției sau temei pentru 

acasă: au accesat calculatoarele bibliotecii comunale, care dispune de biblionet, cele ale cabinetului 

de informatică sau au preferat munca în echipă, un aspect remarcabil, care a dus la rezultate bune și 

foarte bune pentru toți elevii. 

În cele ce urmează este prezentat proiectul unității de învățare ”Nemetale”, studiat la clasa a 

VIII a, în cadrul căruia s-a realizat o adaptare a competențelor propuse de programa în vigoare de 

studiu a chimiei la cerințele impuse de corelarea noțiunilor de chimie cu cele de informatică și TIC. 

De asemenea este propus un set de 4 obiective de evaluare ce vor fi urmărite pe tot parcursul unității 

de învățare. 

Exemplu de aplicare a acestui tip de lecție în cadrul orelor de chimie este ales proiectul de 

lecție pentru tema: ” Oxigenul – stare naturală, obţinere, proprietăţi fizice”, tipul lecției fiind de 

predare-învățare-evaluare, folosind mijloace moderne de tipul TIC, OER şi Web 2.0. 

Acest tip de ore se desfășoară în laboratorul de informatică pentru ca toți elevii să dispună 

de mijlocul necesar accesării conținuturilor de studiu (calculator), iar atunci când presupune și 

aplicații experimentale frontale sau individuale se folosește laboratorul de chimie dotat cu calculator 

și videoproiector pentru accesarea părților de lecție ce presupun utilizarea mijloacelor multimedia: 

site-uri, pagini web, lecții AeL, etc. 

Prin utilizarea acestor lecții s-a observat o apropiere a elevilor de studiul chimiei, o 

deschidere și o disponibilitate mai mare pentru îndeplinirea sarcinilor de studiu.



388 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

NEMETALE 

Aria curriculară: Matematică si ştiinţe 

Disciplina: Chimie 

Clasa: a VIII-a 

Nr. ore:  9 ore 

 

Obiective de evaluare: 

 

 redactează diferite texte și tabele utilizând aplicaţii specifice 

 utilizează corect si adecvat limbajul științific pentru definirea unor noțiuni și pentru exprimarea unor idei științifice 

 identifică informaţiile esenţiale dintr-un mesaj scris accesat utilizând aplicaţii de navigare web 

 prezintă oral un produs realizat în grup folosind aplicaţiile T.I.C. utilizate 

 

Competenţe specifice: 

 

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi . 

2.  

1.1 explicarea observaţiilor făcute cu ajutorul materialelor multimedia în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor 

chimice; 

1.2 deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice folosind aplicaţiile Ael. 

 

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice. 

   

 2.1 analizarea, interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă; 

 2.2 formularea de concluzii şi de generalităţi în scopul demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice; 

 2.3 formularea de concluzii şi de generalităţi pentru punerea în evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor  

simple,  utilizând resurse T.I.C.  

 2.4 utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe; 

 2.5 formularea de concluzii şi de generalităţi pentru punerea în evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor  

compuse; 
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3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive. 

 

 3.1 demonstrarea legii conservării masei prin rezolvarea problemelor cantitative; 

 3.2 rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în studierea reacţiilor chimice; 

 3.3 aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme; 

 

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi 

în raportarea rezultatelor. 

 

 4.1 comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică; 

 4.2 prezentarea rezultatului unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică, în format electronic.; 

 4.3 utilizarea surselor bibliografice referitoare la istoricul descoperirii unor elemente, folosind mijloace multimedia, Ppt  

 4.4 comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul Internetului; 

 

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. 

 

 5.1 aprecierea avantajelor şi dezavantajelor utilizării unor substanţe chimice prin utilizarea surselor Web; 

 5.2 identificarea unor agenţi poluanţi ai apei, solului, aerului şi a căilor de prevenire a poluării; 

 

Nr. 

crt 

CONŢINUTUL COMPE-

TENŢE 

SPECIFICE 

OBIECTIVE 

OPERATIONALE 

ACTIVITĂŢI  

DE   

ÎNVĂŢARE 

 

TIMP 

             

RESURSE 

RESURSE  T.I.C 

UTILIZATE 

OER şi Web 2.0 

EVALUARE 

 

1. 

- Nemetale: 

poziţia 

nemetalelor în 

S.P, caracter 

electronegativ 

 - să definească 

electronegativitatea 

- să modeleze 

formarea ionilor 

negativi 

- Evidenţierea 

caracterului 

electronega 

tiv 

- Reprezenta 

rea procesului 

de ionizare 

 

1 h 

  Activitate 

frontală pe 

baza S.P. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pe

riodic_table  

 

DVD- „100 Cele mai minunate 

descoperiri din chimie” 

Proba orală 

http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
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 2. 

 

 

OXIGENUL 
 

METODE DE  

    OBŢINERE 

PROPRIETĂŢI  

        FIZICE 

 

 

2.3 

3.3 

4.2 

4.3 

 

 

- să caracterizeze 

O2 

 

- să modeleze 

reacţiile chimice de 

obţinere a 

oxigenului 

 

- să def. 

Catalizatorii 

 

-să cunoască  

proprietăţile fizice 

ale oxigenului 

 

 

- Se analizează 

structura 

atomului de 

oxigen şi 

poziţia sa în 

S.P 

 

- Se fac 

ipoteze la 

modul de 

obţinere a 

oxigenului 

 

- Se selectează 

sol. teoretico-

ipotetice 

propuse de 

elevi şi se 

verifică 

experim. 

 

- Se definesc 

catalizatorii 

  

 

1h 

 

 

Activitate 

frontală în 

care pe baza 

S.P. se 

realizează 

cartea de 

vizită a 

oxigenului. 

 

  Activitate 

de grup în 

care se 

obţine 

experimen 

tal oxigenul. 

 

  Activitate 

individuală 

în care se 

completează 

fişele de 

observaţie. 

http://www.chemicool.com/ele

ments/oxygen.html/ 

 
http://www.didactic.ro/material

e-didactice/ oxigenul-6 

Lectie AeL – Oxigenul 

 
 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

prin aplicaţii 

AeL 

 

 

 

Verificarea 

fişelor de 

lucru 

http://www.chemicool.com/elements/oxygen.html
http://www.chemicool.com/elements/oxygen.html
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/%20oxigenul-6
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/%20oxigenul-6
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3. 

 

 

PROPRIETĂŢI 

CHIMICE ALE 

O2 

 

 

1.1 

2.1 

2.3 

2.4 

4.2 

 

 

- să conducă 

operaţii 

experimentale de 

lab. pentru a studia 

propriet. chimice 

ale oxigenului 

 

- să modeleze 

ecuaţiile reacţiilor 

chimice la care 

participă oxigenul 

 

 

- se modelează 

ec.reacţiilor 

chimice 

 

- Investigarea 

proprietăţilor 

chimice 

 

- Întocmirea 

unei fişe de 

lucru  

 

- Formulări de 

ipoteze 

referitoare la 

capacitatea de 

a reacţiona 

 

- Identificarea 

ustensilelor şi 

a subs. 

necesare 

investigaţiei  

 

- Coordonarea 

investigaţiei 

folosind fişa de 

lucru 

- Extragerea 

unor informaţii 

 

1h 

 

Activitate 

pe grupe în 

care elevii 

experimente

ază reacţiile 

la care 

participă 

oxigenul. 

  

 

 

 

   Activitate 

frontală în 

care se 

sistematizea

ză şi se 

modelează  

principalele 

reacţii 

chimice al 

care 

participă 

oxigenul. 

 

 

http://escoala.edu.ro/labs/index

.php#chimie 

 

 
 

 

http://www.1000sciencefairpro

jects.com/Chemistry/Chemistr

y-Projects.php 

 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ox

igen#Propriet.C4.83.C8.9Bi_ch

imice 

 

www.prezi.com 

 

Completarea 

de tabele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

folosind 

exerciţii din 

aplicaţii AeL 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

Verificarea 

fişei de lucru 

 

http://escoala.edu.ro/labs/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen#Propriet.C4.83.C8.9Bi_chimice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen#Propriet.C4.83.C8.9Bi_chimice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen#Propriet.C4.83.C8.9Bi_chimice
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semnificative 

din seturile de 

date obţ. la 

investigarea 

proprietăţilor 

chimice 

- Organizarea 

datelor in 

tabele şi fişe 

de observaţie 

de tip Excel 

 

 

 

4. 

 

 

UTILIZĂRI 

PRACTICE 

ALE O2 

 

1.2 

2.3 

3.3 

5.1 

 

 

- să rezolve 

exerciţii şi 

probleme 

 

- Aplicarea 

cunoştinţelor 

referitoare la 

oxigen în 

probleme de 

calcul 

stoechio- 

metric 

 

- Se subliniază 

necesitatea şi 

importanţa 

oxigenului 

pentru: 

tehnică, 

industrie, 

medicină şi 

viaţă   

 

1h 

 

Activitate 

pe grupe în 

care se 

rezolvă 

exerciţii şi 

probleme. 

   

  

  Activitate 

pe grupe 

(ateliere de 

lucru) în 

care se 

studiază 

importanţa 

oxigenului. 

 

Lecţii Ael – rezolvare de teste 

interactive 

 

 
http://www.kids-

scienceexperiments. 

com/index.html 

 

http://science.howstuffworks.c

om 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

http://www.kids-scienceexperiments/
http://www.kids-scienceexperiments/
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http://www.ted.com/translate/ 

languages/ro?page=2 

 

 

5. 

 

APLICAŢII DE 

   CALCUL 

 

2.3 

3.3 

5.1 

 

- să aplice  

algoritmii de 

rezolvare a 

exerciţiilor şi 

problemelor 

cantitative 

 

- Exerciţii de 

utilizare a 

limbajului 

ştiinţific    

- Rezolvarea 

problemelor de 

calcul 

stoechiometric 

- Rezolvarea 

unor probleme 

cu conţinut  

practic 

aplicativ 

 

1h 

 

 Activitate 

pe grupe de 

nivel diferit 

în care se 

rezolvă fişe 

cu exerciţii 

problemati 

zate şi 

probleme cu 

calcul 

stoechiome 

tric 

 

Utilizarea testelor din 

aplicaţiile Ael 

 

 

Proba orală 

 

 

Verificarea 

fişei de lucru 

 

 

Alcătuirea 

unor fise de 

portofoliu 

 

 

 

 

6. 

 

CARBONUL 

 

METODE  DE 

OBŢINERE 

PROPRIETĂŢI 

FIZICE 

 

 

2.3 

 

3.3 

4.2 

4.3 

 

- să caracterizeze C 

- să modeleze  

obţinerea C  

- să cunoască 

proprietăţile fizice 

ale C şi stările 

alotropice 

 

Descoperirea 

proprietăţilor 

fizice ale 

grafitului şi 

diamantului 

 

 

1h 

 

Activitate 

frontală în 

care pe baza 

S.P. se 

realizează 

cartea de 

vizită a 

carbonului 

 

 

http://www.chemicool.com/ele

ments/carbon.html  

 

Observarea 

sistematică 

Interpretarea 

datelor 

 

Activitate 

AeL 

 

 

http://www.ted.com/translate/
http://www.chemicool.com/elements/carbon.html
http://www.chemicool.com/elements/carbon.html
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  Activitate 

de grup în 

care se 

obţine 

experimenta

l carbonul. 

  Activitate 

individuală 

în care se 

completează 

fişele de 

observaţie 

 
http://www.didactic.ro/material

e-didactice/carbonul-6 

 

 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ca

rbon 

Lectie AeL – Carbonul 

http://escoala.edu.ro/labs/index

.php#chimie 

Tabele de 

date 

 

7. 

CARBONUL 

 

PROPRIETĂŢI 

CHIMICE 

1.1 

2.1 

2.3 

2.4 

- să conducă 

operaţii 

experimentale de 

lab. pentru a studia 

- se modelează 

ec.reacţiilor 

chimice 

 

1h   Activitate 

pe grupe în 

care elevii 

experimente

http://www.kids-

scienceexperiments. 

com/index.html 

Momente lecţei AeL – 

Observare 

sistematică 

 

 

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/carbonul-6
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/carbonul-6
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carbon
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4.2 propriet. chimice 

ale carbonului: 

 

- reacţia cu 

nemetale: H2 şi O2 

 

- Reacţia cu subst. 

compuse: H2O; 

CuO; Fe2O3. 

 

- Investigarea 

proprietăţilor 

chimice 

 

- Întocmirea 

unei fişe de 

lucru 

ază reacţiile 

la care 

participă 

carbonul  

 

Carbonul 

 

Activitate 

AeL 

 

Interpretarea 

fişelor de 

lucru 

 

8. 

 

CARBONUL 

 

UTILIZĂRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLVARE 

 

 

5.1 

3.3 

1.2 

4.4 

- să modeleze 

ecuaţiile reacţiilor 

chimice la care 

participă carbonul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să rezolve 

exerciţii şi 

- Formulări de 

ipoteze 

referitoare la 

capacitatea de 

a reacţiona 

- Extragerea 

unor informaţii 

semnificative 

din seturile de 

date obţ. la 

investigarea 

proprietăţilor 

chimice 

- Organizarea 

datelor in 

tabele şi fişe 

de observaţie 

de tip Excel 

- Aplicarea 

cunoştinţelor 

 

 

1h 

 

Activitate 

frontală în 

care se 

sistematizea

ză şi se 

modelează  

principalele 

reacţii 

chimice la 

care 

participă 

carbonul. 

  

 

 

  Activitate 

pe grupe în 

care se 

rezolvă 

 

 

Moment lecţie AeL 

 

 

Lecţii Ael – rezolvare de teste 

interactive 

 

 
http://www.kids 

-scienceexperiments. 

com/index.html 

http://science.howstuffworks.c

 

 

Chestionarea 

orală 
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DE 

PROBLEME 

probleme referitoare la 

carbon în 

probleme de 

calcul 

stoechio- 

metric 

- Se subliniază 

necesitatea şi 

importanţa 

carbonului 

pentru: 

tehnică, 

industrie, 

medicină şi 

viaţă   

exerciţii şi 

probleme. 

   

  

  Activitate 

pe grupe 

(ateliere de 

lucru) în 

care se 

studiază 

importanţa 

carbonului. 

om 

http://www.ted.com/translate/la

nguages/ro?page=2 

 
 

 

 

Observarea 

sistematică 

Activitate 

AeL 

 

Sarcina 

didactică în 

clasă 

 

 

Evaluarea 

fişelor 

individuale şi 

de grup 

 

9. 
NEMETALE 

 

EVALUARE 

2.3 

3.3 

5.1 

 Evaluarea 

proprietăţilor 

si utilizărilor 

oxigenului şi 

carbonului 

1h Prezentarea 

rezultatelor 

muncii 

proprii 

Test on-line 

http://www.calificativ.ro/trivia-

quizzes/quiz-Chimie-32.html 

https://docs.google.com/presen

tation/d/1Mc6u8hdYOFzap-

lq1pm7EPLHFnZGq3vzas_rtz

CDOu0/edit#slide=id.g39d79b

0e_0_83 

 
http://www.ecursuri.ro/teste-

online/chimie 

Verificarea 

portofoliilor 

individuale 

Testare 

folosind teste 

on-line 

http://www.ted.com/translate/languages/ro?page=2
http://www.ted.com/translate/languages/ro?page=2
https://docs.google.com/presentation/d/1Mc6u8hdYOFzap-lq1pm7EPLHFnZGq3vzas_rtzCDOu0/edit#slide=id.g39d79b0e_0_83
https://docs.google.com/presentation/d/1Mc6u8hdYOFzap-lq1pm7EPLHFnZGq3vzas_rtzCDOu0/edit#slide=id.g39d79b0e_0_83
https://docs.google.com/presentation/d/1Mc6u8hdYOFzap-lq1pm7EPLHFnZGq3vzas_rtzCDOu0/edit#slide=id.g39d79b0e_0_83
https://docs.google.com/presentation/d/1Mc6u8hdYOFzap-lq1pm7EPLHFnZGq3vzas_rtzCDOu0/edit#slide=id.g39d79b0e_0_83
https://docs.google.com/presentation/d/1Mc6u8hdYOFzap-lq1pm7EPLHFnZGq3vzas_rtzCDOu0/edit#slide=id.g39d79b0e_0_83
http://www.ecursuri.ro/teste-online/chimie
http://www.ecursuri.ro/teste-online/chimie


397 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

PROIECT  DIDACTIC 

 

DISCIPLINA : Chimie 

CLASA:  a VIII a 

TEMA : Oxigenul – stare naturală, obţinere, proprietăţi fizice 

TIPUL LECŢIEI : predare – învăţare – evaluare ( folosind mijloace TIC, OER şi Web 2.0) 

 

COMPETENŢE GENERALE : 

  

 C1 - Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi 

 C2 - Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice 

C3 - Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei 

persoane şi asupra mediului. 

  

COMPETENŢE SPECIFICE : 

C1.1 – Explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor, 

proceselor. 

C2. 1 – Formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în evidenţă a proprietăţilor 

fizice şi chimice a oxigenului. 

C2.2 – Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator, a 

tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe. 

 C2.3 – Prezentarea rezultatelor unor demersuri, folosind terminologia specifică. 

C3.1- Punerea în evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice a substanţelor simple. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

 O1 - Cunoaşterea simbolului şi poziţiei în SP a oxigenului şi a noţiunilor ce   

decurg din aceasta utilizând TIC. 

O2 - Recunoaşterea proprietăţilor fizice ale oxigenului pe baza experimentelor  

 on-line şi a laboratorului virtual AeL 

O3 - Descoperireametodelor de obţinere a oxigenului cu ajutorul filmului didactic şi a 

experimentelor virtuale. 

O4 - Aplicarea cunoştinţelor în rezolvarea de exerciţii şi teste on-line sau teste interactive din 

lecţii AeL. 

O5 - Corelarea noţiunilor învăţate cu situaţii practice din viaţa de zi cu zi. 

 

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE FOLOSITE : 

 

- Conversaţia; explicaţia; observaţia,exerciţiul; problematizarea; experimentul virtual;  

descoperirea dirijată cu ajutorul mijloacelor TIC 

 

MIJLOACE ŞI MATERIALE DIDACTICE : 

 

- Calculatoare, video proiector, DVD, internet, platforme OER, WEB 2.0, portofoliile 

elevilor 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI : 

 

1. Moment organizatoric : 

 

 Verificarea prezenţei şi ţinutei elevilor. 
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 Stabilirea liniştii şi atmosferei necesare activităţii didactice. 

 

2. Desfăşurarea propriu-zisă a lecţiei :  

 Se anunţă titlul lecţiei noi: „Oxigenul”- stare naturală, obţinere, proprietăţi fizice. 

 Se reactualizează cunoştinţele din cl. a VII a despre oxigen. 

 Elevii sunt invitaţi să deschidă calculatoarele, şi să urmărească pe 

http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table sau pe 

http://escoala.edu.ro/labs/index.php#chimie datele referitoare la oxigen şi să 

realizeze cartea de vizită a acestuia. 

 Se proiectează  secvenţele referitoare la descoperirea Oxigenului, de pe Dvd-ul „100 

cele mai minunate descoperiri din chimie” 

 Se descoperă cu ajutorul http://www.chemicool.com/elements/oxygen.html/- modul 

de obţinere a oxigenului prin electroliza apei  

 Prin utilizarea  http://www.didactic.ro/materiale-didactice/ oxigenul-6 se 

completează fişa de observaţii cu date despre proprietăţile fizice ale acestuia. 

 Se deschide aplicaţia AeLşi se completează cu informaţii suplimentare fişa. 

3. Evaluarea: 

 Se rezolvă teste on-line: http://www.calificativ.ro/trivia-quizzes/quiz-Chimie-32.html 

 şi teste interactive AeL, pe care elevii le salvează şi apoi le trimit pe adresa proprie 

de email, pentru a le lista şi introduce la portofoliile individuale. 

 Elevii cei mai activi vor fi notaţi, urmând a le fi apreciate cu notă şi portofoliile la 

final de semestru. 

4. Tema pentru acasă: 

 Realizarea de referate, eseuri, folosind adresele: 

 http://science.howstuffworks.com – „ Este dăunător să se respire 100%  oxigen?” şi „ 

De ce nu putem respira sub apă, dacă apa conţine oxigen?” 

 http://www.1000sciencefairprojects.com/Chemistry/Chemistry-Projects.php: 

„Electroliza - se poate separa mai mult hidrogen din apa sărată ?” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
http://escoala.edu.ro/labs/index.php#chimie
http://www.chemicool.com/elements/oxygen.html/
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/%20oxigenul-6
http://science.howstuffworks.com/
http://www.1000sciencefairprojects.com/Chemistry/Chemistry-Projects.php


399 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

DEMERSURI DIDACTICE MODERNE 

OM ŞI SOCIETATE. EDUCAŢIE PLASTICĂ, EDUCAŢIE 

MUZICALĂ ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ 
 

CREŞTEREA FORŢEI MUSCULARECU AJUTORUL APARATELOR 

 

prof. Sebastian Andronic,  

Colegiul Național ”Ciprian Porumbescu” Suceava 

 

Forţa  reprezintă  calitatea cea mai frecvent solicitată  în activitatea motrică şi poate fi 

folosită şi definită drept capacitatea organismului de a învinge o  rezistenţă prin efortul muscular 

sau posibilitatea motrică de a ridica, de a transporta, de a împinge, de a trage  unele  greutăţi pe baza 

contracţiei musculare. Forţa se  apreciează în kilograme şi se masoară cu ajutorul dinamometrului 

sau a greutăţilor marcate. Valoarea forţei depinde de energia eliberată în unitatea de timp şi se 

situează în medie la o putere mecanică de 12 cal/ora sau 1,5 m/s. 

Creşterea forţei se realizează prin modificări  produse în structura muşchiului, cât şi în 

activitatea  centrilor nervoşi care le coordonează activitatea. 

În activitatea practică întâlnim forţa sub două forme principale de manifestare: 

 forţa generală (care se refera la forţa întregului sistem muscular) 

 forţa specifică ( ce se referă la forţa anumitor grupe musculare solicitate de specificul meseriei 

sau diferitelor ramuri sportive). 

Cele două forme ale fortei trebuie dezvoltate cu precădere în cadrul lecţiilor de educaţie 

fizică dar cu mare atenţie. Nu se recomandă dezvoltarea materială a grupelor  musculare, deoarece 

poate provoca unele tulburări în dezvoltarea  coloanei vertebrale, în creştere, în reducerea 

mobilităţii şi chiar a unor tulburări cardiace. 

 Forţa şi viteza se găsesc în raport invers  proporţional. Pentru ca forţa să aibă o influenţă 

favorabilă, ritmul de execuţie trebuie să fie mediu sau mic. Între  repetări să se acorde pauze, 

completate de exerciţii de respiraţie  şi relaxare. 

Se recomandă pentru dezvoltarea forţei generale, exerciţii special efectuate cu alte materiale 

decât cele specifice, care trebuie să corespundă în mare cu structura şi mai ales cu durata de 

desfăşurare  a probei  respective; efectuarea unor sărituri în lungime, în înalţime,  pe şi peste aparate 

cu îmbrăcăminte îngreunată, împingerea unor greutăţi, alergare cu încălţăminte îngreunată.  

Antrenamentul de forţă pură are un principiu destul de simplu la bază. Exerciţiile se fac 

cu greutăţi mari, adică cele maxime pe care se pot ridica sau imediat sub această valoare, iar 

numarul de repetiţii este mic (maxim 5). Numărul de seturi este şi el redus (maxim 4), iar timpii de 

odihnă sunt de minim 2 minute între seturi. Ca să facem acest antrenament cu eficienţă maximă, 

trebuie să fim odihniţi. Foarte importante sunt primele 2 seturi, când în urma proceselor fiziologice, 

are loc practic creşterea forţei musculare. Pentru a fi mai explicit, voi da un exemplu de 

antrenament de forţă: 

Genuflexiuni: 4 seturi X 4 repetări (încărcătură maximă) 

Presa picioare: 3 seturi X 4 repetări (încărcătură maximă) 

Aparat gambe: 4 seturi X  5 repetări  (încărcătură maximă) 

Pe lângă exerciţiile pentru picioare, facem şi câteva pentru trenul superior. Nişte serii de 

abdomene şi extensii lombare ar fi recomandat să le includem în antrenament. Nu trebuie pus accent 

pe acestea dar nici nu de neglijat, mai ales ca exerciţiile pentru picioare nu vor ocupa prea mult 

timp. 

Antrenamentul de forţă în regim de rezistenţă este folosit şi în alte sporturi de anduranţă, 

ca atletismul sau canotajul. Acesta presupune lucrul cu greutăţi mici şi medii (cel mult 40% din 
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greutatea maximă pe care o putem ridica), făcaâd un număr mare de repetiţii sau lucrând pe timp. Şi 

în acest caz se respectă timpul de odihnă de minim 2 minute. Acest tip de antrenament este 

recomandat celor care participă la competiţii care durează mai mult timp (maratoane, curse de 

şosea, triatlon) pentru ca nu vor apasa pedala cu mai mult de 30-40% din forţa maximă, mai ales 

dacă vor sta în şa cateva ore. La antrenamentul de forţă în regim de rezistenţă, lucrul se va face “în 

circuit”, adică va fi un număr de exerciţii care se vor face pe rând de mai multe ori. Să luăm un 

exemplu concret: 2 exerciţii pentru tren superior, 2 pentru tren inferior, care vor alterna astfel: 

Genuflexiuni – 5-7 minute (cu bara goal în spate) 

Abdomene – 5-7 minute 

Presa pentru picioare – 5-7 minute (aproximativ 50 de kilograme) 

Ramat vertical – 5-7 minute 

Pentru începători, cele 5-7 minute pot fi înlocuite de un număr cuprins intre 35 si 50 de 

repetări. Esenţial este ca exercitţile pentru trenul superior să alterneze cu cele pentru cel inferior. 

Încărcătura nu trebuie să fie prea mare. De exemplu, lotul naţional de canotaj foloseşte pentru 

genuflexiuni între 20 si 30 de kilograme, iar pentru presă 50-80 de kilograme, indiferent de 

greutatea corpului. Daca alegem sa facem circuitul pe timp, este suficient să îl facem o dată. Dacă 

alegem varianta cu repetările, putem să îl repetăm de două ori. Viteza de execuţie va fi moderată. Ar 

mai fi de reţinut că acest tip de antrenament intră în categoria “cardio” şi nu duce la acumulare de 

masă musculară. 

 Dintre exerciţiile pentru picioare, cele mai frecvent folosite sunt genuflexiunile şi 

fandările. Acestea se pot face ca atare, cu bara goală sau cu încărcatură, în funcţie de antrenamentul 

pe care ni-l propunem. În ciclism există un tip specific de genuflexiuni, şi anume cele pe un picior. 

După cum le zice numele, folosim câte un picior odată (ex.: 10 genuflexiuni pe stângul, 10 pe 

dreptul). Din punct de vedere al echilibrului, acestea sunt cam dificil de făcut, aşa că ne putem 

sprijini cu o mână de ceva fix (perete, scară fixă, etc.), pentru a ne concentra asupra efortului. 

 Foarte utile sunt şi aparatele de forţă pentru picioare, cum ar fi presa pentru picioare, 

extensorul de picioare şi aparatul pentru gambe (le găsim mai jos în poze). Nu trebuie să ne limităm 

la aceste exemple. Cele mai importante grupe musculare ale picioarelor care sunt folosite la pedalat 

sunt: muşchii gemeni (ai gambei), cvadricepsul, ilio-psoasul şi bicepsul femural. Aşa că orice aparat 

care  pune la lucru aceşti muşchi este bun. 

 

http://www.mbike.ro/wp-content/gallery/aparate-picioare/aparat-pentru-gambe.jpg
http://www.mbike.ro/wp-content/gallery/aparate-picioare/aparat-pentru-gambe.jpg
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Fireşte, nu vom neglija nici trenul superior. Abdomenele şi extensiile de spate sunt două 

exerciţii necesare dacă vrem să avem o viaţă mai plăcută pe bicicletă. Cu toate acestea, ne putem 

“juca” şi cu alte tipuri de exerciţii sau aparate care ne solicită grupe musculare din zona pieptului, 

braţelor şi a spatelui. 

La finalul antrenamentului de forţă ar fi indicate aproximativ 10-15 minute de rulat în ritm 

lejer pe trainer sau rulou, pentru a “reaminti” muşchilor care este principala lor activitate şi a ne 

asigura cea mai bună refacere. 

 

 

http://www.mbike.ro/wp-content/gallery/aparate-picioare/presa-de-impins.jpg
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MARKETINGUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Prof. Dandeș Albert Aurel 

Liceul Tehnologic Ioan Nistor Vicovu de Sus 

 

 Instituțiile educaționale au nevoie de resurse pentru a putea să ofere servicii altora. Școlile, 

liceele, ca și universitățile depind de banii de la bugetul statului, de taxele de școlarizare, de donații 

și granturi ca suport financiar, de elevi și de alți clienți, ca beneficiari ai serviciilor educaționale. 

Fără abilitatea de a atrage elevi, profesori, specialiști, facilități, echipamente, școlile vor înceta să 

mai existe. Obținerea resurselor se face prin schimb. Institutiile educaționale oferă cursuri, 

programe educaționale, pregătire pentru carieră și alte servicii pe piața educației. În schimb, ele 

primesc resursele necesare: taxe școlare, donații, timp, energie, bani de la bugetul statului. 

Conceptul de schimb este central în marketing. 1.1. Ce este orientarea de marketing? Mulți 

consideră că înființarea unui post de marketing sau a unui birou de marketing înseamnă că instituția 

a adoptat o orientare de marketing. Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de 

admitere, programe de atragere a fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare 

și relații cu publicul. Aceasta înseamnă că folosesc câteva instrumente de marketing, iar nu cĂ sunt 

orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției 

este să determine nevoile și dorințele pieței țintă și să le satisfacă prin structura, comunicarea, 

prețurile și livrarea de programe și servicii viabile, competitive și adecvate. Institutiile care se 

concentrează pe programele existente și eșuează în înțelegerea nevoilor suferă de "o miopie de 

marketing". Ele sunt atât de îndrăgostite de programele lor încât pierd din vedere ceea ce elevii, 

studenții, finanțatorii și restul publicului doresc sau vor dori în viitor. O școală de prestigiu poate 

considera că elevul are nevoie de un curs, când, de fapt, el are nevoie de o slujba în viitor. 

Instituțiile educaționale care mențin programe tradiționale acționează adesea ca și cum nevoile și 

dorințele elevilor nu se schimbă niciodată. O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe 

cunoașterea și satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și 

programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine piața țintă. Fără a-și satisface piața 

țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor pieței nu înseamnă că 

instituția își va neglija misiunea și competențele sale distincte pentru a oferi doar programele 

educaționale care sunt 3 la modă la un moment dat. Mai degrabă, instituțiile vor cauta consumatori 

de educație, care să fie interesați de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face 

cât mai atractivă. În afară de această viziune, oarecum îngustă, mai există și aceea a orientării către 

un marketing social. Orientarea către marketingul social înseamnă că sarcina instituției este să 

determine nevoile, dorințele și interesele consumatorilor de educație și să se adapteze pentru a oferi 

programe care să mențină sau să îmbunătățească bunăstarea și satisfacerea intereselor pe termen 

lung ale consumatorilor de educație și ale societății. 1.2. Beneficiile marketingului Instituțiile care 

înțeleg și aplică principiile marketingului își ating adesea mai eficient obiectivele. Ele trebuie să 

atragă resurse, să-și motiveze angajații și să atragă consumatorii de educație. Marketingul este 

știința aplicată cea mai preocupată de eficiența și eficacitatea schimburilor și este aplicabilă la fel de 

bine și pentru instituții educaționale, nu numai pentru firme. Marketingul aduce, în principal, patru 

mari beneficii:  

Un succes mai mare în îndeplinirea misiunii instituției. Marketingul oferă instrumentele 

pentru a compara ceea ce instituția face actualmente cu misiunea și obiectivele stabilite. Analize 

atente, detaliate sunt baza pentru programe care să se adreseze problemelor reale. Marketingul 

contribuie la identificarea problemelor și la planificarea răspunsurilor care să ajute instituția în 

îndeplinirea misiunii sale. •Crește satisfacția publicului și a pieței servite. Dacă instituția eșuează în 

dezvoltarea de programe satisfacătoare pentru nevoile elevilor, donatorilor, finanțatorilor și altor 

persoane implicate, impresiile negative și reducerea intrărilor de fonduri vor avea efecte negative. 
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Instituțiile care sunt insensibile la nevoile pieței se confruntă cu mai multă apatie și cu o moralitate 

mai scăzută. Pentru astfel de instituții este dificilă atragerea de noi elevii și noi resurse financiare. 

•Îmbunătățește atragerea resurselor de pe piață. În încercarea de a satisface clienții, instituțiile 

trebuie să atragă resurse variate, incluzând angajați, donatori, finanțatori, alți susținători. Iar nivelul 

de atragere a acestor resurse este direct proporțional cu satisfacția oferită în schimb. •Creșterea 

eficienței acțiunii pe piață. Marketingul accentuează rolul managementului și coordonarii 

dezvoltării programelor, formării prețurilor, comunicațiilor și distribuției. Multe instituții iau decizii 

fără a lua în considerare legăturile cu piața, de aici rezultând costuri mai mari pentru același 

rezultat. Chiar se obtine o îndepărtare a multora dintre cei care trebuiau atrași. Având în 4 vedere că 

puține instituții educaționale își pot permite risipirea resurselor, ele trebuie să atingă un nivel ridicat 

de eficacitate în relațiile lor cu piața. 1.3. Evoluția marketingului în organizațiile educaționale 

Marketingul în școlile românești pare să fie o noutate. În afara universităților și școlilor particulare, 

celelalte organizații educaționale nu cunosc binefacerile acestei abordări. Poate și pentru că o 

concurență reală în acest domeniu nu se conturează, după cum nu se întâlnește nici orientarea spre 

client. Oricum, școala începe să sufere din cauza lipsei clienților și lipsei serviciilor educaționale 

diversificate. Acestea poate ar aduce și ceva bani în perspectivă. Cum putem folosi marketingul în 

acest scop? Cum analizăm piața și cum ne construim un plan de marketing? La ce ne folosesc toate 

acestea? Atragerea elevilor a constituit, pentru marketingul practicat în școlile din țările dezvoltate, 

obiectivul central pentru mult timp. Acum, marketingul este util mai ales pentru atragerea resurselor 

financiare, îmbunătățirea imaginii și relațiilor cu publicul interesat și comunitatea. Stagiile în 

evoluția marketingului educațional pot fi caracterizate astfel: Marketingul nu este necesar. Multe 

instituții educaționale au presupus că valoarea educației este evidentă și cei care vor dori aceasta se 

vor înscrie la școală. Curriculum-ul se modifică foarte rar, pentru că el funcționa așa de zeci de ani 

de tradiție și se "testase" peste timp. Elevii și studenții se înscriau pentru că doreau exact ceea ce 

oferea școala, sau pentru că nu aveau alternative. Școala nu avea nevoie nici de recrutare, nici de 

marketing. Școala era un fel de arhivă. Unele școli mai atractive începeau să-și stabilească 

proceduri de selecție pentru a alege pe candidații cei mai promițători. Marketingul ca promovare. 

Școlile au văzut că nu reușeau să atragă suficienți elevi, studenți. Atunci au presupus că potentialii 

elevi nu știau despre școala sau nu aveau suficientă motivație. Școlile active au pornit în atragerea 

elevilor prin activități de recrutare. Au apărut astfel primele servicii de recrutare și mai târziu de 

admitere, care erau, de fapt, embrionul departamentului de marketing din școală. Acest serviciu 

avea un responsabil, iar "oamenii de vânzări" se ocupau cu reclama și trimiteau cataloage, broșuri și 

postere de prezentare. Marketingul ca segmentare și cercetare a pieței. Cele mai avansate școli au 

început să realizeze că resursele serviciului proaspăt format ar fi mai bine utilizate dacă ar putea fi 

direcționate spre cele mai atractive prospectari. Dacă responsabilul cu admiterea i-ar putea înțelege 

mai bine pe cei care au optat, ar putea atrage și anul viitor elevi din aceeași categorie.  

Dacă ar înțelege cum au luat tinerii hotarârea, atunci școala ar putea oferi 5 informații 

potrivite, la momentul potrivit. Cercetarea pieței devine astfel o necesitate pe care poate să o ia în 

considerare managementul școlii. Marketingul ca poziționare.Multe școli și-au intensificat 

activitățile de promovare și cercetare, punând astfel bazele competiției. Unele au început să 

înțeleagă importanța diferențierii. Ele au realizat că nu pot oferi toate tipurile de programe și 

sărămână cele mai bune școli. De aceea, au decis să-și evidențieze istoria, caracteristicile distincte, 

oportunitățile și să-și stabilească un loc în "constelația" instituțiilor educaționale. Poziționarea 

merge dincolo de imaginea școlii. Poziționarea înseamnă distingerea școlii de competitori prin 

anumite dimensiuni pe care elevii din anumite segmente de piață le preferă. Obiectivele poziționării 

sunt acelea de a evidenția diferențele reale ale școlii în comparație cu altele, astfel încât să poată 

satisface cel mai bine nevoile elevilor care o aleg. Marketingul ca planificare strategică. Unele școli 

sunt preocupate să facă față nu numai competiției, ci și schimbărilor din economie, demografie, 

valori și alte zone care nu sunt sub directa influență a școlii. Aceste scoli încep să înțeleagă 
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conexiunile între modificarile externe și imaginea școlii, poziționarea sa, programele sale, abilitatea 

de a atrage și a servi clienții. Aceste școli își extind efortul pentru a identifica tendințele și cum ar 

putea școala să facă față acestora. Școala îsi revede programele, procedurile și celelalte activități 

pentru a orienta eforturile spre aceste tendințe. Marketing înseamnă cooptarea managementului. 

Unele școli au înțeles că serviciul de admitere este doar o parte a "unei picturi vaste", numită 

marketing. Atragerea elevilor, procesarea candidaturilor, admiterea și integrarea lor sunt activități 

foarte importante, dar școlile au început să se întrebe ce ar putea optimiza din experiența elevilor în 

școală. Răspunsul l-au gasit urmărind admiterea, evoluția în școală și la locul de muncă a fiecărui 

individ, în ideea că ar putea fi un suporter sau un sponsor pentru școală. Tratarea fiecarui elev ca 

partener de valoare presupune modificarea procedurilor, politicilor și serviciilor. Colaborarea dintre 

responsabilul cu admiterea și cel financiar devine astfel foarte strânsă. De fapt, în multe școli, 

directorul sau decanul se ocupă de admitere, de bani, de noi angajați, de carierele lor, de cămin, 

cantină și altele. Toate acestea, în loc să se preocupe de problemele elevilor, de cercetarea privind 

atragerea și reținerea lor, de plasări pe piața muncii și alte măsuri care să ducă la îmbunătățiri reale 

în școală. Cooptarea managementului implică, de fapt, o schimbare a modului de a gândi. 

Obiectivul nu mai este acela doar de a desfășura activitatea de manager, ci de a răspunde nevoilor 

elevilor, de altfel deosebit de diverse. 

Înțelegerea macromediului. Factori de influență ai mediului școlar Instituțiile tind să fie prea 

puțin atente la gama largă de forțe care duc la apariția oportunităților și amenințărilor pentru 

instituție. Macromediul constă în forțe fundamentale, cu efecte pe scară largă: demografice, 

tehnologice, economice, politico-legale, socioculturale. Există două caracteristici mai importante 

ale mediului: •Mediul este în schimbare continuă. In ultimii 10 ani, de exemplu, declinul economic, 

rata mare a șomajului, schimbările pieței au determinat amenințări și oportunități pentru instituțiile 

educaționale, iar anii ce vor urma vor aduce cu siguranță noi schimbări. •Forțele mediului sunt în 

marea lor majoritate în afara controlului și influenței instituțiilor educaționale. In general, o 

instituție educațională are o influență limitată asupra mediului, mai curând ea este cea care trebuie 

să se adapteze condițiilor de mediu. O școală este parte a mediului social, dinspre care influențele 

operează direct și indirect. Școala și mediul interacționează deschis și dinamic. Pe de o parte, 

mediul social influențează școala. Influența poate stimula sau nu dezvoltarea obiectivelor școlii. Pe 

de altă parte, o școala nu poate niciodată scăpa de forțele mediului. Școlile sunt capabile să 

influențeze mediul. Interacțiunea dintre școală și mediul extern cere o atenție constantă din partea 

managementului. Supraviețuirea continuă a școlii depinde de modul în care echipa managerială o 

adaptează la condițiile externe. Concret, influența este dată de relațiile în care școala se angajează 

cu diferiți indivizi, diferite grupuri și organizații din comunitate. O înțelegere bună a acestor relații 

va fi determinată de înțelegerea diferitelor grupuri și câmpuri de influență. Unii din factorii și 

forțele de mediu sunt în afara sferei de influență a școlii. Școala poate exercita o influență mică sau 

nici o influență asupra mediului contextual, dar forțele care emană din acest mediu pot avea 

influențe directe asupra supraviețuirii școlii. Mediul contextual cuprinde: climatul economic, 

schimbările tehnologice, dezvoltările demografice, schimbările în sfera socialculturală, în politicile 

educaționale și în legislație. Managementul va avea nevoie de inteligență și intuiție pentru a evalua 

semnificația acestor factori de mediu pentru viitorul școlii. 9 2.1. Mediul contextual Așa cum se 

observă din figura nr.2, în cel de-al doilea cerc (mediul de muncă) sunt incluse grupurile cu care 

școala intră direct sau indirect în relație. Școala are nevoie de sprijin material (bani, echipament, 

mobilier, etc.) și nematerial (consiliere, informații, lobby etc.) de la aceste grupuri, pentru a-și 

continua și împlini rolul educațional. Figura nr.2 Mediul școlii Cel mai important grup din acest 

mediu este grupul elevilor. Ei determină natura și scopul cererii pentru educație în arealul școlar. 

Supraviețuirea școlii este direct dependentă de gradul în care managerii le câstigă încrederea și ei 

vor prefera acea școală, și nu alta. Școala trebuie să anticipeze schimbarea continuă a nevoilor și 

preferințelor elevilor potențiali: Când elevul alege să urmeze o anumită școală, el este influențat și 
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se orientează după sfaturile altora. Diferiți oameni din acest mediu social pot avea o mare influență 

asupra alegerii unui curs sau unei școli. Aceasta este valabil atât pentru elevii din școala primară, 

secundară, cât și pentru angajații firmelor, care vor să-și actualizeze educația. Uneori, influențele 

sunt atât de mari, încât elevul nu are de spus nimic ca opțiune. Grupurile de influență (părinți, 

prieteni, angajați ai școlii, directori de firme, colegi) sunt, de fapt, cei care iau decizii. Școala are 

nevoie, de asemenea, să câștige încrederea și respectul acestor grupuri care pot atrage elevi, 

studenți, cursanți. Totuși, școlile sunt competitoare pe piața suportului material, care ia forma 

personalului, materialelor, sponsorilor și altor resurse financiare. Școlile au nevoie să considere 

preferințele și așteptările furnizorilor de suport material. Mai mult, pentru anumite motive, școlile 

mențin relații directe cu instituții și organizații care vor utiliza elevii lor. Școala are un mare ajutor 

în reputația pe care o câștigă în rândul institutelor de învațământ superior și în comunitatea de 10 

afaceri.  

Prin cooperarea cu acestea, o școală poate să creeze noi forme ale serviciului pentru 

comunitate, care va crește valoarea educației oferite în percepția clienților școlii. Variatele grupuri 

de control și de reglementare exercită influențe directe asupra libertății școlii. În primul rând, școlile 

sunt dependente de autoritățile locale, de tip inspectorate școlare. Ele sunt, de asemenea, influențate 

de relațiile cu reprezentanți ai guvernului, primăria, sindicatele, consiliul părinților, alte grupuri. 

Fiecare școală operează într-un mediu unic de muncă, dependent de componența și combinația 

forțelor sau grupurilor care alcătuiesc mediul. Școlile nu pot alege mediul în care să funcționeze, 

dar pot să-1 influențeze. Cea mai importantă oportunitate de a face aceasta este de a adapta educația 

la dorințele și nevoile clienților școlii. Este vital ca școala să fie sensibilă la continua schimbare a 

nevoilor și intereselor acestor grupuri. O școală care renunță să fie receptivă la semnalele din 

mediul extern alege riscul de a pierde locul pe piață. Directorul va analiza cu grijă și sistematic 

relația dintre școală și mediu și unde este necesar se poate interveni. Pentru a face acest lucru, 

directorul poate utiliza metode, instrumente manageriale. Din managementul strategic, el poate să-și 

aleagă "ajutoare" care să faciliteze munca sistematică și creativă privind viitorul școlii. Marketingul 

educațional oferă instrumente de analiză a poziției școlii pe piață. Marketingul oferă un schimb de 

relații dintre școală și grupurile țintă, elevi, studenți, profesori și oferă posibilitatea de a ieși în 

întâmpinarea nevoilor educaționale ale acestora. Relațiile publice concentrează comunicarea dintre 

școală și grupurile externe școlii, de care aceasta depinde. Acest modul va arata cum pot 

marketingul și relațiile publice să ne facă să înțelegem mai bine interacțiunea dintre școală și mediul 

extern. Managementul strategic, pe scurt prezentat, este punctul de plecare, iar mai târziu va deveni 

clar faptul că este imposibil de demarcat marketingul de relații publice sau marketing de 

management strategic. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ - COMUNITATE LOCALĂ 

 

prof. Filipiuc Camelia Elena, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

“Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu.  

Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă!  

Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire.  

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvantare pentru lume!”  

                                                 (Din Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

În această lume în permanentă schimbare, aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel, 

părinţii, educatorii, oamenii de afaceri, comunitățile locale, statele și guvernele naţionale se 

străduiesc împreună să încurajeze sistemele de acasă, precum şi în școală, dacă avem copii care vor 

să devină persoane instruite.  Toate acestea sunt utile, pentru că familiile, în societatea modern, se 

confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru obţinerea atenţiei din partea copiilor 

lor, precum şi cu poveri economice, care forţează tot mai mulţi părinţi să lucreze în afara căminului 

şi limitează serios timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii lor. 

În societatea contemporană, copilul este ţinta influenţelor exercitate de o multitudine de 

agenţi educativi. Pe lângă instanţele consacrate (familia, şcoala, clubul copiilor, casa de cultură, 

radioul, televiziunea, ziarele şi revistele), au apărut şi se dezvoltă diverse organizații (de copii şi de 

tineret, de părinţi, ecologiste, religioase etc.) fundaţii, grupuri de similitudine (de vârstă, de sex, de 

categorie socială etc.) specialişti în intervenţia socioeducativă. A crescut sau tinde să 

crească rolul cartierului (oraşului), al instituţiilor medicale, al organizaţiilor de părinţi, ale 

comunităților locale etc. 

Copiii sunt o categorie socială care, în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt 

lăsaţi să crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranță de 

suferit. 

Prin educaţie se doreşte dezvoltarea conştientă a potenţialului biopsihic al omului şi 

formarea unui tip de personalitate solicitat de condiţiile prezente şi de perspectiva societăţii. 

În Romania, descentralizarea și autonomia unităților de învățământ reprezintă unul din 

obiectivele fundamentale ale reformei învățământului. Se are în vedere o mai mare inițiativă și 

răspundere în stabilirea curriculumului, în gestionarea resurselor financiare și umane și, în general, 

asigurarea funcționării eficiente a școlilor și liceelor, în concordanță cu nevoile comunităților locale. 

În acest context, responsabilitatea locală pentru calitatea educației și succesul școlar se întemeiază 

pe relații de colaborare variate între familii, școli și comunitate. Școlile care duc la bun sfârșit mai 

eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele și pe elevii lor ca parte a sistemului social 

ce include familiile și comunitățile. În acest sens, dezvoltarea unor parteneriate reale dintre școală, 

familie și comunitate pot să contribuie consistent la funcționarea eficientă a instituțiilor școlare din 

sistemul de învățământ preuniversitar românesc. 

Școala este un mediu social organizatoric în care universal copilului se extinde depășind 

constrângerea dependenței materne. Educația este cea care desăvârșește ființa umană, educație pe 

care copilul o primește în familie, în școală și de la comunitate. 

Relația școală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaționează cu ceilalți. 

Idealul educaţional constă în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii din 

perspectiva exigenţelor culturale, axiologice, social-economice, ştiinţifice şi politice ale societăţii 

democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării 

personale şi integrării sociale şi profesionale într-o societate a cunoaşterii, în contextul valorilor 

europene şi general-umane. 



407 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Realizarea acestui ideal nu poate fi concepută fără o legătură strânsă între cei trei piloni, care 

stau la baza educaţiei permanente, de calitate. Aceşti piloni sunt: şcoala, familia, comunitatea - trei 

surse principale pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane. 

Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, 

care asigură o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează 

întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului 

de implicare a tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să 

formeze o relaţie de comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita 

parteneriatului educaţional şcoală-familie-comunitate. 

Munca în parteneriat vine în sprijinul clarificării unor probleme educative. Obiectivele 

parteneriatului educativ au urmărit:  

 informarea, comunicarea şi promovarea strategiilor educative; 

 stabilirea de atribuţii, competenţe şi responsabilităţi pe plan educativ;  

 organizarea unor acţiuni şi întâlniri cu caracter educativ; 

 dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu partenerii educativi din comunitate. 

În relația școală-familie-comunitate, fiecare factor interrelaționează cu ceilalți. Societatea 

este instanța superioară care imprimă un anumit format atât școlii, cât și familiei, iar prin idealul 

educațional trasează liniile directoare pe care acestea trebuie să le urmeze. 

Relația școală-comunitate locală (doar Primărie) este mai puternică în mediu rural, dar are 

de suferit relația școală-familie. În mediul urban, lucrurile stau exact invers. Se observă o mai mare 

implicare a familiei în rolul educativ al copilului și mai puțin a comunității locale. 

Pe de altă parte, familia și școala sunt cele care își aduc aportul continuu la modelarea 

societății. Colaborarea dintre școală și familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire 

la tot ceea ce  ține de orientarea copilului, ci și înarmarea părinților cu toate problemele pe care le 

comportă această acțiune.  

Este mare nevoie de colaborare între partenerii educativi din comunitate – părinţii elevilor, 

primărie, bibliotecă, biserică, poliție, sănătate – pentru a aborda educaţia din perspectiva 

afectivităţii, a cunoaşterii şi a reglării trebuinţelor, atitudinilor, valorilor şi motivaţiei care stau la 

baza unei convieţuiri democratice şi integrării în comunitate. A educa înseamnă răbdare, muncă 

cotidiană continuă. 

În concluzie, activităţile educative şcolare şi/sau extraşcolare reclamă noi modalităţi de 

proiectare şi desfăşurae a lor în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor, astfel încât să poată 

veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional 

(acest proces presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerenţă, rigoare şi accesibilizare a 

conţinuturilor, un anumit grad de înţelegere, conştientizare, participare şi evoluţie din partea 

elevilor). 

Să nu uităm că şi confortul psihologic oferit de mediu este determinant într-o evoluţie sau 

alta a formării şi dezvoltării personalităţii umane.  

Succesul parteneriatului școală-comunitate locală este bazat pe legătura permanentă, 

constantă între agenții comunitari și reprezentanții școlii. Se realizează astfel un echilibru între 

schimbare și continuitate, între specific și global, între împlinirea individuală și cea colectivă. 

Privită dintr-o altă perspectivă, școala este o instituție care funcționează într-o comunitate 

alcătuită din mai mulți factori de educație: familie, autorități, organizații guvernamentale și 

neguvernamentale, agenți economici etc., care la rândul lor sunt o ofertă educațională explicită sau 

implicită a exigențelor de ordin social. 
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ORGANIZAREA UNEI ACTIVITĂŢI DIDACTICE UTILIZÂND TOATE 

SISTEMELE DE REPREZENTARE 

 

Prof .Hojda Mihaela Florentina, 

Școala Gimnazială Pojorâta 
 

Datorită faptului că suntem diferiţi, modul în care învăţăm este diferit. Cheia pentru 

implicarea activă a elevilor în învăţare este de a înţelege preferinţele lor pentru învăţare, stilul de 

învăţare, cu influenţe pozitive sau negative asupra performanţelor elevilor. 

Elevii care nu ştiu cum să înveţe, nu vor fi capabili să devină responsabili, autonomi, cu 

abilităţi şi atitudini folositoare pe tot parcursul vieţii, necesare pentru reuşita şcolară şi socială. 

Stilul de învăţare poate afecta rezultatele pe care elevii le obţin la şcoală. Cercetările demonstrează 

că, atât elevii cu rezultate slabe, cât şi cei cu rezultate bune la învăţătură reuşesc să-şi 

îmbunătăţească performanţele şcolare, atitudinea faţă de şcoală, atunci când îşi cunosc stilul de 

învăţare. Un rol deosebit îl au cadrele didactice „în meseria de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe” 

adaptată nevoilor, intereselor, calităţilor personale, aspiraţiilor, stilului de învăţare identificat. 

După modalitatea senzorială implicată, în comunicarea didactică dintre profesor şi elev pot  

fi utilizate trei stiluri de învăţare de bază:  vizual, auditiv şi chinestezic. 

Adesea profesorii se miră de ce unii elevi au înţeles cunoştinţele predate, iar alţii nu, şi 

încearcă să elucideze simplu problema, atribuindu-le celor din urmă un nivel de inteligenţă scăzut. 

Dar câţi dintre ei îşi pun întrebarea Ce este inteligenţa? Că acest concept este greu de definit o 

dovedeşte numărul mare de definiţii. De obicei, pentru profesor, inteligenţa înseamnă: cunoaştere, 

raţiune şi logică, adică dovedirea unor capacităţi logico-matematice şi lingvistice. 

1. Inteligenţa vizuală - spaţială are în vedere exerciţii de gândire vizuală prin folosirea 

culorilor, recunoaşterea cu uşurinţă a figurilor geometrice, a dimensiunilor, relatarea unor povestiri 

în imagini, realizarea unor colaje, hărţi, diagrame, grafice, filme şi fotografii. Pentru valorificarea şi 

dezvoltarea acestui tip de inteligenţă sunt recomandate sarcini de tipul: stabilirea decorurilor şi a 

costumelor pentru o scenetă sau o piesă de teatru; corelarea unor evenimente, a unor personaje cu 

un cod al culorilor, construirea unor descrieri din perspective diferite, ilustrarea unor cărţi, 

construirea unor labirinturi în care să introducă personaje din texte citite. 

2.Inteligența chinestezică-cultivă mișcare creativă,prin mimă,dramatizare,folosirea 

limbajului corporal,exerciții de relaxare fizică. 

3. Inteligenţa muzicală pune accent pe folosirea muzicii de fond, pe analiza ei, 

murmurarea, crearea de melodii sau legarea acestora de concepte. 

O activitate diferenţiată trebuie să pornească de la premisa că într-un colectiv pot exista mai 

multe tipuri de inteligenţe predominante. 

Valorificarea inteligenţelor multiple facilitează abordarea interdisciplinară a unor teme, prin 

organizarea de grupe de elevi cu dominantă cognitivă diferită sau abordarea intradisciplinară prin 

diferite coduri de reprezentare. De asemenea, se poate folosi ca modalitate de trezire a interesului 

faţă de actul învăţării. 

Fiecare dintre noi are un sistem de reprezentare preferat. De exemplu, atunci când învăţăm 

ceva nou, unii preferă să vadă imagini, alţii să-şi imagineze cum se face acel lucru, alţii să audă cum 

se face, alţii să simtă acel lucru iar alţii să-şi dea seama exact cum funcţionează. Nici un sistem nu 

este mai bun decât celalalt. 

Oamenii care sunt foarte buni în profesiile lor au abilitatea de a folosi toate sistemele de 

reprezentare şi de a alege care este cel mai potrivit într-o situaţie anume. 
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În funcţie de sistemul preferat de reprezentare, comportamentul nostru este diferit. În cele ce 

urmează vom prezenta caracteristicile principale ale sistemelor de reprezentare: vizual, auditiv, 

chinestezic. 

 Vizual 

Cei care sunt vizuali tind să: 

 Fie organizaţi, bine îngrijiţi. Pentru că ei vor să arate bine. Şi ce asteaptă de la ceilalţi? 

Acelaşi lucru!   

 Folosească vizualizarea pentru a-şi aduce aminte şi pentru a lua decizii.  

 Aibă o imaginatie bogată şi să le fie greu să-şi exprime ideile în cuvinte. 

 Vorbească mai repede decât majoritatea oamenilor. De ce? Pentru că au o imagine în minte, 

şi acea imagine se mişcă şi trebuie să spună totul despre ea într-un timp foarte scurt. 

 Prefere interacţiunile personale – să vadă persoana cu care vorbeşte şi să-i vadă reacţiile.  

 Vrea să vadă concepte, idei sau cum se face un anumit lucru.  

 Vor să vadă imaginea de ansamblu. 

 Uneori nu îşi amintesc ce s-a spus şi devin confuzi când li se dau multe indicaţii verbale. 

Dacă le poţi desena o hartă sau o schiţă, ei văd mai clar ce ai vrut să le comunici.  

 Îşi amintească mai degrabă feţe decât nume. 

 Să se concentreze mai degrabă pe o activitate vizuală decât pe zgomot.  

 Auditiv 

 Sunt conştienţi de schimbările din tonul vocii şi răspund mai uşor la anumite tonalităti. 

 Percep anumite secvenţe şi îşi pot aminti cu uşurinţă instrucţiunile primite.  

 Se bucură de discuţii şi preferă să comunice oral mai degrabă decât în scris.  

 Au nevoie să fie auziţi. 

 Sunt uşor distraşi de zgomot. 

 Chinestezic 

 Vorbesc mai încet decât ceilalţi oameni. Ei au nevoie de timp pentru a-şi da seama ce simt 

despre acel subiect. 

 Sunt mai sensibili la cum îşi percep corpul şi sentimentele şi răspund bine la atingeri.  

 Învaţă făcând, mişcându-se şi atingând.  

 Se imbracă şi se îngrijesc mai mult pentru propriul confort decât pentru modul în care arată. 

 Iau decizii bazate pe sentimente.  

 Stau mai aproape de oameni decât cei cu sistem vizual de reprezentare pentru a simţi energia 

celeilalte persoane. Persoanele vizuale stau mai în spate pentru a avea o perspectivă mai 

bună şi a-i vedea mai bine, în intregime, pe ceilalţi. 

Lecţia ,,Comuna Cîrlibaba - legenda, istorie, populaţie, tradiție” 

Disciplina opţională: Populaţia Văii Bistriţei Aurii 

Clasa: A VIII-A 

Unitatea de învăţare: Populaţia 

Subiectul : ,,Comuna Cîrlibaba - legenda, istorie, populaţie, tradiție” 

Tipul lecţiei: de consolidare a cunoștințelor și de formare de priceperi și deprinderi 

Obiectivul general 

 Componenta informativă: dobândirea de către elevi a unor cunoștințe referitoare la populația 

comunei Cîrlibaba; 

 Componenta formativă: dezvoltarea capacității de analiză,sinteză și comunicare precum și a 

deprinderilor de a lucra în echipă și de a se exprima grafic. 

Obiectiv transcurricular: 

 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi deosebi un mesaj istoric,geografic de un mesaj transmis 

prin legendă folosindu-se toate sistemele de reprezentare în comunicare 

Competenţe generale: 
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 Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă 

 Aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice; 

 Utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate. 

Obiective operaţionale:  

 O1 – să exprime elementele de asemănare şi deosebire între spaţiul legendei şi cel al istoriei; 

 O2 – să identifice în textele legendelor exprimările legate de cronologie, relaţia cauză-efect, 

acţiune-consecinţă 

 O3 – să selecteze „sâmburele de adevăr” din legendele şi izvoarele istorice; 

 O4 – – să utilizeze corect limbajul de specialitate ,operând corect cu noțiunile principale vizate de 

temă: legendă, orizont local,etnii,huțulca,structură națională,descălecat. 

 O5– să-şi dezvolte respectul pentru adevărul ştiinţific, dar să aprecieze şi aura legendară a 

acestuia; 

 O6:să plaseze corect în timp și spațiu principalele evenimente legate de istoria comunei 

Cîrlibaba; 

 O7:să dovedească pricepere și nuanțare în interpretarea informațiilor,redactând răspunsuri 

concise,clare,argumentate într-un timp determinat; 

 O8– să probeze spirit de competiție și capacități de colaborare în cadrul activităților   

Metode folosite:  conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, comparaţia, demonstraţia, 

ciorchinele,   Brainstorming, hexagonul, friza cronologică, blazonul, Ce se vede? Ce se aude? Ce se 

simte? 

Resurse materiale: calculator, video-proiector, casetofon, Harta etnografică a Bucovinei (I. 

Nistor, 1910), harta - ,,Colonizări cu populaţie de etnie germană în Bucovina”, Harta                                

judeţului Suceava, fişe de lucru, machetă a comunei, fotografii cu imagini din                                

zonă, melodia ‚,HUŢULCA”.  

Organizarea activităţii: activităţi frontale, individuale şi pe grupe; 

Evaluare: se realizează pe parcursul lecţiei; 
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DEMERSUL DIDACTIC 

Momentel

e lecţiei 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevilor Strategii 

didactice 

Evaluare/Comunicare

a cu elevii 

 

Prezintă planul de 

recapitulare: 

1. Legenda comunei 

Cîrlibaba 

2.Evoluţia istorică a 

teritoriului comunei 

Cirlibaba 

3. Obiceiuri şi tradiţii 

ale etnicilor germani 

şi huţuli din Cîrlibaba 

Repetă şi notează în caietele 

lor ideile prezentate în planul 

de recapitulare.   

 

 

conversaţi

a 

observarea sistematică; 

 

Auditiv: citesc cu voce 

tare ideile din planul 

dat. 

Vizual: subliniază şi 

transcriu cuvintele-

cheie din planul de idei 

 

Captarea 

atenţiei 

Se cere elevilor să 

închidă ochii şi 

să-şi imagineze cum 

era comuna  Cîrlibaba 

cu sute de ani în urmă. 

 

Elevii îşi imaginează cum arăta 

localitatea acum mulţi ani şi 

dau răspunsuri pertinente 

 

 

conversaţi

a 

observarea sistematică; 

Vizual: elevii îşi 

imaginează cum arăta 

peisajul comunei; 

Auditiv: unii elevi 

asociază cântecul 

păsărilor, vântul şi o 

melodie doinită, 

potrivită; 

Chinestezic: elevii 

simt aerul proaspăt şi 

curat al acelor vremuri. 

Dirijarea 

învăţării 

Profesorul afişează 

două imagini care 

ilustrează localitatea 

Cîrlibaba acum, dar şi 

în trecut. 

Elevii compară imaginile cu 

cele imaginate de ei. 

 

comparaţia

; 

 

autoevaluare; 

 

Se cere elevilor să-şi 

reamintească ce este 

legenda. 

Elevii răspund şi completează 

rebusul primit 

 

 rebusul; 

 

 exerciţiul; 

observarea sistematică; 

Auditiv: elevii prezintă 

definiţia şi trăsăturile 

legendei. 

Chinestezic: 

completează rebusul. 

 

Se împart elevii în 3 

grupe, li se împarte 

materialul şi li se dau 

sarcini. 

 

Grupa I: caută imagini 

reprezentative referitoare la 

comuna Cîrlibaba. 

Grupa a II-a: selectează tot 

materialul scris despre legenda 

comunei. 

Grupa a III-a: asociază 

legenda comunei cu o melodie 

cunoscută şi potrivită. 

 

conversaţi

a 

 

 

comparaţia

; 

 

 

 

 activitate 

pe grupe; 

observarea 

comportamen-tului 

elevilor; 

Auditiv: prezintă toate 

variantele legendei 

comunei. 

Vizual: privesc cu 

atenţie toate 

materialele referitoare 

la subiectul cerut. 

Chinestezic: îşi 

imaginează că sunt 

unul dintre personajele 

din legendă şi prezintă 

senzaţiile şi reacţiile 

acestuia. 
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Momentel

e lecţiei 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevilor Strategii 

didactice 

Evaluare/Comunicare

a cu elevii 

 

Profesorul cere 

elevilor să afişeze 

materialele pe 2 

panouri şi să aleagă 

legenda care li se pare 

mai plauzibilă cu 

argumentele necesare. 

Elevii aşează materialele şi 

identifică elementele privitoare 

la aşezarea geografică şi la 

datele istorice ale comunei, 

alegând varianta legendară pe 

care o doresc. 

 

 

conversaţi

a 

lectura 

explicativă

;  

Brainstor-

ming 

 

 

ciorchinele

; 

 

 

 activitate 

pe grupe; 

observarea 

comportamen- 

tului elevilor; 

Vizual: elevii 

realizează desene 

sugestive privind 

legenda comunei. 

Auditiv: prezintă date 

concrete referitoare la 

atestarea istorică a 

comunei şi citesc 

legenda . 

Chinestezic: 

interpretează prin 

mişcare şi mimă 

legenda în care „baba” 

îşi pierde „cârligul”. 

 Adresează întrebări 

recapitulative elevilor, 

despre evoluția 

istorică a comunei 

Cîrlibaba.  Profesorul 

împarte elevilor fișe 

de lucru cu 

oganizatorul 

grafic”HEXAGONUL

” și le cere elevilor să 

descopere răspunsul la 

următoarele întrebări: 

cum?, când?, unde?, 

care?, de ce?, ce?. 

referitoare la istoricul 

comunei Cîrlibaba.    

Elevii realizează organizatorul 

grafic, oferind răspunsurile 

potrivite întrebărilor adresate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţi

a 

 

hexagonul; 

observarea sistematică; 

Vizual:  

- elevii citesc,notează 

cu diferite culori; 

 Auditiv  : 

-Ce răspunsuri ați 

obținut? 

Citiți-le cu voce tare! 

 Kinestezic 

Completează 

organizatorul 

grafic; 

 

 Cere elevilor să 

plaseze pe friza 

cronologică 

următoarele 

evenimente  

folosind simbolurile 

adecvate: 

-întemeierea vetrei 

satului; 

-ocuparea Bucovinei 

de către Austria; 

-trecerea peste aceste 

meleaguri a 

voievodului 

maramureșean 

Bogdan; 

-tratatul de la Viena; 

Elevii  ordonează în ordine 

cronologică evenimentele, 

notând fiecare eveniment cu o 

cifră, specificând anul când s-a 

petrecut evenimentul și 

asociază o imagine fiecărui 

eveniment. 

  1-trecerea peste aceste 

meleaguri a voievodului 

maramureșean Bogdan -1359; 

-2 menționarea pentu prima 

data a toponimului ”vârful 

Cărlibahului„- hotarnica moșiei 

mănăstirești Putna-9 august 

1551; 

-3 întemeierea vetrei satului- 

20 mai 1762; 

 

exerciţiul; 

 

 friza 

cronologic

ă 

 

 

 

 

conversați

a 

- autoevaluare 

Vizual: 

- Utilizează datele 

,competează friza 

cronologică cu 

simbolurile 

adecvate,asociază 

imagini evenimentelor; 

Auditiv:  

- Prezintă informații 

despre fiecare 

eveniment ; 

Kinestezic: 

- Ordonează cronologic 

evenimentele; 

Cum? 

Când? 

Unde? 

Care? 

De ce? 

Ce? 
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Momentel

e lecţiei 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevilor Strategii 

didactice 

Evaluare/Comunicare

a cu elevii 

-menționarea pentru 

prima dată a 

toponimului ”vârful 

Cărlibahului”.  

-4 ocuparea Bucovinei de către 

Austria-1775 

5-tratatul de la Viena -30 

august 1940. 

 

 

 Profesorul împarte 

elevii în două grupe. 

Le distribuie 

harta”Imperiul 

Habsburgic de la 1740 

la 1918”.Cere elevilor 

să identifice zonele de 

imigrare a etniilor din 

Cîrlibaba , separat 

pentru Cîrlibaba Nouă 

și Cîrlibaba Veche. 

Cu ajutorul metodei 

”Ce se vede?Ce se 

aude?Ce se simte? 

Profesorul prezintă 

elevilor o imagine cu 

etnici din comuna 

Cîrlibaba.  

Grupa I: 

Realizează cerințele referitoare 

la Cîrlibaba Nouă; 

Grupa II: 

Realizează cerințele referitoare 

la Cîrlibaba Veche; 

Elevii împărțiți pe trei grupe 

vor completa în tabelul cu cele 

trei coloane ,corespunzător 

celor trei simțuri. În final se 

analizează răspunsurile ,se 

comentează și se completează 

tabelul final al clasei.  

 

 

 exerciţiul; 

 

 

tabelul”Ce 

se 

vede?Ce 

se 

aude?Ce 

se simte? 

 

lucrul cu 

harta 

 

- observarea 

sistematică; 

Vizual: 

Privesc cu atenție harta 

și identifică zonele de 

imigrare a etniilor din 

Cîrlibaba; 

Auditiv: 

Unii elevii asociază 

etniile cu limba ,o 

melodie specifică 

zonei. 

Kinestezic: 

Își imaginează că sunt 

etnici din Cîrlibaba și 

prezintă senzațiile și 

trăirile 

acestora legate de 

conviețuirea alături de 

românii din Cîrlibaba.   

 

Asigurare

a feed-

backup-

ului 

Profesorul pentru a 

realiza un climat 

destins,de bună 

dispoziție cere 

elevilor să realizeze 

blazonul comunei 

Cîrlibaba, utilizând 

desene, fotografii, 

propoziții care 

semnifică evenimente 

importante, sub formă 

simbolică sau scrisă. 

Elevii realizează 

blazonul,învață să surprindă 

esențialul,să prezinte 

elementele și relațiile 

identificate într-o formă 

logică,estetică și sintetică,. 

 

conversaţi

a 

 

 

 

comparaţia

; 

 

blazonul; 

brainstor-

ming 

 

 activitate 

frontală; 

observarea comporta-

mentului elevilor 

Vizual : 

-elevii realizează 

desene,fotografii 

representative privind 

istoricul comunei 

Cîrlibaba; 

Auditiv : 

- prezintă date esențiale 

referitoare la istoricul 

comunei; 

- Kinestezic - notează 

cuvinte cheie pe blazon 

pe care le aranjează 

într-o ordine pe care o 

consideră corectă, în 

urma dezbaterii 
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Momentel

e lecţiei 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevilor Strategii 

didactice 

Evaluare/Comunicare

a cu elevii 

realizate; 

Tema 

pentru 

portofoliu 

 Elevii trebuie să caute 

fotografii vechi,obiecte, 

obiecte vestimentare 

tradiţionale, alte obiecte 

tradiţionale care să ateste  

activitatea specifică locuitorilor 

comunei Cîrlibaba.  

  

 

Într-un cadru natural deosebit, studierea anumitor aspecte literare, istorice, demografice, 

etnografice, poate contribui la cunoaşterea reciprocă, la cunoaşterea evoluţiei unor comunităţi etnice 

şi, implicit, la o mai bună înţelegere şi acceptare reciprocă. 

Tema de faţă stimulează interesul elevilor pentru cunoaşterea trecutului şi prezentului 

orizontului local, trezeşte sentimente patriotice şi facilitează înţelegerea apartenenţei la comunitatea 

locală, dar stimulează şi deprinderea de a utiliza informaţia din mass-media şi iniţierea în realizarea 

de proiecte. 

Activităţile de învăţare sunt concepute astfel încât să permită lucrul nemijlocit al elevului, 

acesta fiind pus în situaţia de a localiza, a identifica, a explica, a asocia, a selecta, a compara, a-şi 

imagina, a simţi, a interpreta, a privi, a observa ,a auzi elemente,fenomene,sentimente din orizontul 

local.  

Cunoaşterea datinilor, obiceiurilor, tradiţiilor se realizează nemijlocit, elevii fiind 

participanţi direcţi în derularea acestora. 

Păstrarea portului popular precum şi a tradiţiilor sub toate formele de manifestare a etnicilor 

germani şi huţuli contribuie la strângerea legăturilor cu populaţia românească majoritară. 

 În concluzie lecția ,,Comuna Cîrlibaba - legenda, istorie, populaţie, tradiție” 

devine o oportunitate  valoroasă de adaptare a sistemelor de reprezentare la contextul de viață a 

elevilor, la experiențele lor de viață reală și la nevoile de dezvoltare specifice. 
  

Bibliografie: 

  Barbu N. (1976), Obcinele Bucovinei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 

  Iacobescu M. (1993), Din istoria Bucovinei, vol. I ( 1774-1862 ), Edit. Acad. Române,  

  Bucureşti,1993 

  *** Analele Bucovinei, An I-III(1993-1996), Edit. Acad. Române, Bucureşti; 

 Gheorghe Iutiș, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, Elemente de didactica istoriei, EdituraGraphys, 

Iași, 2008  

  Suportul de curs Tehnici de comunicare și negociere –Epigon-Universitatea Ștefan cel Mare-

Suceava 
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ROLUL ȘCOLII ÎN EDUCAȚIA COPIILOR CU DIZABILITĂȚII MINTALE 

 

profesor instruire practică Diana Iuliana Țîmpău, ,  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

Instituția educațională are menirea de a integra copiii cu nevoi speciale în cadrul activităților 

școlare pentru a nu crea diferențe, iar școala în deplinătatea cuvântului asigură în mod regulat 

etapele corespunzătoare educaţiei şi instruirii. 

Forma de învățământ special, ajută atât instituția cât și formarea elevilor pentru dobândirea 

atitudinilor și abilitățiilor, pentru a putea duce o viață normală, ca și adult, a se integra pe câmpul 

muncii. 

Cu toate că percepția părinților despre educație este destul de diferită, în realitate rolul școlii 

în viața oricărui copil este foarte important, reusind astfel sa il pregateasca pentru nevoile vieții de 

adult. 

Ascendenta profesională, precum și modul de rezolvare a situațiilor concrete de viața sunt 

doua dintre cele mai importante efecte pe care le produce școala în viața copiilor. 

Chiar dacă unii părinți consideră școala drept o instituție educativă, pur si simplu formală, 

fără a-i atribui un rol concret, iar pentru alții aceasta este destul de prețuita, implicându-se in 

activitățile solicitate de către cadrele didactice în beneficiul educației copilului, nu trebuie să 

contestăm faptul ca școala ne asigura nivelul de educație de care avem nevoie pentru a putea 

supravietui cerințelor concrete ale vieții. 

Indiferent de situație, nu trebuie să negăm faptul că școala este o instituție educativă destul 

de importantă, cu reguli stricte ce trebuiesc a fi respectate in așa fel incât copilul să beneficieze de 

cea mai bună învățare. Solicitările cadrelor didactice nu fac altceva decât sa îl ajute pe copil să se 

identifice din punct de vedere profesional in societate, determinând capacitatea acestuia de învățare 

si acumulare a cunostințelor necesare pentru viața. 

De asemenea, prin școala copilul va putea interacționa cu colegii de clasa, va reusi să se 

integreze într-un mediu social nou, va dobândi anumite abilități practice de învățare a limbilor 

străine ori de mânuire a calculatorului. Acesta va fi învățat, ascultat si evaluat cu regularitate în așa 

fel încât profesorii să se asigure că elevul a acumulat cantitatea de cunoștințe necesare pentru 

parcurgerea fiecărei perioade de studiu, folositoare în anii de mai târziu. 

Elevişipărinţiconsiderăşcoalacafiindunmediuîn care copilul nu îşipoatedeschide cu 

adevăratsufletul, nu îşipoateetalaadevăratelevalorideoareceesteconstrâns de anumiţifactori 

(profesori, colegi, manuale, curriculum etc.) 

Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor care 

nu reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale corespunzătoare 

vârstei. 

Dizabilitatea face parte din existenţa umană, fiind o latură a dimensiunii universale a 

umanităţii. Ea este cea mai puternică provocare în acceptarea diversităţii, pentru că limitele sale 

sunt foarte fluide. 

În categoria persoanelor cu dizabilităţi poate intra oricine, în orice moment, ca urmare a 

unor împrejurări nefericite (boli, accidente) şi există opinia că segmentul de populaţie marcat de 

dizabilităţi este potenţial în creştere. 

Integrarea şcolară reprezintă procesul de includere în şcolile de masă sau în clasele 

obişnuite, la activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe 

educative speciale. 

Integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei 

categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în 
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viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile 

acestui proces. 

In plus, integrarea şcolara a copiilor cu cerinţe speciale permite, sub îndrumarea atentă a 

cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către elevii normali a problematicii şi a 

potenţialului de relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor lor care, din motive 

independente de voinţa lor, au nevoie de o abordare diferenţiată a procesului de instrucţie şi 

educaţie din şcoală şi de anumite facilităţi pentru accesul şi participarea lor la serviciile oferite în 

cadrul comunităţii. 

Relaţia dintre incluziune şi integrare comportă următoarele caracteristici: 

a) Integrarea copiilor cu cerinţe speciale are în vedere includerea acestora în clasele 

obişnuite; se centrează pe transferul copiilor de la şcoli separate (asa-numitele şcoli speciale) la 

şcolile obişnuite din cadrul comunităţii; dacă nu se constată o creştere a interacţiunilor între elevii 

cu sau fără dizabilităţi sau cu diferenţe în învăţare, putem considera că nu este un proces de 

integrare şcolară reală, ci numai o etapă în integrare: integrarea fizică. 

b) Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, 

având ca scop valorificarea optimă a resurselor existente, mai ales a resurselor  umane, pentru a 

susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

Practica a demonstrat că integrarea presupune adaptare, deci instrumentele de lucru propuse 

şi proiectele de intervenţie unitară corectiv-compensatorie trebuie să ofere idei flexibile, uşor 

adaptabile la situaţii concrete. 

Capacitatea de relaţionare, profesionalismul, exemplul de dăruire, perseverenţa cu care 

educatorii îşi desfăşoară activitatea impulsionează şi oblig: „Din suflete formate, pentru suflet în 

formare”. 

Într-un colectiv de elevi din şcoala publică, copilul cu nevoi speciale va trebui să depăşească 

cel puţin două bariere: propria sa timiditate, inhibiţie socială coroborată cu un complex de 

inferioritate care se manifestă prin izolare şi respingerea de către ceilalţi, datorate de cele mai multe 

ori ignoranţei şi prejudecăţilor. 

Conştient de această realitate, învăţătorul/profesorul integrator va avea în vedere realizarea 

umătoarelor obiective: 

 Încurajarea relaţiilor naturale de sprijin; 

 Promovarea interacţiunilor copiilor de aceeaşi vârstă prin strategii de tipul „învăţarea în 

cooperare şi parteneriat între elevi,, 

  Dezvoltarea prieteniei prin cunoaştere reciprocă; 

 Consilierea părinţilor copiilor. 

Introducerea în clasa integratoare a elevului cu dizabilităţi nu trebuie să se facă întâmplător, 

prezentarea acestuia trebuie pregătită în prealabil, printr-un proces de sensibilizare şi informare a 

factorilor implicaţi. Această activitate este necesară pentru ca integrarea să nu se facă brutal, iar 

învăţătorul/profesorul şi copiii să fie pegătiţi, să cunoască ce poate şi ce nu poate să ofere, să 

realizeze ce reprezintă un copil cu nevoi speciale, cât, cum şi unde trebuie ajutat şi nu în ultimul 

rând, să conştientizeze faptul că este copil, un copil ca toţi ceilalţi ... 

Rolul esenţial în educaţia integrată îi revine profesorului de la clasă, care devine principalul 

factor de acţiune şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu 

dizabilităţi mintale. Acesta trebuie: 

 -să-şiîmbogăţeascăpregătireapedagogică cu elemente care să-i facilitezeincludereaoptimăînclasă 

a elevilor cu dizabilităţimintaleşiasigurarea de şanseegalepentruaceştia la educaţie; 

 -să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a 

conţinuturilor învăţării pentru fiecare elev; 

 -săcooperezeînparteneriat cu profesorul de sprijinşi cu ceilalţimembriaiechipeieducaţionale, darşi 

cu familiaelevului; 
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 -săparticipe la elaborareaprogramului pedagogic individualizatpentrufiecareelev cu 

dizabilităţimintaleşisăţinăevidenţaruteicurriculare a acestuia. 

Procesul de integrareeducaţionalăaelevilor cu dizabilităţimintale include elaborareaunui plan 

de intervenţieindividualizat, încadrulcăruia, folosireaunormodalităţieficiente de 

adaptarecurricularăjoacărolulesenţial. 

Amprentape care școalași-o puneasupracopiluluitrebuiesă fie unaconstructivă, atât din punct 

de vedere moral, câtși social, pentru a creeasufletece se vorintegraînsocietateprinmodulplăcutși 

benefic omenirii. 

“… copiii de astăzii, viitorul de mâine...” 
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DE CE GEOMETRIA? 

 

Profesor Olarean Liviu Napoleon,  

Liceul Tehnoogic ,,Vasile Gherasim” Marginea 

 

 Geometria. Un cuvânt care reprezintă o întreagă lume. Un cuvânt care invită la descoperire. 

Un cuvânt care provoacă fiori de frică multor elevi sau foști elevi ai școlii românești dar și bucuria 

reușitei atunci când demonstrarea problemei s-a terminat. 

 Etimologic, cuvântul ,,geometria” vine din limba greacă  γεωμετρία; geo = pământ,  metria = 

măsură). Noțiunea de geometrie s-a născut ca fiind ramura de studiu a matematicii care se ocupă cu 

relațiile spațiale.
137

  

 Din primii ani de viață copiii descoperă diferitele forme și corpuri geometrice. Este chiar 

recomandat părinților să introducă diferite planșe cu figuri geometrice simple și să încerce să-i pună 

pe copii să caute în jurul lor aceste forme. De asemenea este bine ca părinții să le ofere mingi, 

cuburi, cutii sau alte corpuri pentru a dezvolta orientarea spațială a copiilor și pentru a-i ajuta mai 

târziu să facă corelația dintre corpuri și figurile plane. Cuburile tip Lego nu ar trebui să lipsească din 

jucăriile nici unui copil.   

 Din păcate, pentru mulți elevi, apariția geometriei în programa de matematică a reprezentat 

momentul în care aceștia s-au îndepărtat de matematică. Este păcat deoarece geometria este 

prezentă peste tot. Dacă înțelegem noțiunile elementare ale geometriei și dacă înțelegem cum să le 

folosim, atunci orice problemă oricât ar fi ea de complicată se poate rezolva. 

 Geometria ca ramură de studiu a matematicii este introdusă treptat, încă de la grădiniță.  

 În ciclul primar și în clasa a V-a elevii încep deja să învețe despre figuri și corpuri 

geometrice și elementele acestora la un nivel empiric (desen, construcții materiale, măsurători, 

verificări intuitive)
138

.  

 În clasele a VI-a și a VII-a se studiază geometrie plană și se introduc  noțiunile elementare 

ale geometriei euclidiene. Se introduc noțiunile de axiomă, de teoremă, de ipoteză, concluzie și 

demonstrație. Se definesc unghiurile, poligoanele și se studiază câteva dintre cele mai 

reprezentative și anume triunghiul, patrulaterul și hexagonul. Se definește cercul și discul. 

În clasa a VIII-a se trece la geometria în spațiu, se introduc noi axiome și se studiază poliedrele și 

corpurile rotunde. 

 Din păcate în liceu nu se continuă studiul geometriei în spațiu și se introduce geometria 

vectorială. După părerea mea elevii din clasele a IX-a și a X-a întâmpină greutăți în înțelegerea 

vectorilor.  

 Introducerea raționamentului logic în geometrie face ca utilizarea acestui tip de raționament 

să dezvolte gândirea logică a elevului și să fie folosit și la alte discipline. 

 În calitate de profesor eu îi învăț pe elevi să învețe și în același timp îi învăț să gândească. 

Rezolvarea unei probleme de geometrie nu înseamnă doar ajungerea la rezultatul dorit, reprezintă 

un întreg mecanism. Citirea cu atenție a enunțului problemei este pasul principal pentru rezolvarea 

acesteia. Dacă elevul citește cu atenție problema, atunci reușește să extragă datele cunoscute și 

anume ipoteza, să extragă cerințele, adică concluzia și să costruiască un desen reprezentativ pentru 

problema respectivă. Nu de puține ori la problemele de geometrie în spațiu se întâmplă ca un desen 

prost făcut sau dacă notarea punctelor nu este potrivită atunci diferite porțiuni de drepte din spațiu 

să se suprapună și să nu se reușească rezolvarea problemei. 
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 Într-o problemă de geometrie ,,o construcție frumoasă și bine realizată reprezintă o problemă 

pe jumătate rezolvată’’. Aceste cuvinte mi-au fost spuse de primul meu profesor de matematică și 

mă ghidează și astăzi în problemele de geometrie plană sau geometrie în spațiu  

 

din gimnaziu. De asemenea la clasele de liceu mă folosesc de reprezentarea grafică a funcțiilor 

pentru vizualizarea asimptotelor, a periocidității sau a altor proprietăți pe care le au acestea. 

 La clasa a VI-a predarea riguroasă a  liniilor importante într-un triunghi, a mediatoarei unui 

segment, a bisectoarei unui unghi și introducerea noțiunii de cerc, noțiune care va fi aprofundată în 

clasa a VII-a  reprezintă  cheia pentru apropierea elevului de geometrie și implicit față de 

matematică. 

 Superficialitatea în construcțiile geometrice face ca unii elevi să confunde proprietățile 

diferitelor linii importante. A desena un triunghi dreptunghic cu laturile 3, 4, 5 nu este același lucru 

cu a desena un triunghi dreptunghic isoscel. La fel, a desena un triunghi ascuțitunghic oarecare nu 

reprezintă același lucru cu desenarea unui triunghi ascuțitunghic isoscel sau unui triunghi 

echilateral. O figură desenată greșit poate induce în eroare pe cel care dorește să rezolve problema 

respectivă. 

 Pe de altă parte, în studiul geometriei foarte importantă este învățarea definițiilor, a 

teoremelor, a formulelor și a proprietăților caracteristice pentru noțiunile studiate. 

 Un elev care nu stăpânește bine noțiunile teoretice nu va reuși aproape niciodată să rezolve o 

problemă de geometrie. De asemenea, un elev care nu a învățat formulele de calcul ale ariei și 

perimetrului unei figuri plane sau ale ariei laterale, ariei totale sau volumului unui corp nu va reuși 

să rezolve nici măcar problemele în care trebuie doar introduse dimensiunile și efectuarea unor 

calcule simple. 

 Trecând la alt nivel și anume la măsură și măsurători, în clasa a V-a se studiază unitățile de 

măsură pentru anumite mărimi fizice sau unități de măsură monetare. Învățarea riguroasă a acestora 

și învățarea transformărilor în multipli sau submultipli a unităților de măsură este foarte utilă pentru 

studierea fizicii. În plus, la fizică în afară de calculele aritmetice și algebrice deosebit de utile se 

dovedesc și stăpânirea noțiunilor din geometrie. Folosirea relațiilor metrice, a asemănării 

triunghiurilor și a proprietăților diferitelor figuri geometrice sau corpuri geometrice ajută la 

rezolvarea problemelor de fizică. 

 În studierea geometriei foarte importantă este și istoria matematicii. Amintirea celor care au 

descoperit sau demonstrat anumite teoreme sau noțiuni din geometrie face ca elevii să își 

amintească enunțul teoremei respective. Teoremele lui Thales, Pitagora, Menelaus sau Ceva, 

formula lui Heron, formulele de calcul ale suprafețelor și volumelor corpurilor de revoluție 

descoperite de Arhimede, faimoasa expresie ,,Evrika”,  toate acestea își au locul în predarea 

geometriei. 

  Pentru înțelegerea geometriei contează foarte mult și etimologia și morfologia termenilor 

folosiți. Un elev înțelege cu ușurință că un triunghi are trei unghiuri, un patrulater are patru laturi, 

un pentagon are cinci laturi și că Statul Major al Armatei din S.U.A. are această formă, un hexagon 

are șase laturi iar forma Franței este hexagonală, că ortocentrul este ,,centrul de intersecție al 

înălțimilor”, deoarece ortho în limba greacă înseamnă drept. Continuând, un elev va ține minte mai 

ușor că o bisectoare împarte unghiul în două sectoare egale, că două figuri sunt echivalente dacă au 

aceeași valoare adică aceeași arie, că  un arc de cerc se aseamănă cu arcul cu care strămoșii noștri 

își procurau mâncarea, tragând de coardă pentru a lansa săgeata. Să nu uit de raza unui cerc care 

este segmentul care unește un punct de pe cerc cu centrul cercului, tot așa cum raza Soarelui îl 

unește pe acesta cu Terra.  

 Geometria este vie. An de an se apar noi probleme, probleme care așteaptă să fie rezolvate. 

Frumusețea geometriei și a matematicii în general constă în faptul că sunt încă multe probleme din 

antichitate sau mai recente care își așteaptă încă rezolvările. 
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MODALITĂŢI DE FORMARE  A STIMEI DE SINE  LA COPIII 

PREŞCOLARI 
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Fiecare copil are nevoi, dorinţe şi emoţii. De modul în care acestea sunt receptate şi li se 

răspunde, de experienţele pe care le trăieşte copilul în relaţiile cu familia, rudela, prietenii, 

educatorii, depinde decisiv atitudinea sa ulterioară faţă de viaţă. 

Copiii sunt diferiţi temperamental, caracterial, aptitudinal. Ca urmare nici performanţa lor 

nu va fii egală în toate domenile. Este esenţial ca fiecare copil să fie respectat şi susţinut în ritmul 

său propriu, în transformarea progresivă ce o va înregistra potrivit nevoilor sale. Familia şi 

educatoarea trebuie să îi înveţe de mici pe copii că fiecare are valoarea sa şi să-i ajute să-şi formeze 

o imagine pozitivă de sine.  
În strânsă legătură cu imaginea de sine se află stima de sine. 

Stima de sine se referă la modul în care ne evaluăm pe noi înşine, la cât de ,,buni,, ne 

considerăm comparativ cu alţii. 

Stima de sine pozitivă este sentimentul de autoapreciere şi încredere în forţele proprii. 

Copilul se simte atasat de parinte, care ii ofera afectiune, incredere in el insusi, apreciere, 

dar care ii este totodata si un bun model. Pentru a se simti bine copilul trebuie apreciat, insa fara a 

cadea in extrema alintarii. Un copil cu stima de sine ridicata este respectuos, dar are curaj, initiativa, 

nu se simte dependent de parinti, nu plange cand este lasat singur, isi poate face singur temele, 

practic prezinta un anumit grad pozitiv de control in propria lui viata, este vesel, rade si nu vede in 

"negru" tot ceea ce i se intampla, se integreaza usor in colectivul de la gradinita sau de la scoala si ii 

place joaca. 

Copilul care prezinta o stima de sine scazuta este mereu nervos, nemultumit, se integreaza 

greu sau deloc in colectivul de la scoala sau de la gradinita, plange des, nu rade mereu, nu este 

comunicativ, este interiorizat, dependent de parinti, fara initiativa, curaj sau independenta, prea 

timid fata de ceilalti copii si ii place sa se joace mai mult singur sau cu cel mai bun prieten. Este 

negativist, poate chiar depresiv si anxios. 

Mesajul de valoare transmis de adult este foarte important în prevenirea neîncrederii. Un 

eşec nu trebuie perceput ca un simptom al non-valorii, ci ca o situaţie ce trebuie rezolvată. 

Copiii cu stimă de sine scăzută se simt nevaloroşi şi au trăiri emoţionale negative, de cele 

mai multe ori cauzate de experienţe negative. 

Pentru preşcolarii mici, sursa cea mai importantă de formare a stimei de sine o constituie 

aprecierile educatoarei şi ale părinţilor. 

Etichetarea copilului după comportament conduce la formarea unei imagini de sine negativă.  

Alte elemente care converg spre acelaşi rezultat negativ sunt: gesturile de interzicere 

absolute sau nejustificate total, ameninţările cu abandonul(,,dacă nu faci.....nu te mai iubesc...... te 

trimit la .........te dau la...,,), stil deficitar de relaţionare părinte-copil, educatoare-copil. 

La preşcolarii mari, sursa de formare a stimei de sine se extinde şi la grupul de prieteni, la 

alte persoane din viaţa lor. 

Copiii care au, în urma experienţelor proprii stimă de sine pozitivă se manifestă astfel: 

Îşi asumă responsabilităţile; 

 Se comportă independent; 
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 Sunt mândri de realizările lor; 

 Realizează fără probleme sarcini noi; 

 Îşi exprimă atât emoţiile pozitive cât şi pe cele negative; 

 Oferă ajutor şi sprijin celorlalţi colegi de grupă. 

Dintre experienţele anterioare care le-au construit acestora imaginea de sine echilibrată, am putea 

menţiona: 

 Au fost lăudaţi, încurajaţi; 

 Au fost ascultaţi; 

 Li s-a vorbit cu respect; 

 Li s-a acordat atenţie; 

 Au fost îmbrăţişaţi; 

 Au avut prieteni; 

La polul opus se află copiii care, în urma experienţelor proprii, au  

o stimă de sine scăzută. Ei se manifestă astfel: 

 Nu sunt mulţumiţi de propria persoană; 

 Evită să realizeze sau să se implice în sarcini noi; 

 Se simt neiubiţi şi nevaloroşi; 

 Par rebeli sau nepăsători. 

Printre experienţele anterioare care le-au format o stimă de sine scăzută ar putea fi: 

 Au fost criticaţi; 

 Li s-a vorbit pe un ton ridicat; 

 Au fost ignoraţi şi ridiculizaţi; 

 Aşteptările celorlalţi de la ei înşişi au fost exagerate(să fie perfecţi); 

 Au fost frecvent comparaţi defavorabil cu alţi copii. 

Copiii cu stimă de sine crescută reuşesc să facă faţă mai bine situaţiilor şi comportamentelor de risc 

care ar apărea în relaţiile interpersonale nesănătoase sau în eşecuri. 

Ce trebuie să facă părinţii? 

 Să-i încurajeze permanent pentru exprimarea propriilor emoţii, construindu-le un mediu 

sigur, aprobator; 

 Să-i înveţe să-şi folosească imaginaţia în exprimarea emoţiilor(,,Ce ţi-ar fi plăcut să-i 

spui celui care te-a necăjit?) 

 Povestirea unei situaţii asemănătoare trăite de adult(,,Când eram de vârsta ta, mi s-a 

întâmplat şi mie să.... şi am făcut aşa....,,) 

 A-i învăţa să se accepte pe ei chiar dacă se simt abătuţi sau dezamăgiţi(,,Nu ai câştigat 

concursul, dar nu a fost vina ta. Cu încă puţin exerciţiu vei fi cel mai bun,,) 

 Stima de sine a copilului reprezinta felul in care el se percepe, in care isi constientizeaza 

talentele, aptitudinile, atitudinea, felul in care crede ca este vazut de ceilalti, perceptia 

propriului potential si a efectelor actiunilor sale. 

  Integrarea in colectiv 

Pentru ca micutul sa invete sa interactioneze are nevoie sa fie integrat in colectivul de la 

gradinita, cel de la scoala, dar si cel de prieteni. Copilul are nevoie sa interactioneze cu ceilalti 

pentru a-si dezvolta spiritul competitiv, dar si pentru a empatiza cu cei din jur si pentru a invata 
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acele reguli sociale pe care este imposibil sa i le zici, ca acelea de a fii bun, dar a avea o limita 

(unde este plasata acea limita?) si tot asa. Copilul isi invata astfel valorile, se poate percepe mult 

mai usor avand ca etalon de raport pe ceilalti, poate invata metodele celorlalti de reusita si se poate 

simti minunat in comania prietenilor, plus ca impreuna au mai mult curaj, inclusiv la prostioare. 

Trebuie insa ca parintele sa controleze acest cerc de "prieteni" astfel incat sa se influenteze reciproc 

intr-o maniera pozitiva. 

Ce trebuie să facă educatorul pentru a dezvolta copiilor stima de sine? 

 Să exprime cerinţe rezonabile faţă de vârsta copiilor; 

 Să planifice din timp activităţile. Dacă se anticipează nevoile copiior, probabilitatea ca ei 

să fie cooperanţi va creşte; 

 Să formuleze clar ceea ce aşteaptă de la copii; 

 Să se focalizeze asupra aspectelor pozitive(însuşiri, realizări) şi să le menţioneze; 

 Să ofere posibilităţi şi opţiuni copiilor ori de câte ori este posibil; 

 Să ofere recompense. Recompensa să nu fie exagerată sau extravagantă. 

Încrederea de sine şi sentimentul valorii proprii pot fi considerate rezultate ale încurajării 

prin intermediul dezvoltării sentimentului de comuniune. Astfel, când copilul colaborează în 

vederea bunăstării celorlalţi, aceasta întăreşte sentimentul forţei proprii. 

Arata-i afectiune, dar si fermitate 
Copilul trebuie sa se simta iubit si apreciat in special de oamenii care sunt cei mai importanti 

pentru el: parintii si bunicii. Insa nu il puteti aprecia daca nu da dovada de activitati bune. O 

activitate bine realizata de copil (efectuarea temelor, nu a stricta o jucarie sau si-a facut singur 

curatenie in camera si lista poate continua) trebuie sa fie totodata si pe masura posibilitatilor lui. De 

multe ori nu copilul este de vina ca nu reuseste unele lucrururi, ci mai ales parintele ca nu a reusit 

sa-l ghideze, sa ii arate o cale de a obtine acel "ceva" intr-o maniera cat mai placuta pentru copil. 

Poate ca nu are cele mai bune lucrari la gradinita, dar poate este cel mai talentat in pictura, ori are 

talent la literatura. Parintele trebuie sa sesizeze aptitudinile copilului si sa investeasca in dezvoltarea 

lor, chiar daca micutul nu este premiant. El trebuie stimulat in acele activitati care i se potrivesc in 

primul rand. Ajuta-l atunci cand ii este greu, gasiti impreuna o cale, ci nu il critica mereu sau mai 

ales nu rosti replica: "X-ulescu este mai bun, uite ce cuminte e, uite ce minunat este!". Acest lucru 

nu il va face pe copil decat sa se simta o povara pentru parintii pe care nu reuseste sa-i 

multumeasca, se autoinvinovateste, se inchide in el, stima lui de sine scade, ajungand intr-un final 

depresiv. Nu uita sa-l lauzi si sa-l premiezi macar cu o vorba dulce atunci cand micutul are o reusita 

sau isi indeplineste cu succes o sarcina. Aceasta lauda va avea efecte uluitoare, vei vedea! Nu uita 

ca orice copil este foarte sensibil la vorbele parintilor sai! 

Fii tu insati un model pentru copil 
Copilul trebuie invatat sa priveasca pozitiv si trebuie sustinut sa incerce sa isi urmeze 

telurile si sa nu devina delasator la cel mai mic esec. Insa pentru asta trebuie ca tu insati sa privesti 

viata prin aceasta perspectiva. Asadar, primul model pentru copilul tau esti chiar tu: primul model 

de educatie, primul care face curatenia, primul care se incadreaza cat de cat in invatamintele care ii 

sunt date copilului. 
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EFICIENŢA METODELOR INTERACTIVE ÎN ACTIVITĂŢILE CU 

PREŞCOLARII 

 

 ed. Eugenia Apetre, 

  GPN ,,Obcini”- Suceava 

 

Metodele interactive dezvoltă şi stimulează capacităţile intelectuale, cognitive, gândirea 

divergentă, gândirea critică, gândirea laterală, capacitatea de ascultare, ascultarea activă, capacitatea 

de comunicare, capacitatea de înţelegere, de cunoaştere de sine şi recunoaştere a calităţilor 

partenerilor, coechipierilor, capacitatea de evaluare şi autoevaluarea, capacitatea de sinteză, 

capacitatea de decizie, de comparaţie şi generalizare, de descriere, de abstractizare, de argumentare, 

de aplicare. 

Elemente necesare pentru aplicarea eficientă a metodelor interactive în activităţile cu 

preşcolarii sunt: 

- utilizând metode active de predare-învăţare, educatoarea trebuie să aibă în vedere că 

învăţarea prin cooperare nu este un scop în sine, ci un mijloc de atingere a obiectivelor prin fiecare 

membru al grupului în parte; 

- trebuie să se orienteze când şi cum anume aplică strategia învăţării prin cooperare;  

- considerând toată grupa o echipă, sau împărţind-o în grupuri mici şi adaptând sarcinile de 

instruire la caracteristicile individuale şi de afinitate ale membrilor, raportându-se atât la timp, cât şi 

la conţinut.;construirea diferenţiată a sarcinilor de învăţare trebuie să fie realizată cu maximum de 

profesionalism, astfel încât să faciliteze succesul atât al sarcinii în sine, cât şi al fiecărui copil; 

- după fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac 

responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare; copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este 

diferită, dar încurajaţi îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup, grupul 

înţelege prin exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei, exersându-şi 

toleranţa reciproc; 

- educatoarea trebuie să ştie cum să-i motiveze pe copii atât instructiv, dar şi afectiv, să 

menţină întregului grup un tonus afectiv pozitiv, constructiv; 

- trebuie însă să avem mare grijă, când, cum şi ce metodă aplicăm, deoarece demersurile 

didactice pe care le iniţiem trebuie să fie în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi posibilităţile 

cognitive şi practice ale copiilor, nu orice metodă poate fi aplicată în cadrul oricărei categorii de 

activitate sau la orice nivel de vârstă; 

- în alegerea metodelor pe care le vom aplica în activitate trebuie să ţinem cont de tema 

activităţii, de tipul ei (de predare, consolidare, evaluare) şi de nivelul de dezvoltare intelectuală a 

copiilor, de aceea, este necesar, din partea educatoarelor, un studiu profund al acestor metode, o 

analiză amănunţită, creativitate, responsabilitate didactică şi capacitate de adaptare şi aplicare. 

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre 

minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate 

evidente. 

Interactivitatea presupune atât cooperarea, care poate fi definită drept forma motivaţională a 

afirmării de sine, incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizează cu ceilalţi 

pentru dobândirea unei situaţii sociale sau a superiorităţii cât şi competiţia care este o activitate 

orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun. 

Ambele implică un anumit grad de interacţiune, în opoziţie cu comportamentul individual. 

Interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru auto-

descoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. În acest fel se dezvoltă capacităţile 
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elevilor de a lucra împreună ce se constituie într-o componentă importantă pentru viaţă şi pentru 

activitatea lor profesională viitoare. 

De interactivitate dă dovadă copilul care devine coparticipant, alături de educator la propria 

formare şi coresponsabil de realizarea şi efectele procesului de învăţare. Asumându-şi rolul de actor 

în actul educativ, el îşi proiectează eficient proiectul de învăţare personalizat, îşi construieşte 

cunoaşterea, asumându-şi riscuri, conştientizând eforturile necesare, alegându-şi strategiile de 

învăţare, gestionându-şi timpul şi apelând la evaluări formatoare. Pregătirea pentru o învăţare 

autonomă valorizează motivaţia intrinsecă a educatului, dorinţa de a căuta, de a experimenta, de a 

descoperi, de a crea şi de a inventa.  

Copilul activ - creativ „realizează demersuri critice şi creative, depune eforturi proprii 

înscrise în schimburi sociale, în scopul accederii la noua cunoaştere” (M. Bocoş, 2002, p. 79). 

Cerinţa primordială a educaţiei progresiste, cum spunea Jean Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu 

activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 

Deoarece învăţarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus 

în înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile 

interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi 

colective. 

„Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării, observând tendinţele inhibitorii 

care pot apărea în interiorul grupului” (I.O. Pânişoară, 2003, p. 140). 

Unii specialişti sunt de părere ca interactivitatea presupune atât cooperarea - definită drept 

forma motivaţională a afirmării de sine, incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul 

rivalizează cu ceilalţi pentru dobândirea unei situaţii sociale sau a superiorităţii - cât şi competiţia 

care este o activitate orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru 

atingerea unui ţel comun. Ele nu sunt antitetice; ambele implică un anumit grad de interacţiune, în 

opoziţie cu comportamentul individual. 

În cazul îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, ceea ce duce la 

un comportament contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea 

de probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate. 

Interacţiunea duce la stimularea efortului şi la productivitatea individului şi este importantă pentru 

autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare.  

Există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii, iar subiecţii 

care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi 

complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. În acest fel se 

dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună, ceea ce se constituie într-o componentă 

importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională viitoare. 

Activizarea reprezintă un proces complex, sistematic şi dinamic, care angajează întregul 

potenţial psihofizic al subiecţilor cunoaşterii. Prin activizare se urmăreşte realizarea unei învăţări şi 

formări active şi interactive, în care, cel care învaţă să se implice efectiv, intens, profund şi deplin, 

cu toate dimensiunile personalităţii sale intelectuală, fizică şi afectiv voliţională. Activizarea nu 

neglijează dimensiunea socială a activităţii preşcolarilor, implicarea acestora putându-se realiza în 

cadrul tuturor formelor de organizare a activităţii lor: frontală, de grup şi individuală, forme care 

pot declanşa, susţine şi amplifica eforturile individuale şi de grup ale elevilor şi chiar eforturile 

întregii clase în realizarea predării, învăţării şi evaluării. „Activ şi creativ este copilul care intervine 

efectiv în activitatea didactică şi îi modifică variabilele, parametrii caracteristici: depune eforturi 

de reflecţie personală, de gândire, efectuează acţiuni mintale şi practice de căutare, cercetare, 

redescoperă noi adevăruri, reelaborează noi cunoştinţe, conştientizând faptul că întotdeauna 

influenţele şi mesajele externe acţionează prin intermediul condiţiilor interne” (M. Bocoş, 2002, p. 

79).  
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Această perspectivă asupra preşcolarului se opune celei tradiţionale, conform căreia el 

asimilează în mod pasiv informaţiile oferite de către cadrul didactic, urmând ca ulterior să le 

reproducă. Copilul activ şi creativ dă dovadă de multă îndrăzneală în aprecierea critică a unui 

produs, de independenţă în abordarea şi analiza problemelor, de spirit de contraargumentare, de 

libertate în manifestarea comportamentală generală.  

De multe ori, comportamentul copilului creativ, devine deranjat la activitate pentru unele 

cadre didactice mai conservatoare.  

Cadrul didactic trebuie să profite de nevoia lui de cunoaştere şi de avântul său în activitate, 

canalizându-i eforturile în direcţii constructive prin oferirea de ocazii variate menite să-i alimenteze 

setea de nou şi de descoperire. Comportamentul nonconformist ce derivă puternic din activitatea 

creatoare, nu trebuie interpretat de către cadrele didactice drept o atitudine indisciplinată, o dovadă 

de impoliteţe sau o lipsă de respect, acest gen de comportament nu trebuie frânat printr-o atitudine 

negativă, de respingere, ci, dimpotrivă, trebuie creat un climat favorabil de manifestare liberă a 

spiritului creator. 

Copilul activ şi creativ se caracterizează prin spirit de independenţă în muncă, o gândire care 

se desfăşoară pe traiectorii lungi, fără bariere de ordin cognitiv, manifestând o puternică şi 

neobişnuită tendinţă de a explora şi de a crea. Copiii din această categorie sunt mai puţin interesaţi 

de activitatea în echipe şi au tendinţa de a-şi întocmi un plan personal de lucru, păstrând legătura 

numai cu un număr restrâns de prieteni. Profilul copilului creativ şi dinamic se referă la acele 

trăsături care dovedesc capacitatea de a se detaşa de informaţii, de a se mişca liber în sfera 

cunoştinţelor, manifestând iniţiativă şi spirit independent. Persoanele creative au un nivel superior 

de aspiraţii, au interese variate, manifestă o vie şi permanentă curiozitate, ieşind din şablon, punând 

în discuţie probleme interesante. Copilul cu potenţial creativ înalt are încredere în forţele proprii şi 

este capabil de autoevaluare. În relaţiile cu cei din jur manifestă comportamente controlate, vrând să 

ofere o bună imagine atât în faţa cadrului didactic cât şi în faţa colegilor. 

O atitudine specifică tinerilor şi adulţilor cu potenţial creator înalt, indiferent de domeniu, 

este „interesul viu pentru orice informaţie, aceştia având un grad de activism foarte ridicat. Pentru 

oamenii înalt creativi nu există lucruri neinteresante, totul depinde de cine sunt privite, la ce tip de 

cunoştinţe ale individului sunt raportate şi mai ales modul cum sunt analizate, interpretate” (M. 

Roco, 2001, p. 32). 

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o 

confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi 

dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din 

interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Avantajele interacţiunii după unii pedagogi ar fi că în condiţiile îndeplinirii unor sarcini 

simple, activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament contagios şi o strădanie 

competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte e 

facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate:  

- stimulează efortul şi productivitatea individului;  

- este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru 

autoevaluare;  

- există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii; 

- subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în 

moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual; 

- dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună - componentă importantă pentru viaţă 

şi pentru activitatea lor profesională viitoare; 

- dezvoltă inteligenţele multiple, respectiv următoarele capacităţi specifice:  

- inteligenţa lingvistică (ce implică sensibilitatea de a vorbi şi de a scrie; include abilitatea de a 

folosi efectiv limba pentru a se exprima retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile),  
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- inteligenţa logico-matematică (ce constă în capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza 

operaţii matematice şi de a investiga ştiinţific sarcinile, de a face deducţii),  

- inteligenţei spaţială (care se referă la capacitatea, potenţialul de a recunoaşte şi a folosi 

patternurile spaţiului; capacitatea de a crea reprezentări nu doar vizuale),  

- inteligenţa interpersonală (capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi, 

creând oportunităţi în munca colectivă inteligenţa naturalistă (care face omul capabil să recunoască, 

să clasifice şi să se inspire din mediul înconjurător),  

- inteligenţa morală (preocupată de reguli, comportament, atitudini stimulează şi dezvoltă capacităţi 

cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică, gândirea laterală capacitatea de a privi şi 

a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii); 

- munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor 

de realizat; 

- timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului 

în grup decât atunci când se încearcă găsirea rezolvări lor pe cont propriu; 

- cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică priceperile, 

capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; 

- interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia, sporeşte interesul pentru o temă sau o 

sarcină dată, motivând elevii pentru învăţare; 

- lucrul în echipă oferă copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, 

strategiile personale de lucru, informaţiile; 

- se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii; 

- grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă membrilor ce duce 

la dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscul; 

- interacţiunea colectivă are ca efect şi „educarea stăpânirii de sine şi a unui 

comportament tolerant faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea subiectivismului şi acceptarea 

gândirii colective” (C. L. Oprea, 2000, p. 47). 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe 

promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii. Activ este elevul care depune efort de reflecţie personală, interioară şi 

abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, 

de elaborarea a noilor cunoştinţe. „Activismul exterior  vine deci să servească drept suport material 

activismului interior, psihic, mental, să devină un purtător al acestui” (I. Cerghit, 1997, p.73). 

În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie consonanţă cu toate 

modificările şi transformările survenite în ceea ce priveşte finalităţile educaţiei, conţinuturile 

învăţământului, noile cerinţe ale elevilor şi societăţii. Metodologia trebuie să fie suplă şi permisivă 

la dinamica schimbărilor care au loc în componentele procesului instructiv-educativ. Calitatea unei 

tehnologii didactice este dată de flexibilitatea şi de deschiderea ei faţă de situaţiile şi exigentele noi, 

complexe ale învăţământului contemporan. 

Considerând că presupunerile oportunităţii, adecvării şi congruenţei metodologice sunt 

asigurate, am putea avansa o serie de exigenţe şi cerinţe spre care ar trebui să evolueze metodologia 

de instruire (metodologia făcând paşi importanţi în această direcţie): 

- punerea în practică a noi metode şi procedee de instruire care să soluţioneze adecvat 

noile situaţii de învăţare; dezvoltarea în cantitate a metodologiei, prin adaptarea şi integrarea unor 

metode nespecifice, din alte spaţii problematice, dar care pot rezolva satisfăcător unele cerinţe (de 

pildă, folosirea brainstormingului, care este la origine o metodă de dezvoltare a creativităţii); 

creşterea cantitativă a metodelor nu este însă soluţia cea mai fericită; 

- folosirea pe scară mai largă a unor metode activ-participative, prin activizarea 

structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor şi prin apelarea la metode pasive numai când este 

nevoie; maximizarea dimensiunii active a metodelor (în mai toate metodele identificăm această 
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potenţialitate) şi minimalizarea efectelor pasive ale acestora; fructificarea dimensiunii şi aspectelor 

calitative ale metodei;  

- extinderea utilizării unor combinaţii şi ansambluri metodologice prin alternări ale unor 

caracteristici (în planurile activitate - pasivitate, abstractizare - concretizare, algoritmizare - 

euristicitate etc.), şi nu prin dominanţă metodologică; renunţarea la o metodă dominantă în favoarea 

varietăţii şi flexibilităţii metodologice, care să vină în întâmpinarea nevoilor diverse ale elevilor şi 

care să fie adecvate permanent la noile situaţii de învăţare; 

- instrumentalizarea optimă a metodologiei prin integrarea unor mijloacelor de învăţământ 

adecvate care au un aport autentic în eficientizarea predării-învăţării; nu este vorba de o simplă 

adăugare a unui mijloc de învăţământ, oricât de sofisticat ar fi el, ci de o redimensionare, o pregătire 

a acestuia în perspectivă metodologică; 

- accentuarea tendinţei formativ-educative a metodei didactice; extinderea metodelor de 

căutare şi identificare ale cunoştinţelor, şi nu de transmitere a lor pe cont propriu; cultivarea 

metodelor de autoinstrucţie şi autoeducaţie permanente; promovarea unor metode care îi ajută 

efectiv pe elevi în sensul dorit; adecvarea metodelor la realitatea existentă, pragmatizarea 

metodologiei. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi 

disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 

mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a 

accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. 

Activităţile pe care le desfăşurăm cu preşcolarii trebuie să aibă un caracter spontan, să 

contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea metodelor active transformă 

activitatea într-o aventură a cunoaşterii, în care copilul e participant activ; întâlneşte probleme, 

situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri, descoperă 

răspunsuri la întrebări, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit la finalul 

activităţii. Aceste metode îi ajută pe copii să-şi formeze personalitatea, să se cunoască, să-şi 

descopere stilul propriu de gândire şi acţiune. Totodată ele stimulează interesul copiilor pentru 

cunoaştere, a dorinţei de a căuta informaţii şi de a le utiliza în diferite situaţii. 

Preşcolarii învaţă să lucreze împreună, îşi unesc forţele pentru a reuşi să realizeze sarcina 

primită sau pentru a rezolva o problemă cu care se confruntă. Interrelaţiile dintre membrii grupului 

şi, emulaţia, sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând copiii pentru învăţare. 

Grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor ce duce la 

dispariţia fricii de eşec şi determină curajul de a-şi asuma riscul. Interacţiunea colectivă are ca efect 

şi educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament tolerant faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea 

subiectivismului şi acceptarea gândirii colective. 
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INSTRUMENTE ŞI BUNE PRACTICI APLICATE ÎN COLABORAREA CU 

PĂRINŢII COPIILOR PREŞCOLARI  

 

Prof. înv. preșc. Baban Rodica 

G.P.N. ”Voinicelul” Rădăuți jud. Suceava 

 

Motto: 

„Viaţa de familie este prima şcoală a emoţiilor. În acest creuzet intern, învăţăm să recunoaştem 

atât propriile emoţii, cât şi reacţiile celorlalţi la emoţiile noastre, cum să gândim aceste emoţii şi 

cum să ne alegem reacţiile; cum să citim şi să ne exprimăm speranţele şi temerile. Această şcoală 

emoţională nu înseamnă doar ce le spun părinţii copiilor sau ceea ce fac pentru ei; ea presupune 

de asemenea modelele oferite de părinţi”. 

Daniel Goleman – „Inteligenţa emoţională” 

 

Pentru oamenii din întreaga lume, copiii sunt cea mai mare bogăţie, adevăratul ,,aur al 

vieţii”. Copilul a fost şi este, după exprimarea tradiţională a ţăranului moldovean ,,un boţ de aur”, 

de care părinţii au grijă ,,ca de ochii din cap”.  

Aşa cum nu ne putem imagina un pom cu rod bogat fără rădăcini, nu putem concepe nici 

durabilitatea şi progresul vieţii omeneşti fără grija şi marea responsabilitate, pe care o avem noi 

adulții, pentru copilărie și pentru cultivarea valorilor ei. 

Copiii sunt diferiţi. Si totuşi câteva lucruri esenţiale îi fac să fie asemenea. Toţi au nevoie 

de dragoste, de securitate, de hrană  bună si de exerciţiu. Toţi simt nevoia de siguranţă, de acceptare 

si de recunoaştere. Toţi caută în adulţi un sprijin şi au nevoie de un anumit control din partea 

acestuia pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea  în sine şi îşi dobândesc  propria independenţă. 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape revine în primul rând părinţilor săi. 

În societatea modernă părinţii sunt inundaţi cu un şuvoi de păreri privind creşterea copiilor. Ei nu 

mai ştiu ce să creadă, nu mai ştiu cum să-şi crească şi să-şi îndrume proprii copii. Ei caută soluţii 

viabile şi cum cabinetele de consiliere nu sunt foarte multe, se îndreaptă spre educatorii copiilor lor. 

Părinţii sunt deschişi sugestiilor date de educatorii copiilor lor, pot fi convinşi de schimbarea 

modului de a gândi referitor la educaţia copilului pentru că îşi iubesc copiii, dar câteodată nu îi 

înţeleg. 

Părinţii sunt modelul pe care copiii îl vor urma în viaţă.  Părinţii trebuie să fie un exemplu, 

să conducă, să călăuzească, să direcţioneze, să corecteze, să încurajeze. Dacă studiem personajele 

importante, pozitive, care au lăsat urme în istorie, vom descoperi că adesea se vorbeşte despre 

influenţa pe care a avut-o unul dintre părinţi asupra lor. Abraham Lincoln este citat deseori pentru 

că a spus: „Tot ceea ce sunt îi datorez îngerului meu de mamă.” Generalul Douglas MacArtur 

spunea: “Sfânta mea mamă m-a învăţat să-L iubesc pe Dumnezeu şi ţara, iar asta întotdeauna m-a 

ajutat în momentele grele. Ei îi datorez mulţumiri şi o reverenţă de fiu.”  

Un sfat bun de urmat: ”Dăruiți copiilor cât mai mult din timpul dumneavoastră! Astfel, vor 

învăța să vă dăruiască, la rândul lor, mai târziu, bucuria de a fi împreună.” 

Educaţia vârstelor mici este privită într-o viziune globală ca o temelie a personalităţii 

fiecărui individ. Toţi copiii au dreptul de a primi sprijin pentru a se dezvolta optim. Cum începutul 

educaţiei coincide cu însuşi începutul vieţii, cu cât ne vom ocupa mai devreme să creăm situaţii 

favorabile dezvoltării – învăţării, cu atât vom asigura mai mult şansele de integrare socială a mai 

multor copii. 

Pentru a satisface nevoile copiilor trebuie să găsim acea viziune a părinţilor, părinţi buni 

care au încredere în forţele proprii. Copilul are nevoie de: 

- afectivitate; 
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- securitate; 

- stimulare; 

- direcţionare şi control; 

- responsabilizare; 

- independenţă; 

Printre formele de legătură pe care grădiniţa trebuie să le organizeze cu părinţii copiilor, se 

sugerează: 

- şedinţele lunare cu aceştia, consultaţii bilunare, ori când se ivesc diferite probleme; 

- vizite la domiciliul copiilor pentru a cunoaşte manifestările acestuia în familie; 

- schimburi de informaţii, păreri, sugestii educative; 

- consultaţii individuale şi colective pe teme de educaţie; 

- întâlniri tematice cu specialiştii; 

- serbări, excursii şi expoziţii cu lucrările copiilor; 

- colaborare în activităţi gospodăreşti; 

- lectorate cu părinţii; 

Educatoarea trebuie să-i cunoască de fapt pe părinţii copiilor săi, să cunoască raporturile 

care există între copiii săi şi membrii familiilor lor şi condiţiile de viaţă şi educaţie pe care copiii le 

au în familie. (Anexa chestionar pentru părinți) 

Părinţii trebuie ajutaţi în alcătuirea şi respectarea întocmai a regimului zilnic, în 

supravegherea timpului liber al copiilor, înarmarea lor cu elemente metodice adecvate şi eficiente 

pentru educarea copiilor în familie. Astfel în cadrul şedinţelor cu părinţii se alege pentru început 

comitetul de părinţi care împreună cu educatoarea are mai multe obligaţii: 

- participarea la stabilirea orarului activităţii; 

- sprijinirea conducerii unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale, atât pentru activităţile curriculare, cât şi extracurriculare; 

- sprijinirea activităţii de consiliere şi orientare a copiilor; 

- sprijinirea educatoarei şi a conducerii grădiniţei în organizarea consultaţiilor şi 

dezbaterilor pedagogice cu părinţii pe probleme privind educaţia copiilor; 

- sprijinirea grupei în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

- iniţierea şi colaborarea în activităţile de îmbunătăţire a condiţiilor de studiu şi viaţă 

din grădiniţă; 

- atragerea de sponsorizări; 

În cadrul altor şedinţe se pot desfăşura activităţi cu copiii, activităţi prin care  părinţii pot 

să-şi dea seama de cunoştinţele pe care şi le-au însuşit copiii lor anterior, participarea activă a 

acestora la activităţi, rapiditatea în acţiune, modul cum se exprimă, cum colaborează cu cei din jurul 

lor. Exemple de activităţi care pot fi  desfăşurate în prezenţa părinţilor: 

- „Să arătăm ce am învăţat!” 

- „O zi în grădiniţă” 

- „Jocurile didactice şi jocurile exerciţiu – modalitate de stimulare a inteligenţei” 

- „Activitate practică” 

- „Numără şi potriveşte” 

-  „Activitate interdisciplinară” 

- „Ne pregătim pentru şcoală” 

- „Copil frumos, copil deştept” 

- „Jocul intelectual, joc de comunicare” 

Stăpânirea de către părinţi a metodelor şi procedeelor de educaţie nu este un lucru uşor. O 

cale eficientă de însuşire a acestora este aceea de a asista la desfăşurarea programului din grădiniţă. 

Cu acest prilej părinţii reuşesc să constate dificila şi migăloasa muncă ce se desfăşoară cu 

preşcolarii pentru dezvoltarea psiho-fizică şi intelectuală, cât şi pregătirea lui pentru şcoală. 
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Pentru ca părintele să poată urmări evoluţia dezvoltării intelectuale a copilului, de ex. poate 

fi invitat periodic, să asiste la desfăşurarea programului din grădiniţă. Uneori pot fi   invitaţi patru-

cinci părinţi, altă dată toţi părinţii, ţinând cont de scopul urmărit, metodele şi procedeele de educaţie 

ce se intenționează a  fi făcut cunoscute. 

Vizitele au ca scop cunoaşterea gradului de instruire pedagogică, astfel putându-se stabili 

un dialog care dă posibilitatea cunoaşterii copilului sub anumite aspecte şi a modului cum familia 

realizează  educaţia copilului. 

Consultanţele individuale şi colective  dau posibilitatea  discuţiilor cu părinţii despre 

fiecare copil în parte,  analiza cauzelor diferitelor manifestări,  luarea unor măsuri educative 

comune. Aceste consultaţii cu părinţii creează un climat de încredere reciprocă. Aceste discuţii nu 

se limitează numai la caracterizarea copilului şi la recomandarea unor metode şi procedee atunci 

când este necesar, ci la cuprinderea unei sfere largi de probleme începând de la concepţia despre 

lume şi viaţă, despre amenajarea ambientului pentru copil, despre modele de comportament 

civilizat. 

Se pot enumera de asemenea câteva din temele propuse pentru lectoratele cu părinţii: „Vă 

cunoaşteţi copilul ?”, „Un regim de viaţă raţional”, „Frumuseţea comportării”, „Rolul părinţilor în 

educaţie”, „Rolul jocului în socializarea copiilor”, „Educaţia în familie”, „Părinţi de copii 

preşcolari”, „Care sunt regulile părinţilor în educarea copiilor?”. 

Pentru însuşirea unor cunoştinţe pedagogice în rândul părinţilor, poate fi organizată în 

grădiniţă o bibliotecă în „camera părinţilor”, cu scopul de a-i face să citească literatură de 

specialitate, cărţi despre şi pentru copii, broşuri etc. Pot fi amintite doar câteva titluri: A. Berje – 

„Copilul dificil”, „Defectele copilului”, „Defectele părinţilor”; Maria Haţeganu – „Copii fără 

copilărie”; A.P. Larin – „Despre încăpăţânarea copiilor” etc. Aceste cărţi pot fi  de un real folos 

părinţilor, descoperind comportamentul copiilor, modul cum să-i apropie şi să le înţeleagă 

problemele pe care le au, cum să-i ajute să treacă mai uşor impasurile. 

Serbările, excursiile şi plimbările comune (părinţi, copii, educatoare) constituie un alt tip 

de activităţi cu părinţii. Cu asemenea ocazii părinţi văd cum se comportă copilul lor în colectivitate, 

felul cum participă la acţiunile comune, se conving de rezistenţa copilului la efort, de reacţiile la 

nou şi la necunoscut. Cu aceste ocazii se realizează închegarea  colectivului de părinţi şi al copiilor 

şi se îmbunătăţeşte  relaţia grădiniţă – familie. 

Excursiile si  plimbările  constituie pentru copii şi pentru părinţi prilej de cunoaştere şi de 

îmbogăţire a cunoștințelor referitoare la împrejurimile unității de învățământ,obiective economice și 

culturale din localitate, județ  şi chiar din țară. 

Serbările au şi ele un ecou deosebit în rândul copiilor şi al părinţilor. Pot fi exemplificate  

unele  teme prin care  părinţii îşi pot cunoaşte copiii în alte ipostaze: 

- Carnavalul toamnei 

- Uite vine Moş Crăciun 

- În jurul Pomului de iarnă 

-  E ziua mamei mele 

- Hai să dăm mână cu mână 

- Bun rămas, grădiniţă  iubită 

Participarea părinţilor la activităţile din grădiniţă determină unificarea atitudinilor şi 

acţiunilor educative ale părinţilor, creează relaţii de colaborare şi exercită o mai corectă influenţă 

educativă. Copilul cere răbdare, timp, calm, echilibru între sobrietate şi bună dispoziţie, între 

dragoste şi sinceritate. Copiii vor fi mai buni şi mai temeinic pregătiţi atunci când educatorii vor şti 

să colaboreze cu părinţii şi cu ceilalţi factori educativi. 

Atragerea părinţilor ca parteneri în actul educaţional, cunoaşterea de către părinţi a 

particularităţilor individuale şi de vârstă ale copilului pentru a evita riscul unei prestaţii educative 

ineficiente sau al unor influenţe negative ca efect al greşelilor pedagogice, realizarea unei „reţele” 
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de ajutor interfamilial în ceea ce priveşte educaţia copiilor,  ajută la o informare psihopedagogică 

cât mai bună a părinţilor. 

Informarea psihopedagogică a părinţilor trebuie făcută corect, consecvent astfel încât 

părinţii să poată asigura un mediu familial favorabil, plăcut, să poată trata copilul cu seriozitate, 

venind mereu în întâmpinarea nevoilor sale, organizând, îndrumând sistematic felul în care îşi 

petrec timpul.  Folosind metode stimulative: explicaţia, îndemnul, dirijarea ponderată, exemplul 

pozitiv,  copiii vor fi bine dezvoltaţi fizic, psihic şi intelectual. 

O strategie eficientă este încheierea de parteneriate educaționale între unitatea de 

învățământ preșcolar și părinții copiilor care frecventează cursurile acesteia. Personal am desfășurat 

proiectul  ”Să educăm împreună”, cu scopul eficientizării relației familie-grădiniță, prin sprijinirea 

părinților în vederea înțelegerii responsabilității de a fi părinte de preșcolar. Unul dintre obiectivele 

principale a fost acela de a implica membrii familiei să participe la activități desfășurate în grădiniță 

. Unul dintre cele mai puternice argumente referitoare la implicarea părinților a fost adus de 

psihologul Urie Brofenbrenner care a afirmat că: „programele care pun un accent deosebit pe 

implicarea directă a familiilor în activităţi care influenţează dezvoltarea copilului au un impact 

constructiv la orice vârstă şi cu cât astfel de activităţi sunt începute mai repede şi au continuitate în 

timp, cu atât copiii reuşesc să beneficieze mai mult de pe urma acestora”. 

În cadrul acestui proiect am folosit strategii diverse cum ar  fi:  

- Mesaje scrise carnete de dialog 

- Afișierul pentru anunțuri 

- Scrisori de înștiințare 

- Participarea părinților la lecții deschise 

- Vizite la domiciliul copiilor 

- Participarea la programul ”Educați așa” 

- Organizarea unor activități extracurriculare: serbări, excursii, drumeții, expoziții cu 

lucrări ale copiilor, colaborare în activități gospodărești. 

Participând  afectiv şi efectiv la viaţa grădiniţei, părinţii nu vor mai vedea in educatoare 

doar funcţia acesteia de supraveghere a copiilor atunci când ei lipsesc de acasă, ci vor conştientiza 

că ea desfăşoară un proces instructiv - educativ bine fundamentat şi organizat. Astfel educatoarele 

nu vor mai fi percepute ca nişte îngrijitoare, aşa cum se tinde a se crede despre ele, ci va fi apreciată 

pregătirea lor profesională şi în consecinţă părinţii vor avea încredere în sfaturile lor utile în 

creşterea şi educarea copiilor. 

În loc de concluzie : 

Dacă îl vezi râzând, înseamnă că este încă o zi fericită din viaţa copilului tău. Dacă  e 

fericit, înseamnă că tu, părintele lui, ai reuşit să-i oferi dragoste şi înţelegere! 
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MEDIUL EDUCAŢIONAL  ÎNTRE REALITATE ŞI DEZIDERAT 

 

profesor învăţământ preşcolar Angela Maruneac-Boca,   

Gradiniţa Nr. 1 Botoşana 

 

Grădiniţa este mediul unde copiii preşcolari sunt primiţi, se mişcă şi se joacă, unde totul 

trebuie gândit şi amenajat, astfel încât acesta să fie o sursă din care copiii se inspiră şi învaţă, un loc 

plăcut, frumos, în care se simt bine, în siguranţă, un loc care le vorbeşte lor şi tuturor celor care îl 

vizitează despre tot ce se întâmplă acolo. 

Grădiniţa trebuie  sa fie pentru copil  un spaţiu dorit, cu activităţi  care sa-l implice ,să îi 

ofere  posibilitatea  de a se dezvolta într-o atmosferă deschisă, stimulatoare. 

 Este foarte important să acordăm o atenţie deosebită mediului educaţional din grădiniţă 

deoarece spaţiul constitue contextul material în care se desfăşoară educaţia. El trimite permanent 

mesaje copilului, mesaje care sunt esenţiale pentru dezvoltarea acestuia şi constitue element de bază 

în experienţa sa de viaţă. În grădiniţă, spaţiul este special amenajat pentru copii în aşa fel încăt 

acesta să trimită copilului mesaje  cu suport educativ în sprijinul dezvoltării lui. Amenajarea 

spaţiului grădiniţei  într-o manieră care să nu imită modelul şcolar, ci să ofere ocazii de joc liber şi 

creativ şi să corespundă în fapt cu organizarea ariilor de stimulare. Sala de grupă  îi vorbeşte 

copilului  prin ceea ce îi oferă ca posibilitate de acţiune şi experienţă. 

             Noul curriculum  structurează  experienţele  copilului pe domenii experienţiale . Acestea 

sunt colţuri, ateliere, sectoare, domenii, locuri în care sunt puse materiale didactice la îndemăna 

copiilor , într-o manieră care să dea prilejul desfăşurării unor activităţi menite să dezvolte copilul 

psihic şi fizic. Copiii învaţă prin joc, iar învăţarea eficientă depinde de mediul învăţării. Un mediu 

eficient pentru învăţare este un mediu care favorizează jocul liber ales. Jocul pe care copilul îl alege 

din opţiunile pe care i le propune mediul este un joc creativ şi liber. Jocul liber sau dirijat, realizat 

într-un spaţiu organizat pe arii de stimulare, contribuie la dezvoltarea copilului în toate domeniile. 

 Atunci când mediul este confortabil, primitor, securizant şi stimulativ copiii găsesc în el 

materiale care să-i provoace la acţiunile care îi interesează. Spaţiul educaţional oferă siguranţă 

emoţională şi afectivă atunci când educatoarea cunoscându-şi bine grupa, organizează şi 

amenajează ambientul astfel încăt aceştia să poată  desfăşura activităţi potrivite dezvoltării 

individuale. 

 Astfel, având în vedere setul de interese şi aspiraţii ale copilului, nevoile acestuia, sala de grupă 

poate fi delimitată în mai multe centre de activitate/interes: Bibliotecă, Ştiinţă, Arte, Construcţii, Joc 

de rol, Nisip şi apă.  

Centrul „Bibliotecă” este spaţiul în care copiii îşi exersează limbajul sub toate aspectele sale 

(vocabular, gramatică, sintaxă, înţelegerea mesajului), în timp ce comunică (verbal sau nonverbal) 

sau asimilează limbajul scris. Deşi se adresează preponderent domeniului „Limbă şi comunicare”, 

contribuţiile asupra dezvoltării globale sunt multiple şi pot include: dezvoltare motricităţi fine, 

dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată, curiozitatea şi interesul, 

iniţiativa şi creativitatea. Acest centru trebuie să fie de dimensiuni medii, dotat cu scaune, covoraşe, 

perne, o masă de scris şi desenat unde copiii pot scrie felicitări. Aşezate ordonat pe rafturi, cărţile 

trebuie expuse astfel încât, copiii să le găsească cu uşurinţă, să aibă acces la ele şi să-şi poată alege 

una la care să privească în linişte, aşezaţi pe covor. Pentru a-i stimula pentru citit şi scris, centrul 

poate fi decorat cu diverse forme ale cuvântului scris sau tipărit, căci imaginile şi cuvintele ajută 

copilul de toate vârstele să înţeleagă importanţa scrisului şi cititului. 

Se ştie foarte bine că una din cele mai importante aptitudini pe care le achiziţionează copilul 

preşcolar este limbajul; acesta fiind totodată un element cheie în însuşirea unei bune educaţii în 

grupă. Dezvoltarea limbajului include următoarele aspecte: evoluţia în plan fonetic, lexical, 

gramatical şi semantic. Se ştie deja că preşcolarii sunt nişte parteneri de conversaţie excelenţi-nu 
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doar că pun o mulţime de întrebări dar le şi place foarte mult să povestească. Această caracteristică 

ajută foarte mult  educatoarele în activităţile de dezvoltare a vocabularului şi a competenţelor de 

comunicare la copii. 

 Dacă pâna la vărsta de trei ani copii înţeleg mult mai multe cuvinte decât pot să reproducă, 

situaţia se schimbă la vârsta preşcolară, când limbajul se dezvoltă în acelaşi timp cu gândirea şi 

copilul reuşeşte să reproducă aproximativ toate cuvintele cunoscute. Vocabularul acumulat şi 

aptitudinile de comunicare ale copilului depind în cea mai mare parte de mediul de dezvoltare –

stimularea copilului în cadrul conversaţiei..Dezvoltarea limbajului în perioada preşcolară se 

caracterizează prin evoluarea pronunţiei şi a structurilor gramaticale, trecerea de la limbajul situativ 

la cel contextual, vorbirea este tot mai clară şi gesturile se transformă în comunicare verbală. 

Una dintre modalităţile folosite cu succes, încă de la grupa de trei ani a fost aceea a utilizării 

exerciţiilor – joc. 

 Pentru a familiariza copii cu sunetele se porneşte de la recunoaşterea unor zgomote (o bătaie 

din palme, un lătrat de câine, o bătaie în masă). La întrebarea,,Ce aţi auzit ?”, copiii răspund, un 

zgomot, o bătaie (clap, ham, poc).  

     Când mergeţi la doctor, cum zice să faceţi? (A, a, a…). 

      ,,A”, este un sunet , pe care îl rostim cu deschiderea mare a gurii şi semnul sunetului este 

acesta.(se prezintă copiilor litera ,,A”şi se rosteşte împreună sunetul). 

    Aceste exerciţii-joc nu se confundă cu jocurile didactice, ci sunt efectuate ca exerciţii de vorbire 

pregătitoare activităţilor comune şi vor fi efectuate în prima parte a programului. De asemenea 

copilul are la îndemână, în acest centru, o mulţime de creioane, carioca, hârtie liniată şi neliniată. În 

acest centru copiii creează poveşti cu ajutorul materialelor şi a păpuşilor pe degete, care pot fi 

înregistrate şi apoi audiate cu toată grupa. La masă, copiii pot confecţiona cărţi, scrie, dar mai ales, 

desena. 

 O altă modalitate  de lucru prin care le dezvoltăm copiilor o conduita verbală eficientă este 

şi folosirea jocurilor de rol cu subiecte din viaţa cotidiană. În aceste jocuri, copiii participă verbal 

în toate momentele prin cuvinte, expresii şi dialoguri caracteristice. 

 În timpul jocului, copiii îşi însuşesc şi pronunţă cuvinte noi, îmbogăţindu-şi astfel 

vocabularul. Interpretând un rol, ei completează acţiunile prin cuvinte, comunică intenţiile, 

repartizează rolul obiectelor cu care se joacă şi fac observaţii în legătură cu conduita lor. 

 Număratul şi socotitul fac parte din deprinderile cognitive de bază care se formează 

preşcolarilor în grădiniţă. Reprezentările cantitative, noţiunile de numărat şi socotit se formează în 

timp, pe măsură ce se dezvoltă experienţa senzorială a copilului, limbajul şi gândirea sa.  

Centrul „Joc de rol” este spaţiul în care dezvoltarea socio-emoţională se regăseşte din plin. Aici, 

copilul se regăseşte într-un mediu ideal şi poate să înveţe cu plăcere. Prin jocul în acest centru, 

copiii refac locuri, evenimente, imită comportamentul părinţilor sau joacă roluri ale unor persoane 

cunoscute; reproduc lumea aşa cum o înţeleg ei, repetă, reinterpretează, reproduc şi retrăiesc 

experienţe. Jocul de rol îi ajută pe copii să-şi exprime şi să-şi gestioneze emoţiile, să comunice cu 

ceilalţi, să accepte diversitatea. În acest centru se pot desfăşura activităţi de gătit şi de cunoaşterea 

hranei. Este necesar un spaţiu în care să nu se joace în mod frecvent copiii, să fie un loc sigur şi 

uşor de supravegheat. Aici, activităţile de gătit reprezintă o distracţie şi o relaxare pentru copii, 

aceştia exersându-şi toate simţurile, dar în mod special cel olfactiv şi gustativ 

 În activitatea cu obiectele, jucându-se, de exemplu la sectorul ,,Construcţii”, copilul va 

începe treptat să perceapă pe cale analitico-sintetică -,,mulţimea”. Copilul aşează piesele din 

construcţie, le îmbină şi datorită mişcării mâinii şi a ochiului, va percepe atât elementele cât şi, 

mulţimea ca întreg. Percepând ,,mulţimea”,treptat, sub îndrumarea educatoarei şi chiar a familiei va 

desprinde unul faţă de multe. Centrul „Construcţii” mijloceşte dezvoltarea cognitivă, socio-

emoţională, fizică, dar şi iniţiativa, creativitatea şi perseverenţa, prin activităţile individuale sau de 

grup. Spaţiul alocat acestui centru trebuie să fie destul de mare pentru ca un grup de copii să poată 
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lucra aici împreună sau fiecare separat, fără ca şantierele lor să se intersecteze. E de preferat să 

existe un covor care să acopere podeaua, pentru a reduce zgomotul făcut de blocurile de lemn sau 

cele de plastic în cădere, iar copiii şi adulţii vor putea sta mai comod. Este ideal ca toate cuburile să 

fie aşezate pe rafturi, sortate după formă şi mărime, iar rafturile cu materiale de construcţii să fie 

marcate şi etichetate cu forma şi mărimea pieselor. De asemenea, centrul poate fi decorat cu imagini 

care reprezintă construcţiile pe care le vor realiza copiii: poduri, nave cosmice, vapoare, blocuri etc. 

Centrul trebuie dotat şi cu jucării de tip mijloace de locomoţie, de diferite mărimi. Dezvoltându-şi 

gândirea creatoare, imaginaţia, copiii îşi formează concepte matematice referitoare la mărime, 

formă, înălţime, volum, spaţiu, direcţie, echilibru, măsurare, numărătoare, ordonare. 

 Zona senzorială/nisip şi apă( un vas mare cu nisip şi un lighean cu apă, diferite forme cu 

care se pot juca). Este zona care stimulează fantezia şi imaginaţia copilului. Acesta îşi dezvoltă 

capacitatea tactil – kinestezică, îşi dezvoltă musculatura şi îşi îmbunătăţeşte coordonarea senzorio – 

motorie. 

Arte (acuarele, guaşe, tempera, hârtie albă şi colorată, lipici, aţă, măsuţă şi raft în care sunt 

aşezate în ordine toate materialele ). În această zonă copiii realizează activităţi de desen, 

dactilopictură, activităţi practice, colaje. Este o zonă liniştită, simplă, care trezeşte imaginaţia şi 

spiritul creator al copilului. Centrul „Arte” are influenţe asupra dezvoltării copiilor în toate 

domeniile, deoarece acestea se întrepătrund în sarcinile şi tipurile de activităţi de aici şi pot asigura 

dezvoltarea globală a copilului. Gama de materiale din acest centru poate cuprinde: blocuri de 

desen, hârtie de toate dimensiunile şi culorile, creioane colorate, acuarele, foarfece, pastă de lipit, 

planşete, plastilină, cocă, coloranţi alimentari, autocolant, sfoară, sârmă, gheme de lână divers 

colorate, casetofon, radio, casete sau CD-uri cu muzică, muzicuţe, fluiere, tamburine. În acest 

centru li se oferă copiilor posibilitatea să exerseze pictura cu degetele, cu buretele, cu dopuri sau 

rulouri de carton, imprimă materiale textile, pictează cu ceară, modelează, confecţionează colaje. 

Aşadar, în amenajarea acestui spaţiu, educatorul se va asigura de confortul şi intimitatea în care 

copiii lucrează.  

Ştiinţa/colţul naturii vii ( plante, mici animale de casă, acvariu cu peştişori, 

seminţe, vase pentru experienţe, etc.). Aici este locul unde copiii îşi asumă diferite responsabilităţi, 

realizează mici experienţe sub îndrumarea educatoarei, fac diferite observaţii. Pentru o bună 

desfăşurare a activităţilor în cadrul ariilor de stimulare, educatoarea împreună cu copiii stabilesc la 

începutul anului, atunci când sunt prezentate centrele şi materialele corespunzătoare, nişte reguli 

care trebuie respectate de către copii. 

Centrul „Ştiinţe” subsumează elementele care aparţin de”Domeniul Ştiinţe”, respectiv, dezvoltarea 

gândirii logice, înţelegerea relaţiilor dintre obiecte şi fenomene, exersarea capacităţii de a rezolva 

probleme, familiarizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor elementare matematice sau a 

celor care privesc cunoaşterea şi înţelegerea lumii vii. În acest centru este util să existe un spaţiu 

pentru expunerea permanentă a materialelor din natură (ghinde, pietre, scoici, seminţe, fructe, 

legume, cereale, colecţii de insecte, ierbare ş.a.), un loc pentru animale vii (acvariu cu peşti sau cu 

broscuţe ţestoase), dar şi mulaje din plastic, reprezentând animale sau păsări. De asemenea, nu 

trebuie să lipsească diverse pliante, imagini, planşe, atlase de anatomie, botanică, zoologie, 

enciclopedii, hărţi ş.a. Copiii sunt oameni de ştiinţă, care caută permanent să se informeze în 

legătură cu lumea care-i înconjoară, de aceea este necesar să existe şi un loc pentru instrumentele de 

investigaţie: magneţi, oglinzi, termometru, recipienţi, clepsidră, diferite obiecte de măsurare. 

Totodată, în acest centru, copiii îşi construiesc cunoştinţele matematice, durabile şi utile, prin 

utilizarea de jocuri cu numere, dominouri, puzzle-uri, jocuri Lotto, jocuri matematice, rigle, rulete, 

cântare, balanţe, piese lego, table magnetice cu numere, etc 

Grădiniţa este instituţia unde se manifestă şi sunt încurajate experienţele de debut ale 

copilului în domeniul limbajului, locul în care se înregistrează primele contacte ale acestuia cu 

cartea, cu limbajul scris, locul în care sunt înregistrate şi stimulate primele experienţe ale copilului 
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în domeniul cititului şi scrisului. Şi, toate acestea se petrec fără a stabili un anumit program în 

grădiniţă, după care copiii să înveţe, la date şi ore fixe , să citească sau să scrie. În programul zilei 

se găsesc destule momente în timpul activităţilor obligatorii, al jocurilor şi activităţilor alese sau 

cele din programul după–amiezii, când se poate face aproprierea copilului de carte şi, pregătirea 

pentru activitatea de citit-scris din şcoală. Copilul vine în grădiniţă cu o anumită experienţă 

lingvistică necesară integrării sale sociale şi dobândirii performanţei lingvistice viitoare.  

. Mijlocul sălii trebuie să fie permanent liber pentru fluidizarea circulaţiei copiilor şi pentru 

a putea desfăşura întâlnirea de dimineaţă sau alte activităţi de grup. Este totodată necesar ca 

mobilierul, mesele, scaunele, covoraşele, perniţele existente la fiecare centru de activitate, să fie 

dimensionate potrivit vârstei copiilor şi poziţionate astfel încât să se poată lucra în grup, dar să nu se 

creeze conflicte între membrii grupului. De menţionat este faptul că, pentru preşcolari, este foarte 

important să existe un loc special amenajat unde se pot expune în fiecare zi lucrările acestora: 

desene, cântece, poezii învăţate, picturi macheta ş.a. Acest spaţiu trebuie să fie destinat exclusiv 

creaţiilor copiilor şi trebuie amenajat undeva la îndemâna părinţilor, însă având grijă să nu se 

suprapună cu spaţiile de joacă ale copiilor sau cu centrele de interes. Preşcolarii au nevoie şi de 

aprecieri ale părinţilor cu privire la activităţile pe care ei le-au desfăşurat în fiecare zi. 

         Stimularea comunicării orale merge în paralel cu stimularea comunicării scrise. Aşa cum un 

copil trebuie să aibă experienţă în mers înainte să facă dans modern , tot aşa el trebuie, mai întâi, să 

câştige experienţă în vorbire, înainte de a se angaja în forme de exprimare mai complicate, cum sunt 

scrisul-cititul.  

            Pregătirea copilului pentru cunoaşterea limbajului scris poate începe cât mai timpuriu, dar el 

va învăţa literele atunci când nevoia îl va îmboldi, când va avea o motivaţie interioară, deci când va 

fi suficient de matur pentru aceasta, şi evident, fără a fi forţat. 

În concluzie, mediul educaţional în care copii îşi desfăşoară activităţile zilnice trebuie să 

corespundă din toate punctele de vedere cerinţelor de dezvoltare personală a preşcolarului. 
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METODE ACTIV- PARTICIPATIVE  FOLOSITE ÎN PROCESUL DE 

ÎNVĂȚARE LA ELEVII CU CES 

 

prof. maistru instructor Casandra Buburuzan,  

educator Paraschiva Țenovici 

CSEI ”SF.ANDREI” Gura Humorului 

 

” În spatele fiecărei metode de predare stă ascunsă o ipoteză asupra mecanismului de învățare a 

elevului ” –Mircea Maliția 

Preocuparea  personalului tehnic din școală este aceea  de a găsi metode și procedee variate, 

adaptate diferitelor situații de instruire în care elevii vor fi puși. 

 Pe baza competențelor profesionale mereu actualizate, trebuie să încercăm noi metode de 

predare. Este loc în acest domeniu pentru manifestarea imaginației și creativității didactice, cu 

efecte pozitive nu numai asupra elevilor, ci și asupra noastră. Fiecare dintre metodele pe care le 

vom prezenta, înregistrează avantaje și dezavantaje, important fiind însă momentul ales pentru 

desfășurarea acestor metode și resursele materiale disponibile. 

Profesorul este acela care are puterea decizională și capacitatea de a  alege ceea ce știe că 

poate desfășura în propriul colectiv de elevi, ținând cont de particularitățile fiecărei clase. 

METODA DEMONSTRĂRII 

A demonstra înseamnă a arăta, a prezenta obiecte sau fenomene reale sau înlocuirea acestora 

în scopul confirmării unor adevăruri, al facilitării execuției corecte  a unor activități practice, 

specifice formării și consolidării unor priceperi și deprinderi. Demonstrația îmbracă diverse forme : 

- Demonstrația fenomenelor provocate intenționat în laborator ( experiment demonstrativ ) 

- Demonstrația operațiilor și acțiunilor de executat 

- Demonstrația cu ajutorul desenului la tablă 

- Demonstrarea cu ajutorul proiecțiilor fixe 

- Demonstrația cu ajutorul modelelor 

În cazul instruirii practice, metoda demonstrării  constă în prezentarea în fața elevilor în mod 

concret, de către cadrul didactic sau de către maistrul instructor, a unor secvențe esențiale înlănțuite 

într-un proces tehnologic sau dintr-un proces de muncă. În mod obligatoriu demonstrare trebuie 

repetată de către elev pentru a stabili nivelul de performanță și pentru a-l determina pe elev să se 

asigure că a înțeles tehnica de execuție a lucrării. Metoda demonstrativă se folosește, de obicei, 

înaintea altor metode ( metoda exercițiului, metoda lucrărilor practice etc.) constituind etapa de 

inițiere în formarea priceperilor și deprinderilor elevilor. Această metodă poate contribui la găsirea 

și explicația, iar după repetarea demonstrării se recomandă folosirea cu prioritate a metodei 

exercițiului și a metodei  lucrărilor practice. 

METODA EXERCIȚIULUI 

Constă în repetarea conștientă a unei activități, a unor operații urmărind formarea 

deprinderilor specifice unei meserii, consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea capacităților 

individuale. Este una din metodele de bază ale instruirii practice și poate îmbrăca deferite forme (de 

formare a deprinderilor, de creativitate, de rezolvare a problemelor, de comunicare, de mânuire ) 

exercițiile preced celelalte metode de bază ale instruirii practice, respectiv metoda lucrărilor 

practice, metoda probelor de lucru, observațiile și sunt adecvate tuturor meseriilor și specialităților 

putând fi folosite în orice tip de școală și ani de studiu. 

Pentru a mări eficiența exercițiului, se recomandă câteva reguli practice : 

- Înainte de a alege un anumit exercițiu, maistrul instructor să se edifice pe deplin asupra 

posibilităților exercițiului propus 

- Exercițiile trebuie organizate sistematic și într-o succesiune gradată 
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- Elevii trebuie să cunoască și să înțeleagă scopul exercițiului 

- Exercițiile trebuie să fie cât mai variate  

- Să se aplice diferențiat exercițiile în funcție de deosebirile individuale ale elevilor și mai 

ales de capacitatea lor de învățare 

- Nu trebuie trecut la un alt exercițiu de complexitate mai mare decât după ce elevul și-a 

însușit deprinderile aferente exercițiului anterior 

- Elevului trebuie să i se comunice la intervale progresele realizate 

METODA LUCRĂRILOR PRACTICE 

Este o metodă bazată pe acțiune care constă în efectuarea conștientă și repetată de către elevi 

a unor aplicații practice, lucrări sau acțiuni cu grad de dificultate progresiv în vederea formării, 

consolidării și perfecționării priceperilor și deprinderilor specifice diferitelor discipline de 

învățământ și diferitelor specializări. 

Metoda lucrărilor practice este o metodă activă și progresivă,desfășurată pe etape în care 

elevii sunt supuși unei serii planificate de lucrări practice pentru a realiza și accelera procesul de 

creștere a capacităților și performanțelor individuale. Executând diferite lucrări, elevii trebuie să  

treacă treptat la planificarea individuală a muncii,la efectuarea în mod independent a lucrărilor, 

precum și la autocontrolul muncii efectuate. În cazul folosirii acestei metode, profesorul sau 

maistrul instructor sunt cei care elaborează, aleg, pregătesc și distribuie elevilor setul de aplicații 

sau lucrări practice, urmând ca apoi să orienteze și să controleze activitatea elevilor legată de 

realizarea și perfecționarea algoritmilor de observație și de lucru, în timp ce elevii își planifică și-și  

organizează întreaga activitate, lucrează independent, notează, prelucrează datele și execută prin 

efort propriu sarcinile didactice și de producție, solicită conexiunea inversă, în cazul unor 

neclarități. 

Această metodă are multe legăturii comune  cu alte metode, dar mai ales cu metoda 

lucrărilor de laborator și cu cea a exercițiului. Comparativ cu alte metode, această metodă prezintă 

avantajele :   

 - Contribuie mai eficient la educarea elevilor prin muncă și pentru muncă 

- Asigură formarea, consolidarea și perfecționarea unor cunoștințe de specialitate și a unor  

priceperi și deprinderi practice 

- Stimulează activitatea independentă 

- Dezvoltă încrederea în forțele proprii ale elevului, capacitățile de planificare, organizare 

și autocontrol 

- Stimulează relațiile de cooperare 

- Permite profesorului sau maistrului instructor o cunoaștere mai profundă a posibilităților 

elevilor legate de viitoarea lor integrare în societate  

 Apar și o serie de dezavantaje : 

- Eficiența metodei depinde de conținutul lucrărilor, de varietatea și complexitatea 

acestora, de gradul de dotare  al locului de muncă, de competența și de pregătirea 

profesorului sau a maistrului instructor. 

- Presupune timp de gândire și,mai ales, de aplicare mai mare decât în cazul altor metode  

- Favorizează apariția decalajului în pregătirea unitară a colectivelor de elevi, deoarece  

plaja de lucrări diferă foarte mult, uneori, de la o școală la alta  

- Nu asigură totdeauna o corelație perfectă între disciplinele de profil și instruirea practică 

Metoda lucrărilor practice este o metodă adecvată tuturor meseriilor și specialităților putând 

fi folosită atât în învățământul gimnazial cât și în cel profesional și liceal. De asemenea metoda 

poate fi practicată și la instruirea practică în întreprinderi, ateliere școlare, laboratoare. 

După obiectivele educaționale, tipurile și variantele de lucrări practice pot fi : 
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de inițiere (introductive); de formare, consolidare,  perfecționare a priceperilor și deprinderilor. 

După ramura din care fac parte, ele pot fi : pentru lucrări industriale, agricole, comerciale, de   

alimentație publică. 

Cele cu caracter industrial, la rândul lor pot fi  specifice profilului: mecanic, electrotehnic,chimie,  

prelucrarea lemnului, industrie ușoară . 

De cele mai multe ori, metoda lucrărilor practice este precedată de metoda demonstrării și de 

metoda exercițiului .În practica ușoară se pot distinge cel puțin trei moduri de organizare a lucrărilor 

practice: 

- frontal, când fiecare elev din grupă(clasă) efectuează  aceeași lucrare practică, în același 

timp cu ceilalți elevi; 

- individual, când fiecare elev efectuează o lucrare distinctă, dar cu grad de complexitate 

aproximativ egal; 

- pe subgrupe de 2 – 6 elevi care execută lucrări diferite, după tehnologii de execuție 

concepute în colectiv dar diferite de la o subgrupă la alta; 

În structura metodică a unei activități zilnice curente de instruire  practică metoda lucrărilor practice 

se aplică cu prioritate în etapa a doua care constituie etapa de lucru efectiv al elevilor și care 

durează cea mai mare parte din timp ( 4 – 5 ore ). În cadrul acestei etape instructorul îndrumă și 

controlează fiecare elev în legătură cu modul de lucru , mânuirea sculelor, dispozitivelor, 

instrumentelor de măsurat și verificat, poziția corpului,organizarea ergonomică a locului de muncă, 

respectarea documentației tehnice, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de 

protecția muncii. În același timp se va acorda o mare atenție prevenirii și corectării greșelilor 

constatate în activitatea practică. 

Pentru a spori eficiența metodei  lucrărilor practice se recomandă : 

- alegerea judicioasă a lucrărilor practice, conform cerințelor minimale ale programelor 

școlare de instruire practică și ale indicatoarelor tarifare de calificare, dacă este cazul; 

- schimbarea periodică a lucrărilor, urmărind și mărirea progresivă a gradului de 

dificultate; 

- asigurarea unei dotări corespunzătoare pentru fiecare loc de muncă;lucrări practice 

eșalonate pe mai multe zile consecutive, sunt mai eficiente decât atunci când sunt 

concentrate într-o zi, sau efectuate la intervale mari de timp: 

- în primele săptămâni de aplicare a metodei , trebuie pus accentul pe calitate, pe 

corectitudinea și estetica în execuție și nu pe timpul de execuție; 

- nu se vor da elevilor lucrări practice care presupun cunoștințe priceperi și deprinderi 

neînsușite; 

- repartiția lucrărilor se face în funcție de stadiul de pregătire al elevilor: 

CONCLUZII 

Urmărind evoluția elevului de la intrarea în învățământul profesional și până la absolvire, 

ne-am dat seama de rolul important al metodelor active de învățare pe care le folosim la formarea 

profesională a elevului. Fără o îndrumare și dirijare,elevul nu va reuși să efectueze o activitate 

organizată pe faze de lucru, parcurgând drumul pașilor mici, de la noțiunile cele mai simple, până la 

realizarea produselor finite de mare complexitate. Pe parcursul anilor, am constatat cu bucurie că 

elevii noștri practică meseria pentru care s-au pregătit atât în țară cât și peste hotare, iar ceilalți care 

nu lucrează în domeniul pentru care s-au pregătit, ci în alt domeniu, au un comportament adecvat, 

respectă programul de lucru,fapt îmbucurător pentru noi. 

În perioada de formare este inclusă și practica la agentul economic, etapă deosebit de 

importantă, la adaptarea la specificul locului de muncă și socializare efectivă într-un alt mediu, 

diferit de cel al instituției învățământului. Elevii, în urma desfășurării practicii la agentul economic, 

s-au integrat foarte bine în colectiv, au îndeplinit sarcinile de lucru cu răspundere, iar pe perioada 
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vacanței au fost angajați, fiind apreciați pentru activitatea depusă și totodată un bun exemplu pentru 

generațiile viitoare. 

Ceea ce dorim să evidențiem est faptul că, din copii timizi, cu un vădit handicap social, în 

urma efectuării practicii la agenți economici, devin tineri normali din punct de vedere social, 

pricepuți și  mândri de ceea ce fac, siguri pe ei, cu încrederea în sine mult ridicată, cu capacitatea de 

a lua la momentul oportun unele decizii în ceea ce privește munca lor, de a comunica cu persoane 

străine și de a răspunde cerințelor acestora  

Nu se poate ajunge la performanțe practice având în vedere diferitele grade de deficiență pe 

care le au elevii fără  ajutorul competent al  inginerilor și maiștrilor instructori  care îi îndrumă în 

activitățile desfășurate în orele de atelier. 

 

Bibliografie : 

 Ioan Cerghit – ”Metode de învățământ”, EDP, București 1980 

 D.Ciumăgeanu, P.Ancon – ”Copilul deficient mintal”,Ed.Facla,Timișoara, 1980 

 A.Gherguț, - ”Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale” ed.Polirom 2001 

 Suport de curs ”Învățarea centrată pe elev”- Proiect PHARE TVET RO 0108-01- Proiectul de 

modernizare a învățământului profesional și tehnic 

  



442 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

DEFICITUL DE ATENŢIE LA COPIII PREŞCOLARI 

 

ed. Olga Buciuleac, 

GPN «Ţăndărică » Suceava 

 

  Copiii nu mai sunt ca odinioară....auzim din ce în ce mai des o astfel de afirmaţie din partea 

celor în vârstă care au crescut generații de copii de-a lungul timpului. În prezent, preșcolarii, dar și 

școlarii, sunt mult mai neastâmpărați și mai nerabdători. Astfel că părinții încep să se îngrijoreze și 

să fie mult mai atenți la ceea ce se întâmplă cu copiii lor pentru a depista din timp dacă simptomele 

apărute duc la ADHD, o boală modernă, care merită un tratament și atenție. 

ADHD – sau sindromul deficitului de atenție și hiperactivitate este o tulburare 

comportamentală care afectează între 3% - 5% dintre copiii și adolescenții din întreaga lume.  

Atât părinții cât și cadrele didactice trebuie să se informeze asupra simptomelor acestei boli pentru 

că orice copil trebuie ajutat de mic pentru a nu întâmpina dificultăți la vârsta maturității. Deficitul 

de atenție/tulburarea hiperkinetică (ADHD-ul) este o boală care apare la copiii preșcolari și care se 

dezvoltă pe parcursul vieții de școlar dacă nu este descoperită la timp. Pentru a veni în ajutorul 

copiilor, specialiștii în pediatrie au dezvoltat numeroase programe pentru a urmări evoluția 

comportamentului celor mici și pentru a stopa simptomele ADHD-ului. 

În general, deficitul de atenție se manifestă prin stări de neliniște, tulburare de atenție și 

concentrare, agresivitate și impulsivitate sporită, etc. În general toți copiii cu vârste între 4 și 8 ani 

se confruntă cu astfel de stări. Sindromul ADHD-ului devine îngrijorător dacă toate aceste tulburări 

se repetă frecvent. 

Indiferent de gravitatea situației, strategiile terapeutice dezvoltate în acest sens vor contribui 

la îndepărtatrea stărilor caracteristice sindromului hyperkinetic și îi vor ajuta pe cei mici să ajungă 

treptat, treptat, la o viața normală.  

Dacă în viața de zi cu zi, simptomele ADHD-ului nu sunt foarte vizibile, la școală, marea 

majoritate a copiilor diagnosticați cu o astfel de boală întâmpină dificultăți de adaptare și de 

realizare a activităților școlare…nu reușesc să-și facă corect temele din cauza lipsei de atenție, nu 

pot asimila cunoștințe din cauza faptului că nu se concetrează suficient asupra subiectului dat, nu 

reușesc să ducă la bun sfârșit  o activitate școlară deoarece se lasă ușor influențați de factori externi, 

pierd deseori obiecte care le sunt folositoare în realizarea temelor, etc.  

Acestea sunt doar câteva dintre problemele unui copil cu ADHD, care se pot agrava în timp, 

în cazul în care copilul este marginalizat și catalogat ca având deficiențe majore în gândire. Fie că 

este vorba de ADHD, fie că este vorba de un comportament deosebit, cei mici nu trebuie lăsați să-și 

dea seama ca sunt “copii problemă”, ei trebuie integrați în colectivități pentru că sunt la vârsta la 

care acțiunile și felul de a gândi al celorlalți le influențează comportamentul. În niciun caz  nu sunt 

indicate acțiunile drastice cum ar fi retragerea copilului de la o școală normală în favoarea unei școli 

ajutătoare.  

Această acțiune nu va face decât să agraveze situația copilului, întrucât mediul pe care i-l 

veți oferi, va fi exact ca cel al copiilor cu probleme de adaptare la mediul normal, indiferent de 

tratamentele ajutătoare de care pot beneficia în școala respectivă. ADHD-ul nu este o boală 

irecuperabilă sau cu consecințe grave asupra sănătății copiilor.  

Orice copil diagnosticat cu ADHD poate avea o viață normală dacă este ajutat acasă, la 

școală sau de specialiștii în domeniu.  

Însă nu orice tulburare de atenție este cauza unei boli cu ADHD. Există copii de clasa întâi 

al căror ritm este mult mai încet decât al celorlalți și care au nevoie de o tratatare mai aparte pentru 

a se adapta treptat cerințelor școlare.  
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În acest sens, orice cadru didactic are menirea de a avea răbdare și de a încerca pe cât posibil 

să ofere acestor copii șansa de a se integra și de a-și îmbunătăți ritmul de învățare și de asimilare a 

cunoștințelor.  

Sindromul deficitului de atenție și hiperactivitate sau ADHD determină modificari ale 

comportamentului copilului pe plan social, emoțional și scolar. De obicei, se face greșit asocierea 

copil “rău” cu copil cu ADHD!  

Este necesar să se facă distincția între natura “rea” a copilului și comportamenul “rău” al 

copilului. În cazul ADHD comportamentul nedorit manifestat de copil este rezultatul unei tulburări.  

Hiperactivitatea specifică preșcolarilor cu ADHD este cauzată de o serie de deficiețe 

cerebrale ale copiilor, de faptul că impulsurile și informațiile nu se transmit într-o manieră normală 

datorită insuficienței secreției neurotransmițătorilor.  

Conform cercetărilor realizate de specialiști, alte cauze ar fi plictiseala, supradotarea, 

conflictele psihice, tulburarile emoționale, depresie, mediul familial conflictual, pubertate, deficit de 

atenție, deficit de învățare, auz sau văz, tulburări tiroidiene, alergii alimentare. Copilul hipercativ se 

dovedește a fi mai energic decât media într-un mod lipsit de finalitate în situații obișnuite: la masă, 

la somn, în timpul activităților.  

Hiperactivul pare mereu în mișcare. Majoritatea problemelor comportamentale ale copiilor 

diagnosticați cu ADHD sunt legate de hiperactivitate și impulsivitate. Simptomele hiperactivității 

sunt prezente înainte de 7 ani. 

 Copiii hipercativi sunt incapabili să-și concentreze atenția asupra detaliilor sau fac erori prin 

neglijență. Activitatea este dezordonată, efectuată neglijent, fără un plan gândit. Acești copii 

prezintă dificultăți în a-și menține atenția asupra unor sarcini sau activități de joc. Ei par 

adesea ca și cum ar fi cu gandul în altă parte, că nu ar asculta sau nu ar auzi ce li se spune. 

De multe ori nu respectă exact instrucțiunile. 

 De regulă, copiii hiperactivi,evită activitățile care necesită autoexigență, efort mental, sau 

capacitate organizatoare. Deprinderile de lucru sunt adesea dezordonate, dezorganizate, iar 

materialele  sunt pierdute, împrăștiate sau mânuite neglijent.  

 În timpul activităților, acești copii sunt ușor de distrat de stimuli irelevanți și întrerup 

frecvent sarcinile pentru a se ocupa de evenimente banale, care sunt uzuale și ușor de ignorat 

de ceilalți. 

 Sunt uituci, par în continuă mișcare, vorbesc excesiv de mult, au dificultăți în a rămâne 

așezați, se ridică frecvent în picioare, se răsucesc pe scaun, se ridică de la masă în timp ce 

mănâncă sau în timp ce se uită la televizor sau își fac temele, fac zgomot în timpul 

activităților care ar trebui să se desfășoare în liniște. 

 Impulsivitatea se manifestă la copiii hiperactivi prin dificultatea de a formula răspunsuri sau 

“trântirea” lor înainte de a formula complet întrebarea. Au dificultăți în a-și aștepta rândul, îi 

deranjează pe cei din jur, fac pe clovnii în fața celor din jur. 

Copilul cu ADHD trebuie ajutat de părinți și de educatoare să-și mărească posibilitățile de 

concentrare a atenției.  

Un prim pas necesar realizării acestui obiectiv este acceptarea condiției deosebite a copiilor 

care suferă de acest sindrom și acordarea de sprijin constant materializat în recompense, laude și 

aprecieri verbale în public.  

Deoarece simptomele ADHD apar înainte de vârsta de 7 ani, este importantă stabilirea unui 

diagnostic precoce pentru a iniția strategii de intervenție menite să prevină accentuarea acestora și 

evoluția spre agresivitate, tulburare opțional sfidătoare și de conduită.  

Pe lângă medicația prescrisă de medicul psihiatru este importantă construirea suportului 

familial și educațional care să antreneze copilul într-un program de terapie comportamentală cu 

reguli clure și măsuri psihologice ce urmăresc dezvoltarea atenției și a capacității de concentrare, 
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reducerea comportamentului agresiv, creșterea încrederii în sine, a adaptabilității sociale și 

îmbunătățirea performanţelor şcolare. 

Principii care ne pot ghida în educația copilului cu ADHD: 

- Dați copilului întăriri imediate; 

- Oferiți feedback-uri cât mai frecvente; 

-  Oferiți copilului recompense: afecțiuni fizice, privilegii, gustări speciale și recompense 

materiale); 

- Stimulați înainte de a pedepsi; 

- Organizați-i timpul atunci când considerați că este necesar; 

- Oferiți informații utile la locul de desfășurare al activităților; 

- Oferți-i o sursă de motivare externă. Copiii cu ADHD nu sunt capabili să-și internalizeze 

motivația atunci când au de a face cu sarcini plicticoase sau care necesită foarte mult efect. 

Acest deficit (în ceea ce privește motivația intrinsecă) poate fi depășit dând copilului 

motivație extrinsecă cum ar fi: recompense, stimulări, reîntărindu-i încredere în sine, etc.); 

- Găsiți modalități cât mai concrete de rezolvare a problemelor; 

- “Fapte și nu vorbe”. Copilului hiperactiv nu-i lipsește nici inteligența, nici capacitățile și nici 

raționamentul; de aceea doar prin faptul că vorbești cu el nu va schimba problema de natură 

neurologică pe care o are și care-l face să fie atăt de dezinhibat. Acest copil este mult mai 

sensibil la consecințe și la recompense, la feedback-uri decât la raționalizări. Prin urmare se 

recomandă să reacționați (ca părinte) repede și frecvent; lucru ce va determina ca și copilul 

să se comporte mai bine. Dacă continuați doar să vorbiți, veți agrava doar situația și nu veți 

creşte complianta. 

- Planificați dinainte situațiile problemă; 

- Păstrați o perspectivă neutră; 

- Nu individualizați sau personalizați tulburarea copilului; 

- Practicați iertarea; 

- Reduceți rivalitatea între prieteni. În general un copil mai mare ar trebui să fie mai 

responsabil decât unul mai mic. Cu toate acestea un copil normal de șase ani este de cele 

mai multe ori mai responsabil decat unul de zece ani, dar care este hiperactiv. Când doi 

prieteni se ceartă încercați să nu vă plasați la mijloc, acest lucru va intensifica conflictul și 

nicidecum nu-l va stinge. Când într-o dispută sunt implicați doi copii și nu sunteți sigur care 

este vinovat, pedepsiți-i pe amândoi la fel. Acest lucru îi va învăța să-și rezolve conflictele 

între ei și să-și recunoască fiecare partea lui de vină. 

 

 

        Copiii cu ADHD, adesea necesită condiţii speciale pentru a putea fi ajutaţi să înveţe.De 

exemplu: educatoarea poate aşeza copilul într-o zonă în care copilul se poate mişca pentru a-şi 

elibera excesul de energie sau stabileşte un sistem clar de reguli şi de recompense a comporta- 

mentului adecvat. Păstrarea unei imagini pe masă, poate servi ca simbol vizual pentru a aminti de 

comportamentul corect: ridicarea mâinii în loc de a striga,sau de a sta pe scaun în loc de a se plimba 

prin clasă.  

Copilul cu ADHD nu este bolnav,el are doar o disfuncţie,de aceea între educa- toare şi 

părinţi trebuie să existe o comunicare constructivă,toată familia trebuie implicată în educarea 

copilului,e nevoie de multă răbdare şi colaborare; mediul familial trebuie să fie ordonat(să aibă un 

orar adecvat, constant),surplusul de energie să fie valorificat astfel încât să se transforme într-o 

calitate. 

El poate deveni un bun sportiv,deci trebuie încurajat pentru cel mai mic 

progres,recompensat pentru orice reuşită. 
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ROLUL COMUNICĂRII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI 

MODALITĂŢI PRACTICE DE STIMULARE A COMUNICĂRII VERBALE 

LA PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARII MICI 

 

prof. înv. primar Canciuc Gabriela-Otilia 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți 

                       

Comunicarea este omniprezentă sub diferite forme – interacţiune, relaţie, schimb, 

influenţă, control – deoarece procesele sociale în integritatea lor implică şi procese de comunicare. 

Tocmai din acest motiv, şcoala implicând multiple relaţii sociale, modul în care se comuni-

că poate contribui semnificativ la succesul elevilor noştri, deci rolul comunicării în procesul de 

învăţământ trebuie să reprezinte o preocupare permanentă a cadrului didactic. 

Comunicarea didactică este o formă particulară a comunicării umane indispensabilă în 

vehicularea unor conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematică şi asistată; ea 

presupune un raport bilateral cadru didactic – elev şi calitate deosebită. În comunicarea didactică, 

etalonarea cunoştinţelor ia forme diferenţiate în funcţie de destinatar (preşcolar, şcolar de o vârstă 

anume şi un nivel de pregătire diferit). Putem aprecia, din acest punct de vedere, că „limbajul” în 

comunicareadidactică are un destinatar bine definit. 

Comunicarea didactică are un caracter bilateral care evidenţiază necesitatea instituirii unei 

legături performante între educator şi şcolar şi este structurată conform logicii pedagogice a ştiin-ţei 

care se predă. Rolul comunicării didactice este de a facilita înţelegerea unui adevăr, nu doar 

enunţarea lui (de aceea cadrul didactic explică, demonstrează, conversează, problematizează, etc.). 

Cadrul didactic, în dubla sa calitate de emiţător şi receptor, are un rol activ în comunicarea 

conţinuturilor ştiinţifice. El filtrează informaţiile accesibilizându-se, organizându-le, selectându-le 

şi mai ales personalizându-le în funcţie de destinatar (receptor) şi de cadrul în care se transmit. 

Evident se ghidează inclusiv după programă şi manual. Discursul didactic are un pronunţat caracter 

explicativ, deoarece prioritar el vizează învăţarea prin înţelegere, de unde şi întrebarea educatorului: 

„deci aţi înţeles?!” axată pe antrenarea potenţialităţii cognitive a copilului instruit. În actul 

comunicaţional educatorul are posibilitatea de a accentua una sau alte dintre dimensiunile 

comunicării (informaţională, relaţională, programatică, etc.) astfel încât receptorul (elevul) să aibă 

efectiv posibilitatea de a se manifesta . Această caracteristică derivă din nota personală a 

comunicării didactice. Calitatea comunicării didactice depinde de strategia folosită, care este / poate 

fi proiectată în funcţie de scopul activităţii didactice, personalitatea şcolarului, personalitatea 

educatorului, locul de desfăşurare, stilul educaţional adoptat. Comunicarea didactică este evaluativă 

şi autoevaluativă, în egală măsură pentru educat şi educator, ţintind atingerea finalităţilor propuse, 

acoperirea nevoilor şi intereselor şcolarilor. 

Relaţia de comunicare conferă procesului de învăţământ valoarea unei intervenţii educaţio-

nale complexe, bazate pe un limbaj didactic care determină în structura personalităţii şcolarului 

modificări de natură cognitivă, afectivă, atitudinală, acţională. Angajarea comunicării la nivelul 

activităţii de predare – învăţare – evaluare permite realizarea diverselor tipuri de obiective (opera-

ţionale, de referinţă, generale) relevante în plan general şi special.  

Educarea conduitei verbale a preşcolarului şi şcolarului mic constituie o premisă psihope-

dagogică a pregătirii lui pentru activitatea viitoare. În această perspectivă, „întreaga experienţă 

instructiv-educativă din grădiniţă şi şcoală atestă posibilitatea şi utilitatea cultivării limbajului oral , 

în strânsă legătură cu dezvoltarea operaţiilor gândirii, efectuându-se exerciţii de pronunţare, 

de povestire, de exprimare şi de conversaţie. Accentul principal în această privinţă este pus 

pe ac-tivităţile de comunicare, pe dialogul liber, pe formarea deprinderilor de exprimare ordonată a 



447 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

gândurilor, de însuşire treptată a structurii gramaticale a limbii materne, toate acestea constituind 

premise ale unei rodnice activităţi de învăţare în şcoală”. 

Pornind de la această problematică, am folosit în desfăşurarea activităţilor diverse modali-

tăţi prin care am asigurat stimularea verbală activă a copiilor. Pentru aceasta, a fost necesar ca toţi 

copiii să fie antrenaţi, stimulaţi şi provocaţi să vorbească, să simtă nevoia exprimării acţiunilor şi 

manifestărilor, mai mult să se facă înţeleşi şi să înţeleagă pe alţii. 

Pentru a asigura participarea verbală activă a copiilor este necesar ca în acţiunea educativă 

din grădiniţă, preşcolarii să fie stimulaţi a deveni subiecţi ai actului pedagogic şi să participe în 

cadrul tuturor activităţilor pe plan obiectual, mental şi verbal. 

În consecinţă, în toate activităţile desfăşurate în cadrul celor cinci domenii experienţiale 

(DLC, DŞ, DEC, DOS, DPM) şi în toate activităţile la alegere (ALA), nu trebuie ignorată 

antrenarea copiilor în rezolvarea unor situaţii şi în verbalizarea lor. În această direcţie un rol esenţial 

îl are exemplul conduitei verbale a educatoarei, a adultului, care devine un model pentru ei. 

La debutul preşcolarităţii sau şcolarităţii copiii au o serie de reţineri şi deficienţe în ceea ce 

priveşte participarea lor verbală la activităţile de zi cu zi. Referindu-se la acest aspect U. Şchiopu 

afirma: „Greutăţile şi greşelile de pronunţie provin din dezvoltarea încă insuficientă a analizato-

rului motor-verbal inclusiv a aparatului fonator. Exerciţiul verbal realizat zi de zi, audiţia pronun-

ţiei corecte a adultului contribuie la dezvoltarea corespunzătoare a copilului”. De aceea, conside-

răm necesară integrarea copilului în viaţa de colectiv, participarea lui la toată activitatea instruc-tiv-

educativă care îi dă posibilitatea să comunice cât mai mult. Acasă părinţii trebuie să-şi rezerve 

întotdeauna timp pentru copil, punându-l să relateze despre ceea ce s-a petrecut în ziua respectivă la 

grădiniţă/ la şcoală. Prin aceste discuţii, copilul învaţă să observe lumea înconjurătoare, să rela-teze 

corect realitatea într-o limbă cât mai clară şi mai inteligibilă şi în acelaşi timp, învaţă să re-flecteze 

asupra celor petrecute. 

Părinţii nu trebuie numai să asculte ceea ce le spun copiii, dar trebuie să le dea exemplu de 

conduită verbală, iar greşelile de limbă ale copiilor nu trebuie să constituie pentru părinţi un prilej 

de amuzament, sau să fie trecute cu vederea. Cel mai bun exemplu pentru copii şi prilej de 

îndreptare îl constituie vorbirea corectă, clară a părinţilor şi întreaga atmosferă de comunicare din 

familie. 

În grădiniţă şi începutul clasei I participarea verbală activă a copiilor se realizează zi de zi, 

începând cu primirea lor şi până la plecarea lor acasă. Pe lângă munca în cadrul activităţilor 

instructiv-educative, o atenţie deosebită am acordat-o muncii pe grupuri mici sau individuale, 

pentru a oferi copiilor posibilitatea exersării vorbirii şi autocontrolul pronunţării corecte. De 

exemplu, în momentul sosirii copiilor la grădiniţă şi în perioada primelor două săptămâni de eva-

luare iniţială din clasa I am purtat zilnic conversaţii cu privire la modul cum şi-au folosit timpul în 

familie, despre emisiunile vizionate de ei la T.V., despre prietenii cu care s-au jucat, sau cum şi-au 

ajutat părinţii la treburile casnice, despre ceea ce au văzut pe stradă, în magazine, etc. Toate acestea 

constituie probleme care dau copiilor posibilitatea să relateze din experienţa personală, în plus, 

acesta este şi un bun prilej de depistare a deficienţelor de exprimare. 

O modalitate de stimulare a verbalizării este şi povestirea impresiilor unul altuia, 

desfăşura-rea unui scurt dialog. În acest scop am organizat jocurile: „Întreabă-mă tu pe mine”, „Te 

întreb eu pe tine”, „Eu îţi povestesc ţie”, „Tu îmi povesteşti mie”. Am observat o participare activă 

din par-tea copiilor, în sensul că încep să improvizeze o povestire despre un lucru pe care l-au văzut 

sau despre ce i-a impresionat într-o călătorie, într-o excursie, drumeţie, vizită, fapt ce ne-a 

determinat să-i încurajăm şi să-i ajutăm. De obicei copiii care au o imaginaţie bogată, aceia 

povestesc mai mult, de aceea am căutat să le dăm posibilitatea să spună ceea ce doresc ei mai mult. 

De exemplu, descrie conţinutul unui desen, al unei ilustraţii, şi în acest mod copiii îşi activează 

vocabularul. În vederea realizării acestui scop am organizat jocul cu ilustraţii „Cine ghiceşte, 

câştigă”, prin care am urmărit volumul cuvintelor cunoscute, deprinderea copiilor de a găsi 
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cuvintele potrivite pe care să le expună corect, formulând cu ele propoziţii. Acest joc l-am 

desfăşurat şi sub formă orală, cerând copiilor să spună cuvinte dintr-o famili de cuvinte ( floare, 

florăreasă, florărie, etc.). Prin aceste exerciţii de pronunţie corectă a cuvintelor şi de însuşire a 

structurii gramaticale a limbii, preşcolarii şi şcolarii mici îşi educă conduita verbală. 

Prin jocurile orale „Cu ce sunet începe cuvântul ?”, „Cine ştie mai multe cuvinte?” i-am 

antrenat pe copii să participe activ şi să verbalizeze corect. Am acţionat eficient asupra participă-rii 

verbale a copiilor. De la un sunet se trece la cuvânt şi de la cuvânt la propoziţie. După pronun- ţarea 

unui cuvânt cu un sunet iniţial se trece la altul cu poziţia sunetului, intermediară sau finală, cu care 

apoi se formează propoziţii de către copii. Aceasta este o modalitate de asigurare a parti-cipării 

verbale active a copiilor. 

În jocurile de creaţie, în organizarea şi în desfăşurarea lor, copiii participă verbal în toate 

momentele. De exemplu, în fixarea subiectului, copiii vin cu sugestii pe care le verbalizează. În 

acest sens, am organizat împreună cu ei jocul de creaţie „Vânzătorul ambulant”. Am urmărit să-i 

deprindem pe copii cu vorbirea liberă, să improvizeze pe loc propoziţii, să participe la joc. Copi-lul 

care are rol de vânzător trebuie să-şi laude obiectele pe care le are de vânzare, el trebuie să ştie când 

să vorbească mai tare, mai încet şi chiar să râdă. Mereu trebuie să găsească cuvinte noi atunci când 

vorbeşte despre un obiect. Copilul vânzător care atrage cei mai mulţi cumpărători şi vinde mai 

multe obiecte, este câştigătorul jocului. Se creează în felul acesta o atmosferă de con-curenţă şi de 

stimulare în felul de a gândi, de a vorbi, de a spune cât mai multe lucruri noi. 

Folosirea teatrului de păpuşi şi de umbre în grădiniţă, vizionarea unor slide-uri, CD-uri a 

dat copiilor posibilitatea să verbalizeze imaginile şi acţiunile personajelor. Folosind un aparat de 

înregistrare în cadrul unor activităţi de memorizare, am avut posibilitatea apoi să reiau înregistra-rea 

şi să depistez şi să analizez defectele de vorbire, greutăţile pe care le întâmpină unii copii în 

exprimare, aceasta pentru a-mi planifica diferenţiat munca cu copiii. 

Prin povestirea bazată pe imagini li se înlesneşte copiilor capacitatea de a respecta episoa-

dele cu succesiunea lor logică. Apoi prin crearea de poveşti după imagini, cu început dat sau după 

modelul educatoarei, pe lângă dezvoltarea imaginaţiei creatoare am căutat să acţionez asupra ex-

primării corecte a copiilor tocmai prin aceste exerciţii de creaţie. Convorbirile purtate cu copiii în 

cadrul plimbărilor, vizitelor şi excursiilor, cât şi după efectuarea lor constituie o altă modalitate de 

antrenare şi exersare a vorbirii copiilor prin verbalizarea a tot ceea ce au văzut, ce i-a impre-sionat 

şi au simţit în faţa variatelor aspecte percepute. 

Frământările de limbă reprezintă o altă modalitate prin care am asigurat participarea 

verbală activă a copiilor în grădiniţă şi în perioada alfabetizării. În acest sens ne-am folosit de 

versuri, cum sunt: „Prin vârfuri vântul viu vuia” sau „Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia de 

bucuria lui Bucurel, când a venit Bucurel bucuros de la Bucureşti”.Prin acest procedeu i-am 

antrenat mai ales pe acei copii care întâmpinau greutăţi de pronunţie. La începutam pronunţat rar şi 

clar, apoi i-am antrenat pe copiii vizaţi. Frumuseţea versurilor, modul de aşezare a cuvin-telor i-a 

făcut pe unii să memoreze cuvintele şi să le exprime corect. 

Prin muncă diferenţiată şi cu grupuri mici de copii am căutat să exersez auzul fonematic, 

astfel încât copiii să perceapă distinct şi exact fiecare sunet al limbii, să distingă diferenţele de 

accent sau diferenţele de nuanţă între consoanele surde şi cele sonore, ca: d şi t sau b şi p.  

În acest sens am organizat un ciclu de jocuri didactice de vorbire şi jocuri muzicale în care 

sarcina didactică a putut fi însuşită de către copii în mod gradat, pornind de la sesizarea sunetelor 

specifice obţinute prin lovirea unor materiale, la sunetele produse de vorbirea noastră cu ajutorul 

buzelor, limbii sau respiraţiei. 

Jocul muzical „Cântă cum cânt eu” a oferit copiilor prilejul efectuării unor exerciţii în ve-

derea fixării pronunţării corecte a diferitelor sunete. Astfel am cerut copiilor să cânte cântecul 

„Acum e toamnă”, la început fără cuvinte, numai cu diferite sunete (a, e, i, o, u) şi apoi împărţiţi pe 
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grupe, fiecare grupă executând un anumit fragment, de exemplu: „ a, a, a, acum e toamnă da/ e, e, e, 

plăcută vreme e/ i, i, i, veniţi copii la vii, etc.  

Aceste exerciţii efectuate de către copii au fost un bun prilej de dezvoltare a auzului fone-

matic şi de exersare a pronunţării diferitelor sunete, dându-mi posibilitatea să organizez jocul di-

dactic „Spune mai departe”, prin care copiii să înţeleagă că orice cuvânt se formează din mai multe 

sunete legate între ele. De exemplu, am spus copiilor că voi pronunţa două sunete, să ascul-te atenţi. 

Cu o pauză între ele am pronunţat sunete O şi U, fiind percepute de copii în mod sepa-rat, apoi am 

eliminat pauza şi le-am pronunţat legat, am obţinut cuvântul OU a cărui imagine am arătat-o 

concomitent cu pronunţarea lui. Am complicat sarcina didactică, copiii trebuind să aleagă de pe 

masă o imagine sau un obiect (a cărui denumire avea mai mult de două sunete), să spună cu ce sunet 

începe cuvântul respectiv, iar în încheierea activităţii să grupeze imaginile respective în funcţie de 

sunetele cu care începe denumirea. 

Procedeul de a lucra cu grupe de copii la activităţile din domeniul experenţial DLC ca: 

lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri create de copii mi-a oferit multiple posibi-

lităţi de a asigura participarea verbală activă a copiilor prin cuprinderea întregii grupe în activitate şi 

individual a fiecărui copil. De asemenea, copilul trebuie lăsat să întrebe, să motiveze şi să explice, 

căci numai aşa îşi dezvoltă vorbirea corectă curentă şi fluidă. Solicitarea permanentă a copiilor în 

toate situaţiile din grădiniţă îi antrenează la verbalizarea experienţei lor de viaţă, cu re-flectarea ei în 

mediul familial. 

Menţionez, în final că însuşi dialogul educatoare – copil, cât şi cel copil – copil sau copil – 

copii reprezintă o modalitate de exersare, de antrenament lexical şi de însuşire a structurii grama-

ticale a limbajului. 

Şcolarul de clasa I are nevoie de multă încurajare, de încredere, el are nevoie să fie ascultat 

deoarece are zilnic multe ,,noutăţi” de comunicat, are multe bucurii de împărtăşit, are un debit 

verbal uriaş sau o teamă imensă în a comunica. Adesea auzim: ,,eu am scris frumos?” ,,e bine la 

mine?” ,,stiloul meu nu scrie?” ,,dacă greşesc…?” ,,mama mi-a zis că…”. Concluzia e cătrebuie să 

fim mereu creativi, să fim capabili să ,,descifrăm” sufletul şi mintea copilului, să găsim soluţii 

rapide la ,,problemele” apărute, să modelăm fără să rănim, fără să rămână cicatrici, să fim asemeni 

izvorului pentru omul însetat. Dacă reuşim acest lucru în clasa I ne va fi mai mare dragul să lucrăm 

cu aceşti copii mai departe…  

În activitatea cu elevii clasei I e nevoie de flexibilitate, de multă activitate sub formă de joc 

pentru a le pune în mişcarecapacităţile intelectuale şi trăirile afective. Învăţătorii care au reţineri în 

ceea ce priveşte folosirea jocului în şcoală trebuie să reflecteze la afirmaţia lui Jean Chateau, unul 

din teoreticienii contemporani ai jocului: ,,dacă şcoala reprezintă mai mult decât jocul, fără 

echilibrul adus de joc, ea nu va avea nici o eficienţă; şi dacă ea nu va împrumuta de la joc elanurile 

şi ritmurile, pentru a le da un scop mai înalt, ea nu-şi va îndeplini niciodată sarcina ei unică de a-l 

ajuta pe copil la cucerirea umanităţii”. 

 Jocurile didactice contribuie decisiv la modelarea complexă a evoluţiei gândirii şi vorbirii 

independente, originale a elevului. Pentru reuşita jocului este necesar să-i cunoaştem conţinutul şi 

regulile, să-i precizăm scopul, metodele şi procedeele, resursele materiale şi modalităţile de 

evaluare.  

 Putem utiliza la limba şi literatura română jocuri princare dezvoltăm creativitatea şi 

imaginaţia elevilor, dezvoltăm şiîmbogăţim vocabularul, formăm sau dezvoltăm capacitatea de 

comunicare, corectăm deprinderi de scriere, dezvoltăm gustul estetic, încurajăm nevoia de 

exprimare, creştem calitatea actului comunicării. 

 Exemple de jocuri ce se pot utiliza cu succes in dezvoltarea deprinderilor de exprimare 

orală şi scrisă : 

*,,Literele buclucaşe” - participanţii se vor aşeza în formă de cerc. Fiecare elev trebuie să 

spună, pe rând, timp de 15 secunde câte un cuvânt care să nu conţină o literă sau două interzise, 
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stabilite anterior.Nu este permisă repeterea cuvintelor. Jucătorul care greşeşte este eliminat, 

câştigând cel care rămâne ultimul.  

*,,Formează un cuvânt nou” - elevii sunt împărţiţi în 3 echipe. Cu ultima literă din cuvânt 

sau cu ultima silabă trebuie să formeze cuvinte noi. Câştigă echipa care a terminat prima. Jocul se 

poate desfăşura şi scris la tablă.  

*,,Puzzle”- se poate juca individual sau pe grupe de elevi. Se pun în plicuri/ 

coşuleţe...cuvintele amestecate ale unor propoziţii. Elevii trebuie să le ordoneze şi să citească 

propoziţia. Câştigă elevul sau grupa care a terminat primul/prima. 

*,,Compune cuvinte care încep cu...sunetul/litera, silaba dată”- elevii primesc fişe cu litere 

sau silabe scrise, alături de care trebuie să scrie litere sau silabe pentru a obţine cuvinte. Câştigă 

elevul care a terminat primul. Litera/silaba sau silabele pot ocupa locuri diferite, iar cuvintele pot fi 

alcătuite din 2, 3, 4 silabe. Jocul se poate desfăşura şi oral. 

* ,,Completează propoziţia cu cuvântul potrivit”- copiii primesc cartonaşe cu propoziţii 

scrise fără anumite cuvinte. Alături primesc cartonaşe cu diferite cuvinte din care trebuie să-l 

selecteze pe cel potrivit. Câstigă elevul care termină primul corect. 

*,,Cum este” (Jocul însuşirilor) – pornind de la însuşirile unui obiect concret trecem la 

însuşiri ale unor persoane, animale, personaje din poveşti până la fenomene abstracte. Poate fi jucat 

în lanţ. Iese din joc cel care nu găseşte cuvântul potrivit. Acest joc deschide calea sprejocurile de 

sinonime, omonime, antonime, care oferă limbajului bogăţie, varietate, sensibilitate şi expresivitate. 

*,,Un altfel de dictare”- învăţătorul citeşte o povestioară mai scurtă în ritm foarte lent. În 

timp ce el citeşte, elevii vor desena detalii din poveste, fiind atenţi atât la citit cât şi la desen. La 

sfârşit se numără detaliile fiecărui desen în parte şi se premiază desenul cu cele mai multe detalii. 

Scopul jocului este de a dezvolta atenţia distributivă a elevilor, iar prin prezentarea desenului 

propriu se dezvoltă abilităţile de comunicare în cadrul grupului.  

 Jocul didactic utilizat cu măiestrie la clasa I asigură dezvoltarea exprimării orale şi scrise, 

trecerea lină de la grădiniţă la şcoală, dezvoltarea interesului pentru activitatea din clasă, poate 

uşura acumularea de informaţii, contribuie la socializarea copiilor şi la închegarea colectivului de 

elevi nou format. 

De multe ori, cadrele didactice îşi mobilizează eforturile doar către achiziţii informaţionale 

(care se uită după ceva timp) sau către scopuri ce vizează o singură oră, nu un timp mai îndelungat. 

De exemplu, la clasa I aplic la fiecare oră de limba română diferite modalităţi de citire: în lanţ, cu 

ştafetă, citire selectivă, citire pe roluri, în cor etc. astfel încât mulţi elevi merg acasă cu lecţia 

învăţată pe de rost, iar ceilalţi, dacă o mai citesc acasă de două – trei ori, ajung la aceeaşi 

„performanţă” . Mulţi învăţători consideră reuşită o astfel de lecţie în care, la sfârşitul orei, s-a atins 

un singur obiectiv: citirea corectă, cursivă şi expresivă a lecţiei. Acest lucru nu este desigur de 

neglijat, dar pe de altă parte până la a ajunge la acest obiectiv, se pot formula şi altele, intermediare, 

cum ar fi: să realizeze analiza şi sinteza fonetică a propoziţiei şi a cuvântului în care apare sunetul 

nou; să dea exemple de cel puţin două cuvinte care conţin sunetul respectiv la înce-putul, la 

mijlocul şi la sfârşitul cuvântului, să recunoască litera nou învăţată în fragmente de ziare, reviste, pe 

fişe etc.; să formeze cuvinte şi propoziţii cu ajutorul alfabetarului. Toate acestea sunt, de fapt, etape 

care conduc către citirea corectă, cursivă şi expresivă a lecţiei noi, toate acestea în condiţiile în care 

obiectivul de referinţă pretinde din partea elevului „să citească în ritm propriu, corect, un text 

cunoscut”. În schimb, sunt multe alte obiective neglijate în lecţiile obişnuite de limba română la 

clasa I, pe care le voi menţiona: să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi 

interlocutori în situaţii de comunicare concretă, să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica 

cu ceilalţi, etc. Să nu uităm că majoritatea elevilor citesc şi acasă lecţia, dar situaţiile de comunicare 

care se creează în clasă nu se pot repeta acasă, nici sentimentul apartenenţei la grup sau dezvoltarea 

spiritului de echipă. 
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 Un prim pas ar fi provocarea interesului elevului, ceea ce presupune stimularea dorinţei 

persoanei de a explora ceva nou şi a hotărârii de a persevera într-o sarcină dificilă. Acest lucru 

înseamnă înfrângerea atât a fricii de necunoscut, cât şi a rezistenţei faţă de lucrurile dificile sau 

neobişnuite. R. Feurstein arată că medierea provocării poate fi realizată pe mai multe căi: învăţă-

torul poate modela o atitudine deschisă, de încântare la confruntarea cu sarcini noi, dificile; ca-drul 

didactic va încuraja manifestarea creativităţii, a curiozităţii şi a originalităţii în confruntarea cu 

sarcini noi; învăţătorul poate încuraja asumarea unor riscuri adecvate şi realiste în relaţie cu diverse 

sarcini şi situaţii. 

 În sprijinul formării deprinderilor de comunicare vin metodele şi tehnicile gândirii critice, 

care provoacă interesul elevilor prin însuşi modul cum sunt concepute. Acestea vin în sprijinul 

funcţiei formativ – educative a comunicării pentru că, pe de o parte, le formează elevilor deprin-deri 

de comunicare, iar pe de altă parte, sunt importante în special pentru a scoate în evidenţă conţinutul 

educativ al lecţiilor.  

Protagonistul comunicării nu este deci cuvântul, ci persoana în integritatea sa de trup, 

minte, inimă şi suflet. Oricare din aceste dimensiuni constitutive în care a fost descompusă pentru 

comoditate, unitatea persoanei vorbeşte într-un limbaj propriu, foloseşte un mod expresiv propriu, 

care înainte de a fi decodat de partener (de copil) e descifrat în eul său interior.  

 În concluzie trebuie să fim limpezi în şi cu noi înşine pentru a putea comunica în mod 

profitabil cu celălalt.  
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METODE MODERNE, CENTRATE PE COPIL, UTILIZATE  ÎN 

ACTIVITĂȚILE DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 

 

prof. înv. preșc. Canciuc Gabriela-Otilia,  

Grădinița cu Program Normal „Voinicelul” Rădăuți – Structură GPN „Albă ca Zăpada” 

 

Modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice presupune sporirea caracterului activ al 

metodelor de învăţământ, adică aplicarea acelor metode care au un pronunţat caracter formativ. 

Pentru a realiza o educaţie de calitate  

centrată pe copil este necesar ca activităţile de învăţare să fie combinate cu activităţile de cooperare, 

de învăţare în grupşi de muncă interdependentă. 

Folosirea metodelor interactive de grupîn activitatea cu preşcolarii mi-a permis să experimentez, să 

caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din grădiniţă, prin directă 

implicare a preşcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv. Adevărata învăţare este aceea care 

permite transferul achiziţiilor în contexte noi, metodele interactive determinând solicitarea 

mecanismelor gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii, ele constituind totodată 

mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile copiilor, de a 

folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi 

dezvoltându-şi personalitatea. 

Metoda „Bula dublă” – metodă prin care educatoarea verifică și sistematizează cunoștințele 

copiilor. Aceasta presupune analiza, sinteza, abstractizarea și compararea a două fenomene, obiecte, 

plante, animale, elemente, substanțe. Se trasează două cercuri mari în care se așază câte o imagine 

reprezentativă pentru subiectul supus investigației. Intersecția cercurilor va cuprinde date ce 

reprezintă similitudini între subiectele abordate. În completarea cercurilor mari vor fi aliniate 

cercuri mai mici în care vor fi precizate caracteristici, deosebiri între elementele, fenomenele, 

plantele, animalele etc. ilustrate în cele două cercuri mari. 

 
            Metoda „Ciorchinelui” – se poate aplica individual sau în grup, sarcina de lucru a 

preșcolarilor fiind de a crea relații între idei, remarcând și subliniind unele asociații între noțiunile 

propuse dezbaterii. Metoda constă în realizarea unei structuri ramificate (schemă completată până la 

epuizarea posibilităților) de sintetizare a ideilor și noțiunilor ce se află într-o reciprocă legătură cu 

tema dată. Metoda permite cunoașterea propriului mod de a înțelege un anumit subiect și  

stimulează realizarea unor asociații noi de idei. Educatoarea poate distribui sarcinile individual, în 

pereche sau pe grupe. Fiecare copil își realizează propriul ciorchine, apoi se formează perechi și 

ciorchinele inițial se completează cu elementele partenerului. După ce fiecare pereche și-a realizat 

un ciorchine mai extins decât cel inițial, educatoarea reprezintă grafic un ciorchine cu informațiile 
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furnizate de fiecare grup în parte, astfel încât ciorchinele final să fie o sursă complexă și bine 

structurată ce va facilita fixarea cunoștințelor despre subiectul abordat.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Metoda „Cubului” – are ca scop extinderea orizontului copiilor și aprofundarea problemei 

aduse în atenția acestora, tema fiind abordabilă din unghiuri diferite. 

Această metodă presupune utilizarea unui cub pe ale cărui fețe sunt inscripționate următoarele 

sarcini: Descrie, Compară, Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează. Copiii, împărțiți în șase 

grupe, vor avea de soluționat tema propusă dezbaterii, ținând cont de sarcina atribuită de 

educatoare, sau aleatoriu, prin rostogolirea cubului. Fiecare grup va rezolva și va prezenta sarcinile 

primite, apoi se va afișa forma finală pe panouri, flipchart etc. Pentru preșcolari se poate apela cu 

succes la imagini, jetoane, siluete, dându-le astfel posibilitatea de a le selecta, pentru a găsi și a 

enunța cu ușurință răspunsurile întrebărilor. Educatoarea poate participa activ în fiecare grup 

format, discutând și notând ideile, opiniile copiilor pe care le va expune în final, acestea completând 

prezentarea liderului de grup. 

           De exemplu se poate porni de la prezentarea a două imagini – una reprezentând o pădure 

deasă, verde, cu animale, cu apă limpede, turiști ce se bucură de peisaj etc. și alta în care copiii pot 

observa arbori doborâți, oameni cu topoare cioplind trunchiuri viguroase, animale speriate alergând 

în toate părțile, o priveliște dezolantă.  

 Descrie! – copiii vor prezenta ceea ce văd în fiecare imagine; 

 Compară! – se vor urmări asemănările și deosebirile între cele două imagini; 

 Asociază! – în vederea asemănării/ asocierii se vor căuta noțiuni, imagini, se va apela la 

experiența anterioară a copiilor în vederea descifrării mesajului transmis de fiecare imagine;  

 Analizează! – copiii trebuie să găsească soluții pentru ca cele două imagini să arate la fel; 

 Aplică! – copiii trebuie să precizeze regulile de comportament ecologic pentru ca imaginea 

pădurii defrișate să semene cu cea care inspiră normalitate, vitalitate, durabilitate; 

 Argumentează! – copiii își vor susține punctul de vedere, prezentând avantajele protejării 

pădurilor. 

Metoda „Explozia stelară” – metodă ce stimulează creativitatea preșcolarilor prin modul de 

explorare a unui subiect, direcționat în cinci sensuri precise, orientate de întrebări. Această metodă 

presupune o temă, un concept central de la care se va căuta obținerea de idei conexe prin formularea 

de întrebări – cheie de tipul: CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, CÂND?, în grup – prin interacţiune, şi 

individual, pentru rezolvarea unei probleme. Aplicarea metodei presupune o activitate ce se 

desfășoară într-o atmosferă de relaxare a copiilor, reprezintă o sursă de noi descoperiri, inițiată ca 

un joc cu scopul de a dezvolta și exersa gândirea cauzală, divergentă, deductivă, limbajul, atenţia 

distributivă şi de a  antrena inteligenţele multiple, stimulând, în același timp, creativitatea în grup şi 

individuală. Metoda poate fi utilizată, cu rezultate deosebite, într-o gamă largă de activităţi: lecturi 
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după imagini, convorbiri, povestiri, jocuri didactice, activităţi matematice, memorizări, activităţi de 

evaluare.  

Exemplificarea aplicării metodei „Explozia stelară” 

Categoria de activitate: Cunoașterea mediului 

Tipul de activitate: Consolidare 

Mijlocul de realizare: Lectură după imagini 

Tema: „Pădurea, aurul verde” 

Scopul activităţii: Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor despre pădure, exersarea 

capacităţii de a alcătui propoziţii, exersarea capacităţii de observaţie, analiză, sinteză. 

Obiective operaţionale: 

-  să recunoască mediul de viață despre care este vorba în ghicitoare; 

-  să enumere caracteristicile pădurii în diferite anotimpuri; 

-  să-și sistematizeze cunoștințele referitoare la pădure (arbori, plante, viețuitoare); 

-  să stabilească relații între viețuitoare și mediul lor de viață - pădurea; 

- să precizeze necesitatea protejării pădurii pentru ocrotirea mediului de viață al plantelor și 

animalelor; 

-  să identifice factori de deteriorare a pădurii și consecințele acestora asupra mediului; 

-  să găsească soluții pentru ocrotirea pădurii și a viețuitoarelor ei; 

-  să-și dezvolte capacitatea de gândire critică și aplicativă; 

- să formuleze propoziţii interogative; 

Strategii didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, 

explozia stelară 

Materiale: Tabloul „Explozia stelară”, o stea mare şi cinci steluţe mici, tablou cu pădurea, 

jetoane reprezentând aspecte caracteristice ale pădurii în diferite anotimpuri, arbori, viețuitoare etc.  

Prezentarea materialului: 

1. Se prezintă pe rând materialul: Se afişează tabloul reprezentând pădurea. Se formulează problema 

de rezolvat: stabilirea acțiunilor prioritare în vederea protejării pădurii și implicit a plantelor și 

animalelor. 

2. Joc-exerciţiu- „Șerifii”(pentru constituirea grupurilor) 

Ca nişte șerifi adevăraţi, copiii trebuie să-şi aleagă câte o steluţă – insigna șerifilor – apoi, 

fiecare dintre ei, printr-un joc-numărătoare, îşi formează grupul preferat. Sunt trimişi în „acţiune”: 

”Unu, doi, trei, patru, cinci,/ La raport cu toţii-aici,/ Împreună vă jucaţi, repede colaborați/ Şi cu toţi 

la drum plecaţi,/ Întrebări vă adresaţi,/ Pădurea să ajutaţi,/ Răspunsul corect să-i daţi/ Soluția să o 

aflați și pădurea s-o  salvați .” 

3. Explicarea jocului: Fiecare „șerif” dintre cei cinci îşi alege trei-patru colaboratori, formându-se 

astfel cinci grupuri. Se citeşte, pe rând, întrebarea de pe steluţa aferentă fiecărui grup, atenţionând 

copiii asupra culorii. Grupurile se îndreaptă spre măsuţele corespunzătoare culorii întrebării – locul 

de căutare. Pe aceste măsuţe se găsesc jetoane sugestive pentru sarcina fiecărui grup, menite să-i 

ajute pe copii în formularea întrebărilor. 

4. Lucrul în grup – Copiii citesc întrebarea, se consultă,colaborează în elaborarea de întrebări pentru 

a rezolva sarcina. După expirarea timpului dat, revin în semicerc şi fiecare grup comunică 

rezultatele:întrebările elaborate împreună. 

Pentru a obţine mai multe conexiuni între ideile descoperite se stabileşte ordinea întrebărilor 

(„Ce?”, ”Cine?”, ”Unde?”, ”Când?”, ”De ce?”). Grupurile celelalte răspund la întrebări sau 

adresează noi întrebări de acelaşi tip,completând „lista” acestora. 

5. Concluzii. Întrebările interesante se scriu pe poster în dreptul steluţei adecvate. 

După fiecare set de întrebări se face sinteza parţială. Sinteza generală se realizează de către 

educatoare sau de către copii, în funcţie de nivelul grupei. Se realizează conexiunea logică între 

idei. Copiii, împreună cu educatoarea, vor găsi răspunsul la problema enunţată – fiecare anotimp 
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aduce schimbări în viața pădurii, influențează fauna și flora acesteia, dar acțiunile oamenilor trebuie 

să fie mereu îndreptate în sensul ocrotiriipădurii și a elementelor vitale pentru mediul înconjurător, 

implicit și a speciei umane. Evaluarea se face urmărind explozia stelară creată prin aşezarea 

steluţelor în jurul stelei mari şi se repetă întrebările scrise pe steluţe. Se apreciază efortul „șerifilor” 

de a elabora întrebări,creativitatea în elaborarea întrebărilor, găsirea unor soluții în vederea 

protejării pădurii şi rezolvarea sarcinii de lucru. 

Cele mai interesante întrebări vor fi înscrise şi păstrate în „portofoliul metodei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda „Știu/ Vreau să știu/ Am învățat” – este o metodă fundamentată pe cunoștințele și 

pe experiențele anterioare ale copilului care constituie liantul spre noile informații ce trebuie 

achiziționate și înțelese. Inițial se va realiza o listă ce va cuprinde cunoștințele anterioare ale 

copiilor referitoare la tema propusă dezbaterii. Ulterior se va completa un tabel în care informațiile 

vor fi distribuite în funcție de ceea ce știu copiii, de ceea ce vor să știe și de ceea ce au învățat. 

 

Ceea ce știm/ credem că 

știm 

 

Ceea ce vrem 

să știm 

 

Ceea ce am 

 Învățat 

 

Metoda „Mozaicului” – metodă ce presupune învățarea prin cooperare, prin 

interdependența grupului și îndeplinirea rolului de expert în soluționarea unei sarcini de învățare, 

prin documentare, studiu independent și prezentarea concluziilor. 

De exemplu se poate stabili tema „Pădurea, casă primitoare”. Se vor contura 4 sau 5 

subteme („Pădurea, o lume descifrabilă”, „Pădurea de conifere”, „Pădurea de foioase”, „Pădurea, 

adăpostul viețuitoarelor”, „Să ocrotim pădurea!”) accentuând direcțiile de studiat, formulându-se 

întrebări pentru orientarea studiului. Educatoarea va concepe o fișă-expert care va fi completată de 

copii. Fișa cuprinde elementele pe care trebuie să le abordeze copilul când studiază independent 

materialele referitoare la subtema propusă în ideea de a excela, de a deveni expert în domeniul 

propus dezbaterii. Această fișă poate fi elaborată sub formă de labirinturi, desene incomplete, 

chestionare, texte scurte eliptice etc., în funcție de tema abordată.  

Se vor forma 4/5 grupe, atribuindu-se fiecăreia câte o cifră sau un simbol, ce corespunde 

temei repartizate.  

Se vor constitui grupele de experți prin colaborarea experților cu același simbol în scopul 

cercetării, aprofundării, deslușirii, ordonării cunoștințelor dobândite în mod independent. 

Se vor purta discuții în cadrul grupului de experți cu scopul de a clarifica informațiile 

obținute în cadrul studiului individual, apoi cunoștințele vor fi împărtășite echipei de învățare din 

care fac parte. Grupul de experți trebuie, în primul rând, să înțeleagă, să rețină datele furnizate de 

experți pentru a le prezenta apoi într-un mod cât mai clar, interesant, atractiv, succint și eficient 

PĂDUREA,AURUL VERDE 

CINE? 

CÂND? 

UNDE? 

DE CE? 

CE? 
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copiilor din echipa inițială de învățare. În cadrul expunerii cunoștințelor se poate apela la diferite 

mijloace audio-video, materiale intuitive, siluete, jocuri de masă etc., cu scopul de a facilita atât 

predarea, cât și învățarea. Ulterior, copiii adresează întrebări în vederea înțelegerii și achiziționării 

informațiilor exprimate pe rând de experți. Obiectivul fiecărui expert este de a se asigura că 

materialul expus este înțeles, reținut și învățat de colegii de grup. 

Evaluarea constă în demonstrația rezultatelor realizată cât mai original și creativ de către 

fiecare grup în parte, oral sau în scris, sau pot fi folosite unele strategii alternative de evaluare: 

desenul, povestirea eliptică, jocul etc. 

Indiferent de metoda pe care decidem să o aplicăm în larga paletă de activități ecologice 

desfășurate, esențială este comunicarea ce trebuie să fie reală și să se desfășoare atât în sensul 

educatoare – copii, dar și între copii – copii, aceștia având statutul de parteneri de învățare. Este 

deosebit de important ca în actul cunoașterii să ținem seama de faptul că fiecare copil este unic și 

valoros indiferent de potențialul lui de asimilare a cunoștințelor, că fiecare are stilul și ritmul său 

propriu de învățare, că excelează într-un domeniu sau altul, dispune de aptitudini diferite, deține o 

experiență anterioară ce variază de la copil la copil. Stilul de învățare diferă de la unul la altul 

(învățarea se bazează pe ceea ce văd/ pe ceea ce aud), dar implicarea activă, sarcinile pe care fiecare 

copil trebuie să le îndeplinească individual sau în cadrul grupului vor duce, cu siguranță, la o 

învățare facilă, temeinică, multiplicându-le posibilitățile proprii de cunoaștere și acțiune. Este de 

dorit ca educatoarea să asigure cadrul optim în toate activitățile pe care și le planifică, să ofere 

copiilor o bună cuprindere vizuală, să folosească material didactic atractiv și de calitate, să 

folosească o mimică și o gestică adecvată situațiilor, și nu în ultimul rând, să conceapă activități 

prin care să permită copiilor de a acționa verbal, gestic și practic în rezolvarea sarcinilor proprii 

unei teme de studiu. 
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FAMILIA, CA PRIM FACTOR DE EDUCAŢIE 

 

ed. Cozmei Mihaela 

G.P.N. „Obcini” – Suceava 

 

 Familia reprezintă un partener important în educaţia copilului. Educaţia este o obligaţie a  

familiei, a statului, a fiecărui individ în parte. De toţi aceşti parteneri depinde formare personalităţii 

copilului şi devenirea lui ca om de mâine. 

 Familia este mediul de inserţie a copilului în societate şi cultură; ea constituie poarta prin 

care acesta este introdus în viaţa umană şi în cadrul căreia îşi va forma personalitatea. Ea are rolul 

de a educa fiecare copil. Şi cum nimeni nu se naşte învăţat  şi „timpul favorabil pentru învăţătură 

este cel în care simţi nevoia să înveţi”, părinţii trebuie să fie mereu interesaţi cum să-şi ajute copilul 

să devină o „personalitate” armonioasă, capabilă să se adapteze unei societăţi într-o continuă 

schimbare.  

Loaisel afirmă că: „în familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros 

pe lume - omul de caracter”. 

De modul în care familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă depinde 

comportamentul socio-relaţional al viitorului adult. Părinţii trebuie să mediteze la rolul important pe 

care-l au în formarea personalităţii acestuia. Se spune, şi pe bună dreptate, că familia este prima 

şcoală a copilului în care învaţă cum să se comporte în viaţă şi în societate. 

 Acţiunile educative exercitate de părinţi trebuie să fie continue, raţionale, şi să ţină cont de 

dezvoltarea fizică şi psihică a copilului. 

 În familie copilul se bucură de un climat afectiv sporit care-i conferă mai multă siguranţă. 

Climatul de căldura din familie, preocuparea părinţilor de a le oferi copiilor condiţii cât mai bune de 

viaţă constituie un factor important al educaţiei. Relaţiile care se stabilesc între părinţi şi copii sunt 

de ataşament, de încredere reciprocă ceea ce face posibilă o bună comunicare între ei. Părinţii 

trebuie să comunice permanent eu copiii şi nu doar prin vorbe ci şi prin componente neverbale, 

afectiv-emoţionale, gesturi vizibile. 

 O privire încruntată din partea părinţilor îl poate face pe copil să se izoleze, să se teamă, în 

schimb o privire caldă, tandră care însoţeşte mesajul verbal îl face pe copil să capete mai multă 

încredere în el. 

 Copilul face multe năzdravănii, însă părinţii trebuie să ştie când şi cum să-l oprească atunci 

când efectul acestora dăunează atât lui cât şi celor din jur. Părintele este un model de viaţă pentru 

copil. J.Look spunea: “Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă 

vă scapă vreo vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care i-aţi prezentat-o drept o greşeală, când aţi 

comis-o, el cu siguranţă că se va apăra, invocând exemplul dat de dumneavoastră şi se pune în aşa 

măsură la adăpostul acestui exemplu încât greu vă veţi atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie 

greşeala respectivă” . 

 Familia este cea care îl introduce încet pe copil în viaţa de zi cu zi, îl pune în contact cu 

lumea înconjurătoare, îi oferă modele umane pe care copilul să le urmeze sau să le respingă. Familia 

este o rampă de lansare pentru copil. De la părinţi, copilul învaţă primul abecedar al muncii. Tot 

părinţii sunt cei care le dezvoltă voinţa, perseverenţa, spiritul de iniţiativă, curajul - trăsături care 

marchează personalitatea copilului. 

 A.S.Makarenko spunea: „Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi cu el, 

când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre chiar şi atunci când 

nu sunteţi acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi, cum vă întristaţi, cum vă 

purtaţi cu prietenii şi duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul - toate au pentru copil mare 
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însemnătate. Copilul vede sau simte cea mai mică schimbare în ton; orice subtilitate a gândurilor 

voastre ajunge la dânsul pe căi pe care voi nu le observaţi”. 

 Atitudinea părinţilor în munca educativă este hotărâtoare pentru formarea viitoarei 

personalităţi. Familia trebuie să fie deschisă noului, să-l facă pe copil să pătrundă în noua civilizaţie 

înarmat cu multe cunoştinţe. 

 Familia şi căminul, convieţuirea şi cadrul convieţuirii laolaltă a părinţilor cu copiii lor, 

reprezintă şcoala primilor ani ai copilului în care trebuie să primească bazele temeinice ale viitoarei 

sale conştiinţe, ale tuturor trăsăturilor care-l vor defini ca om integru în epoca maturităţii sale. 

 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a 

cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. 

 Mediul în care trăieşte şi se dezvoltă copilul, nivelul de educaţie al părinţilor, valorile 

morale care sunt transmise noilor generaţii îşi pun amprenta pe relaţiile vieţii de familie. În general, 

în familiile cu un nivel de cultură mai ridicat există o atitudine mai liberală privind independenţa şi 

iniţiativa copilului, controlul vieţii acestora, respectul mutual pentru drepturile fiecărui membru. 

 Într-o familie în care domneşte o atmosferă de stimă reciprocă, care manifestă stabilitate, iar 

membrii ei se declară satisfăcuţi de rezultatele interacţiunilor, copilul ocupă un loc central. 

Existenţa unui copil poartă o semnificaţie pozitivă, însă complică relaţia bidirecţională dintre soţi, 

transformând-o într-una tridimensională. Copilul îşi exercită influenţa asupra familiei, 

restructurându-i activitatea, impunând o modificare adaptativă. În condiţii normale acest lucru nu 

duce la un dezechilibru familial, ci doar la o nouă organizare, impusă de ţeluri considerate de părinţi 

demne de sacrificiile lor. 

Arta educaţiei constă în a nu impune cerinţele necesare, ci în a-i explica copilului necesitatea lor, şi 

în a-i da copilului libertatea de a alege din mai multe variante. Părerile lui trebuie acceptate şi 

analizate. 

 Dacă părintele copilului dă dovadă de înţelegere, îl încurajează cu afecţiune ( niciodată 

mustrat cu mânie) şi îi atribuie progresiv independenţă, va constata că el va accepta cu uşurinţă 

cerinţele impuse de părinţi. Ambiţiile părinţilor pentru copilul lor trebuie să fie în limite rezonabile, 

pentru a nu-i cere mai mult decât îi permit capacităţile lui  intelectuale. Solicitările la care el nu face 

faţă îi dau un sentiment de insecuritate. 

Personalitatea copilului se conturează în funcţie de zestrea lui ereditară pe care o are şi în funcţie de 

exemplul parental, de educaţia primită şi de mediul cultural.  

 Legătura copilului cu familia este, din această cauză, extrem de puternică şi – din multe 

puncte de vedere – de neînlocuit.  

 Copilul trăieşte cea mai mare parte din timpul său în familie, unde învaţă limba, obiceiurile 

şi comportamentele civilizate, de aceea se spune că “cei şapte ani de-acasă” au un rol hotărâtor 

asupra formării ulterioare a personalităţii. În perioada celor şapte ani, copilul se află în perioada 

celei mai mari plasticităţi a sistemului nervos, fapt ce oferă familiei posibilitatea producerii prin 

educaţie a primelor modificări care dau direcţia dezvoltării şi formării personalităţii. 

  Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Dacă în familie, nu 

doar s-a vorbit despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul 

a şi simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i respecte pe 

cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele şi 

frumosul, să se îngrijească de cele sacre, acest copil va creşte iubitor, politicos, tolerant, 

responsabil. 

 

 Familia este adevăratul laborator de formare a personalitaţii şi reprezintă „nucleul social” 

sau „celula societăţii”. Acţiunea educativă din familie urmareşte formarea personalităţii copilului 

pentru integrarea lui în societate. 
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 Copilul nu este o materie de modelat, ci o personalitate în devenire care se poate constitui ca 

partener a propriei sale formări.  

 Maria Montessori spunea: „să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi, fiindcă ea nu va 

mai exista atunci când ei vor fi mari, ci să-i învăţăm cum să se adapteze.”  
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EDUCAŢIA TIMPURIE ÎN PERSPECTIVA NOILOR EDUCAŢII 

 

prof. Lăcrămioara Croitor 

GPN ,,Piticot” Suceava 

 

 

Argumente în favoarea educației timpurii 
Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viața copilului, întrucât este 

marcată de momente cruciale pentru succesul său de mai târziu, la școală și în viață. Intervenția 

adultului asupra copilului în această perioadă este fundamentală. Educația timpurie vizează 

intervalul de timp cuprins între naștere - pentru că din momentul când se naște copilul începe să se 

dezvolte și să învețe, și până la 6/7 ani - vârsta intrării la școală. Educația timpurie se realizează atât 

în mediul familial, cât și în cadrul serviciilor specializate, precum creșa sau grădinița. 

Cercetările din ultimii 30 de ani au evidențiat corelații semnificative între mediu și 

dezvoltarea intelectuală, între învățarea timpurie și învățarea care are loc în alte etape ale vieții. 

Astfel, copiii crescuți într-un mediu stimulativ au o dezvoltare intelectuală accelerată în comparație 

cu cei crescuți într-un mediu restrictiv. De la naștere și până când cresc, copiii sunt persoane care 

au o dezvoltare afectivă și o receptivitate specială față de diferitele categorii de stimuli, aspect ce 

poate fi influențat de informațiile care le primește copilul din mediu, precum și de calitatea 

procesării acestora. Se impune astfel organizarea de către practicieni a unor intervenții cu caracter 

formativ pentru a valorifica această receptivitate. 

Educația timpurie este o necesitate în contextul social actual, deoarece perioada cuprinsă 

între naștere și 6/7 ani este cea în care copiii au o dezvoltare rapidă. Dacă procesul de dezvoltare 

este neglijat, mai târziu, compensarea acestor pierderi este dificilă și costisitoare. Investiția în copii 

la vârste cât mai fragede conduce, pe termen lung, la dezvoltarea socială a acestora și la realizarea 

susținută a drepturilor copiilor. Dacă la nivelul educației timpurii sunt depistate și remediate 

deficiențele de învățare și psiho-comportamentale ale copiilor, deci înainte de integrarea copilului în 

învățământul primar – beneficiile recunoscute se referă la: performanțele școlare superioare, 

diminuarea ratei eșecului școlar și a abandonului.  

Calitatea educației, a îngrijirii și protecției copilului de la naștere până la 6/7 ani depinde de 

noi, toți cei care interacționăm cu copiii, zi de zi: părinți sau educatori, consilier școlar sau asistent 

medical – toți acționând coerent și având în atenție permanentă copilul și particularitățile lui. 

Educația timpurie se constituie într-o abordare pedagogică ce acoperă intervalul de la 

naștere la 6/7ani, interval în care au loc transformări profunde și achiziții fundamentale în 

dezvoltarea copilului.  

Documentele Conferinței Mondiale de la Jomtien (1990), care a avut ca obiectiv Educația 

pentru toți, subliniază că învățarea începe de la naștere și se derulează pe tot parcursul vieții. De 

asemenea, conferința a adus în prim plan necesitatea corelării domeniilor sănătății, al nutriției și 

igienei, al protecției sociale cu sfera educației, o educație bazată pe conceptul de dezvoltare 

cognitivă și emoțională a copilului prin care se urmărește valorificarea la maximum și în context 

optim a potențialului acestuia. Educația timpurie devine astfel prima treaptă de pregătire pentru 

educația formală, pregătind intrarea copilului în sistemul de învățământ obligatoriu în jurul vârstei 

de 6/7 ani. 

Note distinctive ale educației timpurii 

• copilul este unic și abordarea lui trebuie să fie holistă (comprehensivă sub toate aspectele 

dezvoltării sale); 

• vârstele mici recomandă o abordare integrată a serviciilor de educație timpurie (îngrijire, 

nutriție, educație); 
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• adultul/ educatorul, la nivelul relației didactice, apare ca un partener matur de joc, care 

cunoaște toate detaliile și regulile care trebuie respectate; 

• activitățile desfășurate în cadrul procesului educațional sunt adevărate ocazii de învățare 

situațională; 

• părintele este partenerul-cheie în educația copilului, iar relația familie – grădiniță – 

comunitate este hotărâtoare.
139

 

Focalizarea pe educația timpurie este firească, știut fiind faptul că dezvoltarea copiilor este 

rapidă în această etapă de vârstă, iar valorificarea potențialului pe care îl are copilul creează pentru 

acesta premisele performanțelor lui ulterioare.  

Cercetările în domeniul educației timpurii preșcolare au evidențiat corelații puternice între 

frecventarea grădiniței și comportamente copiilor ca elevi. Mai concret, remarcăm: 

• progresul semnificativ în plan intelectual pentru copii, indiferent de mediul din care 

provin; 

• efectele pozitive asupra viitoarei integrări sociale și reducerea comportamentelor deviante 

precum și a eșecului școlar; 

• descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea unei 

imagini de sine pozitive; 

• dezvoltarea abilităților sociale prin interacțiunile generate de mediul de învățare; 

• comportamente centrate pe sarcină; 

• dezvoltare socio-emoțională; 

• motivație și atitudini pozitive față de învățare.
140

  

Educația timpurie este baza educației și  autoeducației continue ale viitorului cetǎțean, 

cǎruia ne pregǎtim sǎ-i asigurǎm compatibilitatea cu valorile europene. Ceea ce învațǎ copiii în  

primii ani reprezintǎ mai mult de jumǎtate decât vor învǎța în tot restul vieții. Așadar, educarea 

omului trebuie începutǎ din copilǎrie, componentele dezvoltǎrii sale fizice și psihice mergând în 

paralel cu componentele personalitǎții. 

Promovarea în educația preșcolară a noilor educații (educația ecologică, educația rutieră, 

educația sanitară, educația pentru timpul liber, educația pentru democrație etc.) a presupus și 

îmbunătățirea practicilor educative prin introducerea unor noi modalități de realizare a obiectivelor 

propuse.  

În grădiniță, demersurile educative se desfășoară utilizând cele mai eficiente strategii 

didactice care să contribuie efectiv la dezvoltarea personalității fiecărui copil, la educarea pentru o 

mai bună conviețuire în grupurile sociale, la deschiderea personalității umane către angajare, 

cooperare, comunicare, încredere și spirit novator. Forma de învățare a preșcolarului este imitația. 

Și cum societatea contemporană oferă tot mai frecvent exemple negative, este explicabil de ce 

munca educatoarelor devine tot mai grea. Educatoarea se află într-o permanentă căutare a celor mai 

eficiente căi și mijloace prin care să contracareze influențele negative oferite. La grădiniță, 

educatoarea creează în fața copilului o imagine pe care copilul s-o poată imita, iar atunci când 

greșește este corectat, fără cuvinte jignitoare, prin explicații, convorbiri, în vederea clarificării 

problemelor apărute și pentru a păstra o constanță în conduită.  

Noile educații reflectă problematica lumii contemporane prin obiectivele propuse care dau și 

denumirea fiecărei structuri de conținut stiințific, realizată ca disciplină de studiu, concepută în plan 

disciplinar, dar mai ales interdisciplinar, pluridisciplinar și chiar transdisciplinar. 

Educația ecologică sau educația relativă la mediu vizează formarea și cultivarea 

capacităților de rezolvare a problemelor declanșate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale și 

                                                           

139
  Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar, 3-6/7 ani, M.E.C.T., 2008 
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462 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

postindustriale la scara socială, care au înregistrat numeroase efecte negative la nivelul naturii și al 

existenței umane. 

Pentru școlarul mic este important: 

 să cunoască importanța calității mediului pentru viată; 

 să cunoască relațiile dintre om și mediu, interdependența dintre mediu și  dezvoltarea 

societatii; 

 să-și formeze atitudinea de respect fată de mediu și să-și dezvolte comportamente 

responsabile. 

 O problemă acută a civilizației o constituie protecția mediului, a naturii. Dragostea copilului 

față de natură poate fi cultivată la orice vârstă. 

Educația pentru schimbare și dezvoltare vizează formarea și cultivarea capacităților de 

adaptare rapidă si responsabilă a personalității umane la condițiile inovațiilor și ale reformelor 

sociale înregistrate în ultimele decenii ale sec. al XX-lea, în perspectiva sec. al XXI-lea.  

Educația pentru tehnologie și progres vizează formarea și cultivarea aptitudinilor generale 

și speciale și a aptitudinilor afective, caracteriale și motivaționale, deschise în directia aplicarii 

sociale a cuceririlor științifice în condiții economice, politice și culturale specifice modelului 

societății postindustriale de tip informational. 

Educația față de mass-media vizează formarea și cultivarea capacității de valorificare 

culturală a informației furnizate de radio, televiziune, presă, în condiții de diversificare și de 

individualizare care solocită o evaluare pedagogică responsabilă la scara valorilor sociale.  Acest tip 

de educație își propune nu numai formarea unei atitudini adecvate și selective față de informația 

care îl asaltează pe om în societatea contemporană, ci și de cultivarea receptivității față de valorile 

culturale și de sensurile spirituale ale vietii. 

Educația sanitară vizează formarea și cultivarea capacităților specifice de proiectare și de 

organizare rațională a vieții în condițiile rezolvarii unor probleme specifice:     

 educației pentru petrecerea timpului liber; 

 educației casnice moderne; 

 educației nutriționale; 

 educației sexuale. 

Educația pentru timpul liber se dovedește a fi din ce în ce mai necesară și benefică și se 

dovedește o educație rentabilă sub raport economic, familial, sanitar și social, iar importanța ei 

sporește pe masură ce sporește timpul liber. 

Educația nutrițională, care reprezintă în unele țări o disciplinî de învațământ sau o activitate 

extrașcolară, vizează cunoașterea alimentelor și substanțelor nutritive, producerea și/sau utilizarea 

acestora, conservarea alimentelor, alimentația copilului, alimentația ratională, etc. 

O importanță deosebită în educația unui copil o prezintă discutarea regulilor de igienă ce 

trebuie urmate la școală și acasă pentru a preveni îmbolnăvirile. Pentru aceasta au fost incluse în 

planificarea semestrială ore de educație sanitară, ce au urmarit dobândirea de :     

- cunoștințe, deprinderi, atitudini și convingeri  de igienă corporală; 

- cunoștințe, atitudini și deprinderi de combatere a stresului fizic și psihic; 

- cunoștințe și deprinderi de folosire rațională a factorilor naturali: apa, aer, soare; 

- cunoștințe elementare privind prevenirea și tratarea bolilor; 

- cunoștințe și deprinderi de călire a organismului, pentru creșterea rezistenței față de 

factorii nocivi, traumatizanți (tutun, alcool, droguri, poluare, etc.). 

Trebuie discutat cu elevii faptul că asupra corpului omenesc se manifestă o serie de suferințe 

provocate pe de o parte de agresiunea unor elemente din mediul înconjurator (soare, apa, foc, curent 

electric, obiecte taioase, etc.), iar pe de altă parte fumatul, drogurile, alcoolul sunt vicii care pot 

distruge viața unui copil, tânăr sau bătrân. 
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Prin colaborarea permanentă cu medicul școlii sau asistentul medical se pot prezenta sub 

forma unor desene/planșe/filme documentare, modalități de acordare a primului ajutor în caz de: 

arsuri, intoxicații, insolație, leșin, înec, fracturi. Se fac precizări privind importanța unor tratamente 

adecvate ce se pot oferi în primele momente ale producerii unor accidente, pentru a se evita 

eventualele complicații. 

Este important să li se precizeze elevilor și faptul că și curățenia corporală contribuie nu 

doar la prevenirea bolilor, dar are și o influență asupra bunei dispoziții, permițând și o mai bună 

integrare a copilului în mediul social. 

Educația fizică – componentă a educației corporale. 

Educația corporală (arta îngrijirii trupului) cuprinde mijloacele utilizate în mod conștient și 

rațional în scopul întreținerii sănătății, a prevenirii îmbolnăvirilor. 

Educația corporală are două componente (laturi):  

 educația fizică – mijloc principal: exercițiul fizic; 

 educația igienică. 

În cadrul educației fizice, pe langă obiectivele cu funcții sanotrofice – care vizează 

dezvoltarea corectă și armonioasă a corpului, urmărim și obiective cu funcții formative pe plan 

intelectual și moral volitiv, ce înseamnă: 

 dezvoltarea spiritului de observație, a imaginației, a creativității, gândirii tactice (jocuri 

sportive); 

 dezvoltarea spiritului de solidaritate și cooperare, a respectului față de partener, adversar 

sau public, sau a spiritului de fair-play, a atitudinii pozitive de conduită în colectiv; 

 dezvoltarea perseverenței, dârzeniei, curajului, stăpânirii de sine.       

Tendința sau preocuparea de a asimila noile educații este în crestere, dar decalajul dintre 

recomandarile, studiile și rezoluțiile realizate la nivel international sau național și practica 

educațională rămâne încă  mare. 

Copiii sunt posesorii unui capital de franchețe și deschidere care se cere pus în valoare; ei 

sunt primii interesați în promovarea și instaurarea unei păci durabile bazate pe consens, pe respect 

reciproc și pe principii umaniste. Problema deschisă este cea a modalităților de solicitare și angajare 

a elevilor în toate etapele parcurse de inovațiile sau reformele aduse învățământului. 
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IMPLICAŢIILE EDUCAŢIONALE ALE  COMUNICĂRII 

 

prof. înv. Preșc. Elena Dochia, 

GPN.”OBCINI” SUCEAVA 

 

Procesul de comunicare are o importanţă atât de mare încât condiţionează însăşi 

dezvoltarea societăţii omeneşti. Dacă dorim să eliminăm un conflict, dacă vrem să trăim într-o lume 

mai dreaptă, dacă vrem să avem prieteni, dacă vrem să oferim o floare, trebuie să comunicăm. 

. Sensul etimologic al conceptului "comunicare" (în latină "communicare" înseamnă "a se 

asocia"), implică, în general, prezenţa unei relaţii, respectiv stabilirea unei legături între două sau 

mai multe entităţi. Importanţa cu totul specială pe care o are comunicarea pentru existenţa umană a 

făcut ca intensiunea acestui concept să evolueze mult în timp. Astăzi procesele comunicării sunt 

abordate paradigmatic din perspective multiple: sistemică, pedagogică, psihologică, socială, 

cibernetică, lingvistică, ş.a.m.d, 

În ultimul timp, dintre paradigmele enumerate mai sus, cea socială se bucură de o atenţie 

specială. în general vorbind, între oameni, respectiv între fiinţele sociale, comunicarea şi 

relaţionarea constituie o necesitate, o componentă vitală a existenţei lor. Transpusă în plan 

educaţional, această idee conduce la formularea alteia cu valoare de principiu didactic: în 

procesul de învăţământ, comunicarea educaţională are rol hotărâtor în derularea şi 

eficientizarea actului educaţional. Am putea afirma că ea reprezintă atât o premisă a reuşitei actelor 

pedagogice, cât şi o finalitate a acestora, unul din obiectivele generale actuale ale învăţământului 

constituindu-1 formarea şi dezvoltarea competenţei comunicative a copiilor. 

Obiectivul major al comunicării educaţionale realizate în procesul de învăţământ este deci 

formarea şi dezvoltarea competenţei comunicative a elevilor, iniţierea lor în formarea şi dezvoltarea 

capacităţilor generale de comunicare, de relaţionare cu oamenii şi cu mediul din care fac parte. 

Particularităţile comunicării educaţionale prezentate mai sus pot constitui elemente de 

referinţă pentru formularea obiectivelor, scopurilor instructiv-educative ale comunicării realizate 

în procesul de învăţământ: 

• transmiterea, comunicarea şi achiziţionarea (asimilarea) de informaţii; 

• formarea şi dezvoltarea de priceperi şi deprinderi intelectuale; 

• formarea şi dezvoltarea de priceperi şi deprinderi practice; 

• rezolvarea de exerciţii şi probleme cu caracter teoretic sau practic-aplicative; 

• asigurarea suportului în utilizarea majorităţii metodelor de învăţământ (conversaţia, 

explicaţia, modelarea, demonstraţia); 

• formarea unor convingeri, sentimente, atitudini; 

• fixarea şi sistematizarea noului; 

• evaluarea activităţilor instructiv-educative realizate; 

• autoevaluarea propriei prestaţii şi a eficienţei activităţii didactice (acţiune realizată 

de către educator şi copil); 

• adoptarea de către cadrul didactic a unor decizii referitoare la strategiile de instruire 

care vor fi utilizate în activităţile    instructiv-educative viitoare; managementul 

clasei; proiectarea unor activităţi didactice extraşcolare etc. 

Comunicarea interumană implică prezenţa a trei elemente succesive:                                    

a)   intenţia comunicării (scopul); 

b) mijloacele psiho-sociale (modalităţile); 

c) efectele comunicării (modificările de comportament). 

Fenomenul este însă circular deoarece efectul comunicării se întoarce asupra situaţiei iniţiale 

care a determinat procesul, stimulând indivizii la noi comunicări. 
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Istoric şi funcţional, procesele comunicării umane au stat la baza umanizării însăşi, a 

constituirii psihologice şi culturale a oamenilor. Ele au asigurat şi asigură transmisia 

permanentă a experienţei sociale, constituind, totodată, căile cele mai eficiente de influenţă 

educativă, formativă asupra generaţiilor. 

În procesul comunicării, oamenii folosesc multiple şi variate modalităţi de 

comunicare, unele neverbale, precum: comunicarea prin gesturi, comunicarea afectiv-expresivă 

(mimică, pantomimă), comunicarea practic-operatorie (de efectuare concretă a unor acţiuni cu 

obiecte) etc, altele verbale, prin intermediul semnelor şi limbajului sonor sau a limbajului grafic. 

Toate aceste mijloace au ca trăsătură esenţială şi definitorie calitatea lor de a realiza un schimb de 

semnificaţii, ele funcţionând numai pe baza acelor elemente cognitive generalizatoare pe care le 

percep şi le înţeleg la fel toţi indivizii care comunică între ei. 

în învăţământ pot fi utilizate următoarele variante ale comunicării educaţionale (după 

I.Cerghit, 1997): 

1. verbală (prin intermediul limbajului verbal sau scris); 

2. nonverbală, neverbală, extrasemantică sau ectosemantică (prin pantomimă, gesturi, 

mimică); 

3. paraverbală (prin inserţia în comunicarea de orice tip a unor sunete desemantizate 

ce exprimă anumite stări sufleteşti); 

4. prin limbaj artificial (simboluri, formule, semne rutiere şi altele); 

5. vizuală (artă plastică, reclame, poligrafie); 

6. auditivă (muzicală); 

7. reflexivă (anticomunicare, meditativă). 

Simpla enumerare a acestor variante ale comunicării educaţionale ne ajută să înţelegem 

rolul decisiv pe care îl au în comunicarea unor semnificaţii şi nuanţe specifice. Comunicarea 

educaţională nu poate fi redusă la schimburile verbale, dimpotrivă variantele prezentate sunt 

complementare, fiecare dintre ele aducându-şi contribuţia la eficientizarea procesului de 

învăţământ. 

Elementele componente ale comunicării sunt: 

♦ sursa care emite mesajul; 

♦ aparatul de transmisie; 

♦ mesajul transmis; 

♦ aparatul de recepţie; 

♦ receptorul care primeşte mesajul. 

In sistemul lumii vii, comunicarea atinge în forma sa umană un punct maxim. Ea este în 

acelaşi timp relaţie, informaţie, acţiune, tranzacţie, etc. 

Comunicarea didactică este posibilă dacă există un repertoriu comun al cadrului didactic 

şi al copilului şi este cu atât mai eficientă din punct de vedere cantitativ şi mai ales calitativ, cu cât 

valoarea (pozitivă) a acestui repertoriu comun este mai mare. 

Calitatea interacţiunii didactice şi realizarea potenţialului pedagogic al comunicării 

educaţionale depind de caracteristicile contextului de instruire, respectiv de prestaţia 

emiţătorului şi a receptorului şi caracteristicile mediului de instruire ale câmpului pedagogic. De 

asemenea, sunt folosite anumite tehnici de îmbunătăţire a comunicării: 

o tehnici pentru emiţător: 

o   încurajarea feedback-ului; 

o   acordarea unei atenţii sporite limbajului şi înţelesului cuvintelor;                                                            

o   cultivarea şi menţinerea credibilităţii; 

o   manifestarea unei sensibilităţi crescute faţă de perspectiva receptorului.                                              

0    tehnici pentru receptor: 

o    dezvoltarea unei atitudini de bun ascultător; 
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o    manifestarea unei sensibilităţi crescute faţă de perspectiva emiţătorului.                                             

0    tehnici comune: 

o   verificarea corectitudinii mesajelor după emisie sau recepţie (şi a înţelesului); 

o   regularitatea fluxului informaţional; 

o   crearea   unui   mediu   favorabil   (alegerea   celor   mai   eficiente   canale   de 

comunicare). 

În grădiniţă se desfăşoară acţiuni permanente care au ca obiectiv prioritar formarea unor 

deprinderi corecte de comunicare prin limbaj. Atunci când desfăşoară o activitate colectivă 

putem urmări comportamentul copilului şi nota fluenţa, claritatea, coerenţa în exprimare, dacă are 

abilităţi de ascultător, dacă  

 

este capabil să pună întrebări logice, care este atitudinea faţă de cel cu care vorbeşte, dacă îi place să 

comunice cu cei din jur. 

Unele trăsături comportamentale pot fi subiective şi înşelătoare. Copilul trebuie urmărit 

pe parcursul a mai multor activităţi, pe o perioadă mai îndelungată. El învaţă că trebuie să ţină 

cont de părerile celorlalţi, să-i asculte şi pe ei până la capăt, să manifeste interes pentru o anumită 

temă şi să-şi prezinte părerile personale, motivându-le pe cât este posibil. Copiii învaţă să 

alcătuiască corect mesaje şi să le înţeleagă. 

În etapa preşcolară copilul îşi poate însuşi corect limba maternă. Modificările calitative şi 

cantitative presupun trecerea de la limbajul situativ la cel interior, activitatea şi îmbogăţirea 

vocabularului, dezvoltarea funcţiilor cognitive ale limbajului, pronunţarea corectă a 

fonemelor, însuşirea structurii gramaticale şi nu în ultimul rând diversificarea formelor de 

comunicare. Acum îşi exprimă mai uşor gândurile şi sentimentele, povestesc unde au fost, ce au 

văzut şi ce au auzit. Prin intermediul cuvântului ei reuşesc să-şi organizeze propria comportare 

şi îşi pot subordona acţiunile dacă li se prezintă un scop. Exprimarea câştigă în plan fonetic, 

lexical şi gramatical. 

Deprinderi corecte de comunicare prin limbaj se formează în cadrul activităţilor frontale 

de memorizare, povestire, convorbire, joc didactic, lecturi după imagini, observare, dar şi prin 

intermediul activităţilor alese şi activităţilor liber-creative. Cele două categorii de activităţi se 

deosebesc prin obiectivele urmărite şi prin modul de organizare şi desfăşurare. Activităţile frontale 

asigură pentru activităţile alese şi liber-creative conţinutul cognitiv şi lingvistic, iar cele din urmă 

permit, sub forma unor exerciţii, o consolidare în contexte variate. Aceste activităţi îl pun pe copil 

să asculte, să se concentreze când i se explică, să facă descoperiri, să incite grupul punând 

întrebări, să descrie evenimente reale, imaginare, să reţină şi să redea desfăşurarea unor acţiuni, 

să-şi imagineze desfăşurarea unor întâmplări, să alcătuiască propoziţii, să facă acorduri 

gramaticale urmând exemplul adultului şi cultivând simţul limbii. Acum, pentru a influenţa 

comunicarea sunt necesare strategii didactice diferenţiate şi creative, deoarece limbajul este un 

proces ce se dezvoltă spectaculos şi constituie totodată un instrument prin care se asimilează 

experienţa personală şi care influenţează şi este influenţat de toate procesele psihice şi în mod 

special, de componenţa afectiv motivaţională. Prin limbaj se realizează comunicarea copilului cu 

toţi factorii socio-umani care contribuie la modelarea şi formarea lui, adică la transmiterea şi 

receptarea informaţiilor, trăirilor afective, judecăţilor de valoare. 

În învăţământul preşcolar, prin activităţile de dezvoltare a comunicării se urmăreşte:                                         

o   exersarea pronunţiei clare, corecte şi expresive a tuturor sunetelor şi grupurilor de 

sunete cuprinse în cuvintele din vocabularul activ al copiilor;                                                                         

o   separarea cuvintelor din propoziţii, a silabelor din cuvinte, a sunetelor din silabe; 

                o   îmbogăţirea vocabularului activ al copiilor; 

o   consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor de exprimare corectă din punct de 

vedere gramatical, coerentă şi expresivă în vorbirea monologată şi dialogată; 
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o    dezvoltarea capacităţii de a formula propoziţii'şi fraze şi de a conversa. 

Pentru realizarea acestor obiective s-au desfăşurat jocuri didactice: „Jocul 

onomatopeelor", „Jocul silabelor", „Spune mai departe". Povestirile şi repovestirile reprezintă un alt 

mijloc eficient de dezvoltarea a comunicării. Prin intermediul lor copiii dobândesc reprezentări 

despre obiecte, fenomene, fapte, întâmplări, situaţii ce nu pot fi percepute ca atare. Convorbirile 

şi lecturile după imagini constituie de asemenea, activităţi în care se exersează limbajul şi 

gândirea copiilor. 

Rolul educatoarei este să ofere copiilor posibilitatea de a interacţiona în mod direct cu 

obiectele din mediul apropiat într-o manieră firească, plăcută, atractivă, folosind comunicarea. Toate 

activităţile din cadrul grădiniţei precum şi întreaga viaţă extraşcolară trebuie să concureze la 

educaţia comunicării. Cu cât copilul întâlneşte mai multe situaţii de vorbire, cu atât progresează 

mai mult. La grădiniţă, fiecare clipă trebuie exploatată pentru a-i pune pe copii în situaţia de a 

povesti sau a dialoga. Asemenea momente se creează dimineaţa la întâmpinarea copiilor, când se 

face apelul, în timpul îmbrăcatului şi dezbrăcatului, la jocurile libere sau dirijate, în timpul pauzelor, 

al meselor, în perioada când copiii îşi aşteaptă părinţii. în aceste momente copiii comunică cu 

educatoarea şi dialogul între copii se stabileşte cu uşurinţă. 

Activităţile desfăşurate pe grupuri mici favorizează de asemenea declanşarea unor 

conversaţii spontane între copii, lată câteva exemple de activităţi: „Timpul poveştilor" -aşezaţi 

comod în colţul bibliotecii, copiii 

 

 vor descrie întâmplări trăite de ei îşi vor exprima propriile sentimente şi opinii. „întâmplări de 

acasă", „întâmplări de la televizor" - în care copiii relatează diferite momente petrecute în familie, 

emisiuni urmărite la televizor. 

Cel mai eficient mijloc prin care copiii iau contact cu lumea, înţeleg evenimentele din jur şi 

învaţă din ele este jocul. Jucându-se, copilul exersează înţelegerea prin comunicare, îşi dezvoltă 

capacitatea de discriminare, de judecată, imaginează şi formulează verbal atât realul, cât şi 

imaginarul. Totuşi, deşi specific copilului şi copilăriei, jocul nu îşi poate fructifica valenţele, dacă 

este lipsit de modelul lumii adulte. Adultul este prezent în jocurile copiilor fie ca personaj evocat, 

fie ca participant activ. In cazul jocurilor care se desfăşoară în grădiniţă ci apare în ambele 

ipostaze. Adultul este practic cel care valorifică întreaga bogăţie de informaţie, precum şi 

calităţile formative ale jocului prin activitatea sa directă de sugerare, sfătuire. stimulare a gândirii, 

oferind de asemenea modelul de limbaj adecvat situaţiei evocate în joc. Oricine observă jocurile 

copiilor constată că există un moment în care jocul se împotmoleşte; copiii nu mai au idei şi nu 

mai sunt capabili să ducă jocul mai departe. Educatoarea, cu tact şi talent, va şti când şi cum să 

intervină pentru a stârni din nou curiozitatea şi entuziasmul copiilor, pentru a stimula participarea 

intelectuală şi verbală. 

In vederea dezvoltării comunicării orale, educatoarea trebuie să-şi propună şi să realizeze 

scopul de a stimula vorbirea şi audierea în toate jocurile. Materialele folosite pot fi diverse: legat de 

tot ceea ce implică colţul căsuţei, cu veselă şi haine, jocuri de construcţii cu piese mari şi mici, 

echipament pentru apă şi nisip, echipament pentru jocurile în aer liber, materiale naturale pentru 

activităţi creative; fotografii, desene, imagini. 

Jocul de rol constituie jocul cu cele mai multe valenţe în dezvoltarea generală şi, în specia], 

în dezvoltarea limbajului copilului. Jocurile de rol ale copiilor sunt puternic influenţate de 

mediul socio-cultural de provenienţă, obiceiurile tradiţionale şi modalităţile de vorbire şi exprimare 

ale familiei şi comunităţii de origine. 

Stimularea timpurie a dorinţei de comunicare din timpul perioadei preşcolare şi 

accentuată pe măsură ce copilul înaintează în vârstă se va reflecta în influenţa remarcabilă 

asupra exprimării şi bogăţiei limbajului, asupra formării personalităţii. Curiozitatea veşnic trează 

şi activă, receptivitatea, predilecţia spre inedit, sensibilitatea, imaginaţia bogată, trebuinţele de 
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cunoaştere, nevoia de afirmare sunt câteva dintre elementele caracteristice copilului, care nu se 

dezvoltă decât prin comunicare cu fiinţele omeneşti. 

Actul vorbirii presupune efort şi curaj Ia orice vârstă. Educatorul se oferă ca exemplu de 

curaj şi efort. Vorbirea este o artă care-şi lasă cucerite teritoriile numai prin strădanii susţinute şi 

sistematice. 

 

Bibliografie: 

 Dumitrana,  Magdalena -  Educarea limbajului  în  învăţământul  preşcolar, Editura Compania, 
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PROIECT EDUCAȚIONAL “MUGURI DE TRADIȚII” 

 

prof. înv. preșcolar Maria Doncean 

GPP  “Sf. Ioan Cel Nou de la Suceava” 

 

 

Denumirea proiectului: “MUGURI DE TRADIȚII” 

Domeniul și tipul de educație în care se încadrează: Educație interculturală- Artă 

populară 

Echipa de proiect: cadrele didactice de la G.P.P. “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” 

Tipul de proiect: municipal 

Aplicantul: Prof. Maria Doncean, G.P.P. “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” 

Parteneri implicați în proiect: 

- Ing. Letiția Orșivschi Heiser- meșter popular specialist în încondeiere de ouă- Muzeul 

Oului- Vama, va oferi consultanță în tehnica încondeierii ouălor și va supraveghea și îndruma copiii 

în timpul activității de încondeiere. 

- S.C. ARTITEX SRL- specialiști în țesături tradiționale - va oferi consultanță în tehnica 

țesutului în gherghef și va supraveghea și îndruma copiii în timpul activității de țesut. 

- S.C. MAGO CERAM IMPEX SRL - specialiști în olărit - va oferi consultanță în tehnica 

olăritului și va supraveghea și îndruma copiii în timpul activității de olărit. 

- CENTRUL JUDEȚEAN DE CONSERVARE ȘI VALORIFICARE A TRADIȚIEI ȘI 

CREAȚIEI POPULARE SUCEAVA- centru de studiu pentru arta populară din Suceava. 

 

Argument: 

Proiectul Muguri de Tradiții promovează tradițiile locale/culturale/meșteșuguri tradiționale 

prin activitățile educative pentru copii în vederea conservării tradițiilor populare. 

Activitatea proiectului este aceea de a conștientiza atât preșcolarii, cât și părinții acestora 

despre importanța cunoașterii istoriei locale, a tradițiilor populare, a păstrării și a continuării 

acestora, prin activități precum: încondeierea ouălor și pictura icoanelor pe sticlă. 

Resursele folosite în cadrul proiectului sunt cele materiale (materiale consumabile folosite în 

desfășurarea activităților), dar și cele umane (preșcolari, cadre didactice, meșteri populari, părinți și 

bunici). 

În cadrul proiectului ne-am propus realizarea de activități extrașcolare pentru lărgirea 

orizontului cultural al copiilor și petrecerii timpului liber în mod educativ și creativ, precum și 

îmbogățirea procesului de învățare prin îmbogățirea cunoștințelor despre portul popular și tradițiile 

populare. 

Scopul proiectului: 
Îmbunătățirea procesului de educare prin stimularea interesului și educarea copiilor în 

vederea cunoașterii, păstrării și continuării tradițiilor populare în cadrul unității în diversitatea 

europeană. 

Obiective: 

1. Oferirea copiilor variante de petrecere a timpului liber într-un mod creativ și atractiv; 

2. Îmbogățirea cunoștințelor despre portul și tradițiile populare; 

3. Formarea și consolidarea deprinderilor de comunicare prin munca în echipă; 

4. Formarea deprinderilor specifice practicării unui meșteșug popular- olărit, încondeiat ouă, 

țesut în gherghef; 

5. Stimularea interesului pentru păstrarea și valorificarea tradiției și a obiceiurilor populare 

românești; 

6. Cultivarea respectului și dragostei față de tradițiile populare românești; 
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7. Stimularea creativității și a simțului estetic prin lucrările realizate; 

8. Formarea deprinderii de a se prezenta în public;  

9. Formarea deprinderii de a-și cunoaște valoarea personal-socială, de a-și evalua corect 

propriile creații prin acceptarea unui anumit loc într-o ierarhie (internă- în cadrul grupului de 

lucru, externă- în fața observatorilor din afara grădiniței);  

10. Stabilirea unor legături de cooperare, parteneriat cu alte instituții similare și cu alte  

instituții. 

 

Grup țintă:  

- Beneficiari direcți: preșcolarii de la G.P.P. “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”; 

- Beneficiari indirecți: părinții și bunicii acestora, cadrele didactice implicate în desfășurarea 

proiectului, parteneri. 

Perioada de desfășurare a proiectului: an școlar 2015-2016. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 

Nr. 

Crt. 

Perioada de 

desfășu-

rare/luna 

Activitatea Mijloace de 

realizare 

Locul de 

desfășurare 

Participanți 

1. Septembrie-

2015 

“Păstrători ai 

tradiției 

străbune” 

Vizită de 

documentare 

Muzeul Oului- 

Vama 

Preșcolari, cadre 

didactice 

2. Octombrie- 

2015 

“Poftiți cu toții 

la  șezătoare” 

Șezătoare  G.P.P. “Sfântul 

Ioan cel Nou de la 

Suceava” 

-preșcolari,  

-cadre didactice, 

-părinți și bunici ai 

preșcolarilor,  

-meșteri populari, 

-invitați din partea 

televiziunii și presei 

locale. 

3. Noiembrie- 

2015 

“Covoraș ca al 

bunicii” 

Activitate 

practică de 

țesut la 

gherghef 

G.P.P. “Sfântul 

Ioan cel Nou de la 

Suceava” 

-preșcolari,  

-cadre didactice, 

-părinți și bunici ai 

preșcolarilor,  

-meșteri populari 

4. Decembrie- 

2015 

“Suntem micii 

olari” 

 

Activitate 

practică de 

olărit- Setul 

“Micul Olar” 

G.P.P. “Sfântul 

Ioan cel Nou de la 

Suceava” 

-preșcolari,  

-cadre didactice, 

-părinți și bunici ai 

preșcolarilor,  

-meșteri populari 

5. Aprilie- 

2016 

“Oul meu 

încondeiat” 

Activitate 

practică de 

încondeiere a 

ouălor 

G.P.P. “Sfântul 

Ioan cel Nou de la 

Suceava” 

-preșcolari,  

-cadre didactice, 

-părinți și bunici ai 

preșcolarilor,  

-meșter popular,  

Ing. Letiția 

Orșivschi Heiser 

 

Metode și tehnici de lucru: munca independentă, munca în echipă, tehnica încondeierii 

ouălor, tehnica olăritului, tehnica țesutului la gherghef. 
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Forme de organizare: frontal, individual, echipe. 

Rezultate preconizate: ouă încondeiate, covorașe, oale tradiționale din lut, CD-uri, poze, 

filme, broșuri, magneți, expoziții cu lucrările copiilor, pliante. 

Resursele proiectului:  

Umane- preșcolari, părinții și bunicii acestora, cadre didactice coordonatoare, meșteri 

populari. 

Materiale - specifice fiecărui tip de activitate: mijloc de transport, aparat foto, cameră video, 

videoproiector, gherghefuri, seturile “Micul Olar”, șorțulețe, oale din argilă- model, ouă, vopsea, 

chișițe, ceară, prosoape, coșuri, costume populare. 

Parteneri implicați în proiect: 

- Ing. Letiția Orșivschi- meșter popular specialist în încondeiere de ouă, va oferi 

consultanță în tehnica încondeierii ouălor și va supraveghea și îndruma copiii în timpul activității de 

încondeiere; 

- S.C. ARTITEX SRL- specialiști în țesături tradiționale - va oferi consultanță în tehnica 

țesutului în gherghef și va supraveghea și îndruma copiii în timpul activității de țesut; 

- S.C. MAGO CERAM IMPEX SRL - specialiști în olărit - va oferi consultanță în tehnica 

olăritului și va supraveghea și îndruma copiii în timpul activității de olărit. 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONSERVARE ȘI VALORIFICARE A TRADIȚIEI ȘI 

CREAȚIEI POPULARE SUCEAVA- centru de studiu pentru arta populară din Suceava. 

Implementarea proiectului: proiectul se va desfășura cu activități planificate la nivel de 

unitate și prin vizitele de documentare. 

Monitorizarea și evaluarea proiectului: se va face la nivelul unității, prin întâlniri de 

lucru, observații sistemice, rapoarte de activitate, iar la finalul anului școlar, prin activitatea cu 

titlul: “Poftiți cu toții la  șezătoare” - activitate care va prezenta un program artistic tradițional 

bucovinean, reprezentat prin recitarea de cântece, proverbe, zicători, dansuri populare și prin 

prezentarea unei expoziții cu lucrările realizate de preșcolari în cadrul proiectului. 

Diseminarea rezultatelor: se va realiza în cadrul Comisiei metodice și prin publicarea 

rezultatelor în presa locală, televiziunea locală. 

Finalizarea proiectului: se va finaliza prin împărtășirea de impresii din perioada derulării 

activităților, prin realizarea unui album foto imprimat, CD cu activitatea de șezătoare, film 

documentar din cadrul activităților, expoziție cu lucrările realizate de copii în cadrul activităților. 

Continuitatea proiectului 

Activitatea Tipul de 

activitate 

Perioada Participanţi Surse de 

finanţare 

„Ziua hărniciei” Spectacol, 

expoziţie de 

lucrări 

Octombrie 

2016 

Preşcolarii din 

grădiniţă, părinți, 

bunici, cadre 

didactice 

Proprie 

„S-a născut Iisus  

Hristos!” 

Spectacol artistic Decembrie 

2016 

Preşcolarii din 

grădiniţă, părinți, 

bunici, cadre 

didactice 

Proprie 

„Oul Încondeiat- 

de noi toți 

apreciat!” 

Spectacol, 

expoziţie de 

lucrări  

Aprilie 2017 Preşcolarii din 

grădiniţă, părinți, 

bunici, cadre 

didactice, meșteri 

populari 

Proprie 

„Cu drag, de Spectacol,  Iunie 2017 Preşcolarii din Proprie 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL “ÎMPREUNĂ PENTRU EI” 

 

prof. înv. preșcolar Anca Iavorenciuc 

GPP  “Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” 

 

 

Denumirea proiectului: “ÎMPREUNĂ PENTRU EI” 

Echipa de proiect:  

 

 Comitetul de părinți: Iriciuc Monica-președintele comitetului de părinți,  

 Cosmovici Irina- membru,  

 Clim Adina- membru 

 Cadrele didactice de la G.P.P. “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” 

Coordonator proiect: Prof. Anca Iavorenciuc, G.P.P. “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” 

Argument: 

 

           ,,ÎMPRUNĂ PENTRU EI” este un  program de parteneriat între grădiniţă şi familie 

pe care l-am iniţiat la nivel de grupă şi care urmăreşte construirea unor relaţii pozitive ca astfel, să 

avem un echilibru în toate, pentru a putea avea influenţe benefice asupra copiilor preşcolari. 

          Familia şi grădiniţa au un interes comun: educaţia copilului şi pregătirea lui pentru 

integrarea cu succes în viaţa socială şi mai târziu în şcoală. Rolul familiei nu se mai poate limita 

doar  la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la supravegherea lui, ci trebuie văzut ca factor 

principal în educaţia, socializarea copilului precum şi sensibilizarea acestuia la diferite cazuri 

sociale. Pentru reusita actului educaţional, munca depusă de educatoare trebuie continuată, sustinută 

şi întărită de familie. Educatoarea trebuie să asigure o permanentă colaborare între gradiniţă și 

familie, să-i convingă pe părinţi să păstreze unitatea de cerinţe adresate preșcolarilor cu cele ale 

grădiniţei. 

           Cunoscând faptul că fiecare persoană este unică in felul ei, că fiecare părinte are stilul 

propriu de educaţie, convingerile și valorile personale, prin acest parteneriat încearcăm să stabilim 

punţi specifice pentru o mai bună comunicare, pentru a educa cât mai bine împreună. Grădiniţa este 

terenul unor relaţii educative din care fiecare beneficiar- copii, părinte și educator- are de învaţat și 

trebuie să se simtă valorizat și important.   

           Prin proiectul de parteneriat; ,,Împreună pentru ei” părinţii vor fi implicaţi în 

programul educativ încă de la început, vor desfășura mai multe acte caritabile. Astfel părinții au 

posibilitatea de a participa alaturi de copii la educația morală a acestora. 

         Acestea sunt principalele motive care ne-au îndemnat să încheiem acest parteneriat, 

adaptându-l  la cerinţele părinţilor şi la nivelul de vârstă  al copiilor. 

  

 

Scopul proiectului: 
Sensibilizarea  copiilor și adulților pentru adoptarea unei atitudini prosociale, bazată pe 

afecțiune, respect și prețuire față de persoanele nevoiașe . 

 

Obiective: 

 

1. Participarea acestora la diferite activităţi şi acţiuni organizate la nivelul grupei sau al 

grădiniţei; 
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2. Organizarea unor acțiuni caritabile ale căror beneficiari vor fi bătrâni din cămine de 

bătrâni din județ; 

 

3. Organizarea unor acțiuni caritabile ale căror beneficiari vor atât copii din centrele de zi 

cât și familiile acestora. 

 

4. Formarea și exersarea comportamentelor şi atitudinilor sociale active, responsabile, 

tolerante, deschise, empatice, a spiritului moral-civic, de într-ajutorare de  la vârste foarte mici; 

 

5. Încurajarea participanţilor în scopul dezvoltării, promovării şi menţinerii iniţiativei, 

devotamentului şi participării lor la proiecte de acţiune comunitară. 

 

6. Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a respectului pentru toate persoanele, a 

comunicării interpersonale şi a relaţionării. 

 

7. Implicarea voluntară a copiilor și părinților în acțiunile din campanie și acordarea 

sprijinului material necesar; 

 

8. Promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor în spaţiul unităților școlare 

participante și al comunității; 

 

9. Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui 

proiect. 

 

Grup țintă:  

- Beneficiari direcți: preșcolarii de la G.P.P. “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, persoane 

vârstnice de la Azilul de bătrâni "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava", copii şi părinţi a Centrului 

”After School- Sf. Ioan cel Nou ” de la Suceava, familii nevoiașe din Cartierul Ițcani- Suceava. 

          - Beneficiari indirecți: preșcolarii din grupă, părinții acestora, cadrele didactice 

implicate în desfășurarea proiectului. 

Perioada de desfășurare a proiectului: an școlar 2016-2017. 

 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 

 

N

r. 

C

rt. 

Peri

oada de 

desfășu-

rare/luna 

Activit

atea 

Mijlo

ace de 

realizare 

Locul de 

desfășurare 

Participanți 

1

. 

Sept

embrie-2016 

“Un 

gând bun de 

început” 

Ședinț

a începutului 

de an 

Sala de 

ședințe a 

grădiniței 

părinți,cadre 

didactice 

2

. 

Octo

mbrie- 2016 

“Cu 

dragoste 

pentru bunici” 

Vizită Azilul de 

bătrâni ”Sf. Ioan 

cel Nou”- 

Suceava 

-preșcolari,  

-cadre 

didactice, 

-părinți  

3

. 

Octo

mbrie 

“Un 

zâmbet, un 

Activi

tate caritabilă 

Familii 

nevoiașe din 

-preșcolari,  

-cadre 
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2016 dar” Ițcani, jud 

Suceava 

didactice, 

-părinți  

4

. 

April

ie 

2017 

“Stropi 

de fericire” 

 

Vizită Centrul 

After School- Sf. 

Ioan cel Nou de la 

Suceava 

-preșcolari,  

-cadre 

didactice, 

-părinți  

 

5

. 

Iunie 

2017 

“Copii 

fericiți, părinți 

mulțumiți” 

Evalu

area 

activităților 

G.P.P. 

“Sfântul Ioan cel 

Nou de la 

Suceava” 

-preșcolari,  

-cadre 

didactice, 

-părinți  

 

 

Metode și tehnici de lucru: munca independentă, munca în echipă,  

Forme de organizare: frontal 

Rezultate preconizate: CD-uri, poze  

Resursele proiectului:  

Umane- preșcolari, părinții și acestora, cadre didactice coordonatoare 

Materiale- donații constând în produse de curățenie, produse alimentare, îmbrăcăminte, 

rechizite. 

Implementarea proiectului: proiectul se va desfășura cu activități planificate la nivel de 

unitate. 

Monitorizarea și evaluarea proiectului: se va face la nivelul unității, prin întâlniri de 

lucru, observații sistemice, rapoarte de activitate, iar la finalul anului școlar, prin activitatea cu 

titlul: “Copii fericiți, părinți mulțumiți”- activitate care va prezenta întreaga activitate desfășurată 

împreună printr-o prezentare PPT.  

Diseminarea rezultatelor: Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea 

unui ,, jurnal al părinţilor”. Pentru a imortaliza intâlnirile, vom realize înregistrări foto, culminând 

cu realizarea unui album. Parteneriatul se va face cunoscut intregii grădiniţe, popularizând 

experienţa pozitivă.  

Finalizarea proiectului: Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate 

desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2016-2017 şi se vor face cunoscute aspectele pozitive 

evidenţiate în cadrul întâlnirilor. 

 

Bibliografie: 

 V. Preda,  M. Dumitrana, Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, 

Editura V&I Integral, București  

 D. Mihalascu (2010) Curriculum, instruire, evaluare. Editura V&I Integral, București  

 2008 Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani 
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PROIECT DE EDUCAŢIE ASTRONOMICĂ CĂLĂTORIE PRIN UNIVERS 

 

prof.înv.preşcolar Liliana Lemni,  

G.P.P.,,Aşchiuţă” – Suceava 

 

                Argument  

        Din dorinţa de a  satisface curiozitatea  preşcolarilor şi pentru a le oferi răspunsuri la întrebările 

adresate , antrenându-i într-o manieră activă de cunoaştere, prin joc şi învăţare, deschizându-le o 

poartă către Univers.  

Prin intermediul proiectului, preşcolarii vor investiga şi descoperi fenomene din univers în vederea 

formării unor premise despre lumină şi viaţă,  vor afla noţiuni noi şi interesante despre planeta pe 

care trăiesc, despre Sistemul Solar, călătorind imaginar în infinitatea Universului. 

        Planetele, stelele, asteroizii, meteoriţii, Soarele şi Luna vor deveni prietenii lor pe parcursul 

incursiunii în necunoscut , familiarizându-se cu câteva noţiuni ale astronomiei. 

        Prin proiectul ,,Călătorie în Univers” ne propunem să fim împreună în diversitate şi noutate , să 

recunoaştem că suntem parte a lumii în care trăim şi o parte infimă a Universului. 

 

Echipa de proiect:   

                    Lemni Liliana – Prof.înv.preşcolar G.P.P.,,Aşchiuţă” 

                    Cezar Leşanu – asistent cercetare 

                    Mariana Gavrilescu – muzeograf Observatorul Astronomic – Planetariu 

                    Tatiana Chideşa   - custode sală Observatorul   Astronomic -  Planetariu  

 

Coordonator : Lemni Liliana – Prof.înv.preşcolar G.P.P.,,Aşchiuţă” 

Scopul proiectului 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre Univers, stimularea interesului şi a curiozităţii copilului  

pentru investigarea şi explorarea realităţii înconjurătoare în vederea formării unor premise 

despre lumină şi viaţă. 

 Implementarea rolului educaţiei în conştiinţa comunităţii locale,  ca mijloc de informare şi 

petrecere a timpului într-un mod util, eficient şi creativ pentru preşcolari . 

 Conştientizarea de formare continuă şi dezvoltare personală a adulţilor implicaţi. 

 

Obiectivele proiectului 

Pentru copii: 

- Stimularea interesului pentru ştiinţă şi tehnologie; 

- Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi cunoaştere a lumii înconjurătoare, precum şi stimularea 

curiozităţii  privind explicarea şi investigarea acesteia; 

- Exersarea unor modalităţi diversificate de exprimare a sentimentelor, emoţiilor,  ideilor, în legătură 

cu  temele variate abordate; 

- Consolidarea  deprinderii copiilor  de a lucra pe grupe şi de relaţiona cu partenerii de joc. 

Pentru cadrele didactice: 

- Facilitarea cunoaşterii de către copii a unor noţiuni ştiinţifice şi / sau tehnologice; 

- Promovarea unui context educaţional inedit, particularizat; 

- Promovarea celor mai eficiente metode active şi interactive de stimulare a interesului copiilor 

pentru desfăşurarea unor activităţi interesante şi atractive; 

- Promovarea celor două instituţii partenere ca medii educaţionale de educaţie continuă, atât în 

rândul cadrelor didactice , cât şi în rândul părinţilor şi a comunităţii locale. 

Pentru părinţi şi / sau alţi factori, parteneri educaţionali din comunitate: 

- Conştientizarea rolului lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii; 
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- Implicarea  în desfăşurarea şi sprijinirea activităţilor propuse ( materiale refolosibile); 

- Realizarea unei cooperări şi comunicări eficiente prin acceptarea diversităţii investigate.  

Grup ţintă : preşcolari, educatoare 

Beneficiari : 

                   - direcţi: copii, părinţi, cadre didactice 

                   - indirecţi: comunitatea locală 

Durata : 3 săptămâni luna martie 2016 

Resurse umane :  

                    - preşcolari 

                    - cadre didactice 

                    - părinţii şi bunicii copiilor 

                    - muzeograf 

                    - custode 

                    - asistent cercetare 

Locul de desfăşurare : G.P.P.,,Aşchiuţă”- Suceava  

                                       Observatorul Astronomic – Planetariu 

Coordonatori : G.P.P. ,,Aşchiuţă” – Suceava  

                          Observatorul Astronomic – Planetariu 

Parteneri implicaţi în proiect: 

                      - G.P.P. ,,Aşchiuţă” - Suceava 

                      - Observatorul Astronomic - Planetariu al USV Suceava  

                      - Muzeul de Ştiinţe ale Naturii 

                      - Muzeul etnografic  ,,Hanul Domnesc” – Suceava  

                      -  ISU 

                      - SGA – Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava 

                      -  Mass –media locală - pentru diseminarea experienţei didactice 

Echipa de proiect: 

                    Lemni Liliana – Prof.înv.preşcolar G.P.P.,,Aşchiuţă” 

                    Cezar Leşanu – asistent cercetare 

                    Mariana Gavrilescu – muzeograf Observatorul Astronomic – Planetariu 

                    Tatiana Chideşa   - custode sală Observatorul   Astronomic -  Planetariu  

Resurse materiale : Globul pământesc, pliante, diapozitive, enciclopedie, atlas, soft educaţional, 

aparat foto, retroproiector, reviste, scanner, imprimantă, CD-uri, hârtie albă şi color, tempera, 

pensoane, creioane colorate, diverse materiale, recuzită. 

Resurse financiare : resurse extrabugetare (sponsorizări ale părinţilor şi contribuţii ale cadrelor 

didactice implicate). 

Rezultate calitative aşteptate: 
- Asimilarea de către copii a unor noţiuni de bază despre Universul apropiat şi îndepărtat; 

- Crearea premiselor introducerii copilului în mediul căruia îi aparţine; 

- Educarea respectului pentru mediul înconjurător , dezvoltarea unor sentimente şi atitudini 

ecologice cât şi transformarea într-un mod de viaţă permanent. 

- Creşterea prestigiului instituţiei  prin promovarea unei imagini pozitive a grădiniţei în comunitate; 

-  Consolidarea relaţiilor : copil – copil, copil –educatoare, copil – părinte, părinte- educatoare, 

părinte- părinte; 

- Creşterea experienţei organizatorice a echipei de cadre didactice implicată; 

- Creşterea gradului de conştientizare a părinţilor şi a altor factori ai comunităţii locale a importanţei 

participării responsabile la activităţile desfăşurate în parteneriat cu grădiniţa. 

Monitorizare şi evaluare  

- Expoziţii tematice  
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- Jurnalul proiectului 

- Portofoliul proiectului 

- Album foto 

- activitate practic- aplicativă 

- înregistrări video 

Diseminarea rezultatelor: 

- Prezentarea şi diseminarea rezultatelor obţinute prin mijloacele audio-vizuale: presa locală, 

internet, articole prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări; 

- Comisia metodică, cerc pedagogic, avizierul grădiniţei. 

Calendarul activităţilor 

 

Data 

 

Denumirea 

activităţii 

Mod de 

organizare 

 

Loc de 

organizare 

Parteneri 

implicaţi 

Evaluare 

finalităţi 

 

11.03.2016 Universul   Lecţie  

Vizită 

Planetariu USV Asistent 

cercetare 

Muzeograf 

Custode  

Fotografii  

Desene 

Aplicaţii practice 

Lucrări practice 

18.03.2016 Mai 

aproape de 

stele  

Observaţii 

solare 

Observatorul 

Astronomic 

Asistent 

cercetare 

Custode  

Muzeograf 

Profesor 

specialist 

Expoziţie 

tematică 

Portofoliul 

proiectului 

Album foto  

29.03.2016 Pământul - 

casa 

noastră 

Activitate  

practic -

aplicativă 

Observatorul 

Astronomic  

Asistent 

cercetare 

Muzeograf  

Custode  

Joc de mişcare  

Expoziţie 

tematică 

Dansul 

anotimpurilor 

Curcubeul stilizat 

Rime, poezii, 

cântece  
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CULTIVAREA VALORILOR MORALE LA PREŞCOLARI 

 

ed. Dorina Luca  

G.P.N „Obcini”, Suceava 

 

MOTTO: 

“Dacă copiii trăiesc în acceptare, ei învaţă să găsească dragostea în lume. 

Dacă copiii trăiesc în generozitate, ei învaţă să fie generoşi. 

Dacă copiii trăiesc în prietenie, ei învaţă că lumea e un loc frumos în care poţi trăi.” 

                                                (Dorothy Nolte) 
  

Copilul este receptiv şi sensibil în raport cu universul de valori ale naturii şi culturii, cu 

evenimentele imediate, de fiecare zi, cât şi cu cele privind fenomenele social-umane de mai mare 

anvergură. El asimilează şi acumulează valorile unei experienţe proprii prin care îşi construieşte şi 

îşi reconstruietşte sau îşi “modelează” permanent propriul univers. 

 Copilul se vrea un cunoscător al naturii, al plantelor şi animalelor, al tuturor “minunilor 

universului”. De aceea, este important ca în mod metodic să-i alimentăm aceste nevoi de 

cunoaştere, curiozitatea sa, cultivându-i totodată spiritul de analiză şi observaţie. 

Valorile dominante în universul actual al copilăriei se referă la voioşie, voie bună, joacă, 

muncă şi creaţie, dar şi la anasamblul produselor culturii accesibile, precum şi la acele valori sociale 

şi morale fără de care ar fi de neconceput formarea personalităţii copilului. Balzac spunea că 

“acadeau şi poezia” sunt două din preferinţele permanente ale copilăriei. Chiar dacă acestea ar 

rămâne valori universale şi perene ale copiilor, azi spectrul dorinţelor, al trebuinţelor, al năzuinţelor 

acestora nu se limitează nici la obişnuitele dulciuri, nici la simple jucării şi nici la activităţi de 

memorare, de reproducere a unei poezii. Am constatat că preşcolarii manifestă o atracţie deosebită 

pentru calculator, jocuri mecanice, limba engleză, jocuri în aer liber, excursii, serbări, activităţi 

practice prin care să realizeze ceva efectiv. Putem spune că tradiţionalele bucurii de preţ în 

universul copilăriei se completează astăzi prin noi valori. Astfel, preşcolarul nu se bucură atât de 

unele valori materiale, cât de ceea ce le poate creea o satisfacţie morală.  

 Adresând întrebarea “ Ce vă bucură cel mai 

mult? ”, copii au cuprins în răspunsurile lor  din 

spectrul valorilor că :“mă bucur când merg la plimbare 

în parc, în excursie , în pădure”; „când văd teatru de 

păpuşi”; „când mă joc cu jucării preferate” ; “când 

sunt împreună cu copii la grădiniţă” ;”când ascult 

poveşti” ;”când mă joc de-a doctorul, de-a gospodina, 

de-a constructorul”. 

 “Spaţiul social uman” este purtător al unor 

multiple virtuţi formative în umanizarea şi socializarea 

copilului, el oferă diferite tipuri de influenţe şi modele 
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pozitive care contribuie la interiorizarea anumitor norme, reguli şi valori morale, proces stimulat şi 

de nevoia firească a copilului pentru afecţiune, aprobare şi consens în raport cu ambianţa sa socială. 

 Copilul este atras în deosebi de colectivitatea de copii, el doreşte să fie acreditat în colectiv, 

să se implice, să aibă anumite responsabilităţi, să participe la realizarea unor sarcini comune. El 

manifestă o atracţie naturală pentru muncă, îi place să mânuiască anumite unelte, să înveţe cum să 

le folosească, cum să lucreze cu ele. 

 Consider că natura oferă copilului primul cadru de cuprindere a universului de valori şi 

prima scenă pantru jocul rolurilor fundamentale al vieţii omului. Dialogul uman, activ cu natrura 

înseamnă muncă şi craţie. În confruntările directe cu natura, copilul cucereşte spaţiul, timpul, 

cauzalitatea unor fenomene, dobândeşte unele din marile ei adevăruri. De aceea, grădiniţa trebuie să 

ofere cât mai multe şi variate ocazii pentru o prezenţă conştientă şi activă în universul fenomenelor 

naturii şi o participare la împlinirea valorilor ei vitale în raport cu întreg sistemul de valori 

accesibile şi importante, pentru dezvoltarea viguroasă şi armonioasă a individualităţii copilului. 

 Pentru consolidarea unui set de valori 

stabile şi coerente care sprijină factorii educaţionali în 

formare la copii a conduitelor favorabile unui stil de 

viaţă sănătos, mental, emoţional, fizic şi social-

moral, am urmărit şi implicarea altor parteneri 

educaţionali cum ar fi familia, diferite instituţii 

locale, ONG-uri, etc., prin încheieriea unor 

parteneriate şi convenţii de colaborare. Am 

implicat aceşti parteneri atât în activităşi instructiv-

educative, activităţi extracurriculare, cat şi în 

activităţile programelor educaţionale elaborate: 

 Voluntariatul oferă copiilor o ocazie deosebită  prin care să se distreze şi să se simtă mai 

apropiaţi unul de altul. Serviciul în favoarea comunităţii ajută la transmiterea mesajului: “a dărui 

înseamnă mai mult decât să oferi bani pentru un cadou mult dorit”, sau “să cumperi multe cadouri 

pentru o mulţime de persoane”. Tot volunatariatul poate învăţa pe copii că, dedicând timp, efort şi 

bunătate, pot obţine o satisfacţie mult mai mare decât atunci când aşteaptă să primească multe 

lucruri. De asemenea, dacă voluntariatul începe de la o vârstă fragedă, poate deveni o parte din viaţa 

copiilor, ceva ce ei abia aşteptă şi îşi vor dori să o satisfacă. Îi învaţă pe copii faptul că pot face o 

schimbare, de exemplu : dăruind o jucărie pentru un copil mai puţin fericit, copilul învaţă că, uneori 

este bine să faci sacrificii, îi învaţă să fie mai toleranţi. În acest sens s-au derlat proecte cum ar fi: 

“De la copii pentru copii”, “Dăruind câştigi un zâmbet”, “Bunici pentru o zi”, “Moş Crăciun vine în 

grădiniţă” , “O carte pentru un prieten”,,Bucurie,veselie,drumetie,, 

 Implicarea părinţilor şi a celorlalţi parteneri a condus la conştientizarea rolului lor în 

educaţia intra-şi extracurriculară la nivelul preşcolar.  

 Iată de ce putem spune că toate bucuriile sau “valorile” pe care le poate oferi universul se 

integreaza în experienţa copilăriei pe care suntem datori să i le daruim în fiecare zi.  
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Gradinita reprezinta factorul institutional specializat in formarea si devenirea morala a omului. In 

contextul celorlalti factori care urmaresc dezvoltarea moralitatii, gradinita este cosiderata ca fiind 

factorul principal al actiunii complexe de formare a copilului prescolar in concordanta cu cerintele 

si valorile societatii. Acest lucru se datoreaza faptului ca gradinita dispun de personal calificat, 

activitatea educativa se desfasoara pe baza respectarii unor principii si a unei metodologii 

psihopedagogice clare. Toate acestea fac posibila desfasurarea optima a actiunii instructiv – 

educative si asigurarea unui caracter sistematic, ritmic si progresiv devenirii morale a copilului.  

Bibliografie: 

 Bunea, Ioan, 1999 –„Fenomenologia constiintei morale” Editura Limes, Cluj – Napoca. 

 EDUCAŢIA IN ANUL 2003- REVISTA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  NR. 1-2 /2003- 

BUCUREŞTI 2003  

  I.HANGANU , C.RACLARU –EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE – ÎNDRUMĂTOR 

PENTRU EDUCATOARE –EDITURA ARAMIS –BUCUREŞTI 2005 

 M.E.N. -"Programa activităţilor instructive - educative în grădiniţa de copii”, Bucureşti 2005; 

 Gheorghe Tomşa (coordonator) – Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Ministerul - Educţiei şi 

Cercetării, Bucureşti, 2005 
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TRADIȚII  ȘI  OBICEIURI  BUCOVINENE  ÎN  EDUCAREA  ARTISTICĂ  A 

COPIILOR  PREȘCOLARI 

 

prof. înv. preșc. Răduța Pomohaci 

G.P.N. Voinicelul Rădăuți, jud. Suceava 

Structură G.P.N.Nr. 6 
 

"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de gradinar de suflete umane, de 

călăuză a celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe"(Dumitru Almas) 
 

La vârsta preşcolară sunt greu de înţeles evenimentele istorice, religioase, tradițiile sau 

folclorul unei națiuni, fie ea și cea din care te-ai născut. Noi educatoarele încercăm să le transmitem 

aceste valori aşa cum le-am moştenit de la străbuni, profitând de orice eveniment: sărbătoare 

religioasă, națională, vizite la muzee, ateliere de ceramică sau de meșteșuguri tradiționale, șezători, 

excursii, vizionare de spectacole dar cele mai eficiente  o constituie serbările. Transmiterea 

tradiţiilor şi obiceiurilor prin intermediul serbărilor reprezintă pentru copii o modalitate distractivă 

de a veni în cotact cu o lume parțial necunoscută lor dar ușor de recepționat iar pentru educator un 

prilej de a oferi bucurii copiilor și părinților în egală măsură. 

Ca educatoare și ca buni români avem menirea de a-i învăţa pe copii cât mai mult despre 

țara și poporul din care s-au născut, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile, să iubescă 

meleagurile natale, portul românesc şi pe români.  

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare cu preşcolarii reuşim să le 

înfrumuseţăm viaţa, îi ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti, rolul pe care l-au avut în viaţa 

oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiţii au dăinuit în timp, introducându-i 

într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveştilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor, 

strigăturilor, a unor evenimente tradiţionale, Crăciunul, Paştele, Anul Nou. Textele cântecelor şi 

poeziilor, a colindelor, pluguşorului, sorcovii, transmit urările de bine în legătură cu unele 

îndeletniciri străvechi ale românilor: aratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii copiii işi 

îmbogăţesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii 

materne şi în comorile înţelepciunii populare. 

 Celebrarea marelui eveniment creştin, Naşterea Domnului Iisus Hristos este vestit de 

colindători, băieți și fete ce vin cu steaua sau colinda, îmbrăcați în straie populare şi sunt primiţi cu 

bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci şi colaci, semne de belşug şi roade bogate. 

Frumuseţea şi bogăţia obiceiurilor de Anul Nou, urăturile, muzica şi dansul remarcabile prin 

virtuozitate şi dinamism, măştile pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic, indiferent de 

zona etno-geografică, obiceiul este în esenţă acelaşi, toate se transmit din tată în fiu şi nu există 

român să nu-l cunoască. Educaţia este cea mai rentabilă investiţie a unei naţiuni şi va contribui la 

păstrarea şi consolidarea fiinţei noastre naţionale şi universale. Începând cu obiceiurile prilejuite de 

fiecare eveniment important din viaţa poporului, continuând cu frumoasele costume pe care le 

îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite de la 

aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi 

pentru a le dărui din nou.  

Pentru a le transmite copiilor fiorul sărbătorilor, al respectului pentru tradiţiile şi obiceiurile 

româneşti specifice zonei folclorice de unde provin este necesară învăţarea corectă a unui 

repertoriu, adaptarea lui la vârsta preşcolarităţii, în forme tradiţionale: poezii, cântece, urături, 

colinde, dansuri cu măşti, cântece populare, texte dramatizate, poveşti, proverbe şi zicători. 
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Obiectele de artă populară din lemn, lână şi lut, autenticitatea costumelor populare, utilizarea 

acestora cu diferite ocazii, interpretarea jocului caprei şi a ursului, recitarea versurilor cu conotaţie 

religioasă toate îi fac pe copii să simtă şi să preţuiască frumuseţea obiceiurilor şi tradiţiilor 

româneşti. Este necesar ca dansurile populare să fie învăţate de la vârstă fragedă pentru a obişnui 

copiii cu folclorul românesc, cu felul de a „juca” aşa cum jucau bunicii şi străbunicii lor, pentru  a-i 

determina să fie mândri că sunt români pornind de la paşi simpli de horă. În timpul interpretării unui 

dans popular, pe lângă melodia care trebuie ascultată cu atenţie şi mişcările care trebuie să fie 

executate, se adaugă şi strigăturile specifice jocului care vorbesc despre viaţa de zi cu zi a 

oamenilor dar uneori sugerează şi mişcarea ce trebuie efectuată uşurând astfel executarea corectă a 

dansului. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri : cântăreţ, dansator, povestitor, creator de 

obiecte artizanale formându-si sau perfectionându-si astfel o serie de abilităţi artistice. 

Cântecele populare antrenează, tonifică şi energizează gândirea copiilor, memoria, atenţia, 

imaginaţia, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia.  Dacă jocul si cântecul nu este trait, nu 

poate pune în rezonanţă corzile sufletesti ale fiintei umane. Când pregătim un spectacol cu obiceiuri 

străvechi, cu cântece şi dansuri populare, ne gândim că invităm pe toţi să privescă şi să trăiască un 

moment în sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiţiei o datorie si o onoare. Reuşita va 

depinde de mulţi factori:calitatea materialului prezentat, a textului, folosirea adecvată a 

costumatiilor şi decorurilor, participare afectivă a copilului. În acest sens îmi permit să prezint o 

şezătoare cu texte specifice vârstei dar care să ilustreze viaţa socială şi preocupările specifice 

oamenilor din popor, o adevărată  “şcoală". 

DECOR 

    Un colţ al sălii de grupă va fi amenajat în stil popular, ceea ce va asigura un interior de casă 

ţărănească cu ştergare şi un lăicer pe perete, smocuri de busuioc, oale de lut cu flori, ulcior cu apă şi 

străchini cu fructe. 

     Scăunelele vor fi aşezate în semicerc, la distanţă pentru a nu se deranja în timpul lucrului, pe 

mijloc se va afla o măsuţă cu o faţă de masă lucrată de mână şi cu un ulcior cu flori.  

     Copiii, îmbrăcaţi în costume populare vor intra în clasă ţinând în mână obiectul muncii: 

fetiţele coşuri cu gheme de lână, andrele pentru împletit, pânză cu ac şi gheme de aţă pentru cusut, 

furcă, fus şi caierul de lână, pene de scărmănat; băieţii vor aduce nuiele pentru împletit, pănuşi, 

păpuşoi .Toate uneltele şi accesoriile vor avea caracter popular: coşuri din nuiele, covată din lemn 

pentru grăunţe şi gheme, depănătoare. Şezătoarea se desfăşoară iarna şi are caracter de muncă, 

îmbinată cu cântec şi joc, dacă nu este în perioada postului, presărată cu ghicitori, proverbe, 

zicători, scurte povestiri, întâmplări de demult sau mai de actualitate şi poezie. 

     Surpriza de final este un coş cu plăcinte sau alte gustări ce le pune gazda pe masă, rolul 

acesta revenindu-i educatoarei, unei bunici, mămici, unui copil din grupă sau şcolar, după caz şi la 

latitudinea educatoarei. 

INTRAREA  COPIILOR 
  Copiii vor intra în grup de câte 5-6, pe un fond muzical, de horă bucovineană, strigând: 

Frunză verde de cicoare/Am venit la şezătoare /Şi-am venit cu voie bună /Să petrecem împreună! 

GAZDA:  - Bună seara şi bine aţi venit că singură tare-mi mai părea noaptea lungă 

şi mare caieru-n furcă. 

Copiii iau loc pe scăunele, în spaţiul amenajat pentru desfăşurarea şezătorii. 

COPIL :  - Asta ştiu şi eu că noaptea şi urâtul  /Le alungi cu cântecul  

Cântecul şi voia bună /La un loc lumea adună.  

GAZDA : ( mergând printre copii şi observând ce lucrează fiecare)   

- Văd că de lucru v-aţi luat/Frumuşel v-aţi îmbrăcat,  

Cu cămăşi mândre-nflorate/de la străbunii voştri păstrate. 

Trei copii, îmbrăcaţi în costume naţionale vor recita poeziile: Româncuţa, Românaşul şi Portul  

meu. 
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GAZDA :  - Toţi sunteţi ca nişte flori/Cu bujori în obrăjori.  

  Haideţi să cântaţi oleacă / De urât să ne mai treacă. 

Fetele vor interpreta cântecul 

    AM OBRAZUL CA BUJORUL  
1. Am obrazul ca bujorul     2. În grădina ţării mele-i 

    Rumen ca orice fetiţă,         Numai joc şi veselie 

    Păru-mi place să mi-l pieptăn        Eu sunt mândră că-s româncă 

    În codiţă cu fundiţă.                                 Şi trăiesc în veselie. 

         Refren 

    Sunt o floare minunată 

    Din grădina ţării mele, 

    Cum nu-i alta mai frumoasă, 

    Numai străluciri de stele. 

BĂIAT :   -  Fetele-n coş au luat / Lână pentru depănat. 

          Ghemele-s cât o căpiţă / Că-s încâlcite de mâţă. 

FATĂ : -Dar şi voi cu desfăcatul / O să vă prindă aratul, 

          Că dormiţi pe păpuşoi / Uitându-vă tot la noi...  

BĂIAT :   -  Ne uităm dar cu mirare / Cum lucraţi aşa de tare : 

          Una stă cu acu-n gură / Alta stă pe cusătură,  

          Alta cu andrelele / Parcă taie lemnele. 

GAZDA : -  Hai, mai lăsaţi vorbele şi jucaţi ştergarele 

          Că îs tare înflorate şi-abia aşteaptă jucate ! 

Fetele vor lua ştergarele în mâini şi vor juca şi cânta pe o melodie de horă. 

 Ştergărel cu floricele / Cusut de mâinile mele, / Ştergărel cu floare-albastră / Eu te-oi pune la 

fereastră, / Şi ţi-oi pune busuioc / S-aduci în casă noroc. 

GAZDA : -Am cântat şi am jucat / Dar de lucru n-am uitat, 

Şi cât ne mai odihnim / Ca să ne înveselim  

Mai spunem o ghicitoare / Sau poate o zicătoare,  

           Ori proverbe din bătrâni / C-aşa-i la noi, la români. 

     PROVERBE 

„ Lucrul lungeşte viaţa iar lenea o scurtează”;/ „ Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor;” 

 „ Cine nu munceşte, în lipsă trăieşte ;” / „ Cine-i harnic şi munceşte, lucrul iute isprăveşte ”;  

 „ Cine munceşte şi tace mai multă treabă face ;”/ „Vorba dulce mult aduce.” 

     GHICITORI 

 „Ai o mică râşnicioră, macină ca şi o moară / O ştii bine cine este, hai deschide-o şi ghiceşte !” 

( gura );„ Într-un colţ, uitată, rămân vara toată, / Iarna-n jurul meu v-adunaţi mereu.” ( soba ) 

 „ Când nu e zăpadă, doarme în ogradă, / Dar când ninge-afară cu copiii zboară.”( sania) 

GAZDA : -  De ghicit am mai ghicit, ori le-am mai şi potrivit, 

            Dar dacă suntem la clacă, hai să mai cântăm oleacă ! 

       DRAGI MI-S MIE HORILE   
Dragi mi-s mie horile şi câmpul cu florile / Dragi mi-s mie stelele, codrul cu vâlcelele, 

Dragi mi-s mie horile şi stâna cu oile  / Codrii, căprioarele, iarba şi izvoarele. 

Dragi mi-s brazii-ncetinaţi şi căsuţa cu-ai mei fraţi / Foaie verde cimbrişor de toate mi-i drag şi dor. 

GAZDA : - O noapte la şezătoare fără poveşti e ca noaptea fără lună şi fără stele.  

Multe poveşti se mai pot auzi pe la şezători. 

COPIL :  -  Dar parcă mai frumoase şi de neuitat cum sunt poveştile lui Creangă nu cred   să 

mai fie. 

POVESTITOR: - Şi pentru că afară-i iarnă şi sărbătorile au trecut nu de multă vreme, să  

  vă povestesc oleacă cum s-a dus Nică a lui Ştefan a Petrei cu uratul. 
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( Se alege un fragment din „Amintiri din copilărie” capitolul „ La urat ” ). 

COPIL :  - Toţi cântaţi şi povestiţi de nu puteţi să v-opriţi, 

Fetele-aşteaptă jucate şi se uită supărate / Când la mine, când la voi, staţi ca nişte păpuşoi ! 

COPIL : -Haideţi fete şi băieţi / Care vreţi, care puteţi, 

    Lângă noi să vă prindeţi / Într-o horă românească / Cine-o joacă să trăiască ! 

   Toţi copiii se prind în horă, formând un cerc şi mergând în pas normal spre dreapta opt paşi, 

revenind spre stânga opt paşi, ţinându-se de mâini la nivelul umerilor, însoţindu-şi mişcările de 

strigături: -Foaie verde de cicoare / Să jucăm hora cea mare, 

Cine-o făcut horile / Bată-l sărbătorile. 

Ţinându-se de mâini fac patru paşi în faţă şi revin strigând: 

- Cine-o făcut hora-n lume  / Aibă numai zile bune,  

Asta-i horă românească / Cine-o joacă să trăiască,  

Asta-i horă din străbuni / Şi se joacă la români! 

GAZDA : ( vine cu un coş cu plăcinte şi unul cu mere şi cinsteşte pe „clăcari”) 

- Vă mulţumesc dumneavoastră c-aţi venit la casa noastră  

      Cu cântec şi voie bună şi am lucrat împreună. 

      Haideţi, poftiţi la plăcinte, şezătoarea s-o ţineţi minte, 

      C-aţi lucrat şi aţi jucat, foamea v-o fi apucat ! 

Copiii pleacă în grup mulţumindu-i gazdei pentru ospitalitate. 

Practicile străvechi trebuie căutate şi scoase la lumină, valorificate de către dascăli în forme 

originale, astfel încât copiii să fie pregătiţi să recepteze şi chiar să inoveze străvechiul folclor, 

pentru că ,,un popor nu trăieşte numai din ce moşteneşte, ci şi din ce adaugă pe fiecare zi în sufletul 

lui”. Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identităţii neamului românesc fără de care 

nu am mai putea şti de unde venim şi cine suntem de fapt noi românii. Să-i ajutăm pe copii să 

înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric iar arta populară românească este o minunată 

oglindă în care se reflectă cu cea mai mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales 

sufletul neamului. 
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EDUCAŢIA PENTRU DEMOCRAŢIE- PREMISĂ A EDUCAŢIEI TIMPURII 

 

educ. Mariana Tabarcea   

GPN Obcini Suceava 
 

 Considerată pe plan european ca prioritate a reformei educaţionale, educaţia pentru 

democraţie dirijează sistemul de învăţământ către un set de valori comune cum ar fi diversitatea, 

drepturile omului, bunăstarea, solidaritatea. Necesitatea educaţiei pentru democraţie de la cele mai 

fragede vârste este dată de curiozitatea şi receptivitatea specifice primelor etape în dezvoltarea 

copilului.       

 Educaţia în spiritul democraţiei trebuie începută de la cele mai fragede vârste , iar cadrul 

didactic , ca formator , are o influenţă puternică în acest sens , având în vedere că la această vârstă 

comportamentul imitativ este dominant. Dacă educatorul dovedeşte nediscriminare în respectarea 

drepturilor şi stabilirea îndatoririlor , iar în clasă este un climat democratic, copilul îşi formează mai 

uşor deprinderi de comportament în sensul respectării drepturilor omului.  

 Mediul grădiniţei creează o atmosferă prielnică , stimulatoare pentru toţi copiii. 

Flexibilitatea programei , determinată de formularea unor obiective cadru , de referinţă şi a unor 

comportamente care se realizează pe întreaga perioadă a preşcolarităţii în funcţie de nivelul 

dezvoltării copiilor , cadrul educaţional variat şi funcţional prin amenajarea zonelor de interes , şi 

nu în ultimul rând , natura relaţiilor educatoare- copil, sunt atuuri care oferă certitudinea că această 

treaptă de învăţământ poate să înceapă educaţia pentru democraţie şi drepturile omului. 

 Pregătirea copiilor pentru a deveni cetăţeni eficienţi într-o societate democratică , 

presupune dobândirea de către aceştia a unor abilităţi cognitive , formarea şi exprimarea unor opinii 

proprii , dezvoltarea capacităţii de argumentare logică a unor idei. 

 Dacă un copil trăieşte între cei ce-l aprobă, învaţă să se placă pe sine însuşi.      

 Dacă cei din preajmă îi acordă recunoaşterea, copilul învaţă că este bine să ai un scop. 

 Dacă trăieşte într-un mediu ce dăruieşte, copilul învaţă ce este generozitatea. 

 Dacă un copil trăieşte între cei cinstiţi şi sinceri, învaţă ce înseamnă adevărul şi dreptatea. 

 Copiii trebuie să devină capabili nu numai de a citi, desena , juca sau socoti, ci şi de a 

pătrunde şi a descoperi adevăratele probleme ale societăţii democratice .Soluţiile problemelor 

supuse rezolvării presupun colaborare şi cooperare. Copiii trebuie învăţaţi cum să abordeze 

probleme sociale complexe cum ar fi: 

  - cum să pună în valoare principiile vieţii democratice egalitatea, spiritul comunitar şi 

libertatea; 

  -cum să definească problema apărută; 

  -cum să descopere adevărul refăcând drumul elaborării cunoştinţelor prin activitate 

proprie, independentă; 

  -ce sistem de valori trebuie să aplice; 

  -ce acţiuni trebuie întreprinse; 

 La vârsta preşcolară accentul cade pe educarea copiilor în spiritul cooperării, întrajutorării, 

exprimării libere, responsabilizării şi toleranţei. Pentru a fi cu adevărat eficientă , educaţia pentru 

democraţie trebuie să evite strategiile strict expozitive şi să utilizeze metode activ- participative 

bazate pe acţiuni şi joc. Este necesar să se asigure stimularea inteligenţei şi creativităţii prin toate 

mijloacele specifice vârstei , valorificarea maximă a funcţiilor stimulative şi formative ale jocului , 

antrenarea copiilor în acţiunea directă , ca partener activ la formarea personalităţii sale. 

 Drumul către înţelegerea democraţiei este greu, abstract pentru copii, de aceea am început 

cu elemente componente uşoare, pe înţelesul lor, respectându-le caracteristicile vârstei şi nivelul de 

înţelegere , bazându-mă pe cunoştinţele şi interesele lor. 
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 Am început demersul ,mai întâi cu mine însămi , documentându-mă, analizându-mi 

concepţiile , stabilind dacă personalitatea mea este în concordanţă cu obiectivul propus, am 

continuat cu familiile copiilor , cu cei care-i îngrijesc zi de zi , să-mi dau seama dacă ceea ce se 

învaţă la grădiniţă se continuă şi acasă. 

 Am configurat profilul democratic al adulţilor din jurul copiilor , pornind de la ideea că 

anumite atitudini şi comportamente pot deveni bariere în calea comunicării şi implementării 

principiilor democraţiei. După evaluarea situaţiei , mi-am fixat obiective imediate şi de lungă durată 

, am ales metodele cele mai potrivite , axându-mă foarte mult pe cele interactive şi de grup, şi m-am 

orientat către cele mai accesibile principii ale democraţiei , cele care pot deveni inteligibile, 

abordabile şi potrivite vârstei preşcolare şi nivelului lor de înţelegere , alegând totodată mijloacele 

cele mai eficiente pentru a transmite cunoştinţele şi deprinderile adecvate scopului propus. 

 Ca un prim pas în parcurgerea acestui proces, am început să utilizez în relaţiile zilnice cu 

copiii , un comportament cât mai democratic: le cer să-şi spună părerea , discut deschis şi sincer cu 

ei orice problemă, le dau ocazii de a înţelege şi a lua decizii , îi încurajez să aibă iniţiative , să fie 

atenţi cu semenii din jurul lor, să respecte regulile grupului, să-şi asume responsabilităţi, să 

argumenteze orice opinie, să-şi iubească familia şi prietenii. 

 Când o societate funcţionează defectuos şi se ivesc contradicţii insurmontabile, 

discrepanţe, crize, înseamnă că principiile democraţiei au fost încălcate, că oamenii au uitat de legi, 

reguli, norme de comportare, comunicare, relaţionare şi respect interuman. Mi se pare o idee de care 

trebuie să ţinem cont la orice nivel, şi în orice clipă. 

De aceea la grupa mea , fiind o grupă pregătitoare, copiii au opinii şi sunt încurajaţi să le 

exprime şi permanent le adresez întrebări de genul :Tu ce părere ai ? , „Ce crezi despre această 

situaţie? „ 

 Convorbirile noastre pornesc de la fapte concrete petrecute în clasă , de la o ştire TV , de 

la un eveniment de orice natură. Lucrăm în grupuri , pro şi contra , exprimăm opinii, sentimente, 

păreri personale, argumentăm, explicăm , uneori ne contrazicem, în mod civilizat, aceasta fiind 

condiţia participării la dezbatere. Copiii ascultă, explică, concluzionează, găsesc soluţii , se implică 

emoţional , interrelaţionează, comunică. 

 Pentru ca respectarea regulilor să devină obişnuinţă , desfăşor cât mai multe jocuri cu 

reguli: jocuri de rol , jocuri didactice, de mişcare, logice. Jocurile de rol pe diferite teme determină 

copiii să interpreteze diferite statusuri sociale , fiind o modalitate eficientă de educare a 

comportamentelor şi atitudinilor în spiritul valorilor democraţiei. Jocuri ca „De-a aniversarea” , 

„De-a magazinul” , „De-a grădiniţa” , etc. pun copiii în situaţia de a relaţiona între ei, activează din 

punct de vedere cognitiv, afectiv şi moral-acţional, îi învaţă să negocieze în repartizarea rolurilor , 

să accepte părerile celorlalţi. Interacţiunile dintre participanţi permit autocontrolul conduitei , 

comportamentului, înlăturarea pornirilor negative, dominatoare. Apar situaţii problematice care 

favorizează înţelegerea complexă a situaţiei şi determină cooperarea , participarea activă a tuturor 

participanţilor şi găsirea soluţiilor. 

 Jocurile şi exerciţiile energizante urmăresc captarea atenţiei , exersarea memoriei, 

exprimarea liberă a sentimentelor cu o mimică şi gestică adecvate . 

 Pentru a cunoaşte mai bine copiii cu care lucrez (cum sunt trataţi în familie, cine le sunt 

prietenii), pentru a-i îndemna să se cunoască, să se exprime liber şi să aibă încredere în forţele 

proprii , am iniţiat o serie de jocuri pe teme cum ar fi: Care sunt cei 3 prieteni ai mei cei mai buni?, 

Cel mai fericit moment din viaţa mea ; Cum mă simt când? . 

 Valorile democraţiei pot fi promovate şi prin intermediul povestirilor. Literatura pentru 

copii abundă de teme în care eroii pozitivi dau dovadă de toleranţă , cooperare, iubire de semeni , 

curaj, responsabilitate, le dezvoltă creativitatea , conduc la înţelegerea statusului şi rolului social al 

personajului , dezvoltă capacitatea de expresie a copilului , provoacă trăiri puternice.  
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 Grădiniţa este o societate mică , unde se poate practica educaţia democratică , europeană, 

un loc unde trebuie să se asigure nu numai un bagaj sporit de cunoştinţe , dar şi formarea unor 

mentalităţi noi, europene.. Deşi rezultatele nu sunt vizibile imediat, important este ca demersul 

nostru să aibă continuitate pe tot parcursul şcolarităţii , astfel încât, peste ani, copiii să poată fi 

cetăţeni adevăraţi, capabili să înţeleagă schimbările si să ia decizii înţelepte , adaptându-şi 

comportamentul în beneficiul colectiv şi public. 
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MIJLOACE DE REALIZARE A COMUNICĂRII VERBALE LA 

PREȘCOLARI  

 

prof. înv. preșcolar Maria Todereanu, 

 G.P.N. „Obcini”, Suceava 

 

Arta de a  comunica nu este un proces natural ori o abilitate cu care ne naştem. Comunicarea 

se învaţă. Iar grădiniţa este un mediu special favorabil satsifacerii trebuinţelor de comunicare ale 

copiilor. 

Cercetările psihologice au arătat, iar experienţa muncii didactice din grădiniţă confirmă că 

dezvoltarea vorbirii copiilor, a comunicării în special are loc sub influenţa mediului şi a educaţiei. 

Acest lucru se realizează cu optimă eficienţă în cadrul întregului program din grădiniţă, în procesul 

relaţiei copil – copil, copil – educatoare pe baza experienţei cognitive căpătate. 

Nu există în grădiniţă nici o activitate, care să nu contribuie la dezvoltarea capacităţilor de 

comunicare verbală. Rezultatele depind atât de felul în care se desfăşoară activităţile specifice de 

dezvoltare a vorbirii (jocuri didactice, memorizări, convorbiri, lecturi, povestiri prezentate sau 

create) cât şi de măsura în care este valorificată comunicarea şi în celelalte activităţi (cunoaşterea 

mediului, activităţi artistico-plastice, etc.). 

Eficienţa în comunicare nu depinde numai de conţinutul celor prezentate, ci şi de felul în 

care se captează atenţia copiilor, de vocea firească, nuanţată şi blândă a educatoarei, de măsura în 

care este completată latura semantică a cuvintelor şi îmbinărilor noi, prin intonaţia, mimică şi 

gestică şi în felul în care sunt puşi copiii, în situaţia de a întrebuinţa cuvintele, adică de a comunica. 

Obiectivul major al comunicării educaționale realizate în procesul de învatamant este formarea și 

dezvoltarea capacităților generale de comunicare, de relaționare cu semenii si cu mediul din care fac 

parte.  

Copiii trebuie sa dobândească înca de la vârsta preșcolară capacitatea de a comunica cu cei 

din jur, de a-și exprima în mod inteligibil impresiile , gandurile,ideile, ceea ce va constitui o bază în 

activitatea și viața sociala de mai tarziu. De aici decurge necesitatea însușirii vorbirii în mod 

sistematic în cadrul gradinitei.  

În procesul instructiv-educativ ,prin intermediul limbajului se realizeaza transmiterea 

cunoștințelor,lărgirea orizontului cu noile prezentari. Deci ,limbajul poate fi privit din doua puncte 

de vedere : pe de o parte ,ca mijloc de comunicare și, pe de alta parte ,ca mijloc de cunoaștere 

Jocul didactic este mijlocul (metoda sau instrumentul) cel mai eficient de dezvoltare a 

capacităţilor de comunicare verbală, deoarce el asigură o participare activă, atractivă şi 

deconectantă. Prin transpunerea preşcolarilor în roluri de adult, se poate ancora în orice temă a 

vieţii, lărgind orizontul de cunoştinţe al copiilor, îmbogăţindu-le experienţa lor de viaţă, 

antrenându-i în dialoguri vii care-i ogligă să-şi folosească limba ca mijloc de comunicare în orice 

împrejurare socială. 

Jocul didactic, ca formă specifică de învăţare la vârsta preşcolară, reuşeşte mai bine decât 

oricare alt gen de activitate să îmbine elementele instructive cu cele educative şi să antreneze intens 

copilul în stimularea şi exersarea vorbirii fără ca el să conştientizeze acest efort. 

Eficienţa acestor jocuri didactice depinde în mare măsură de modul în care educatoarea ştie 

să le selecţioneze în raport cu situaţiile concrete din grupă. Aceasta presupune o foarte bună 

cunoaştere a copiilor sub raportul nivelului atins de dezvoltarea limbajului, precum şi sub aspectul 

defectuos de vorbire, ca în funcţie de aceste realităţi să acţioneze prin intermediul jocului didactic. 

În realizarea practică a obiectivului prioritar – comunicarea la preşcolari am utilizat:  

- jocuri didactice pentru exersarea corectă a limbajului din punct de vedere fonetic („Spune cum 

face?”, „Răspunde repede şi bine.”, „Jocul silabelor”, „Cine ştie mai bine”, etc.) 
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- jocuri didactice pentru exersarea corectă a limbajului din punct de vedere gramatical („Ghici 

cine?”, „A cui hrană este?”, etc.) 

- jocuri didactice pentru stimularea unei vorbiri coerente, fluente, expresive, dialogate („Oglinda 

fermecată”, „Ce ştiu despre eroul îndrăgit”, etc.) 

Cunoscându-mi grupa de copii – am desfăşurat jocuri cu întrebări şi răspunsuri numind cel 

mai frecvent pentru răspuns copiii cu deficienţe (în comunicare, limbaj), pentru cei cu tulburări de 

vorbire (dislabie, rotacism, etc.) am aplicat jocuri didactice de exersare şi corectare a pronunţiei. 

Am încercat să înlătur dezaprobările şi dispreţul colegilor faţă de o anumită greşeală de pronunţie a 

cuiva, identificând-o cu o situaţie intens pozitivă: pentru rotacism am asociat copilul cu un vorbitor 

de limba franceză, spunând copiilor că el va fi cel mai bun la limba franceză. Pentru peltici am spus 

că se vor descurca foarte bine la limba engleză. Pe cel care frecvent inversa literele l-am denumit 

„anagramistul”, explicându-le copiilor despre anagrame şi valoarea lor intelectuală. 

La vârsta preşcolară mare jocurile didactice pentru stimularea unei vorbiri expresive, 

fluente, coerente au o contribuţie deosebită. Acum dezvoltarea expresivităţii limbajului presupune 

cultivarea capacităţii de comunicare prin exprimarea reprezentărilor din experienţa personală, 

adaptată la diverse situaţii şi diverşi parteneri. 

Un exemplu în acest sens este jocul didactic: „Citeşte în cărticiă” prin care am urmărit 

conduita verbală a copiilor. Ei au citit imaginile, au descris personajele prezentate şi acţiunile 

efectuate de acestea, au comunicat eficient în compunerea unei scurte povestiri. 

În alte jocuri cum ar fi „Telefonul” sau „Căsuţa poveştilor”, copiii s-au exprimat liber, 

creativ, au utilizat dialogul, au interpretat roluri din poveşti sau din viaţa cotidiană, au învăţat să se 

asculte unii pe alţii şi să colaboreze în realizarea sarcinilor de joc. 

Copilul aşezat cu spatele la grupă a trebuit să răspundă celui care-l cheamă la telefon şi să 

ghicească după particularitatea vocii cu cine a vorbit. 

Iar în jocul „Căsuţa poveştilor”, copiii au dramatizat scurte fragmente din poveştile învăţate. 

Prin aceste jocuri am urmărit stimularea unei comunicări expresive, dar la aceasta contribuie mai 

mulţi factori cum ar fi: mimica, gestica, intonaţia, intensitatea, ritmul expunerii, deci jocul didactic 

reuneşte comunicarea verbală, paraverbală şi nonverbală. 

Pentru comunicarea nonverbală de un deosebit ajutor a fost jocul „Mima” în care am pornit 

de la expriamrea gestică a unui cuvânt şi am ajuns la exprimarea unei propoziţii întregi: „Cine sunt 

eu ?” (elev, impegat, operator computer, şofer, etc.). 

Un alt mijloc prin care am urmărit comunicarea la grupa mare a fost activitatea integrată: 

„Gândăceii primăverii”, desfăşurată în aer liber în pădurea Şcheia. 

Obiectivele activităţii au fost: 

- să manifeste interes şi dorinţa de a explora, de a cerceta insectele; 

- să comunice în grup şi individual propriile idei şi impresii pe baza celor observate. 

Captarea atenţiei s-a făcut prin recitarea poeziei: „De pe-o Bună-dimineaţă” de O. Cazimir, 

s-a anunţat tema apoi copiii au primit lupe, plasă pentru prins fluturi şi s-au împărţit pe grupuri după 

preferinţă. Fiecare grup avea ca sarcină să învestigheze o insectă.  

Grupul nr. 1 – copiii au observat o buburuză. 3 copii sunt vizuali – tactili deoarce au studiat cu 

mutlă răbdarea buburuza, iar 2 copii şi-au exersat inteligenţele logică-matematice numărând bulinel, 

aripile, picioarele şi antenele buburuzei. 

Grupul nr. 2 – copiii au prins cu plasa un fluture pe care l-au observat cu multă atenţie, fără să-l 

atingă, au discutat despre el, i-au cântat, apoi i-au dat drumul să zboare. 

 La acest grup s-a evidenţiat inteligenţa inter-personală şi muzical ritmică. 

Grupul nr. 3 – copiii au fost preocupaţi să obseve cu lupa larvele şi insectele adulte din crăpăturile 

din coaja copacului. Pe baza celor observate au purtat discuţii, astfel înţelegând mai bine modul de 

înmulţire a insectelor şi de ce arborii sunt „consultaţi” de ciocănitoare. 

 La aceşti copii s-a observat o inteligenţă naturalistă – lingvistică. 
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Grupul nr. 4 – copiii au observat greierul şi au dedus că nu „cântă la vioară”, ci emite stridulaţii prin 

frecarea aripirlor, astfel şi-au făcut o imagine corectă despre acesta. 

 Acest grup şi-a exersat o inteligenţă intrapersonală. 

 Feed-backul s-a realizat prin desen, fiecare copil a desenat insecta observată. 

 În încheierea activităţii s-au recitat versuri, s-au spus ghicitori despre insecte şi s-a jucat 

jocul: „Fluturaşul”. 

 Această activitate le-a oferit preşcolarilor posibilitatea de a se mişca cu uşurinţă în mediul 

înconjurător şi de a-şi exprima propriile achiziţii prin comunicare.Perioada prescolara este perioada 

care se caracterizeaza prin cele mai profunde, si productive însusiri psihice ale individualitatii, este 

perioada unei intense receptivitati,  sensibilitati si flexibilitati psihice divergente. De aici necesitatea 

de a exersa si fructifica potentialul creativ al prescolarului, de a-i forma si dezvolta eul cognitiv, 

afectiv, socio-actional în devenire.   De mic copilul este atras de povesti. Aproape ca nu exista 

familie cu copii, care sa nu aiba în biblioteca carti de povesti. De aceea, în organizarea si 

desfasurarea activitatilor de lectura ale educatoarei, trebuie respectate cerintele pedagogice ce 

decurg din particularitatile de vârsta ale prescolarilor si specificul lecturilor ca mijloc al 

comunicarii. Însusindu-si limba, copilul dobândeste mijlocul prin care poate sa realize comunicarea 

cu cei din jur în forme superioare, poate ajunge la cunoasterea cât mai deplina a realitatii obiective. 

Imposibilitatea de a comunica prin limbaj ar modifica relatiile lui cu oamenii, cu realitatea 

înconjuratoare, l-ar impiedica, în mare masura, sa participe la o activitate sau alta, daca nu s-ar 

organiza o munca instructiv-educativa speciala.    

Vârsta prescolara este o etapa hotarâtoare în stimularea corecta a vorbirii. Acum se produc 

modificari cantitative care vizeaza însusirea pronunției corecte, constituirea lexicului de baza, 

apariția limbajului interior, diversificarea formelor de comunicare, intensificarea funcțiilor 

cognitive ale limbajului, asimilarea în practica curentă a structurii gramaticale. Argumentele de 

ordin pedagogic subliniaza rolul hotarâtor pe care îl au influențele sistematice asupra dezvoltării 

copiilor, cu atât mai mult cu cât acest proces este direct dependent de mediul social, de modelele de 

exprimare oferite de adulti (parinti, educatoare).  

În grădiniţă, formarea competenţelor de comunicare ocupă un loc prioritar, limbajul fiind 

considerat o activitate permanentă de dezvoltare a gândirii, a proceselor intelectuale, a personalităţii 

copilului, iar educatoarea trebuie să fie un model de vorbire corectă pentru discipolii săi. 
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ABORDAREA INTEGRATĂ A CONȚINUTURILOR ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

ed. Paraschiva Tudose 

G.P.N. Obcini Suceava 
 

“Lăsați copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice și să se înșele. Nu folosiți 

cuvinte când acțiunea, faptul însuși, sunt posibile.” Pestalozzi 
 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învățăm pe copii să învingă dificultățile prin 

intervenții reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul său , să-i facem să-și exerseze capacitatea 

de a opta și de a decide. Și ce alt loc mai potrivit decât GRĂDINIȚA putem găsi pentru îndeplinirea 

acestui scop nobil? Aici, departe de forfota și apăsarea cotidianului , copilul intră într-un mediu 

cald, protector și stimulativ, un mediu pe care îl putem asemui unei cărți cu povești în care literatura 

, muzica, artele plastice, natura, mișcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele și, 

implicit , cu copilul . 

Activitatea cu copiii din gradiniţă este modalitatea cea mai importantă de a impune bazele 

formării unei personalităţi a copilului de tip democratic - sprijinirea copiilor sa se cunoască pe sine, 

sa ia decizii, să relaţioneze cu ceilalţi, să-şi dezvolte creativitatea pentru a face faţă unor situaţii de 

viaţa diverse. Încurajarea, participarea, iniţiativa, implicarea, creativitatea, parteneriatul sunt  doar 

câteva caracteristici ce trebuie să contureze personalitatea copilului. Pentru aceasta e nevoie de o 

proiectare a activităţilor centrată pe obiective educaţionale care să creeze posibilitatea abordării 

flexibile a conţinuturilor şi respectării intereselor de cunoaştere ale copilului, dar şi particularităţile 

de vârsta ale acestuia. 

Pentru a obţine rezultate cât mai bune noul curriculum propune o planificare a conţinuturilor 

ţinând cont de metoda proiectelor - care pune in centrul atenţiei activităţile educative cu caracter 

integrat si abordarea complexă a conţinuturilor. 

Prin abordarea ativităţilor în formă integrată, educatoarea organizează învăţarea ca un 

regizor, un moderator, ajutându-i pe copii sa înţeleagă, să accepte şi să stimuleze opinii personale, 

emoţii,  sentimente,  să fie parteneri în învăţare. 

Integrarea se va face prin împletirea într-un scenariu bine închegat a conţinuturilor 

corespunzatoare celor două domenii experienţiale sau arii curriculare implicate. Evident, 

conţinuturile propuse au un subiect comun, care urmează a fi investigat si elucidat în urma 

parcurgerii acestora şi a realizării obiectivelor propuse. 

Pentru a fi posibilă abordarea în maniera integrată, educatoarea trebuie sa stabilească cu 

claritate obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice, pentru ca pe baza acestora să gândească un 

scenariu al zilei. Scenariu va începe cu motivarea care sa canalizeze activitatea copiilor spre 

elucidarea problemelor. 

Educatoarea va avea în vedere să repartizeze sarcinile activităţilor zilnice la fiecare  

centru de interes-sector-zonă de activitate, în aşa fel încât să fie posibilă realizarea obiectivelor 

propuse. 

Întregul program al zilei reprezintă un tot, un întreg, cu o organizare şi o structură a 

conţinuturilor menite sa elimine departajarea pe discipline. 

Abordarea integrată este, aşadar, o împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă,  

flexibilă, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare 

si aplicare practică a celor învăţate. 

Activităţile integrate lasă multa libertate de exprimare şi acţiune atât pentru copil cât şi 

pentru educatoare. Copilului i se ofera o gamă largă de oportunitaţi pentru a-şi exersa o învăţare 
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activă. Prin aceste activităţi se aduce un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului educativ, 

punandu-se un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces. De asemenea activitatea 

integrată se dovedeşte o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa socială 

si culturală. 

Abordarea integrată a curriculum-lui propune apropierea școlii de viața reală, astfel încât 

copiii să poată veni în grădiniță” cu lumea lor cu tot. “ Accentul se pune pe formarea unor 

competențe , atitudini și valori transversale și transferabile, utile pentru dezvoltarea personală și 

socială a copiilor. 

Primul pas îl face educatoarea, care , acceptând ideea de schimbare și adaptându-se cu 

ușurință acesteia aduce schimbări în modul de a gândi și acționa al copilului, al părinților acestuia și 

chiar în sistemul educațional. 

Al doilea pas este necesar să se facă în direcția metodelor de predare folosite la grupă și a 

rolului educatoarei în procesul didactic, care, trebuie să fie legate de vârsta copilului și să țină cont 

de creativitatea și încrederea în sine a fiecăruia dintre cei doi factori implicați în procesul didactic. 

Ultimul pas este necesar în regândirea și potențarea valențelor formative ale mediului 

educațional. Aproape tot ce se află în mediul educațional în care se mișcă copilul poate constitui 

obiectul unei intense curiozități din partea acestuia și, în același timp, poate conține ceva interesant 

din care el poate învăța. Educatoarea este cea care creează mediul educațional favorabil învățării în 

sala de grupă și de asemenea pentru a stimula învățarea copilului este indicat să se apeleze la acesta, 

solicitându-l să aducă în grupă ceva din viața lui petrecută în afara grădiniței , pentru a primi ajutor 

în alegerea și definirea unui subiect de proiect de învățare pornind de la acel” ceva” familial și 

cunoscut. 

Maniera integrată presupune abordarea realității printr-un demers globalizat, în cadrul căruia 

tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor științe, dispărând granițele dintre variatele categorii 

de activități.Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, educatoarea stabilește clar ,precis 

obiectivele și conținuturile activităților zilnice, iar pe baza acestor concepte, un scenariu cât mai 

interesant al zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună se 

gândește atent la repartizarea sarcinilor activităților zilnice la fiecare sector de activitate. În zonele 

de lucru se pot desfășura secvențe din activitățile comune, și anume , acelea care prezintă un interes 

deosebit pentru copii și care să permită realizarea obiectivelor. 

Valorificând contextul ludic, întregul program se desfășoară prin joc, dar nu un joc 

întâmplător , ci unul organizat, în care copilul are prilejul să exploreze medii diferite și să 

îndeplinească sarcini fie individual, fie în grup. 

Folosirea unor astfel de activități aduce beneficii reale pentru preșcolari, aceștia trebuind să 

învețe într-o manieră aparte, cea integrată, fiecare etapă fiind legată de cea precedentă. Copiii 

parcurg ușor, mai mult sub formă de joc, conținuturile propuse. 

Acest tip de activitate are, de fapt, și alte caracteristici datorită cărora ni se recomandă ca o 

activitate deosebit de utilă, precum: 

 educatoarea se desprinde de stilul de lucru fragmentat 

 accentul cade pe activitatea de grup și nu pe cea cu întraga grupă 

 abordarea realității se face printr-un demers global 

 lasă mai multă libertate de exprimare și acțiune atât pentru copli, cât și pentru educatoare 

 copiii se implică atât efectiv, cât și afectiv, prin antrtenarea unor resurse variate. 

Procesul instructiv- educativ desfășurat în grădiniță permite fiecărei educatoare, sau echipei de 

educatoare, punerea în valoare a propriei experiențe didactice, prin activități educative cu caracter 

integrat și cu o abordare complexă a conținuturilor. Se impune așadar că procesul educațional să fie 

creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării informațiilor. 

În codul activităților integrate , abordarea realității se face printr-un demers global, granițele 

dintre categoriile și tipurile de activități dispar, se contopesc într-un scenariu unitar și de cele mai 
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multe ori ciclic, în cre tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor științe, evident, conținuturile 

au un subiect comun, care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora și atingerii obiectivelor 

comportamentale avute în vedere. 

Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă 

posibilitatea alegerii domeniilor de învățare și a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii 

să se manifeste , să observe, să gândească, să-și exprime ideile, să interpreteze date, să facă 

predicții. 

Copiii își asumă responsabilități și roluri în microgrupul din care face parte, participând la 

jocuri de rol interesante, inițiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. 

Activitățile integrate sunt iubite de copii, deoarece implică folosirea jocului sub toate 

aspectele lui, alegerea partenerilor de joc și a momentului când îl desfășoară.. Ei nu se mai 

plictisesc, descoperă lucruri noi prin efortul propriu de cercetare, nu obosesc, participă activ și 

depun efort comun în căutarea răspunsurilor. 

La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu 

specialiști etc.Tematica acestora este aleasă încât prin activitățile integrate să se întâlnească 

contactul cu lumea înconjurătoare.  

În concluzie, putem afirma că reușita predării integrate a conținuturilor în grădiniță ține în 

mare măsurî de gradul de structurare a conținutului proiectat într-o viziune unitară, țintind anumita 

finalități. Învățarea într-o manieră cât mai firească, naturală și învățarea conform unei structuri 

riguroase sunt extreme care trebuie să coexiste în curriculum-ul integrat. În cadrul predării într-o 

manieră integrată, fiecare etapă de dezvoltare a copilului este strâns legată de cealaltă. Activitățile 

integrate sunt oprtune în acest sens, prin ele aducându-se un plus de lejeritate și mai multă coerență 

procesului de predare –învățare. 
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DIMENSIUNI ALE EDUCAŢIEI  CENTRATA PE COPIL, LA VÂRSTE 

TIMPURII  
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GPP  “Aşchiuţă” Suceava 
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GPN  “Ţăndărică” Suceava 

 

Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru invită la o revalorizare a locului educaţiei în contextul 

vieţii con temporane. Este cunoscut faptul că fiinţele umane nu se nasc egal înzestrate ca posibilităţi 

psihofizice şi că nu au condiţii identice de dezvoltare şi manifestare. Fiecare fiinţă umană se naşte şi 

se dezvoltă astfel încât ajunge să aibă unele particularităţi psihofizice relativ comune, dar şi anumite 

particularităţi psihofizice, mai ales psihice deosebite, particulare, care alcătuiesc individualitatea 

fiecăruia. Ideea democratică şi optimistă că fiecare fiinţă umană este destinată să ajungă un succes, 

animă educatorii şi factorii de decizie socială şi educaţională să accepte concepţia, pozitivă de altfel, 

că inegalitatea psihofizică nu duce în mod automat şi fatal la inegalitatea de şanse în dezvoltare, şi 

că tratarea individuală şi diferenţiată corespunzătoare a fiinţei umane poate să aducă contribuţii 

benefice în dezvoltarea personalităţii şi profesionalităţii. 

Pedagogia contemporană admite atât existenţa unor particularităţi psihologice individuale ce 

deosebesc, în mod evident, persoanele unele de altele, cât şi existenţa unor particularităţi 

individuale, relativ comune unor grupe de  persoane. Din această perspectivă obiectivă a apărut 

principiul tratării individuale şi diferenţiate a copiilor. 

 Educaţia diferenţiată şi personalizată a copiilor poate fi unul din răspunsurile grădiniţei la 

problematica complexă a procesului de educaţie. Dacă pentru mult timp copilul trebuia să se 

adapteze grădiniţei sau şcolii, în zilele noastre este din ce în ce mai evident că grădiniţa şi şcoala 

trebuie să se adapteze nevoilor specifice şi particularităţilor copilului.  

Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării exprimă necesitatea adaptării(potrivirii) 

dinamice a încărcăturii cognitive şi acţionale a conţinuturilor şi a strategiilor instructiv educative 

atât la particularităţile psihofizice ale fiecărui copil, cât şi la particularităţile diferenţiate, relativ 

comune unor grupuri de copii, în vederea dezvoltăriilor integrale ca personalitate. 

Principiul urmăreşte să asigure unitatea dintre particular şi general în educaţie, dintre obiect 

şi subiect, dintre strategiile de educaţie de grup cu cele de educaţie individuală. 

Individualizarea învaţării (centrarea educaţiei pe copil) exprimă necesitatea de a valorifica cât 

mai bine posibilităţile şi eforturile individuale, atât în ceea ce priveşte persoanele înzestrate, cât şi 

pe cele mai puţin înzestrate. 

In acest context, sunt folosite strategii de individualizare a învaţării ca: 

         - sarcini instructive (fişe de muncă independentă, teme individuale) individualizate în 

funcţie de aptitudinile, înclinţiile, opţiunile, nivelul de dezvoltare intelectuală, etc.; 

         -  fişe de lucru individualizate, de genul: 

                       * de recuperare, pentru copiii care au absentat o perioadă de timp sau care întâmpină 

dificultăţi ;  

                       * de dezvoltare, pentru copiii capabili de performanţă;  

                       * de exerciţii, pentru formarea priceperilor şi deprinderilor ;  

                       * de autoinstruire, pentru însuşirea tehnicilor de învăţare individuală şi 

independentă ; 

         - fişe de evaluare, pentru constatarea nivelului de pregătire şi asigurare a feedback-ului.   
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      Accentul care se pune acum pe procesul educaţional, pe dinamica acţiunii didactice, ne 

obligă în calitate de cadre didactice să ne schimbăm punctele de vedere privitoare la tratarea 

diferenţiată. 

     Respectarea diferenţelor individuale duce la crearea unor situaţii de învăţare care să permită 

copiilor progresul pe căi diferite, pentru realizarea aceloraşi obiective. Definitor pentru progresul 

copiilor este modul în care aceştia conectează informaţiile şi procesele psihice specifice învăţării. 

Tratarea diferenţiată rămane o necesitate de necontestat susţinută de cauze cunoscute, 

generale si situaţionale, care în principiu, se leagă de particularităţile individuale ale copiilor, de 

care nu putem să nu ţinem seama, dar şi de mediul socio-familial din care provin aceştia. Fiecare 

copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă şi ar fi păcat ca prin acţiunea noastră să 

uniformizăm aceste individualităţi. Prin urmare, tratarea diferenţiată la nivelul învăţământului 

preşcolar trebuie să capete o accepţie mai generoasă, ea devenind o calitate a managementului 

educaţional situaţional, o abilitate a educatorului în dezvoltarea personalităţii fiecărui copil. 

Cadrul didactic este managerul clasei pe care o conduce. El  formează copiii în cadrul unui 

proces educaţional în care îşi are locul bine determinat, dar nu preponderent. El va trebui să-şi 

formeze, în timp competenţele manageriale şi să dezvolte la clasă anumite tipuri de relaţii, care să 

favorizeze cunoaşterea copiilor şi tratarea lor diferenţiată.  

Prezentarea separată a acestor relaţii (aşa cum o vom face în continuare) este didacticistă, în 

realitate ele acţionând sincronic şi integrat: 

1. Relaţii de comunicare cu preşcolarii, care presupun folosirea diferitelor canale şi limbaje 

ce conduc la cunoaşterea acestora. Aceste relaţii având la bază punerea copilului în situaţii de 

comunicare, antrenându-l într-o acţiune comunicativă, îşi vor dovedi eficienţa dacă vor depista 

cauzele pentu care copiii se manifestă diferit. Prin urmare, nu ne vom grăbi să taxăm copiii, până 

când, pe baza unor astfel de relaţii, care cer mult tact, nu-i vom determina să se dezvăluie pentru a-i 

cunoaşte şi a intreveni modelator; 

2. Relaţii de educaţie, prin care cadrul didactic solicită copilul în mod activ pentru propria 

dezvoltare, cultivându-i încrederea în sine, stimulându-i spontanietatea, iniţiativa, creativitatea, 

acţiunea sau înlăturându-i timiditatea şi temerile, dezvoltând o motivaţie convenabilă formării 

acestora; 

3. Relaţii  de responsabilitate, în contextul cărora educatorul răspunde pentru deciziile sale -

dacă permite copilului să treacă de la un centru la altul,  dacă îi atribuie sarcini cu un anumit grad de 

dificultate, dacă atrbuie echilibrat sarcini copiilor în funcţie de interese, dorinţe, abilităţi. 

4. Relaţii de putere, înţelegând prin aceasta puterea de a influenţa comportamentul unui grup 

(clasa), al unui individ (copil), pentru ca acesta să realizeze ceva. De câte ori nu simţim refuzul unor 

copii care se opun unor cerinţe, reguli, sarcini. Cadrul didactic are nevoie de mult tact pentru a 

influenţa, pentru a motiva copiii pentru activitate, dându-le satisfacţia că ei sunt solicitanţii unei 

acţiuni. 

Privind tratarea diferenţiată din acest unghi al managementului educaţional, interrelaţiile din 

grupul clasei vor favoriza evoluţia fiecărui copil după puterea lui. 

Dincolo de această concepţie, generatoare a unei atmosfere propice învăţării, tratarea 

diferenţiată presupune şi o proiectare atentă şi dinamică, pentru care nu se pot da reţete. 

Este normal să pornim întotdeauna de la punctele forte ale copiilor şi ale noastre, ca educatori, 

cum ar fi:ce ştie copilu, ce poate să facă el,  ce înclinaţii are, de ce abilităţi didactice dispune. 

Trebuie să avem în vedere vulnerabilităţile copiilor pe care vrem să le îndreptăm: ce nu ştiu, 

ce n-au înţeles, ce nu reuşesc să facă, ce prag nu pot să depăşescă, ce nu pot eu, cadrul didactic să 

fac. Este importantă necesitatea unei bune cunoaşteri a copiilor şi a autocunoaşterii. 

Un alt reper în proiectare îl reprezintă oportunităţile pe care ni le oferă mediul (sprijinul 

părinţilor, mijloacele de învăţământ, a partenerilor educaţionali, alte persoane resursă); de asemenea 

este important să ţinem seama de eventuale pericole şi ameninţări ce pot apărea.  
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Nu se poate vorbi de activizarea copiilor fără a se avea în vedere individualizarea procesului 

de predare-învăţare şi evaluare. De fapt, este vorba de o activizare diferenţiată pe fondul unei 

individualizări corect practicate.      

Individualizarea şi tratarea diferenţiată  a copiilor constituie două dintre strategiile principale 

de ameliorare a randamentului şcolar şi de înlăturare a insucceselor. 

Natura, structura şi scopul modurilor de organizare a activităţilor diferenţiate cunosc traiecte 

variate după realităţile educaţionale cărora le sunt destinate. Astfel putem identifica următoarele 

tipuri de acţiune: 

 Terapeutice –destinate copiilor aflaţi în limitele situaţiei normale, dar cu unele lacune în 

cunoaştere, datorate fie unor ritmuri mai lente, fie unor situaţii de adaptare mai greoaie la sarcinile 

didactice, precum şi datorită unor momente critice în  dezvoltarea psihofizică (tulburări 

psihoafective, instrumentale,etc.); 

 Recuperatorii-destinate copiilor aflaţi în situaţii de deficienţă uşoară (dizarmonii ale proceselor 

psihice-gândire, atenţie, memorie, limbaj sau noncognitive, cum ar fi cele de natură 

motivaţională,volitivă, relaţională); 

 De suplimentare a activităţilor de instruire destinate copiilor   care dispun de capacităţi şi 

abilităţi sau de structuri motivaţionale şi preferenţiale conturate şi orientate către un domeniu 

(activităţi opţionale, grupe cu program suplimentar); 

Strategia individualizării şi diferenţierii  conduce la o gamă foarte variată de forme de lucru şi 

modalităţi de organizare a activităţii de învăţare. Se impune ca educatorul să gândească asupra 

modalităţilor de îmbinare acelor trei forme de activitate-frontală, în grup şi individuală, iar în cadrul 

fiecăreia dintre acestea asupra unor sarcini unitare, gradate însă prin conţinut şi mod de realizare. În 

raport de capacităţile fiecărui copil, de cerinţele programei preşcolare se pot formula solicitări 

implicând niveluri de efort diferite: recunoaştere, reproducere, integrare, transfer, creativitate. 

Important este ca în toate formele de activitate pe care le desfăşoară copiii, cadrul didactic să 

urmărească aplicarea întregului sistem diferenţiat al variabilelor acestor activităţi: obiective, 

conţinuturi, moduri de realizare a sarcinilor, forme de evaluare etc. 

Sunt situaţii când se dau copiilor sarcini diferenţiate prin gradul de dificultate al conţinutului: 

unii copii pot avea sarcina de a identifica elemente corespunzătoare unui anumit anotimp, alţii pot 

să construiască o poveste având ca suport elemente aparţinând unui anotimp iar alţii să le plaseze 

într-o ordine logică, ţinând cont de principiul cauză-efect, imagini primite. 

Centrarea pe copil poate fi considerată o cale de abordare a procesului educaţional ce are ca 

finalitate valorificarea optimă a acestuia, ca subiect al învăţării. Acest lucru trebuie avut în vedere  

şi în situaţii în care conversaţia, ca metodă, are o pondere majoră. Gradul de dificultate, maniera de 

adresare a întrebărilor şi complexitatea răspunsului aşteptat sunt elemente, aspecte ce permit 

individualizarea în educaţie, astfel ca fiecare copil să se dezvolte, să înregistreze progres, să fie 

valorizat. 

Problema diferenţierii învăţământului creează un spaţiu întins pentru creativitatea  cadrului 

didactic, acesta având la îndemână o paletă largă de strategii corespunzătoare stilului de învăţare şi 

nevoilor fiecărui copil. Astel putem exemplifica unele dintre ele: 

a) cerinţe comune pentru toţi copiii; 

b) cerinţe diferenţiate; 

                     -sarcini identice, timp diferit; 

                     -sarcini diferite, dar în acelaşi timp; 

                     -sarcini diferite, timp diferit; 

                     -sarcini diferite după posibilitatea copilului; 

                     -fişe identice cu sarcini progresive; 

             c) activităţi individuale cu teme diferite. 

Argumentele utilizării acestor strategii sunt următoarele: 
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                     -impun utilizarea unui material didactic variat, copiii fiind familiarizaţi cu    

tehnici de muncă independentă; 

                     -stimulează originalitatea şi creativitatea preşcolarilor; 

                     -valorifică experienţa anterioară; 

                     -sunt adaptate la stilurile proprii de învăţare; 

                     -respectă ritmul individual al copilului; 

                     -stimulează spiritul de echipă; 

                     -asigură corelarea intereselor copiilor cu obiectivele curriculare; 

                     -fiecărui copil i se acordă încredere în forţele proprii; 

                     -cadrul didactic permite copiilor să participe la evaluarea propriei lor munci; 

                     -copilul este evaluat şi comparat cu el însuşi . 

Cunoaşterea psiho-pedagogică a  copilului este condiţia de bază în desfăşurarea unei 

activităţi diferenţiate şi individualizate. 

Coordonatele principale ce trebuie să asigure realizarea în cel mai înalt grad organizarea, 

desfăşurarea şi conţinutul activităţii diferenţiate cu preşcolarii sunt: 

 trebuie să asigure realizarea, în cel mai înalt grad , a sarcinilor învăţământului 

formativ; 

 să se desfăşoare în cadrul procesului instructiv-educativ, organizat, cu întregul 

colectiv al clasei; 

 obiectivele urmărite  trebuie realizate, în principal, în timpul activităţii; 

 să-i cuprindă pe toţi copiii clasei, atât pe cei care întâmpină dificultăţi, cât şi pe cei  

cu posibilităţi deosebite; 

 se va evita atât suprasolicitarea, cât şi subsolicitarea lor faţă de potenţialul psihic real 

de care dispun; 

 trebuie să ţină cont de raportul de dezvoltare-învăţare; 

 conţinutul învăţământului este comun şi obligatoriu pentru toţi copiii grupei; 

 se vor folosi în permanenţă metode şi procedee care antrenează în cel mai înalt grad 

capacităţile lor intelectuale, trezesc  şi menţin interesul pentru învăţătură, asigură o 

învăţare activă şi formativă; 

 presupune îmbinarea şi alternarea echilibrată a activităţii frontale cu activitatea 

individuală şi pe grupe de copii; 

 se realizează în toate momentele activităţii ,dar şi în activităţile extraşcolare 

organizate cu copiii. 

Abordând stilul învăţării individualizate, grupa devine un mediu dinamic şi mereu în 

schimbare, în care dascălii pot dovedi că apreciază pe fiecare dintre copii şi pe toţi copiii. 

Gândind fiecare activitate secvenţial şi global, dând fiecărui copil sarcini pe măsura 

posibilităţilor lui, dar şi sporite treptat, spre a-l determina la un efort sporit, vom reuşi să-i sprijinim 

pe toţi preşcolarii în procesele complexe de învăţare. 

Centrarea pe copil poate fi considerată o cale de abordare a procesului educaţional ce are ca 

finalitate valorificarea oiptimă a acestuia ca subiect al învăţării.  
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Parteneriatul  şcoală – familie - comunitate reprezintă o problemă actuală importantă, 

reliefată de diferite documente de politică educaţională la nivel naţional  şi internaţional  şi de 

cercetările în domeniul educaţiei.Şcoala a avut şi are un rol primordial în colaborarea cu părinţii în 

scopul asigurării unei educaţii parentale de calitate. 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul grădiniţa, şcoala, familia, întreaga societate, 

iar cooperarea acestor actori este  logică, stringentă. 

Activitatea de acasă este o continuare a activităţii pedagogice de la şcoală şi invers, 

activitatea de la şcoală este o continuare a activităţii de acasă. Acesta este motivul principal pentru 

care cei doi factori au datoria de a cunoaşte obligaţiile celuilalt, de a se sprijini reciproc.  

Întrebarea care trebuie să stea în atenţia tuturor este următoarea: Cum va trebui să educăm 

copilul de azi, tânărul/adultul de mâine, pentru a se încadra într-o societate în care numai 

responsabilitatea, voinţa, hotărârea, curajul şi dorinţa de a munci îi poate asigura o existenţă 

optimă? Răspunsul este deosebit de complex şi nu poate fi oferit de familie fără şcoală sau de 

şcoală fără familie. Bineînţeles, dintre cei doi factori, familia ca cel mai apropiat colaborator al 

şcolii, care o secondează sau ar trebui să o facă, aproape şi sincer, vine cu decizii esenţiale. 

Tot mai des, în cadrul colaborării şcolii cu familia accentul este pus pe un angajament 

mutual clar stabilit între părinţi si profesori, pe baza unui “Parteneriat şcoală -familie” acceptat 

,asumat, semnat şi respectat de ambele părţi. Acest tip de parteneriat se constituie ca un sistem de 

obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii şi implică colaborarea părinţilor în 

activitaţile şcolare, sub aspect educaţional-cultural. 

Din literatura de specialitate si din analiza rezultatelor unor studii de cercetare derulate în 

şcoli s-a constatat că în evoluţia relaţiei şcoală - familie există în principal trei etape: etapa şcolii 

autosuficiente; etapa de incertitudine profesională; etapa de dezvoltare a încrederii mutual 

profesori-părinţi. 

În prima etapă şcoala este considerată o institutie închisă, care nu influenţează mediul 

familial şi nu se lasă influenţată de el. În acest caz parteneriatele cu părinţii sunt rare, formale. 

Parinţii acceptă ideea că nu au nimic de făcut in legătură cu activitatea derulată în şcoală. Ei nu 

participă la consiliile de administraţie şcolară, formarea asociaţiilor de părinţi nu este încurajată, iar 

în cadrul formării viitorilor profesori subiectul parteneriatului şcoală-familie este neglijat sau chiar 

omis. Legea Educaţiei Naţionale dă dreptul părinţilor de a participa activ la conducerea unităţilor de 

învăţământ, prin prezenţa în consiliulde administraţie al şcolii  – a  doi  sau  trei reprezentanţi ai 

părinţilor, în funcţie de mărimea şcolii (Articolul 96). Părinţii sunt implicaţi în elaborarea ofertei 

educaţionale a unităţii deînvăţământ, prin  participarea  la  organizarea programelor Şcoală după 

şcoală şi în stabilirea curriculumului la decizia şcolii. 

Literatura de specialitate (spre exemplu, Epstein, 2009)relevă un rol semnificativ al 

implicării părinţilor în colaborarea cu  şcoala în ceea ce priveşte dezvoltarea  şi educaţia copiilor,dar 

şi avantaje pentru părinţi, profesori şi comunitate. Cu toate acestea, practica indică, în  şcolile de 

masă, dar mai ales în şcolile din medii dezavantajate existenţa unor bariere culturale,psihologice şi 
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sociale care blochează nu doar colaborarea dintre şcoală – familie - comunitate (SFC) în interesul 

copiilor, dar de multe ori  şi o comunicare minimală între aceşti actori. Un  rol cheie în procesul de 

coagulare a interacţiunilor SFC revineserviciilor de consiliere educaţională prin reţeaua de centre  şi 

cabinete de asistenţă psihopedagogică .În a doua etapă părinţii încep să recunoască influenţa 

factorilor familiali asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, dar continuă să creadă că şcoala este 

autosuficientă. Astfel se manifestă tendinta de acuze aduse de familie şcolii, pentru proastele 

rezultate şcolare ale elevilor, atunci când e cazul. Administraţia şcolară are tendinţa de a conserva 

atitudinea din etapa anterioară, contactele cu familiile elevilor fiind încă formale. De asemenea, pe 

parcursul formării viitoarelor cadre didactice există abordarea tematică a relaţiei şcoală-familie, dar 

ca o problemă de imporţantă secundară.În a treia etapă părinţii si profesorii descoperă împreună că 

neincrederea este puţin cate puţin înlocuită cu încrederea unora faţă de alţii. Relaţia cu familiile este 

din ce în ce mai încurajată de şcoală; consiliul şcolar include reprezentanţi ai (asociaţiilor) 

părinţilor, cu rol decizional în toate problemele educaţionale; organizaţiile de părinţi sunt acceptate 

si încurajate în activitatea şcolară; profesori specializaţi (consilieri) tratează problemele 

exceptionale ale colaborării cu familiile elevilor; organizatiile de profesori recunosc statutul si rolul 

asociaţiilor de părinţi; formarea profesorilor abordează problema relaţiei şcoală -familie ca fiind una 

din problemele importante; se organizează cursuri pentru profesori si părinţi. 

Făcând un studiu pe bază de chestionare la nivelul şcolii noastre ,am constatat că avem de-a 

face cu un paradox. Atunci când i-am întrebat pe părinţi: care este rolul şcolii în devenirea copiilor 

lor? - aceştia au răspuns invariabil: să îi înveţe cum să se descurce mai bine în viaţa – fie să înveţe o 

meserie, fie să ştie să comunice şi să facă faţă situaţiilor de viaţă cotidiană. Analizând însă 

răspunsurile elevilor referitor la ce îi interesează pe părinţi privind activitatea lor şcolară, am sesizat 

că părinţii îşi întreabă copiii în special de note şi îi presează: (citez din răspunsul unui elev) "să ia 

note bune". 

De asemeni, elevii sunt conştienţi de faptul că părinţii sunt foarte ocupaţi cu problemele lor 

cotidiene. Ei spun ca aceştia merg la şcoală doar la şedinţele cu părinţii şi sunt interesaţi doar de 

notele pe care le obţin, mai ales din perspectiva participării copiilor lor la o testare naţională. Şi mai 

gravă este problema copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Mulţi din cei în 

grija cărora sunt lăsaţi ori sunt dezinteresaţi, ori sunt prea în vârstă pentru a mai putea gestiona o 

atfel de situaţie. 

Comunicarea cu copiii, referitor la activitatea lor şcolară, comunicarea cu profesorii, 

referitor la abilităţile şi aptitudinile pe care le au copiii, la posibilitatea şi modalităţile de dezvoltare 

a acestora, şi implicarea în activităţile şcolii, sunt paşi de parcurs în relaţia şcoală -familie, pentru 

buna dezvoltare a personalităţii copiilor. 

Cum am putea dezvolta o colaborare reală între şcoală şi familie? Există mai multe 

căi.Relaţia familie - şcoală apare justificată în măsura în care se restabileşte încrederea colectivităţii 

de părinţi, a comunităţii, în instituţia şcolară. Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie şcoală 

şi participarea la gestiunea şcolii, cât şi pentru educaţia părinţilor îl are înfiinţarea asociaţiilor de 

părinţi la nivel de clasă şi la nivel de şcoală care să nu aibă un rol pur formal,scriptic. Acestea 

trebuie să devină reprezentanţi ai vocii reale a părinţilor privind rezolvarea diverselor situaţii 

apărute în şcoală. 

În acelaşi timp, şcoala vine cu activităţi de gen lectorate cu parintii sau activităţi commune 

profesor-elev-părinte, cu teme alese în colaborare şcoală-elevi-părinţi. Pentru un feedback pozitiv, 

este necesar ca aceste întâlniri să se bazeze pe sinceritate, respect reciproc şi o bună documentare. 

Parteneriatul şcoală – familie - comunitate este văzut ca un tip de „relaţie prin intermediul 

căreia  personalul şcolii realizează un parteneriat cu familia şi alţi membri ai comunităţii pentru a-i 

ajuta pe copii să aibă succes la  şcoală” În cei peste 23 de ani de experienţă ca învăţător, am 

observat că există un set comun majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind 

activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre ele: 



503 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

 să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 

 să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 

 să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

 să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 

 să întărească discipina copiilor; 

 să comunice des şi deschis cu părinţii; 

 să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe 

                                        De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea 

părinţilor: 

 să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică 

 şi psihică); 

 să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 

 să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 

 să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 

 să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 

 să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 

 să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri 

realiste; 

 să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica competenţa profesională 

a acestora). 

Rezultatele evaluării naţionale, la clasa mea, au întărit legătura familie-şcoală întrucât 

părinţii au fost mulţumiti de punctajul pe care l-au obţinut elevii. Au luat la cunoşţintă 

recomandările făcute de profesorul corector si au fost informaţi despre programul pe care l-am 

întocmit pentru reuperarea lacunelor înţelegând ce rol au si ei pentru realizarea acestui program, ca 

însuşirea citirii si scrierii reprezintă baza întregii activităţi şcolare si ca matematica le dezvoltă in 

primul rand gândirea care a stat întotdeauna la baza progresului .Am stabilit planuri individualizate 

de învăţare pe care le-am pus în aplicare. Am creat  portofoliul de educaţie al elevului şi s-a facut un 

raport detaliat de către parinţi.       Modalitătile de tratare diferenţiată a  elevilor au influenţat 

calificativele obţinute la testele de evaluare în sensul dorit.Părinţii au colaborat eficient cu şcoala, 

au urmarit progresele înregistrate evaluările periodice, modificarea strategiei.Am antrenat părinţii în 

activităţile clasei, au participat la momente deosebite: serbări, expoziţii, concursuri, excursii.Prin 

colaborarea cu şcoala părinţii au înţeles: ,,Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o   

făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu lumina proprie’’.                                                                                                

Plutarh 

De cele mai multe ori o piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă 

faptul că unele familii se simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar 

intimidate de cadrul didactic. Una din cauze este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor 

de alfabetizare. În această situaţie, cadrele didactice trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate 

existent pentru implicarea părinţilor în activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile pentru a 

contribui la realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 

succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în 

care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 

Bibliografie:  
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DEMERSURI DIDACTICE MODERNE Î N Î NVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Profesor Învăţământ Primar:Achiţei Nicoleta-Maricica,  

Şcoala Gimnazială  Rotunda, Judeţul Suceava  

 

Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem 

propune şi realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi. 

Trebuie, deci, să ne modificăm modul în care gândim prezentul şi viitorul educaţiei pe care 

îl dăm generaţiei următoare având în vedere aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o unitate 

şcolară “muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci avem nevoie de o şcoală 

ce-i pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de comunicare. 

 Planificarea demersului didactic,etapă cu etapă permite ţinerea la zi a bilanţului lecţiilor. 

Definirea acestei proiectări drept activitate de stabilire şi stăpânire a procesului de predare- 

învăţare, subliniază importanţa ei.Cel mai important aspect al instruirii active îl constituie faptul că 

elevii devin coparticipanţi la propria lor instruire şi educare. 

 Pentru atingerea finalităţilor educaţiei, contextualizarea metodelor didactice la specificul 

demersului educativ reprezintă o importantă sarcină a cadrului didactic. Este stimulată învăţarea şi 

dezvoltarea personală, favorizând schimbul de idei, de experienţe şi cunoştinţe, asigură o participare 

activă, promovează interacţiunea, conducând la o învăţare activă cu rezultate.Contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, are un caracter activ-participativ, o reală 

valoare activ-formativă asupra personalităţii elevilor. Pentru o utilizare eficientă a acestor metode, 

în practica didactică, este necesară cunoaşterea teoretică, o minimă experienţă în utilizarea acestor 

metode şi integrarea corespunzătoare în proiectul didactic, în interrelaţie cu metodele tradiţionale. 

Acest mod de predare transformă elevul într-un actor,participant activ în procesul învăţării, pregătit 

să-şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, o angajare optimă a gândirii, mobilizându-l în raport 

cu sarcinile de învăţare date.Demersurile didactice de acest tip conduc spre un progres cognitiv 

centrat pe descoperirea celuilalt, a unei participări active şi intercative, la reflecţie comună în cadrul 

comunităţii educaţionale din care face parte. Specific metodelor interactive este faptul că ele 

promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o 

învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.De aceea învăţătorul şi elevii sunt responsabili de 

rezultatele muncii în comun.Cele mai cunoscute şi folosite strategii didactice interactive utilizate la 

clasă în învăţământul primar sunt: 

 Braistorming-ul (asaltul de idei) – reprezintă formularea unui număr cât mai mare de idei 

oricât de fanteziste ar putea părea acestea ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea 

generează calitate. 

 Copacul ideilor – esteo metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un  

dreptunghi, la baza paginii, în partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică asemeni 

crengilor unui copac toate cunoştinţele evocate despre o anumită temă. Foaia pe care este desenat 

copacul trece de la un membru la altul al grupului şi fiecare elev are posibilitatea să citească ce au 

scris colegii săi. Această formă de activitate în grup este avantajoasă deoarece le propune elevilor o 

nouă formă de organizare şi sistematizare a cunoştinţelor; 

Diamantul – este o strategie modernă care are la bază împletirea activităţii individuale cu  

cea de cooperare în grup. Prin aplicarea acestei metode se urmăreşte antrenarea în activitate 

a fiecărui elev astfel încât să participe la soluţionarea sarcinilor de lucru date.  

Ciorchinele – se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor învăţate  

anterior, sau în etapa de evocare, elevii fiind puşi în situaţia de a stabilii conexiuni între  elementele 

studiate, de a se implica activ în procesul de gândire. În centru se notează conceptul  de referinţă, 

apoi se trasează sateliţii cu conceptele conexe şi de la fiecare ideile derivate.  
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Metoda cadranelor – este metoda prin care se rezumă sau se sintetizează conţinutul unei  

lecţii. Urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât mai adecvate a unui conţinut 

informaţional. Se împarte spaţiul de lucru în patru cadrane şi în fiecare se propune câte o sarcină de 

lucru; 

 Explozia stelară – metodă de dezvoltare a creativităţii, asemănătoare braistorming-ului.  

Scopul este de a obţine cât mai multe conexiuni între concepte. Se scrie problema a cărei 

soluţie  trebuie descoperită, apoi se formulează cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. 

Întrebările trebuie să înceapă cu “de ce?”, “cum?”, “când?”, “cine?”, “unde?”; 

Diagrama Venn-Euler – presupune compararea de către elevi a două elemente: idei 

concepte, evenimente, obiecte. Sunt evidenţiate atât elementele comune, cât şi cele care le  

diferenţiază. Se reprezintă sub formaa două cercuri care se intersectează. În primul cerc se notează 

elementele specifice primului obiect, în al doilea cerc cele ale celuilalt obiect, iar la  

intersecţia cercurilor, elementele comune.  

 Metoda celor şapte pălării gânditoare – Este o metodă-joc pentru stimularea creativităţii 

participanţilor şi se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt şase pălării 

gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru.  

Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta rolul precis, aşa cum consideră mai bine. 

Rolurile se pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe 

care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul, iar pentru succesul acestei metode este 

bine ca materialul didactic să fie variat şi bogat pentru a-i atrage pe elevi.  

 Cubul-metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt 

recomandate următoarele etape: 

- Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează,  

asociază, aplică, argumentează. 

- Anunţarea temei. 

- Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului. 

- Descrie: culorile, formele, mărimile etc. 

- Compară: ce este asemănător, ce este diferit. 

- Analizează: spune din ce este făcut. 

- Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 

- Aplică: la ce poate fi folosită? 

- Argumentează:pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în  

sprijinul afirmaţiei tale. 

 Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi  

exprime opiniile proprii. Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi  

susţinute de secretarul grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de 

grupul din care fac parte. Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a 

produselor realizate de grupuri de elevi. 

Este o îmbinare armonioasă între activitatea individuală şi cea a grupurilor de elevi. Are rol 

de a încorpora activitatea fiecărui elev într-un demers amplu menit să rezolve o problemă complexă.  

Această metodă presupune organizarea unei activităţi structurate în următoarele etape: 

- individuală – elevii primesc o temă pe care o rezolvă individual într-o perioadă scurtă de 

timp ( de obicei 5 minute). Se pot formula întrebări referitoare la subiectul tratat;  

- perechi – se formează grupe de doi elevi , care îşi verifică reciproc rezultatele şi încearcă 

să răspundă la întrebările care au fost formulate în interiorul grupului; 

- grupuri de patru elevi- formate prin unirea perechilor două câte două. Elevii îşi confruntă 

rezultatele , concep un nou răspuns, într-o formulare la care îţi aduc toţi contribuţia identificând 

concluziile cu caracter general în zonele de controverse rezultate în urma întrebărilor fiecăruia; 
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- întreaga clasă –un reprezentant al fiecărei grupe prezintă concluziile sale. Acestea pot fi 

notate pe tablă pentru a putea realiza comparaţia între răspunsurile grupurilor. Pe baza lor se concep 

concluziile finale 

 Metoda R. A. I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin 

întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele  cuvintelor 

Răspunde – Aruncă –Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a  unei secvenţe 

de lecţie, profesorul, împreună cu elevii săi, investighează rezultatele obţinute în  urma predării-

învăţării, printr-un joc de aruncare a unui obiect mic şi uşor (minge) de la un elev  la altul. Cel care 

aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde.  

Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând 

o  nouă întrebare.  

Aceste metode interactive le consider a fi cele mai indicate spre a fi folosite în activitatea  

didactică. Utilizarea acestor metode antrenează elevii într-o continuă participare şi colaborare, 

creşte motivarea intrisecă deoarece li se solicită să descopere fapte, să aducă argumente pro şi 

contra. Lucrul în echipă dezvoltă atitudinea de toleranţă faţă de ceilalţi şi sunt eliminate motivele de 

stres iar emoţiile se atenuează. 

 Deşi elevii sunt diferiţi, fiecare având un nivel diferit de dezvoltare intelectuală, aceştia pot 

fi implicaţi în procesul de instruire prin utilizarea metodelor active, deoarece solicită toţi elevii, îi 

implică în descoperirea de noi răspunsuri şi îi determină să comunice, exprimându-şi propriile 

păreri. Lucrul în echipă le permite să coopereze unii cu alţii, să se simtă încurajaţi şi să participe cu 

interes şi activ la activităţile curriculare şi extracurriculare. 
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TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR DE LA CICLUL PRIMAR ÎN 

VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚELOR 

 

profesor învățământul primar Veronica Bodnar,  

Școala Gimnazială Voitinel 

  

Fiecare copil care pășește pentru prima dată pragul școlii devine elev. Dar asta nu înseamnă 

că el își pierde proprietatea de a fi unic. E începutul unui drum lung, parcursul său școlar, a cărui 

primă etapă se desfășoară sub îndrumarea noastră, a învățătorilor. 

În activitatea noastră avem mereu de-a face cu alte și alte personalități în formare,  dar 

cunoștințele, priceperile, deprinderile, capacitățile pe care dorim să le formăm sunt aceleași pentru 

toți elevii. Nu e ușor. E chiar cumplit de greu pentru noi, cei răspunzători în cea mai mare parte 

pentru aceasta. Iată și tema referatului, prin care vă invit să dezbatem împreună modul în care ne 

proiectăm și cum putem realiza efectiv  tratarea diferențiată a elevilor noștri.  

Fiecare elev are individualitatea lui definită de o serie de aspecte dintre care menționăm: 

 Un anumit specific psihologic reprezentat de anumite particularități ale proceselor sale  

psihice; unele însușiri psihice (aptitudini, temperament,) și structuri afectiv-emoționale 

distincte (interese, aspirații, convingeri, trebuințe etc.)  

Un anumit nivel de dezvoltare intelectuală 

Un anumit volum de cunoștințe, priceperi și deprinderi; 

O anumită experiență de viață și un anumit stil de a învăța etc. 

A fi conştienţi de faptul că toţi elevii noştri sunt personalitaţi distincte, unice,   este esenţial. 

Interacţiunea  cadrului didactic cu o clasă de elevi înseamnă a intra în contact cu categorii foarte 

diverse de elevi în funcţie de sex, etnie, apartenenţă religioasă, temperament, abilitaţi, competenţe, 

motivaţie pentru învăţare, rezultate şcolare etc. Elevii trebuie să se bucure de atenţie, energia şi 

sprijinul cadrului didactic, de la cei cu performanţe slabe la cei cu performanţe ridicate, de la cei 

care au probleme de comportament la cei care sunt liniştiţi, de la cei care învaţă de plăcere la cei 

care au o motivaţie mai scăzută pentru învăţare. 

Ce înseamnă diferențiere în învățare?   
Prin diferențierea activității se înțelege cunoașterea și folosirea particularităților individuale 

cu scopul de a-l ajuta pe elev să se dezvolte la nivelul la care îi permit posibilitățile sale prin eforturi 

progresive. 

Ce diferenţiem? 

Există o mare diversitate de aspecte ce pot fi diferenţiate: conţinutul (curriculumul scris), 

modul efectiv în care predăm (curriculumul predat), strategiile didactice (şi, mai larg, intervenţiile 

specifice managementului clasei), activitaţile didactice, sarcinile de învăţare şi instrumentele de 

evaluare. 

În cărțile de specialitate există atât puncte de vedere optimiste, cât și puncte de vedere 

conservatoare referitoare la  subiectul tratării diferențiate.  

Ideea democratică și optimistă că fiecare ființă umană este destinată să ajungă un succes 

duce la acceptarea concepției că inegalitatea psiho-fizică nu duce în mod automat și fatal la 

inegalitatea de șanse în dezvoltare și că tratarea individuală și diferențiată corespunzătoare a ființei 

umane poate să aducă contribuții benefice la dezvoltarea personalității. Acest principiu ne 

atenționează asupra faptului că este bine să pornim de la datele persoanei de educat, de la natura sa 

interioară și să nu forțăm nepermis de mult peste limitele pe care le îngăduie vârsta și 

caracteristicile individuale. 

Se spune că nu există elevi buni și elevi răi, ci numai elevi care sunt buni la lucruri diferite. 

Sunt deci inteligențe diferite și autonome care conduc la modalități de cunoaștere , înțelegere, 



508 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

învățare. Procesul didactic se apropie de ideal atunci când fiecare dintre elevii noștri este confruntat 

tot mai des cu situații didactice cât mai productive pentru el. Se ajunge astfel până la 

individualizarea învățării. Individualizarea presupune personalizarea educației, adică: 

personalizarea obiectivelor, personalizarea activităților de învățare, adaptarea timpului de lucru, 

adaptarea materialelor de instruire ( fișe de ameliorare, fișe de dezvoltare, suporturi audio-video), 

învățarea asistată pe calculator, individualizarea temei pentru acasă.  

Un punct de vedere mai conservator este al lui Constantin Cucoș, care în articolul ,,Până 

unde poate merge diferențierea în învățare” arată că ,,pe scurt, aceasta ar presupune să dai 

educatului cam ce vrea el și să pui pe „umărul” lui atât cât poate duce. Iar asta trebuie făcut la o 

clasă, să zicem de treizeci de elevi (pot fi și mai mulți), în mod simultan, într-o unitate de timp 

determinată (ora școlară). Adică, profesorul ar trebui să vorbească pe treizeci de „voci”, adresându-

i-se fiecărui elev în parte pe „înțelesul” lui sau antrenându-l în activități specifice putinței sale de 

implicare sau rezolvare. Dumnezeu să fii și nu ai cum să faci așa ceva!”  

Aceasta presupune și o adaptare a școlii la cerințele speciale de învățare ale copiilor iar, prin 

extensie, adecvarea școlii la diversitatea profilurilor psiho-motrice sau intelectuale ale copiilor 

dintr-o comunitate – ceea ce presupune regândirea statutului și a rolului școlii. Mai este de lucrat în 

ce privește formarea atitudinilor unor actori (părinți, copii, profesori), pregătirea cadrelor didactice 

– indiferent de ce discipline predau – în perspectiva incluziunii, configurarea unor formule de 

evaluare diferențiate în școală, dar și la la nivel național, alocarea de resurse financiare suficiente 

(pentru asistență și intervenție suplimentară prin profesori de sprijin, consilieri psihopedagogi, 

medici etc.). Integrarea își are limitele ei ținând atât de profilul sau nivelul afecțiunii psiho-motrice 

a copilului cât și de prezervarea dreptului celorlalți la o educație pe măsura cerințelor și 

posibilităților lor. Viziunea integraționistă trebuie să fie atentă la obiectivele și căile integrării, la 

cine urmează să fie integrat, la ce se poate integra și cu ce preț. 

Așadar, care ar fi principiul diriguitor pentru adoptarea și punerea în act a unor 

opțiuni atunci când vine vorba de asigurarea diferențierii în predare-învățare? Credem că ar 

trebui să fim ghidați de următorul țel: toți copiii să aibă de câștigat ceva, iar nimeni să nu fie 

prejudiciat – fie că e vorba de o singură persoană sau de o comunitate școlară mai largă.  

Și ce e de făcut într-o atare situație? Constantin Cucoș arată că ar trebui ,,să îți calibrezi 

discursul didactic pe mai puține „voci” (să zicem, trei: una pentru elevii slabi, una pentru cei mediu 

dezvoltați și alta pentru cei cu posibilități deosebite). Să împarți clasa pe grupe de elevi cam de 

același nivel fiecare și să te adresezi fiecăreia, mai ales prin asumarea unor sarcini cu grade diferite 

de dificultate explicativă sau exigență evaluativă. Sau, pe fondul unei activități frontale, cu întreaga 

clasă, să vizezi din când în când, prin distribuirea unor sarcini diferențiate, explicații suplimentare 

etc. pentru elevii foarte buni sau pentru cei mai slab pregătiți.” 

De aici, noi, practicienii ne punem câteva întrebări la care tot noi vom încerca să răspundem 

prin prisma experienței de care dispunem: 

Cum realizăm efectiv tratarea diferențiată la nivelul lecțiilor evitând etichetarea 

elevilor prin organizarea grupelor de nivel? 

Solicitările intelectuale, de diferite nivele (reproducere, recunoaștere, interpretare, transfer, 

evaluare, creație) se concretizează în sarcinile pe care învățătorul le atribuie elevilor pe parcursul 

lecției și în afara ei și care se gradează în raport cu capacitățile fiecăruia, realizând cu toții sarcinile 

unice prevazute de programă. 

Acest lucru se poate realiza prin nuanțarea modalităților de lucru în cadrul unui învățăamânt 

preponderent colectiv, mai ales prin îmbinarea rațională, echilibrată a activității frontale cu întreaga 

clasă, cu activitățile pe grupe sau individuale. Se evită separarea cu caracter permanent a elevilor 

capabili de un randament ridicat de elevii lenți. 

În timpul lecției trebuie să se intensifice munca cu elevii care preîntâmpină greutăți la 

învățătură. Acești elevi vor fi solicitați mai frecvent fără a depăși posibilitățile de care dispun. În 



509 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

momentele când clasa efectuează exerciții de muncă independentă se va lucra individual cu elevii 

care manifestă rămâneri în urmă la învățătură pentru a le da explicații suplimentare și  a-i ajuta să 

înțeleagă mai bine conținutul materiei predate cu întreaga clasă.  

Pentru elevii capabili de performanță trebuie să avem pregătite fișe de dezvoltare pe care să 

le punem la dispoziție în momentul în care finalizează o sarcină de nivel mediu. Vor lucra 

independent pe fișa respectivă, însă dat fiind faptul că învățătorul lucrează în acest timp cu ceilalți 

elevi, nu va putea să ofere explicațiile necesare rezolvării unor sarcini mai dificile. Or, dacă elevul 

nu are de pus întrebări, înseamnă că sarcina respectivă nu l-a stimulat să progreseze, deci a fost sub 

nivelul lui. Acești elevi trebuie obișnuiți eventual cu tehnica eseului de 5 minute adaptată oarecum, 

în sensul că, în momentul în care nu mai poate continua rezolvarea, să scrie ce nu a înțeles, să pună 

o întrebare, urmând ca după ore învățătorul să verifice, să-i dea răspunsul în scris, să ofere eventual 

un exemplu, urmând ca elevul să reia sarcină respectivă a doua zi. Acest mod de lucru permite 

dascălului să se ocupe în oră de elevii mai slabi, care au nevoie de sprijin și feed-back imediat mai 

mult decât cei capabili de performanță. 

Cum recurgem la tratarea diferențiată ținând cont de particularitățile psihice ale 

copiilor? 

 Cunoscând temperamentele copiilor, putem formula sarcinile de lucru în mod diferențiat 

pentru a fi siguri că acestea vor fi duse la îndeplinire. De exemplu, dacă dorim ca elevii noștri să 

lucreze suplimentar în vederea pregătirii pentru un concurs și vom exprima acest lucru spunând ,,Vă 

recomand să lucrați în plus din culegerea x”, reacțiile lor vor fi diferite în funcție de temperament. 

Colericii vor spune ,,Da, voi lucra din culegere, dar pentru ce?”, iar dacă nu vor primi o motivație 

corespunzătoare intereselor lor, vor renunța . Sangvinicii vor spune: ,,Sigur că voi lucra! Dacă așa 

spuneți dumneavoastră...” Ei sunt cei care vor începe cu zel primele pagini, iar când vor da de greu, 

se vor da bătuți. Ei trebuie să ajutați să lucreze mai profund, trebuie urmăriți îndeaproape ca să nu 

trateze cu superficialitate sarcina respectivă. Flegmaticii vor spune ,,Da, pot să lucrez...”, dar dacă 

nu vor primi instrucțiuni clare, de genul, ,,Până mâine ai de făcut de la pagina x până la pagina y” 

nu se vor apuca de lucru. Melancolicii vor spune  politicos ,,Da, doamna învățătoare. O să lucrez.” 

și chiar vor face acest lucru dacă noi, dascălii, vom ști să-i apreciem pentru efortul depus și îi vom 

orienta astfel încât să nu se piardă în detalii. 

Stilul de lucru al profesorului faţă de diferenţele tipologice şi de temperament trebuie să fie 

plin de tact pedagogic, maleabil şi individualizat. Pe cei extrovertiţi îi va tempera, îi va potoli şi îi 

va orienta; pe cei introvertiţi îi va încuraja, stimula, îi va ajuta să-şi manifeste aptitudinile. Pe elevii 

vioi, expansivi, sangvinici, profesorul îi orientează spre a fi temeinici, pentru a-şi concentra energia 

asupra îndeplinirii obiectivelor educaţionale. Pe elevii flegmatici îi va stimula să lucreze şi să ţină 

ritmul cu ceilalţi, îi va încuraja când obţin succese.Elevii colerici trebuie disciplinaţi, li se solicită 

autocontrolul pentru a se înfrâna, vor fi determinaţi să  înţeleagă necesitatea păstrării ordinii în 

instituţia de învăţământ, a programării activităţii care trebuie să fie eficientă. Elevii cu trăsături 

melancolice trebuie să fie înconjuraţi cu căldură, să li se stimuleze motivaţia pozitivă, să fie 

încurajaţi să li se dezvolte , încrederea în propriile forţe, vor fi ajutaţi să-şi valorifice potenţialul 

intelectual, aptitudinile şi înclinaţiile. 

Așadar, acţiunile educative pot produce compensaţii temperamentale. Astfel, copiii colerici 

(agitaţi, impulsivi şi nestăpâniţi), datorită exerciţiilor sociale, presiunii opiniei colegilor, a 

aprecierilor de grup şi a atitudinii profesorilor, vor face eforturi pentru a se autocontrola şi vor 

deveni treptat mai stăpâni pe conduita lor. Cei care au un temperament flegmatic (inerţi, lenţi şi 

meticuloşi) vor depune eforturi pentru a-şi mări ritmul activităţilor, a-şi spori flexibilitatea gândirii, 

mobilitatea acţiunii şi atenţiei. Copiii melancolici (interiorizaţi, sensibili, timizi şi visători), în 

procesele de adaptare şi integrare în sociogrup, vor dobândi încredere în propriile capacităţi, vor fi 

activaţi şi solicitaţi în comunicarea educaţională şi vor fi încurajaţi mai ales de propriile lor succese. 

Sangvinicii, treptat, se vor alinia şi ei la criteriile şi aprecierile dominante ale mentalităţii 
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sociogrupului de elevi, vor începe să reflecteze şi să delibereze mai mult şi mai bine înainte de 

acţiune şi vor ceda loc şi altor elevi să discute şi să iniţieze acţiuni. 

 

Concluzii 
 

Tratarea diferențiată nu se face pentru a reduce exigența față de elevi, ci pentru a obține 

maximum de randament din partea fiecăruia, pentru a-i învăța pe copii cum să învețe, cum să se 

autoinstruiască. 

Nu în ultimul rând, tratarea diferențiată presupune și realizarea unei relații pedagogice 

optime institutor/elev, ce se caracterizează printr-o atitudine din partea institutorului generatoare a 

unui climat de încredere în posibilitățile elevului, de bunăvoință și sprijinire, de perseverență și 

răbdare. 

În educaţie se urmăreşte formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi caracterului, utilizându-se şi 

dirijându-se, într-un anumit fel, trăsăturile temperamentale. De aceea,  se lucrează diferenţiat cu 

fiecare elev şi se ţine cont de temperamentul lui. Prin educaţie şi autoeducaţie se acţionează în 

direcţia mascării şi compensării unor trăsături temperamentale, în direcţia luării în stăpânire a 

propriului temperament prin autocontrol conştient. 

Dat fiind faptul că tratarea diferențiată se referă și la formarea unor atitudini 

comportamentale corespunzătoare, uneori e absolut necesară intervenția psihologului, iar disciplina 

pozitivă trebuie coroborată cu orele de consiliere făcute după orele de școală. E nevoie de o 

educație a părinților în acest sens, de spații școlare adecvate și cu siguranță de cel puțin un psiholog 

la fiecare nivel de învățământ dintr-o școală 

Pentru a răspunde unor nevoi atât de diferite nu putem face apel la rețete, ci numai la o serie 

de orientări generale. Va depinde de fiecare situație de învățare în parte și de fiecare cadru didactic 

ca aceste sugestii să fie în mod creativ incluse in activitatea didactică. Este o provocare , o 

responsabilitate, dar și o adevărată misiune didactică. 
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR EDUCAȚIONALE MODERNE – 

APLICAȚII 

 

profesor învățământ primar Măriuța Bodnariu 

Școala Gimnazială ,,SamsonBodnărescu,,- Gălănești 

 

În noile orientări ale învăţământului problema interacţiunii pedagogului cu elevul este una 

fundamentală. În acest context apare evidentă necesitatea unui sistem educaţional centrat pe elev, 

axându-se pe nivelul de dezvoltare a potenţialului acestuia, aplicând tehnologii adecvate. 

Tehnologiile educaţionale presupun mijloace şi metode, structuri şi forme diferite care 

corelează diferite concepte operaţionale: proiectul pedagogic, mesajele educaţionale, conexiunea 

inversă etc. Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul învăţământului formativ presupune ca 

şcoala să se centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta conţinutul, metodele, formele şi 

criteriile de formare şi evaluare, adică să elaboreze acea tehnologie educaţională care dezvoltă un 

anumit stil de învăţare cu efect durabil. 

În noile orientări ale învăţământului problema interacţiunii pedagogului cu elevul este una 

fundamentală. În acest context apare evidentă necesitatea unui sistem educaţional centrat pe elev, 

axându-se pe nivelul de dezvoltare a potenţialului acestuia, aplicând tehnologii adecvate. 

Elaborarea unor tehnologii educaţionale moderne permite nu numai îmbunătăţirea calităţii 

procesului educaţional, ci şi rezolvarea problemei însuşirii unui volum imens de informaţii într-un 

timp relativ scurt fără a afecta starea psihică a instruiţilor. Resursele informaţionale au devenit la fel 

de importante ca resursele materiale şi cele energetice. În condiţiile societăţii informaţionale bazate 

pe utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (T.I.C.), în sistemul de învăţământ 

devine un imperativ necesitatea centrării procesului de învăţământ pe elev, el devenind subiectul 

procesului de învăţământ şi care presupune individualizarea (cel puţin relativă) a acestui proces. 

Folosirea tehnologiei informaţionale reprezintă o posibilitate reală de individualizare a procesului 

de învăţământ bazat pe clase şi lecţii. În contextul noilor tehnologii informaţionale se creează noi 

posibilităţi în instruirea elevilor. În baza tehnologiilor multimedia apare posibilitatea realizării 

materialelor didactice computerizate, care pot fi grupate, în funcţie de tipurile tehnologiilor utilizate 

şi de scopurile pe care le realizează, astfel: manuale electronice, care reprezintă o expunere textuală 

a materiei cu un număr mare de ilustraţii, care pot fi instalate pe server şi transmise prin reţea,  

manuale electronice cu o dinamică înaltă a materialului ilustrativ, executate pe CD-uri, sisteme 

moderne pentru efectuarea lucrului de cercetare ştiinţifică,  sisteme virtuale, în care elevul devine 

element al modelului computaţional, care reflectă lumea reală şi  sisteme de instruire la distanţă. 

Tehnologiile educaţionale moderne sunt eficiente în activitatea didactică în etapele 

proiectării, implementării şi evaluării, una dintre condiţiile esenţiale în reuşita acestora fiind 

cunoaşterea şi dorinţa de utilizare a celor mai potrivite mijloace, chiar dacă aceasta presupune 

renunţarea la anumite obiceiuri care se dovedesc, uneori, mai costisitoare la capitolul resurse (timp, 

energie, financiar). 

În ceea ce priveşte implementarea activităţii proiectate, utilizarea tehnologiilor educaţionale 

moderne reprezintă un mijloc de facilitare a lecţiei prin creşterea atractivităţii şi prin realizarea unei 

comunicări mai fidele între cadrul didactic şi elev (elevii pot recepta mai clar ceea ce li se transmite, 

avându-se în vedere receptarea pe mai multe canale ale cunoaşterii). 

Pot fi utilizate, în acest sens materiale PPT, care, pe lângă designul atractiv, facilitează o mai 

bună coerenţă în prezentare, precum şi contactul permanent a elevului cu varianta vizual-auditivă a 

învăţării.  În spaţiul lecţiei pot fi inserate materiale create anterior sau pot fi create astfel de 

materiale împreună cu elevii, în cazul în care există conexiune la Internet în sala de clasă. Aceste 

materiale dezvoltă creativitatea elevilor şi asigură o învăţare de plăcere. 
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Tehnologiile moderne sunt eficiente nu numai în transmiterea noilor cunoştinţe, ci şi în 

consolidare deprinderilor formate şi în realizare transferului de informaţii între diferitele domenii 

ale cunoaşterii. Astfel, se pot realiza lecţii recapitulative cu ajutorul materialelor PPT, exerciţiile 

propuse având la dispoziţie posibilitatea autocorectării răspunsului eronat, solicitării sprijinului în 

identificare răspunsului corect, aprecierii în situaţia unui răspuns just, identificării unor informaţii 

conexe. La final de lecţie se poate realiza o sinteză sub forma unui flyer realizat de elevi, aceasta 

prezentând atractivitate şi utilitate prin consolidarea capacităţii de sinteză, dar şi prin dezvoltarea 

abilităţilor de utilizare a mijloacelor TIC. Tehnologiile educaţionale moderne favorizează într-un 

mod cu totul deosebit învăţarea prin descoperire atât la capitolul informaţii, cât şi în ceea ce priveşte 

varietatea modalităţilor de utilizare a computerului în sine cu economie de efort  şi timp. 

Evaluarea reprezintă unul dintre aspectele în cadrul cărora tehnologiile educaţionale 

moderne sunt cel mai eficient inserate. Astfel, se pot folosi teste on-line, în format PPT, formulare 

realizate cu ajutorul Google docs etc., în cadrul cărora răspunsul este primit foarte rapid, 

obiectivitatea fiind ridicată, monotonia este alungată, se creează o mai bună dispoziţie a 

participanţilor, prin înlăturarea contactului direct cu evaluatorul, se stimulează abilitatea de 

autoevaluare, spiritul competiţional cu sine însuşi. 

 Tehnologiile educaţionale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând 

cadrele didactice să creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui 

complex de atitudini care să stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul 

competiţional cu sine, plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta posibilităţi de autoinstruire, dar şi o 

raportare corectă la evaluare, aspect absolut necesar în poziţionarea noastră, a fiecăruia, în spaţiul 

cunoaşterii.  Învăţământul are nevoie de tehnologii educaţionale moderne însuşite de cadrele 

didactice şi aplicate inteligent şi constructiv în derularea procesului instructiv-educativ. 
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Școala Gimnazială “Teodor Balan” Gura Humorului 

 

Autocunoaşterea 

  „Cunoaşte-te pe tine însuţi” (Thales) – ne îndeamnă la introspecţie. Ne putem 

conduce bine viaţa dacă ne cunoaştem felul, puterile şi limitele gândirii proprii şi ale 

comportamentului nostru. Încă din primii ani de şcoală copilul trebuie ajutat să se privească în 

oglindă, să se măsoare, să se analizeze, să înveţe apoi cum să contribuie la propria formare astfel 

reuşind cu succes să-şi prezinte produsele muncii, să-şi corijeze unele defecte. Nu se poate integra 

în colectiv fără autocunoaştere şi intercunoaştere. 

 De ce autocunoaştere şi intercunoaştere…..? 

  Autocunoaşterea constă într-un proces de explorare şi organizare a propriilor 

caracteristici (abilităţi, emoţii, motivaţii, atitudini, credinţe, mecanisme de apărare şi adaptare etc.) 

din care rezultă imaginea de sine a copilului; 

  Cunoaşterea şi acceptarea de sine se constituie în variabilele fundamentale în 

funcţionarea şi adaptarea optimă şi continuă la mediul social, în menţinerea sănătăţii mentale şi 

emoţionale; 

  Acceptarea necondiţionată (indiferent de performanţe) şi gândirea pozitivă (convingerea 

că fiecare avem ceva bun) sunt atitudini care facilitează dezvoltarea personală; 

  Fiecare persoană are valoarea sa unică, are potenţial de dezvoltare şi dreptul de a-şi alege 

propriul destin, de a-şi confirma trăsăturile pozitive şi calităţile în măsura în care mediul îi crează 

condiţii pentru actualizarea sinelui. 

Aspecte relevante ale autocunoaşterii 
141

 

1.  Imaginea de sine 

2.  Stima de sine 

3.  Aptitudinile şi abilităţile personale 

4.  Motivaţia 

5.  Emoţiile şi mecanismele de apărare şi adaptare 

6.  Autoeficacitatea percepută 

 1. Imaginea  de  sine este felul în care elevul îşi percepe propriile caracteristici 

fizice, cognitive, emoţionale, sociale şi spirituale şi este o reprezentare mentală a propriei persoane, 

”un tablou” care include cunoştinţe despre sine (abilităţi, comportamente, emoţii, cunoştinţe, valori) 

şi care îl ajută să-şi regleze comportamentul în societate. 

 Consecinţe ale imagini de sine negative / pozitive 

 Imaginea de sine negativă: 

•  Duce la scăderea performanţelor din cauza subestimării posibilităţilor, neasumării 

responsabilităţilor, submotivării; 

•  Creează relaţii nearmonioase în cadrul familiei (lipsa respectului faţă de sine favorizează 

lipsa de respect manifestat faţă de ceilalţi membri din familie); 

•  Duce la relaţii deficitare cu covârstnicii (copiii vor să îşi menţină stima de sine crescută 

impunându-se, însă fac acest lucru nerespectând drepturile celorlalţi şi valoarea lor, ceea ce 

afectează relaţiile cu aceştia; 

 Imagine de sine pozitivă: 

                                                           

141
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•  Duce la creşterea performanţelor (copilul îşi evaluează corect potenţialul, îşi asumă 

responsabilităţi conform cu cerinţele şi resursele lui) 

•  Creează relaţii armonioase în cadrul familiei (respectul de sine dat imaginea de sine 

pozitivă facilitează manifestarea respectului altora; rezolvarea conflictelor se realizează mai simplu 

pentru că  cei implicaţi nu se autoînvinovăţesc şi nu dau vina pe ceilalţi); 

•  Facilitează relaţionarea pozitivă cu colegii şi prietenii de aceeaşi vârstă (copiii îşi pot 

evidenţia  calităţile fără a le devaloriza pe ale celorlalţi); 

Cum se manifestă copii cu o imagine de sine negativă 

•  evitare – au o atitudine de genul “dacă nu încerci nu greşeşti”. Se manifestă prin retragere 

şi comportamente timide, evitarea confruntării cu situaţii limită constituie indici ai imaginii de sine 

negative; 

•  agresivitate defensivă – elevul cu o imagine de sine negativă compensează atacând ceea ce 

a generat frustrarea (îl ironizează pe un coleg care este mai gras, poartă ochelari); 

•  compensare – elevul succes în rezolvarea unor sarcini, le micşorează importanţa şi se 

străduieşte să obţină succes la altele pe care le consideră mai importante; 

•  motivaţie scăzută – elevul cu o imagine de sine negativă manifestă lipsa de încrederii în 

forţele proprii, el este slab  motivat să iniţieze sau să se implice în rezolvarea sarcinilor, pentru că se 

considră neputincios să le finalizeze cu succes; 

•  rezistenţa – elevii îşi păstrează imaginea de sine şi opune rezistenţă la schimbare, chiar 

dacă schimbarea poatet fi în beneficiul lor.  

Stima  de  sine reprezintă  dimensiunea de evaluare a imaginii de sine şi se referă la felul în 

care ne considerăm ca persoane în raport cu propriile expectanţe şi cu alţii, şi evaluarea imaginii de 

sine diferind substanţial de evaluarea comportamentelor. Eşecul adulţului în a face diferenţa între 

comportament şi persoană are drept consecinţă etichetarea şi formarea unei stime de sine scăzute. 

Un  eşec perceput ca simptom al lipsei de valoare nu este justă, ci şi dăunătoare persoanei. 

Valoarea unei persoane nu derivă din succesele obţinute de aceasta într-un anumit domeniu, ci din 

suma comportamentelor, acţiunilor şi potenţialităţilor sale din trecut, prezent şi viitor pe toate 

planurile vieţii. Un copil poate întâmpina dificultăţi la unele activităţi, însă poate să fie altruist, 

respectuos şi săritor, calităţi care merită respectat. Copiii  îşi apreciază imaginea de sine plecând de 

la opiniile şi reacţiile adulţilor. Aprecierile sau criticile lor sunt însuşite şi interiorizate de către 

copil, conducând la formarea unei stime de sine scăzute sau ridicate;        

Persoanele cu stimă de sine ridicată: 

•    interpretează contextele noi ca fiind incitante, nu ameninţătoare; 

•    preferă să fie independente;  

•    îşi iau responsabilităţi; 

•    se implică în îndeplinirea  unor sarcini noi; 

•    îşi exprimă corect emoţiile pozitive şi pe cele negative; 

•    îşi asumă responsabilitatea pentru acţiunile lor; 

•    Se mândresc cu realizările lor; 

 Persoanele cu stimă de sine scăzută 

• Manifestă nemulţumire faţă de   persoana lor; 

• evită asumarea răspundrii sau implicarea în sarcinile noi; 

• se consideră lipsite de valoare; 

• nu-şi  asumă consecinţele faptelor; 

• manifestă toleranţa scăzută la frustrare; 

• nu sunt  rezistente la presiunile negative ale mediului; 

• îşi exprimă într-un mod  neadecvat emoţiile sau le neagă; 

• consideră că manifestarea emoţiilor este o dovadă de slăbiciune; 

 Creşterea stimei de sine este favorizată de: 
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  crearea în familie şi la şcoală a unor oportunităţi prin care copilul să obţină succes,  

identificarea ariilor în care este competent şi prin care îşi poate exprima calităţile în faţa 

grupului de colegi şi prieteni; 

  crearea unor situaţii de voluntariat pentru a oferi ajutor altor persoane (activităţi de 

voluntariat) 

  identificarea grupurilor de suport social 

  dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, rezolvarea situaţiilor limită şi a 

situaţiilor de criză; 

  dezvoltarea sentimentului de autoeficacitate (“Şi eu sunt bun la ceva”); 

  stabilirea aşteptărilor realiste, raportat la vârstă şi abilităţi; 

 descoperirea unor moduri adecvate de exprimare a emoţiilor negative; 

  acceptarea necondiţionată a propriei persoane şi a celorlalţi; 

 Relaţia motivaţie - performanţă  

 Emoţiile reprezintă elemente motivaţionale cu rol de mediator între intenţia de 

acţiune şi implicarea în acţiune, respectiv nivelul de performanţă propus. Ele pot mări, micşora sau 

chiar bloca accesul la resursele cognitive şi energetice: 

 emoţiile pozitive – facilitează concentrarea, creativitatea, capacitatea de memorare şi de calcul, 

rezistenţa la frustrare, efortul îndelungat ducând la implicarea activă în activitate şi obţinerea unor 

reuşite notabile; 

 emoţiile negative – blochează capacitatea de concentrare, de memorare şi de rezolvare a 

problemelor conducând la comportamente evitative, neimplicare în activităţi, lipsa performanţei; 

  Intensitatea emoţiilor: 

 intensitatea scăzută duce la o stare de relaxare, nefavorabilă implicării şi susţinerii energetice a 

activităţilor, performanţe scăzute; 

 intensitatea ridicată favorizează o mobilizare energetică excesivă cu efect de dezorganizare a 

comportamentului şi a capacităţii de concentrare, care poate determina obţinerea unor performanţe 

scăzute; 

 intensitatea moderată reprezintă puntea de legătură  necesară în mobilizarea energetică şi 

aplicarea eficientă a cunoştinţelor şi abilităţilor;  

 Strategii de optimizare  a  motivaţiei : 

- conştientizarea efectelor neimplicării în activitate (acţiunea de învăţare şi dezamăgirea 

celor dragi) 

- manipularea efectelor – oferirea de compensaţii pentru implicarea în activitate, respectiv 

de restricţii pentru evitarea lor (recompensa se oferă imediat după manifestarea comportamentului 

aşteptat); 

- activarea sau crearea unor situaţii favorabile specifice reacţiei aşteptate; 

- modelarea – motivaţia pozitivă pentru anumite comportamente se porneşte prin motivarea 

comportamentală (dacă membrii de top ai grupului se implică într-o activitate, şansele ca să se 

implice în acea activitate toţi membrii grupului sunt mai mari); 

- cercetarea afinităţilor şi intereselor copiilor;   

 Tehnici utile în optimizarea motivaţiei pentru facilitarea implicării în sarcină: 

 imageria dirijată – vizualizarea viitorului şi de ce ar fi nevoie pentru a parcurge traseul 

profesional ales, formarea capacităţii  de focalizare pe propriile dorinţe/aspiraţii şi concentrarea pe 

scop; 

 alegerea unui obiect – simbolul aspiraţiilor (ex. Un medalion cu simbolul păcii, un con de brad, 

un “talisman”); 

 aplicarea teoriei în realitate – identificarea aspectelor practice predate în situaţii curente sau de 

interes în scopul creşterii atractivităţii informaţiei; 
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 crearea unei imagini mentale motivaţionale (ex. “mă văd în costum, predând studenţilor”, “mă 

văd în faţa computerului”); 

  Strategii de susţinere motivaţională: 

   asigurarea necesităţilor fizice şi psihice de bază; 

   creşterea sentimentului de eficacitate personală şi a stimei de sine – rememorarea repetată a 

situaţiilor în care elevul a experimentat emoţii de eficacitate; 

   formarea unor atribuiri realiste ale reuşitei şi eşecului – elevul face greşeli de atribiure: 

profesorul i-a pu o notă mică, iar el a luat o notă mare  

  Tehnici  care pot fi folosite în optimizarea motivaţiei pentru îndeplinirea sarcinilor pe 

termen lung: 

 formarea unor convingeri adaptative prin monolog intern de factură pozitivă (“Ştiu că pot lua 

note mai mari dacă învăţ  mai mult”); 

 formularea obiectivelor specifice – fixarea unui scop realist raportat la sarcina propusă; 

 crearea unei reţele suportive pentru sprijinirea realizării scopurilor; 

 evitarea suprasolicitării organizarea  eficientă al timpului; 

 

Autoeficacitatea  percepută constă în totaliatatea convingerilor oamenilor despre propriile 

abilităţi necesare pentru atingerii scopurilor şi rezolvarea sarcinilor propuse. 

 Autoeficacitatea influenţează: 

  - capacitatea elevului de a-şi stabili obiective ca şi autoevaluarea capacităţilor 

     proprii.  

 - credinţele pe care elevii le posedă despre eficacitatea lor determină tipul scenariilor despre 

derularea activităţilor (elevii cu un nivel ridicat de autoeficacitate fac scenarii cu rezultate pozitive, 

iar cei fără încredere în eficacitatea lor crează scenarii cu eşecuri). 

 - atribuiri cauzale – copiii cu un nivel ridicat al autoeficacităţii atribuie eşecurile unor 

eforturi reduse, pe când copiii cu autoeficacitate redusă consideră că nereuşitele lor sunt cauzate de  

lipsa unor abilităţi. 

Elevii care sunt convinşi că au controlul situaţiilor ameninţătoare, sunt departe de gândurile 

care le-ar putea afecta prea mult activităţile; elevii care nu cred că sunt în stare să controleze 

situaţiile limită, se caracterizează printr-un nivel crescut de teamă, percepând multe aspecte ale 

mediului ca fiind ameninţătoare şi periculoase. 

  Metode specifice pentru facilitarea autocunoaşterii în învăţământul primar 

Urmărind  facilitarea autocunoaşterii, obiectivul major este dezvoltarea unei atitudini 

pozitive faţă de sine, pentru valori şi atitudini, respect şi încredere în sine şi în ceilalţi, aprecierea 

unicităţii fiecăruia. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN REZOLVAREA 

PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ 

 

prof.înv.primar Ioana-Maria Cozma, 

Școala Gimnazială Horodniceni 

 

Rezolvarea problemelor constituie cel mai nimerit mijloc pentru realizarea scopurilor pe 

care le urmăreşte matematica. De asemenea, rezolvarea problemelor stimulează iniţiativa şi 

contribuie la formarea unei atitudini conştiente şi corecte faţă de muncă, la dezvoltarea voinţei, a 

perseverenţei, a spiritului de răspundere faţă de îndeplinirea sarcinilor, la dezvoltarea încrederii în 

forţele proprii. În general munca de rezolvare a problemelor dezvoltă gândirea, îmbogăţeşte 

volumul de cunoştinţe al elevilor şi duce la formarea deprinderilor de exprimare în limbaj 

matematic. 

Învăţătorul are datoria să-i înveţe pe elevi cum să descopere tehnicile de rezolvare ale unei 

probleme şi nu cum se rezolvă o problemă.Prezint în continuare mai multe moduri în care se pot 

rezolva problemele de matematică și contribuția lor la dezvoltarea creativității elevilor. 

 Rezolvarea problemei pe mai multe căi. 

În activitatea de rezolvare a problemelor este necesar să îi obişnuim pe elevi să găsească mai 

multe căi de rezolvare şi să ajungă la concluzia că soluţia problemei este aceeaşi.  

Problemă: 

La o alimentară s- au adus 216 kg banane, iar mandarine o cantitate de 7 ori mai mare. O 

pătrime din cantitatea de mandarine s-a vândut. Ce cantitate de fructe a rămas în alimentară? 

Problema a fost rezolvată în trei moduri: 

 a) 216x7 = 1512 kg (cantitatea de mandarine). 

 1512 : 4 = 378 kg (cantitatea de mandarine vândută).  

1512-378 =1134 kg (cantitatea de mandarine rămasă). 

 216 + 1134 = 1350 kg (cantitatea de fructe rămasă). 

 

b) 216 x 7 = 1512 kg (cantitateaa de mandarine).  

1512:4 = 378 kg (cantitatea de mandarine vândută).  

378 x 3 = 1134 kg (cantitatea de mandarine rămasă).  

216 + 1134 = 1350 kg (cantitatea de fructe rămasă). 

 

c) 216x7 = 1512 kg (cantitatea de mandarine).  

1512 : 4 = 378 kg (cantitatea de mandarine vândută). 

 216 + 1512 = 1728 kg (cantitatea de fructe adusă).  

 1728 - 378 = 1350 kg (cantitatea de fructe rămasă). 

 Rezolvând o problemă prin mai multe căi se stimulează iniţiativa 

elevilor, se educă independenţa, gândirea şi curajul în căutarea căilor de rezolvare. îi 

covingem pe elevi că problema este rezolvată corect dacă am găsit de fiecare dată acelaşi rezultat. 

Prin acest procedeu sporeşte flexibilitatea gândirii. Cu cât problema oferă mai multe 

posibilităţi de rezolvare cu atât capacitatea elevilor de a găsi mai multe variante de rezolvare este 

solicitată mai mult. 

În rezolvarea problemelor pe mai multe căi trebuie sa se respecte şi o ordine. Se poate trece 

şi la alte procedee ce se pot aplica în rezolvarea problemei respective, după ce se insuşeşte un 

procedeu de rezolvare Trebuie să fie apreciate problemele matematice propuse de către elevi, să fie 

încurajaţi cei ce propun cele mai ingenioase procedee. 

 Complicarea treptată a unei probleme 
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Vom porni de la o problemă: 

La o crescătorie de păsări, într-o hală mică sunt 116 găini şi de 7 ori mai mulţi pui. O 

pătrime din numărul puilor se vând pe piaţă. Câte păsări au mai rămas în hală? 

Putem cere elevilor sa o complice cu aflarea preţului unei găini şi a unui pui, cunoscându- le 

suma şi diferenţa preţului, precum şi numărul de găini şi pui vânduţi sub forma unui număr 

fracţionar. Cerem ca datele problemei să fíe cât mai reale, cât mai apropiate de preţul pieţei. Aşadar 

problema devine: 

Într- o hală sunt 928 pui şi găini. Diferenţa dintre pui şi gaini este de 696. Câţi bani se 

încasează dacă se vinde ¼ din numărul puilor şi 1/2 din numărul găinilor, cunoscând că un pui şi o 

găină costă 92000 lei, iar diferenţa de preţuri este de 28000 lei. 

 Rezolvare: 

 pui + găini = 928 

 pui - găini = 696 

 pui = (928 + 696): 2 =812 

 găini = 928 - 812 = 116 

1/2 din 116 = 58 (găini vândute) 

 ¼  din 812 = 203 (pui vânduţi)  

 

Notăm cu a preţul găinii şi cu b preţul puiului. 

 a + b = 92000 lei 

 a-b = 28000 lei 

2a = 92000 lei + 28000 lei = 120000 lei  

a = 120000 lei : 2 = 60000 lei (preţul unei găini) 

 b = 92000 iei - 60000 lei = 32000 lei (preţul unui pui) 

 58 x 60000 lei = 3480000 lei (bani încasaţi pe găini) 

203 x 32000 lei = 6496000 lei (bani încasaţi pe pui)  

3480000 lei + 6496000 lei = 9976000 lei (bani primiţi pe păsările vândute). R= 

9976000 lei. 

Prin rezolvarea acestui tip de probleme se dezvolta mobilitatea gandirii, spiritul de 

investigatie si perspicacitatea 

 Trecerea unei probleme în exerciţiu 

A trece problema sub formă de exerciţiu înseamnă a rezolva direct problema utilizând 

metodele folosite în rezolvarea exerciţiilor cu respectarea ordinii efectuării operaţiilor: rezolvarea 

întâi a parantezelor, în cadrul acestora a opraţiilor de gradul II apoi a celor de gradul I. 

Trebuie să realizăm cu elevii o analiză temeinică a problemei ca să punem corect problema 

în exerciţiu: cunoaşterea datelor, a dependenţei dintre ele. Punerea problemei în exerciţiu nu este o 

activitate în serie. Ea vizează predarea anticipată a matematicii, respectiv studierea algebrei în 

clasele următoare. 

O asemenea activitate constituie un act de creaţie cu multiple valenţe instructive şi educativ 

formative. Plecând de la ideea că rezultatul exerciţiului nu este altceva decât soluţia problemei, 

notând-o aceasta cu o literă, (de exemplu x) nu am făcut altceva decât am pus o problemă în ecuaţie. 

Pentru început luăm ca exemplu probleme a căror date puse în exerciţiu să coincidă cu 

ordinea din plan. Pe măsură ce elevii dobândesc experienţă putem trece şi la alte exerciţii. 

Dacă elevii reuşesc să rezolve probleme apoi să le pună în exerciţiu, se poate concluziona că 

activitatea noastră este încununată de succes. Aceasta înseamnă că am găsit mijlocul cel mai bun 

pentru înţelegerea parantezelor şi rolului lor. 

Problemă: 

Pe o fructieră erau 15 mere. Iar nuci de 3 ori mai puţine. Câte fructe erau pe fructieră? 

15 mere ............  de 3 ori mai puţme nuci ............... ? Fructe 
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15:3 = 5 15 + 5 = 20 

Ex.: 15+ (15 : 3) = 

Problemă: 

Într-o livadă sunt 10 rânduri a 30 pomi fructiferi. Din aceştia 90 sunt meri, iar restul în mod 

egal vişini, caişi şi cireşi. Câţi pomi sunt de fiecare fel? 

Folosind această metodă clasică rezolvăm problema astfel: 

1. Câţi pomi sunt în livadă? 

30 x 10 = 300 (pomi) 

2. Câţi cireşi, vişini şi caişi sunt în livadă? 

300 - 90 = 210 (cireşi, vişini şi caişi) 

3. Câţi pomi din fiecare sunt? 

210 : 3 = 70 (pomi) 

R: 90 meri, 70 vişini, 70 cireşi, 70 caişi. 

Punând problema în exerciţiu urmărim acelaşi raţionament. Eliminăm timpul pierdut cu 

scrierea planului problemei, timp în care elevii pot primi alte sarcini. 

 

Notăm cu x numărul de vişini: 

X = [(30 x 10)- 90]: 3 = 

Rezolvând exerciţiul obţinem acelaşi rezultat ca mai sus. Rezolvarea problemelor prin 

schemă convine mai mult elevilor pentru că este o cale mai scurtă şi mai rapidă. 

Elevul este pus in postura de creator in prezența problemei si nu a soluției, determinându-l 

să gândească și să descopere el insuși.  

 

 Rezolvarea problemelor cu date incomplete 

În activitatea de rezolvare a problemelor întâlnim cazuri când se dau probleme din care 

lipsesc anumite indicaţii ca: 

 întrebarea problemei; 

 unele date numerice pe care elevii trebuie să le caute singuri, să le completeze în 

problemă şi apoi să o rezolve. 

Propunerea de enunţuri la care elevii trebuie să completeze întrebarea sau după întrebare să 

formuleze enunţul, întăresc convingerea acestora despre unitatea celor două componente ale 

problemei, le dezvoltă gândirea creatoare. 

Asemenea sarcini pot fi date elevilor şi îi pun in situaţia să fie atenţi faţă de textul problemei 

sau faţă de întrebări. 

Activitatea de formulare a enunţului unei probleme sau completarea de către elevi a 

întrebării problemei îi pun pe aceştia în situaţia de a gândi intens, mai mult de atât, le urmăreşte 

încrederea în forţele proprii. De asemenea s-au mai întâlnit situaţii când din datele problemei lipsesc 

una sau mai multe date. 

Exemplu: 

Andrei a economisit suma de 92500 lei dorind să facă o excursie. Ce sumă îi mai rămâne? 

După ce au analizat problema, elevii au descoperit că este dat costul excursiei şi nu pot să 

rezolve problema. Atunci noi intervenim şi arătăm elevilor că trebuie să completăm datele ce 

lipsesc, pentru a putea rezolva problema. 

Exemplu: Pe un strat s-au plantat 816 garofite şi de 4 ori mai puţine zambile. Puneţi 

întrebarea şi rezolvaţi problema. 

Elevii pot găsi următoarele întrebări: 

• câte zambile s-au plantat 

• câte flori s-au plantat? 
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Completarea de către elevi a datelor care lipsesc în aşa fel ca să o poată rezolva contribuie 

la educarea flexibilităţii gândirii. 

 Rezolvarea problemelor care au date în plus 

Putem formula şi prezenta în faţa clasei probleme care conţin date în plus pentru a stimula la 

elevi spiritul de observaţie şi capacitatea de analiză. 

Exemplu: 

In jurul unui teren în formă de dreptunghi cu lungimea de 575 m, iar lăţimea 425 din 

lungimea dreptunghiului, se plantează 75 de mesteceni. Ce lungime are gardul care îl împrejmuieşte
 

? 

Citind cu atenţie problema elevii descoperă că pentru a afla lungimea gardului nu este 

nevoie de acel număr care reprezintă numărul mestecenilor. 

În unele cazuri sunt probleme ale căror date sunt aparent necesare, dar la o analiză mai 

amănunţită că pe o cale mai scurtă ajungem la întrebarea problemei. 

Exemplu: 

Pe o parcelă s-au recoltat 250 kg căpşuni, iar de pe alta cu 175 kg mai puţin. Căpşunele au 

fost vândute la piaţă încasându-se suma de 4140000 lei pe căpşunile de pe a doua parcelă şi cu 

2100000 lei mai mult pentru căpşunile de pe prima parcelă. Cât costă un kg de căpşuni? 

Elevii pot rezolva problema prin mai multe variante: 

 

Varianta a) 

520 + 175 = 345 (kg . cantitatea de pe a doua parcelă). 

520 + 345 = 865 (kg, cantitatea totală). 

4140000 + 2100000 = 6240000 (suma încasată pe căpşunile de pe prima parcelă) 

6240000 + 4140000 = 10380000 (suma totală) 

10380000 : 865 = (12000 lei - preţul unui kg de căpşuni). 

Varianta b) 

4140000 + 2100000 = 6240000 (lei valoarea căpşunilor de pe prima parcelă) 

6240000 : 520 = 12000 (lei- preţul unui kg de căpşuni) 

Varianta c) 

520 — 175 = 345 (kg - cantitatea de pe a doua parcelă) 

4140000 : 345 = 12000 (lei - preţul unui kg de căpşuni) 

Varianta d) 

2100000 : 175 = 12000 (lei - preţul unui kg) 

Se observă că varianta d este cea mai rapidă şi mai economicoasă. 

 Gasirea acestei căi de rezolvare presupune un proces de gândire mai profund şi multă 

perspicacitate. 

 Rezolvarea problemelor cu mai multe soluţii 

Totdeauna în viaţă întâlnim situaţii problemă care presupun o singură soluţie sau mai multe, 

iar altele nu admit soluţii. Cum matematica exprimă realitatea, trebuie să rezolvăm cu copiii 

probleme cu soluţii multiple (sau cu nici o soluţie). 

Problemă: „ Pe o fructieră sunt 7 portocale şi 3 grefe. Dacă Maria mănâncă 7 fructe la 

întâmplare, câte portocale şi câte grefe rămân pe fructieră? 

Vom face un tabel în care vom ordona soluţiile pentru a nu omite nici una. 

Portocale 7 6 5 4 

Grefe 0 1 2 3 

S-au mai rezolvat şi alte probleme de acest fel. 

Exemple: 

1) Lenuţa are pe strat 10 crini şi 8 trandafiri. Ea rupe şi pune în vază 9 flori. Câte flori 

de fiecare fel rămân pe strat? 
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2) Mama cumpără 3 kg de cartofi, 2 kg mere, 1 kg orez, 4 kg portocale, 3 kg faina. Ce 

cumpărături poate pune într-o sacoşă care ţine 6 kg? 

3) Un cântar cântăreşte 100 kg. Tata vrea să cântărească următoarele produse: 50 kg 

ceapă, 40 kg cartofi, 10 kg morcovi, 60 kg faină,50 kg fasole. Ce produse poate cântări pe acel 

cântar? 

 Rezolvând astfel de probleme este stimulat spiritul inventiv, creator al elevului care 

duce la găsirea mai multor soluții. 

 Rezolvarea problemelor cu întrebări multiple 

În realitate, după cum o problemă poate avea mai multe soluţii, tot aşa poate avea mai multe 

întrebări. Acestea pot avea mai multe răspunsuri. 

Deoarece se porneşte de la date puţine şi se ajunge la o varietate de solicitări, copiii 

manifestă interes pentru aceste probleme. 

După ce rezolvăm mai multe probleme cerem şi elevilor să formuleze cât mai multe 

întrebări. Exemple: 

Tatăl are 40 ani, mama 38 de ani, fiul 12 ani, iar fiica 8 ani. Puneţi întrebări şi rezolvaţi 

problema. 

Se pot pune mai multe întrebări: 

1. Cu câţi ani este mai în vârstă tatăl decât mama? 

2. Care este diferenţa de vârsta mamei şi fiicei? 

3. Cu câţi ani este mai tânără fiica decât tatăl? 

.    4. Care este diferenţa de vârstă dintre cei doi copii? 

5. Peste cîţi ani va avea fiul vârsta mamei? 

 6.Cu câţi ani în urmă a avut tatăl vârsta fiului? 

 

Rezolvarea unei probleme de acest gen este o muncă de creaţie de gândire de stabilire de 

legături logice care exprimă ceea ce se realizează în mai multe etape prin exerciţii distincte.Sfera 

de aplicablitate a acestui exerciţiu creativ în munca elevilor se regăseşte aproape în orice lecţie în 

care rezolvăm probleme. 

 

Până aici am prezentat câteva procedee prin care învăţătorul poate să dezvolte creativitatea 

gândirii elevilor. Învăţătorii trebuie să gândească şi alte procedee care să încurajeze tendinţa de 

creativitate a micului şcolar. 

Referitor la acest aspect, învăţătorul va promova acele metode şi procedee care să înlăture 

însuşirea mecanică, care vor trezi interesul elevilor pentru însuşirea conştientă a cunoştinţelor şi să 

stimuleze permanent efortul creator, prin participarea activă şi conştientă la lecţie. 

O atenţie deosebită se va acorda găsirii formelor diversificate de muncă independentă care 

să transforme elevul într-un participant activ la procesul de educaţie. 

În activitatea de la catedră vom căuta să îmbinăm în funcţie de particularităţile specifice 

colectivelor de elevi cu care vom lucra, cât mai armonios noutăţile descoperite în lucrările de 

specialitate cu experienţa personală ce o vom dobândi. 

Problemele propuse spre rezolvare vor fi selectate după criterii logice, solicitând o linie 

ascendentă a efortului, ce a contribuit la conturarea gradată a operaţiilor intelectuale necesare în 

asemenea procese. 

Vom da posibilitatea elevilor de a alege singuri calea care li se pare cea mai accesibilă şi nu 

numai atunci când constatăm că întâmpină greutăţi să încercăm să-i ajutăm cu unele întrebări sau 

idei directoare. 

Consider că este necesar a le atrage atenţia să nu înceapă rezolvarea problemei până nu sunt 

stăpâni pe enunţul acesteia, cunoscând cu precizie ce semnificaţie are fiecare dată numerică. 
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Putem folosi activităţi diferite in funcţie de capacitatea fiecăruia, deoarece nu toţi elevii 

reuşesc să-şi însuşească în acelaşi ritm modul de utilizare a metodelor de rezolvare a problemelor. 

Paralel vom fi preocupaţi de depistarea lipsurilor, a cauzelor acestora şi de înlăturarea lor. 

 

Bibliografie: 

 -Neagu Mihaela, Mocanu Mioara-Metodica predării matematicii în ciclul primar, București, ed. 

Polirom,2007 

 -Roco Mihaela, Creativitate și inteligență emoțională, ed.Polirom,2001 

 -Stoica Ana, Creativitate elevilor,EDP,București, 1983 

 -Petrică I. Probleme de aritmetică pentru clasele I-IV,Petrion, București 

 -xxx.Culegere de jocuri didactice și exerciții distractive, București,1990. 
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ADUNAREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA1000 *CU/FĂRĂ 

TRECERE PESTE ORDINUL ZECILOR ȘI AL UNITĂȚILOR. DESPRE 

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

 

 

prof. înv. primar Estera Dumencu, 

Școala Gimnazială Petru Mușat Siret 

 

DATA:  

CLASA: a II-a B 

ŞCOALA: Şcoala Gimnazială ,,Petru Mușat,, Siret 

PROF. ÎNV. PRIMAR: Dumencu  Estera 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi științe ale naturii 

OBIECTUL: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la1000 

(*cu/fără trecere peste ordin) 

SUBIECTUL: Adunarea  numerelor naturale de la 0 la1000 *cu/fără trecere peste ordinul 

zecilor și al unităților. Despre protejarea mediului înconjurător 

TIPUL: : recapitulare și aprofundare de cunoştinţe 

SCOPUL LECȚIEI: Recapitularea şi sistematizarea/aprofundarea cunoştinţelor despre 

adunarea numerelor naturale până la 1000, *cu/fără trecere peste ordinul unităților /zecilor, măsuri 

de protejarea a mediului înconjurător. 

COMPETENŢE SPECIFICE : 

1.4 Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la 

numărare și/sau grupare ori de câte ori este necesar 

1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice ( sumă, total, termenii unei sume, 

diferență, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărțit, împărțitor,<,>,=,+,-

,.,:)  

3.2 Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural și social 

4.1 Descrierea unui plan de lucru folosind câțiva termeni științifici, reprezentări prin desene 

și operatori logici și, sau,nu 

5. 2 Rezolvarea de probleme de tipul a+b=x/a-b=x; a+b+c=x/a-b-c=x în concentrul 0-1000;  

a.b=x;a:b=x, în concentru 0 -100, cu sprijin de obiecte, imagini sau reprezentări schematice. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

              O1 - să utilizeze corect terminologia specifică operației de adunare;                         

              O2 - să calculeze mintal exercițiile simple/în lanț; 

              O3 - să efectueze adunări  în concentrul 0-1000 cu și fără trecere peste ordin;                          

              O4 - să  rezolve exerciții și probleme de tip joc; 

              O5 - să formuleze întrebările unei probleme în funcție de anumite cerințe; 

              O6 - să manifeste o atitudine corectă față de ocrotirea mediului înconjurător. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE:  

 observaţia, conversaţia, expunerea, exerciţiul, braistormingul, calculul mintal, învăţarea 

prin  descoperire, jocul didactic, problematizarea. 

 

MIJLOACE DIDACTICE:  

 manual, caiet, culegere de exerciții și probleme, fișe de lucru, coșuleț, planșă -Vocabularul  
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 magic al adunării, cretă, planșă – E toamna iar, calculator, negativul cântecului A sosit pe 

 dealuri toamna, bilete- norișori, imagini—nori, imagini-picături de ploaie 

 

FORME DE ORGANIZARE:  

frontală, pe grupe, în perechi, individuală. 

RESURSE UMANE: 28 elevi 

RESURSE TEMPORALE: 45 de minute+5 minute activitate în completare 

LOCUL : sala de clasă. 

Bibliografie: 

 Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului,  Aprobată prin ordin al 

ministrului Nr.  3418/19.03.2013 

 E. Dăncilă, I. Dăncilă, Matematică - Ghidul învățătorului, Editura Iulian, 2008 

 M. Neagu, M. Mocanu, Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Polirom, 2008 

 TudoraPițilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică și explorarea mediului – manual pentru clasa a 

II-a, partea I, Editura ART, București, 2014 

 Adina Grigore 1000 exerciții și probleme, Editura Ars Libri, 2014 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Secvenţele 

lecţiei 

OB

. 

OP

. 

Conţinut 

instructiv-

educativ 

Strategii didactice 

Modalităț

i de 

evaluare 

Metode, 

procedee și 

tehnici de 

învățare 

Mijloace 

de 

învățămâ

nt 

 

Forme 

de 

organiza

re 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

Voi verifica 

materialele 

necesare 

desfăşurării orei 

de matematică. 

Voi asigura 

condițiile optime 

pentru buna 

desfășurare a 

demersul 

didactic. 

conversaţia 

 
 

frontal  

2.Verificarea 

temei pentru 

acasă 

O2 

Controlul 

cantitativ/calitat

iv al temei 

pentru acasă 

Voi solicita 

elevilor să 

citească, pe rând, 

rezultatele 

obţinute la tema 

pentru acasă, ex. 

3, 5 și problema 

8/pag. 39 – 

manual. Să 

     exerciţiul 

observația 

fișe de 

lucru 

 

frontală 

 

-

capacitate

a de a 

rezolva 

exerciţii 

de adunare 
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confrunte 

rezultatele cu ale 

colegilor şi să îşi 

corecteze 

eventualele 

greşeli. 

(ANEXA 1).  

3.Captarea 

atenţiei 
O4 

Voi realiza 

captarea atenţiei, 

pornind de la trei   

probleme în 

versuri. Grupele, 

în număr de trei, 

se vor  forma din 

numărul de elevi 

aflați în cele trei 

rânduri  de bănci.     

Întrebări vesele 

pentru copii 

isteţi. . (ANEXA 

2).     

GRUPA 1 

În grădiniţa de 

flori 

Au înflorit 300 

bujori. 

Mai stau gata-

mbobocite 

109 lalele 

rumenite. 

Câte floricele 

sunt în grădina 

mamei mele? 

GRUPA 2 

Pe un lac sunt 

550 raţe. 

Vin încă 100 să 

înoate. 

Spune, câte raţe-

au înotat 

Laolaltă pe-acel 

lac?   

  GRUPA 3  

Din grădină am 

cules 

Flori frumoase, 

pe ales: 

200 zambile, 300 

explicația 

rezolvare 

orală de 

probleme 

probleme 

în versuri 

 

 

 

 

 

 

pe grupe 

 

-

capacitate

a de 

concentrar

e a atenţiei 

 

 

 

-

capacitate

a de-a 

rezolva 

oral 

probleme 

în versuri 
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lăcrămioare şi o 

lalea zâmbitoare. 

Câte flori am 

aşezat în 

buchetul 

fermecat? 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

lecției 

 

Voi anunţa elevii 

că vom 

recapitula/aprofu

nda şi sistematiza 

cunoştinţele 

referitoare la 

adunarea 

numerelor 

naturale de la 0 

la 1000, cu și 

fără trecere peste 

ordin, prin 

diverse jocuri 

matematice, prin 

rezolvarea de 

exerciţii şi 

probleme.  

Vom aprofunda  

anumite 

cunoștințe 

referitoare la 

protejarea 

mediului 

înconjurător. 

Se va scrie titlul 

pe tablă şi în 

caiete: Exerciții 

și probleme de 

adunare,  cu 

numere naturale 

de la 0 la 1000-

recapitulare.Des

pre protejarea 

mediului 

înconjurător 

expunerea  

 

 

 

 

frontală 

 

5.Recapitular

ea/ 

sistematizare

a 

cunoştinţelor 

însușite 

anterior 

 

 

O1 

 

 

 

 

Voi solicita 

elevii ca să-mi 

spună ce cuvinte 

le trec prin minte 

, când aud 

cuvântul 

adunare. 

brainstormin

gul 

 

 

învățarea 

prin 

descoperire 

 

planșă 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

  

-

capacitate

a de a 

utiliza 

corect 

terminolo
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O2 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

Apoi le voi 

prezenta o planșă 

cu termenii 

specifici 

operației de 

adunare, pe care  

i-a adus 

magicianul, pe 

chipurile unor 

iepurași isteți, 

adică acel 

vocabular magic 

al adunării. 

Elevii vor trebui 

să descopere că 

magicianul a 

uitat cuvântul 

termeni. 

„Eu știu că voi 

sunteți isteți 

De aceea vă rog 

sa fiți atenți! 

Următoarele 

exerciții să le 

calculați 

Ca să triumfați! 

Calcul mintal 

 Care este 

suma numerelor 

600 şi 300? 

 La cel 

mai mic număr 

scris cu trei cifre 

adună numărul 

650, ce suma ai 

obţinut? 

Calcul mintal, 

în lanț 

 Află 

suma dintre 

numerele 300 şi 

50. Măreşte 

suma cu 20, apoi 

adaugă 5. 

      Care este 

numărul obținut? 

 Mărește 

numărul 100 cu 

 

 

 

 

 

 

calcul mintal 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jocul didactic 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

lectura 

 

jocul didactic 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 

creta 

 

 

biletul 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilete-

norișori 

 

imagini-

nori 

 

imagini-

picături 

de ploaie 

 

 

individua

l 

 

 

 

 

frontală 

individua

lă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individua

l 

 

gia  pentru 

operația 

de adunare 

 

 

-

capacitate

a de a 

efectua 

exerciţii 

orale 

 

 

 

 

 

-

capacitate

a de a 

efectua 

exerciţii 

orale în 

lanț 

 

 

 

 

 

-

capacitate

a de-a 

rezolva 

sracinile 

de lucru 

trasate în 

cadrul 

jocului 

didactic 
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50. La numărul 

obținut adaugă 

150. Ce rezultat 

ai obținut ?  

   Apoi se va 

desfășura jocul 

didactic:”Predă 

ștafeta! ” 
Elevii vor fi 

împărțiți în trei 

grupe, în funcție 

de așezarea lor, 

pe rânduri de 

bănci. Se va 

număra de la 1 la 

3, în cadrul 

fiecărui rând de 

bănci/grupă. 

Elevii care vor 

avea numărul 1 

vor rezolva 

exercițiile pentru 

grupa 1. Elevii 

care vor avea 

numărul 2 vor 

rezolva 

exercițiile pentru 

grupa 2. Elevii 

care vor avea 

numărul 3 vor 

rezolva 

exercițiile pentru 

grupa 3. Pe tablă 

vor fi scrise câte 

trei exerciții de 

calcul scris, 

pentru fiecare 

grupă . (ANEXA 

3) 

      Se va spune 

elevilor că Zâna 

Toamnă a lăsat 

un bilet în clasă. 

Îi roagă pe ei să-i 

citească mesajul 

și s-o 

ajute.(ANEXA 

4). Un elev/elevă 

va citi biletul. 
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Apoi va urma un 

alt Joc didactic 

„Norul” 

(ANEXA 5) 

 Pe rând, din 

fiecare grup va 

ieși câte un elev, 

care va lua dintr-

un coșuleț cu 

surprize, un 

bilet-norișor. Va 

rezolva sarcina 

de lucru oral sau 

în scris, primind 

ca recompensă o 

picătură de 

ploaie, pentru un 

răspuns corect. 

Daca nu va ști să 

rezolve, va veni 

un elev din grupa 

vecină care va 

încerca să 

rezolve, primind 

astfel 

recompensa. Va 

câștiga grupa 

care va avea cele 

mai multe 

picături, sub 

norișorul său. 

Elevii vor scrie 

pe caiete 

rezolvările scrise 

la tablă. 

6.Obţinerea 

performanţei 

 

O5 

Observaţie: Se 

va renunţa, în 

cazul depăşirii 

timpului de 

lucru. 

 Voi distribui 

elevilor o 

problemă , care 

se va rezolva în 

perechi. (după 

așezarea în 

bănci). (ANEXA 

6) 

 

 

problematiza

rea 

 

 

 

  

 

în 

perechi 

 

-

capacitate

a de a 

formula 

întrebările 

unei 

probleme, 

după 

cerințe 

date 

- 

capacitate 
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de a  afla 

numărul 

final 

7. Încheierea 

lecţiei 
O6 

Voi face 

aprecieri 

individuale/globa

le asupra 

modului de 

lucru.  

Voi distribui 

fișele de lucru 

pentru tema 

acasă. (ANEXA 

7) 

Voi da explicaţii 

suplimentare, 

dacă e cazul. 

Activitate în 

completare 

Elevii vor recita 

poezia Toamna, 

apoi vor cânta în 

cor cântecelul A 

venit pe dealuri 

toamna, de Gela 

Munteanu,cu 

ajutorul 

negativului. 

(ANEXA 8). 

 

explicaţia 

conversaţia 

fișe de 

lucru 

individua

l 

frontală 

-

calificativ

e 

justificativ

e 

-

capacitate

a de 

înţelegere 

a 

sarcinilor 

temei 

 

ANEXA 1 

 

 

Fişă de lucru 

 

 

 

 

 

1. Efectuează, așezând termenii unul sub altul: 

 

738+157;           684+295;             496+278. 
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2. La suma numerelor 359 şi 175 adaugă cel mai mic număr impar de trei cifre. 

3. Întru-un cartier au fost plantați 347 de trandafiri albi și cu 193 mai mulți trandafiri 

roșii. 

Câți trandafiri au fost plantați în total? 

 

 

ANEXA 2 

 

 

 

 

GRUPA 1 

 

În grădiniţa de flori 

Au înflorit 300 bujori. 

Mai stau gata-mbobocite 

109 lalele rumenite. 

Câte floricele sunt în grădina mamei mele? 

 

GRUPA 2 

 

Pe un lac sunt 550 raţe. 

Vin încă 100 să înoate. 

Spune, câte raţe-au înotat 

Laolaltă pe-acel lac? 

   

GRUPA 3  

 

Din grădină am cules 

Flori frumoase, pe ales: 

200 zambile, 300 lăcrămioare şi o lalea zâmbitoare. 

  Câte flori am aşezat în buchetul fermecat? 

 

 

ANEXA 3 

Joc didactic ,,PREDĂ ȘTAFETA!,,                                                                                                                         

  

 

 

GRUPA 1 

 237+           560+         345+ 

                        47             150            108 

                                                 

 GRUPA 2 

 348+           480+         255+ 

                        38              230           206 
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GRUPA 3 

 549+           380+         647+ 

                        48              330           206 

 

 

ANEXA 4 

 

            Dragii mei, 

 

Zilele au trecut, sunt tristă, mă pregătesc deja de plecare ! Știți și voi că suntem în luna 

noiembrie.  

Dar înainte de-a pleca, am o rugăminte la voi: să fiți harnici și isteți și să rezolvați corect 

toate sarcinile de pe biletele-norișor. 

 Eu vă voi răsplăti, pentru fiecare răspuns corect, c-o picătură de ploaie, pe care o veți 

așeza sub norișorii aduși de vânt, în clasa voastră. Voi știți că ploaia aduce un  an rodnic, bogat. 

                                                                                               

 

 

                                                                                                      Cu mulțumiri, Zâna Toamnă 

 

 

 

ANEXA 5 

JOC DIDACTIC: “NORUL” 

 

Scopul 

- Consolidarea deprinderilor de calcul 

- Dezvoltarea rapidităţii gândirii 

Material didactic 

- planşă cu nori; 

- bilete în formă de norişor pe care sunt scrise exerciţii; 

Sarcina didactică 

- elevii trebuie să rezolve rapid şi corect exerciţiile. 

Desfăşurarea jocului 
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Clasa de elevi este împăţită în trei grupe. Fiecare copil trebuie să rezolve un exerciţiu de pe 

un bilet-norișor. 

Pentru fiecare exerciţiu rezolvat corect, echipa primeşte, drept recompensă,  câte o picătură 

de apă. 

 

                             

                             

                         

 
ANEXA 6 

ACTIVITATE ÎN PERECHI 



534 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

 

 

1. Elevii unei şcoli au plantat într-o zi 415 brăduţi , iar stejari  cu 179 

mai mulți.   

    Formulează întrebarea problemei astfel încât să se rezolve: 

                  a) printr-o operație de adunare; 

            b) prin două operații de adunare; 

 

 

            a)     

................................................................................................................................................................

.................................................................... 

 

            b)     

................................................................................................................................................................

................................................................... 

 

 

    2. La dublul numărului 36 adaugă răsturnatul numărului 254. Ce număr ai obţinut?  

 

ANEXA 7 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 

 1. Realizează corespondenţa între principalele acţiuni ale omului care pot dăuna mediului: 

  

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                            

2. Colorează căsuța de lângă cerințele care se pot 

rezolva prin operația:  

415+ 222=637 

 află numărul cu 222 mai mare decât 415;     

 calculează suma numerelor 415 și 222;              

 cu cât este mai mare numărul 637 decât 415; 

 dacă primul termen este 415, iar al doilea 222, află suma lor:   

      3.  În urma poluării cu substanţe toxice a unei ape curgătoare, au murit 124 de crapi şi cu 

135 mai mulţi somni. 

      Câţi peşti au murit în total?                                               Rezolvare: 

poluarea    

 

despăduririle 

 

epuizarea resurselor 

naturale limitate 

 

tăierea abuzivă a 

pădurilor 

 

infectarea aerului, a 

apei sau a solului 

cu substanţe 

dăunătoare 

 

folosirea fără măsură a 

apei sau a lemnului. 

 

 A A
f
l
ă
 
t
e
r
m
e
n
u
l

A

f

l

ă

 

t

e

r

m

e

A

f

l

ă

 

t

e

r

m

e

A

f

l

ă

 

t

e

r

m

e

n

u
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ANEXA 8 

 

A venit pe dealuri toamna 

de Gela Munteanu 

 

 

1.A venit pe dealuri toamna 

Cu frunze și flori, 

O primim cu bucurie 

Și-i cântăm în cor. 

 

R. Fructe parfumate 

Și legume coapte, 

În dar le primim 

Și îi mulțumim. 

 

2. Au plecat și păsărele 

În stoluri pe sus, 

Vânturi, ploaie, nori și ceață 

Toamna ne-a adus. 

 

R. Fructe parfumate 

Și legume coapte, 

În dar le primim 

Și îi mulțumim. 
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STUDIUL TEMATIC ACTIVITATE INTEGRATĂ SPECIFICĂ 

ALTERNATIVEI EDUCAȚIONALE STEP BY STEP 

 

înv. Ioana-Cătălina Georgescu 

prof.înv.primar Cristina – Veronica Bodnar 

Școala Gimnazială ,, Regina Elisabeta” Rădăuți 

 

 Alternativa educațională Step by Step oferă copiilor posibilitatea de a-și descoperi si utiliza 

aptidudinile si de a-și forma capacitați de lucru utile atât în procesul de predare-învățare cât și in 

viața de zi cu zi. 

 Copiilor le place să învețe și o fac în mod constant atâta vreme cât conținutul a ceea ce 

învață răspunde nevoilor, scopurilor și intereselor lor. Un scop principal al programului Step by 

Step este să abordeze toate aspectele dezvoltării ca pe un întreg și nu ca pe fragmente disparate. O 

astfel de abordare este menită să pună accentul pe următoarele aspecte ale dezvoltării copilului: 

intelectual, social, emoțional, fizic și estetic. 

Predarea este eficientă pentru că reunește materialele complementare care împreună 

formează un tot unitar. În alternativa educațională Step by Step „studiul tematic” devine o 

concretizare a armonizării procesului de predare-învățare, el regăsindu-se ca activitate de baza în 

clasele din România care funcționează în această alternativă pedagogică.  

Studiul tematic este un cumul de activitati ce se desfasoara pe o anumita perioada de timp in 

funcţie de tema propusă, în care copiii se informează, cercetează, descoperă, crează, rezolvă 

probleme, pe o anumită tema, sau explorează interrelaţiile cu lumea înconjuratoare, sub îndrumare 

si prin efort propriu. 

 Beneficiarii ,,studiului temetic,, sunt în primul rând copiii care au posibilitatea de se 

manifesta natural, de a acționa liber.Prin procurarea materialului necesar devin responsabili si 

încrezători în forțele proprii iar montarea acestuia in forma finală le dezvoltă capacități de 

cretivitate, de comunicare, de lucru în echipă. 

 Părinții, ca beneficiari ai acesteiforme de educație, au posibilitatea de a-și cunoaște copii și 

activitățile acestora la clasă, de a colabora cu ei în finalizarea proiectului, sprijină activ dezvoltarea 

copiilor iar relațiacu școala devine una reală, de colaborare. 

Proiectul ,, studiu tematic”este util și cadrelor didactice ce reușesc astfel să cunoască mai 

bine elevii, să îmbogățească baza material, sș depisteze tipuri de comportament ale copiilor, să 

exploreze și să aplice diverse metode moderme de lucru la clasă, să realizeze o evaluare completă a 

elevilor. 

Instituția de învățământ beneficiază de implicarea celorlalți factori educaționali și de 

inserarea ei în comutnitate prin colaborarea cu alte instituții școlare sau locale. 

 Planificarea activităților din cadrul Studiului tematictrebuie să aibă în vedere obiectivele 

propuse , în strânsă legatură cu subiectele abordate. Obiectivele orientează unitatea tematică. Ele se 

concretizează asupra a ceea ce se dorește să se analizeze prin temele abordate, asupra deprinderilor 

pe care elevii trebuie să le dobândească, asupra modului în care se va face evaluarea . 

 Activitățile de învățare sunt nucleul unei unități armonizate. Ținând seamă de obiectivele 

propuse, învățătoarele vor planifica acele activități care le vor ajuta să le atingă. Scopul unei unități 

de învățare este să ajute la dezvoltarea unei relații puternice între activitățiile și conținutul 

disciplinelor. 

Studiul tematic se poate organiza în următoarele activități : 

- Citire/Scriere :discuții orale, citire, joc de rol, împărtășirea impresiilor unui grup, 

poezie, scrierea unor texte, compuneri 

- Matematică : unități de măsură, numărare, adunare, clasificare, grafice, probleme 
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- Științe : observare, emitere de ipoteze, experimente, înregistrare de date 

- Dezvoltare personală/ Educație civică : excursii, invitați în clasă,vizite la diverse 

obiective socio-culturale, părinți, învățarea în grup, discuții în grup, proiecte de grup 

- Arte : pictură, desen, construcții, modelaj, colaje 

- Muzică și mișcare : cîntece, jocuri muzicale,dansuri. 

Evaluarea Studiului tematic se raelizează pe două planuri: evaluarea informală efectuată de 

către cadrele didactice prin observare, înregistrare de date și evaluarea performanței învățătoarelor 

de planificare a unei activități bine făcute: scopuri și obiective clare, realiste și realizabile, materiale 

didactice interesante pentru elevi,activități de perfecționare a diverselor perceperi, interese și 

experiențe,implicarea elevilor în planificarea lecției, experiențe active care să-i solicite pe elevi, 

ocazii de muncă și joc în grup. 

 Un exemplu de activitate tematică, realizată de noi la clasă, este ,,Mărul” : 

 Durata : o lună 

 Obiective :- să evalueze importanța mărului în viața oamenilor;  

 - să recunoască diferite tipuri de meserii necesare producerii mărului; 

 -să redea procese prin care mărul se transformă în alte produse;  

- să recunoască părțile plantei; 

-să noteze / înregistreze informațiile; să rezolve probleme în cadrul proiectului. 

 

                Aplicație:  Metoda ,, Știu/Vreau să știu/ Învăț”: 

Ce știm ? Ce vrem să 

știm? 

Cum aflăm? Ce am aflat? 

- Mărul este 

fructul unui arbore 

fructifer 

- Se cultivă în 

livezi, în zoneșe 

deluroase 

-din fruct se 

pot obține diverse 

produse 

-Unde sunt 

cele mai întinse livezi 

-Ce alte 

produse se pot obține 

- De câte 

feluri sunt merii 

-Din texte 

-Din discuții 

cu lucrătorii în 

domeniu 

-Din vizite în 

livezi, piața 

agroalimentară 

- De la părinți 

 

 

 

  Activitatea pe centre sau obiective de studiu: 

Citire/Scriere  :  

      - Mărul în literatură : „Prâslea cel voinic și merele de aur”, ,, Albă ca zăpada și cei                    

șapte pitici” 

      -  Copieri și transcrieri din texte adecvate temei;  

      -  Scrierea unor rețete pentru obținerea de produse din mere 

       - Crearea unor texte ca: „Mărul buclucaș”,  „Omida și mărul” etc. 

   Matematica: 

      -  Activitate de cântărire a unor ingrediente necesare unei plăcinte, compot; 

      -  Rezolvare de probleme; 

      -  Compunere de probleme; 

       -  Estimări, comparări. 

    Muzică și mișcare : învățarea unor cântece adecvate temei, dansuri 

    Artă : realizarea unor jucării/personaje imaginare din mere 

    Dezvoltare personală/educație civică :  - excursie la Fălticeni 

- Vizită în piața agro-alimentară 

- Discuții cu invitați ( medic generalist, medic stomatolog, grădinar, fotograf, olar) 
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- Realizarea unui sondaj printre părinți, colegi, vecini. 

               Evaluare: putem spune că elevilor le place acest tip de predare integrată,  sunt 

interesați, caută,se informează, își informează colegii în legatură cu noile achiziții sau cu materialele 

folosite, își implică familia și comunitatea, acestea ajutându-l în căutarea si selectarea materialelor, 

dar și în realizarea proiectului final 
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METODELE INTERACTIVE – MIJLOACE DE EFICIENTIZARE A 

PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

înv. Natașa Grigoriiciuc 

Școala Gimnazială ,,Pahomie C. Vasiliu” Grămești 

 

Învățământul modern preconizează o metodologie axată pe acțiune, operatorie, deci pe 

promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale 

imaginației și creativității. Aplicarea metodelor cu un pronunțat caracter formativ aduc o însemnată 

contribuție la dezvoltarea întregului potențial al elevului. 

O învățare eficientă, durabilă, este aceea care are la bază participareaactivă a elevului la 

descoperirea informațiilor, a sensului și utilității lor. 

În lecțiile centrate pe elev sunt dominante activitățile individuale și în grupuri mici. Pentru 

crearea unui cadru eficient de învățare este importantă echilibrarea instruirii frontale, individuale și 

grupale. 

Prin folosirea metodelor interactive de grup, copiii își exersează capacitatea de a selecta, 

combina, învăța lucruri de care vor avea nevoie în viața de școlar și de adult. Ideile, soluțiile 

grupului au încărcătură afectivă și originalitate, atunci când se respectă principiul flexibilității. 

Fiind prezentate ca niște jocuri de învățare, de cooperare, distractive, nu de concentrare, 

metodele interactive învață copiii să rezolve probleme cu care se confruntă, să ia decizii în grup și 

să aplaneze conflictele. 

Metodele interactive (jocul didactic, braistorming-ul, harta povestirii, reţeaua personajelor, 

copacul ideilor, cvintetul, diamantul, ciorchinele, metoda cadranelor, explozia stelară, metoda celor 

şapte pălării gânditoare, cubul, turul galeriei, metoda bulgărelui de zăpadă etc.) folosite la lecții au 

multiple avantaje, iar copiii le văd ca pe niște jocuri mai speciale și se bucură atunci când sunt 

introduse în activitate. Metodele tradiționale nu se elimină, ci se modernizează, se combină, se 

modifică, se îmbunătățesc și se adaptează. 

Cel mai important aspect al instruirii active îl constituie faptul că elevii devin coparticipanţi 

la propria lor instruire şi educare. Sunt satisfăcute astfel, cerinţele psihopedagogice ale activizării:  

- pregătirea psihologică pentru învăţare;  

- prevenirea şi reducerea influenţelor negative ale diferitelor surse perturbatorii;  

- asigurarea repertoriilor congruente;  

- asigurarea unui limbaj comun între educator şi educat;  

- utilizarea unor activităţi eficiente de activizare;  

Pentru atingerea finalităţilor educaţiei, contextualizarea metodelor didactice la specificul 

demersului educativ reprezintă o importantă sarcină a cadrului didactic. Este stimulată învăţarea şi 

dezvoltarea personală, favorizând schimbul de idei, de experienţe şi cunoştinţe, asigură o participare 

activă, promovează interacţiunea, conducând la o învăţare activă cu rezultate evidente. Contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, are un caracter activ-participativ, o reală 

valoare activ-formativă asupra personalităţii elevilor.  

Pentru o utilizare eficientă a acestor metode, în practica didactică, este necesară cunoaşterea 

teoretică, o minimă experienţă în utilizarea acestor metode şi integrarea corespunzătoare în 

proiectul didactic, în interrelaţie cu metodele tradiţionale. Acest mod de predare transformă elevul 

într-un actor, participant activ în procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele prin efort 

propriu, o angajare optimă a gândirii, mobilizându-l în raport cu sarcinile de învăţare date. Se 

identifică cu situaţia de învăţare în care este antrenat, fiind parte activă a propriei transformări şi 

formări generată de cunoaştere.  
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Practica didactică bazată pe metode interactive presupune:  

- interacţiuni verbale şi socio-afective nemijlocite între elevi, graţie cărora se dezvoltă 

competenţe intelectuale şi sociale transferabile în diferite contexte formale şi informale;  

- atitudine deschisă, activă bazată pe iniţiativă personală;  

- o învăţare în colaborare cu ceilalţi colegi;  

- angajarea intensivă a elevilor în realizarea sarcinilor;  

- responsabilitate colectivă şi individuală;  

- valorizarea schimburilor intelectuale şi verbale, mizând pe o logică a învăţăturii care ţine 

cont de opiniile elevilor.  

Demersurile didactice de acest tip conduc spre un progres cognitiv centrat pe descoperirea 

celuilalt, a unei participări active şi interactive, la reflecţie comună în cadrul comunităţii 

educaţionale din care face parte.  

Specific metodelor interactive este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.  

Metodele interactive crează deprinderi, facilitează învăţarea într-un ritm propriu, stimulează 

cooperarea, sunt atractive și pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învăţare. 

Un învăţător care foloseşte astfel de metode ar trebui să fie:  

- un sfătuitor – care îşi ajută elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează să îşi prezinte 

propriul punct de vedere;  

- un animator – care iniţiază metodele şi le explică elevilor, pregăteşte materialele didactice 

şi prezintă scopurile învăţării;  

- un observator şi un ascultător – care observă elevii în timpul activităţii şi îi poate aprecia 

corect;  

- un participant la învăţare – care nu are impresia că este perfect şi învaţă pe tot parcursul 

vieţii;  

- un partener – care poate modifica „scenariul” lecţiei, dacă clasa cere acest lucru.  

De aceea învăţătorul şi elevii sunt responsabili de rezultatele muncii în comun.  

Interactivitatea presupune atât cooperarea, cât și competiția. Ambele implică un anumit grad 

de interacțiune, în opoziție cu comportamentul individual.  

 

Bibliografie:  

 1. Oprea, Crenguța ,,Strategii didactice interactive”, E.D.P. București, 2006 

 2. Cristea, Sorin, Curriculum pedagogic, E.D.P., Bucureşti, 2008 
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SOCIALIZAREA ÎN CLASELE STEP BY STEP PRIN ÎNTÂLNIREA DE 

DIMINEAŢĂ 

 

prof. înv. primar Mihaela Hurjui,  

prof.  înv.  primar Anca Tiron, 

Şcoala Gimnazială “Regina Elisabeta”- Rădăuţi 

 

Motto:  

“Nu-ţi lãsa copiii sã se limiteze la ceea ce ştii tu, pentru cã ei s-au nãscut în alte vremuri.” 

Proverb ebraic 

 

Programul  STEP BY STEP pentru învãţãmântul primar este o metodă alternativă de 

educaţie a copiilor, creatã ca rãspuns  la marile schimbãri ce se petrec în societate. Necesitatea unei 

schimbãri în învãţãmânt este de neînlãturat, dacã luãm în considerare  fluxul de informaţie din viaţa 

cotidianã,  şi noile descoperiri privind activitatea mentalã. 

Programul propriu zis într-o clasã Step by Step începe cu ÎNTÂLNIREA DE 

DIMINEAŢĂ. Dupã ce clasa s-a reunit, copiii se întâmpinã cu simpatie  şi-şi transmit reciproc un 

salut, urmat de câteva cuvinte plãcute, optimiste şi încurajatoare. În timpul salutului, fiecare copil se 

adreseazã celorlalţi, pe nume, utilizând un ton  respectuos, prietenos si cât se poate de sincer. 

Comportamentul adecvat în timpul salutului, înseamna „o poziţie relaxatã, dar atentã, un limbaj al 

trupului respectuos, un ton calm şi sincer, o mimicã a feţei prietenoasã şi, obligatoriu, contact 

vizual. Învãţãtoarea poate introduce formule specifice de salut, cât mai distractive, atrãgãtoare şi 

mobilizatoare: salutul în diferite limbi, interjecţiile glumeţe, adjectivele descriptive, introducerile 

formale, utilizarea unor şabloane verbale  şi non-verbale, coduri (fãcutul cu ochiul, clipitul din ochi, 

pocnitul degetelor), cântece, formule din folclorul copiilor („Ala-bala-portocala”, „Rin-tin-tin/ Ana-

bana-din”), ghicitori, bãtãi din palme, strângeri de mânã, prezentarea reciprocã, folosind cuvinte 

formale sau personale, transmiterea unui obiect  (o minge, o sfoarã, o piatrã, o jucãrie, o hârtie) din 

mâna în mâna, ordinea alfabeticã, salutul matematic, schimbarea ordinii în care sunt salutate 

persoanele din cerc ( din 2 în 2), adresarea unor complimente. Copiii pot fi încurajaţi sã descopere 

singuri şi  sã propunã diferite formule de salut. Orice propunere, sugestie a copiilor, oricât de 

nãstruşnicã şi neobişnuitã ar fi, va fi acceptatã,  laudatã şi apreciatã. Aceastã practicã le dã curaj şi 

încredere. 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ este un moment important (de spargere a gheţii) din 

programul unei zile din alternativa Step by Step, dureazã 20-25 minute şi este structurat astfel:  

1. Agenda zilei 

2. Calendarul zilei 

3. Mesajul zilei 

4. Noutãţile 

AGENDEI ZILEI reprezintă planificarea activitãţilor zilei respective. Ea trebuie sã fie 

detaliatã şi cu repere orare. Au loc întrebări şi precizări până când se constată că planul de activităţi 

a fost însuşit şi acceptat.  

Un alt moment este CALENDARUL ZILEI. Rolul  calendarului este  pentru a crea copiilor 

abilitãţi de observare în legãturã cu schimbãrile care au loc în mediul înconjurãtor, ancorarea 

acestora în realitate. Precizarea zilei, a datei, a evenimentelor sociale şi personale legate de ziua 

respectivã, de aspectul vremii, comentariile şi întrebarile au rolul de a exersa deprinderile necesare 

unui grup activ.   

MESAJUL ZILEI face introducerea în temã, solicitând atenţia copiilor. Este scris pe o 

paginã mare de hârtie şi aşezat într-un loc vizibil. Mesajul zilei este un mesaj conceput de învăţător 
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pentru a introduce cunostinţele sau deprinderile noi de  achiziţionat şi de prelucrat pe Centre de 

activităţi. Mesajul (de preferinţã interactiv) dă prilejul de introducere a noţiunilor noi şi reamintirea 

celor anterioare necesare introducerii celor noi, prin dirijarea întrebărilor şi abilităţilor copiilor.                 

 

Exemplu: Bună dimineaţa, copii gingaşi ! 

G (g) îl ia pe i de mână / Şi formează împreună / Grupul gi  (Gi)./ De acum tu poţi să scrii / 

Gingaş, pagini şi gingii/ Chiar şi nume de copii:/Gina, Gicu şi Luigi,/ Virgil şi chiar Gigi.                 

Unul – mai mulţi 

fag - ...............          coleg -.............        minge -................ 

rug -................          lege - .............         covrig -................. 

rege-...............          pungă-............         creangă-................ 

Un alt moment important este acela al NOUTĂŢILOR. Copii se înscriu, de obicei prin 

scrierea numelor lor pe şevaletul de prezentare, pentru a comunica celorlalţi noutăţile sau 

experienţele personale deosebite. De la ce i s-a întâmplat ieri, la ce a visat, ori ce a citit nou, ce 

experienţe de cunoaştere ori emoţionale a avut, orice este posibil. Noutãţile sunt comunicate 

celorlalţi din “Scaunul Autorului”, unde copilul va fi valorizat, dar va avea şi responsabilitatea 

comunicării, întrucât urmează întrebările şi comentariile colegilor. Noutãţile dau elevilor 

posibilitatea de a se exprima liber, de a-şi  prezenta propriile opinii, experienţe şi de a fi ascultat. 

Beneficiile întâlnirii de dimineaţã. 

Întâlnirea de dimineaţã reprezintã una din modalitãţile eficiente de realizare a coeziunii 

grupului prin: promovarea respectului faţã de cei din jur şi crearea unui climat propice desfãşurãrii 

activitãţii întregii zile. Îşi propune sã creeze o comunitate, sã incurajeze ascultarea, împãrtãşirea 

sentimentelor,    participarea individualã şi de grup, sã-i înveţe pe copii deprinderile necesare 

devenirii unor membri activi ai unui grup, ai comunitãţii, sã promoveze respectul faţã de cei din jur, 

sã creeze un climat propice desfãşurãrii activitãţilor, sã exerseze deprinderi importante succesului 

scolar: de a asculta, de a vorbi,  de a scrie,  de a sintetiza informaţii, practicarea şi exersarea unor 

trãsãturi comportamentale. 

Întâlnirea de dimineaţă face parte din grupul metodelor centrate pe copil. Beneficiile acestor 

metode sunt clare şi demonstrate în mod curent de  cei care le folosesc. Acest moment dintr-o zi 

reprezintă „ modul în care ne dorim să fie comunitatea  şi societatea în care trăim”, de aceea un 

prim beneficiu este socializarea copilului. De asemenea, foarte importante sunt familiarizarea cu 

reguli şi responsabilităţi, comunicarea şi cooperarea de grup, respectul şi grija faţă de ceilalţi, 

precum şi cultivarea spiritului critic. Întâlnirea de dimineaţă  contribuie la „crearea claselor 

responsabile şi protectoare”, la întărirea relaţiilor dintre familie şi  scoală şi la crearea unei 

atmosfere pozitive în sala de clasă. Formatul acestei practici facilitează participarea şi implicarea 

activă a copiilor, încurajează atitudinile şi comportamentele democratice, educă toleranţa şi 

acceptarea. 

 

Bibliografie: 

 Colleen Bane- Manualul cadrului didactic pentru întâlnirea de dimineaţă „Bună dimineaţa! Mă 

bucur că eşti aici” 

 Kate Burke Walsh în colaborare cu Institutul pentru o societate deschisă-„ Predarea orientată 

după necesităţile copilului” 
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SPECIFICUL STRATEGIILOR PREDĂRII INTEGRATE LA CLASA 

PREGĂTITOARE 

 

prof. înv. primar Ieremie Zenaida 

Școala Gimnazială Bosanci 

 

Motto: 

„Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculumului este chiar faptul că viață nu este 

împărțită pe discipline.”(J. Moffett) 

 

 

 Cap. I – Educația Mileniului III 

În ultimele decenii, educația a cuprins o arie largă de finalități, iar rolul școlii a devenit din 

ce în ce mai complex, orientându-se activ spre formarea de atitudini și comportamente, spre 

dezvoltarea de capacități, vizând, în același timp: 

 realizarea educației pentru adaptare la schimbare – fiecare elev este ajutat să-și 

dezvolte potențialul creativ, să rezolve probleme, să comunice, să colaboreze cu alții, este motivat 

să învețe pe tot parcursul vieții; 

 promovarea valorilor unei societăți deschise, accentuându-se valorizarea diversității 

în educație, toleranța, participarea la luarea deciziilor, dezvoltarea gândirii critice; 

 egalizarea șanselor tuturor copiilor, inclusiv al celor aflați în situații de risc; 

 practicarea tipurilor de învățare fundamentale pentru perioada actuală și viitoare.  

În Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale penntru Educație în secolul XXI, 

intitulat „Learning:The Treasure Within”(Învățarea:Comoara lăuntrică
142

), adoptat în 1996, 

educația este considerată element esențial în noul mileniu, având ca fundamentale următoarele 

tipuri de învățare: „învățarea penru a ști cum să conviețuim” – ceea ce presupune înțelegerea și 

acceptarea celor din jur pentru a putea colabora, „învățarea pentru a acumula cunoștințe”- având ca 

scop asigurarea unui bagaj de cunoștințe generale, de instrumente de înțelegere și abilități de 

învățare, „învățarea pentru a acționa”, adică formarea capacităților de rezolvare a situațiilor 

problemă, prin valorizarea potențialului creativ, „învățarea pentru viață”, care să permită exersarea 

autonomiei și responsabilității personale, pe baza dezvoltării personalității fiecărui elev. 

Privită în acest context, educația se dezvoltă către o „cultură a schimbării”, ce determină 

apariția „școlii prietenoase”, o școală modernă care permite așteptări pentru fiecare, asigură căldură, 

sprijin, cooperare, încredere, respect pentru diferențe, colegialitate, asumarea riscurilor, învățare 

continuă, parteneriate. Curriculumul unei astfel de școli vizează formarea de capacități, deprinderi 

și competențe pentru viață, care să le permită elevilor să se adapteze rapid la un sistem flexibil și 

dinamic. Școlile prietenoase urmăresc dezvoltarea fizică și mentală a elevilor, capacitatea de 

relaționare și comunicare, competența de utilizare a tehnologiilor informaționale, ca instrumente de 

învățare și cunoaștere. 

Cap. II - Specificul strategiilor predării integrate 

Strategiile de instruire, ca interacțiuni între strategiile de predare și cele de învățare, 

reprezintă moduri integrative de abordare și acțiune, structuri procedurale, combinare de metode, 

mijloace, forme de organizare. (I. Cerghit, 2002). 

Cele mai productive strategii și metode de predare integrată eficiente sunt: 

                                                           

142
Delors, Jacques, „Comoara lăuntrică. Raportul pentru UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în 

secolul  XXI”, Editura Polirom, Iași, 2006, pg. 18-19 
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1. Învățarea prin dezbatere este o metodă care constă în prezentarea unor întrebări, 

teme, probleme care sunt supuse spre analiză și soluționare unei clase, unui grup. Stimulând 

inițiativa și participarea fiecăruia la obținerea rezultatului, această metodă presupune intervenția 

educatorului , care schițează pașii necesari, monitorizează părerile și soluțiile participanților, 

dirijându-le spre obținerea rezultatului adevărat. 

a. Învățarea prin problematizare  este o metodă de tip euristic, folosită în procesul de 

învățământ, cu scopul de a declanșa activitatea independentă a elevului, gândirea și efortul personal 

al acestuia. Problematizarea sporește eficiența lecțiilor, deoarece antrenează multilateral elevul 

(gândire, fantezie creatoare, acțiune).Ea stimulează și creativitatea cadrelor didactice, nu numai a 

elevilor.  

b. Învățarea prin încercare și eroare se definește ca fiind încercarea unui șir de soluții 

pentru a răspunde la o situație dată, ca părăsirea soluțiilor care se dovedesc greșite și cu deprinderea 

soluției care satisface, rezolvând problema.  

Exemplu: Metoda patru colțuri este o metodă de învățare prin cooperare, al cărei scop este 

să genereze o dezbatere și să folosească procesele de grup pentru a genera discuții în contradictoriu. 

Etape: 

 Învățătorul formulează patru teme de discuție/afirmații legate de o temă, o întrebare sau o 

problemă, câte una pentru fiecare colț al clasei. 

 Elevii vor forma grupe prin situarea lor în colțul clasei care conține afirmația sau situația cu care 

sunt de acord. 

 În fiecare grup, se discută despre afirmația respectivă: argumene pro, păreri personale. 

 În cadrul unei discuții finale, la nivelul întregii clase, sunt prezentate concluziile, argumentele 

care susțin fiecare afirmație.  

După obișnuirea elevilor cu această metodă de lucru, se pot formula afirmații contradictorii 

pentru cele patru grupe. În acest caz, afirmațiile devin un stimulent puternic pentru exprimarea 

propriei opinii, punând copiii în situația de  a căuta argumente mai puternice și de a participa la un 

schimb activ de idei.  

Sugestie: MEM -Forțe și mișcare- Discutați în grupul vostru următoarea afirmație. Aduceți 

argumente și exemple pentru a o susține. 

Colțul 1 –Toate obiectele care sunt lăsate libere vor cădea pe pământ. 

Colțul 2 – Unele obiecte se ridică în loc să cadă atunci când le dăm drumul de la o anumită 

înălțime. 

Colțul 3 – Obiectele mai grele cad mai repede decât obiectele ușoare. 

Colțul 4- Un obiect mai greu aruncat în sus se înalță mai puțin decât unul ușor. 

c. Învățare senzorio-motorie . Conținutul ei îl reprezintă ansamblul coordonărilor 

senzorio-motorii, priceperile și deprinderile exprimate în performanțe practice care, achizionate de 

către copii, contribuie la dezvoltarea lor biologică, biopsihică și psihomotorie. 

Exemplu: Harta Kinestezică : Pe coli mari de hârtie se notează anumite informații care vor fi 

aranjate după o anumită logică. Colile se așează pe podea. Elevul trebuie să pășească pe ele în 

ordinea indicată de săgeți și să explice informațiile pe care le calcă. Avantaj: metoda stimulează 

învățarea asociativă.  

     Sugestie MEM – Adunarea și scăderea 0-10 
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d. Învățarea socială  

Funcția principală este aceea de mecanism al socializării și integrării sociale, asigurând prin 

aceasta interiorizarea de către elev a modurilor și tipurilor de interacțiune psihosocială și socială, de 

diverse naturi; comportamentală, valorică, normativă, atitudinală, conativă. Conținutul învățării 

sociale îl reprezintă modurile de conduită, relaționare și integrare psiho-socială și socială, 

atitudinile, valorile, normele, morale, precum și convingerile, concepțiile și trăsăturile de 

personalitate ce trebuie proiectate, interiorizate și dezvoltate la elevi în scopul maturizării lor 

psihico-fizice și sociale. 

În acest sens, strategiile didactice folosite la orele de Dezvoltare personalăsunt organizate 

sub formă de joc, pentru a fi atractive și a-l determina pe copil să se simtă bine. Sarcinile de lucru 

pot fi realizate individual, în diadă/echipă, prin muncă independentă sau faciliate de cadrul didactic. 

O activitate poate debuta cu un scurt brainstorming care valorifică ideile creative și experiențele 

anterioare ale copiilor; metodele și tehnicile art-creative permit utilizarea unei palete largi și 

inventive de resurse (uzuale, precum: creioanele, și colile colorate, pensulă și acuarele, foarfeci, 

lipici, precum și materiale reciclabile: elemente din natură, bucăți de material textil, plastic, lemnos) 

care antreneză și motivează copilul. Sunt recomandate: 

- Jocul de rol și simularea ( dramatizare cu marionete, teatru de păpuși) pregătesc 

copilul pentru situații reale de viață și facilitează dezvoltarea comunicării verbale și non-verbale, a 

empatiei, a toleranței, lucrul în echipă. 

- Problematizarea oferă posibilitatea de a căuta soluții pentru diferite situații de tip 

investigativ și de a stimula curiozitatea naturală a copilului. 

- Exercițiile și jocurile vor îmbina mișcarea, verbalizarea, manipularea unor obiecte. 

- Conversația euristică, dezbaterea și discuțiile de grup permit copiilor să se 

raportyeze, să învețe și să valorizeze atât experiența personală, cât și experiența fiecărui copil cu 

care interrelaționează.  

- Tehnicile gândirii creative ( turul galeriei, ciorchinele, jurnalul cu dublă intrare, 

pălăriile gânditoare) asigură exprimarea propriilor opinii și creează premisele dezvoltării 

asertivității. 

2. Învățarea prin cercetare implică participarea directă și activă a elevului împreună cu 

învățătorul la  cercetarea științifică, la descoperirea adevărului, la refacerea procesului științific de 

constituire a cunoștințelor. 

5 
3 

 

7 

DIFERENȚĂ 

2 4 8 
10 

SUMĂ 
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Exemplu: Tehnica HEI ( Ipoteză-Experiment_Instruire) -  Domeniul Științele vieții 

Conținut: Plante 

1. Activitate pe grupe: 

Necesar: 

 Pământ de flori 

 4 ambalaje de plastic 

 Etichete 

 Semințe de iarbă, grâu, 

porumb, morcov 

 Apă 

 Desene 

1. Plantați fiecare tip de sămânță 

în alt vas. 

2. Puneți etichete pe vase cu 

numele seminței . 

3. Asigurați condiții pentru 

creștere: lumină, căldură, apă. 

4. Urmăriți evoluția plantelor 

timp de patru săptămâni 

5. Notați săptămânal observațiile 

și desenați  în jurnal fiecare plantă 

6. Comparați notițele cu ale 

colegilor. 

  

Aplicând această tehnică (HEI) sunt activate competențele referitoare la rezolvarea de 

probleme prin observarea mediului apropiat, la manifestarea grijii față de mediul înconjurător , 

formularea rezultatelor unor observații folosind câțiva termeni științifici, identificarea unor 

consecințe ale unor acțiuni, fenomene, procese simple. 

3. Învățarea prin rezolvarea de probleme- elevul poate fi implicat într-un proiect sau poate 

primi o temă de cercetare care să însemne soluționarea unei situații reale. 

4. Învățarea prin descoperirepromovează metodele de tip euristic care implică un ansamblu 

de operații privitoare la conceperea și organizarea lecției în care elevul, sprijinit de învățător, 

descoperă cu propriile forțe intelectuale explicația și semnificația unui fenomen sau proces, legile, 

cauzele și esența acestora.  

Sugestii  de situații propuse a fi discutate la domeniul de conținut Științele Pământului:  

Cazul I: Atunci când mama gătește, în bucătărie se face abur. Ce se întâmplă? Cu ce 

fenomen al naturii se aseamănă? 

Cazul II: Oamenii spală mașinile în râul din apropierea orașului. La un moment dat se 

constată că apa de la robinet este foarte poluată. Există vreo legătură între cele două aspecte? 

Sugestiipentru domeniul de conținut Științele Fizicii: 

Conținut:  Ce este energia?
143

 

1

. 

Necesar: 

- Un pieptene de plastic; 

- Bucățele mici de hârtie 

de confeti 

 Așezați bucățelele de hârtie 

pe o suprafață de plastic sau de lemn. 

 Treceți de mai multe ori 

pieptenele prin părul uscat. 

 Apropiați pieptenele de 

bucățelele de hârtie și observați ce se 

întâmplă. 

 Notați observațiile. 

2

. 

Necesar:  

- un balon umflat; 

- un pulover/fular de lână 

 Frecați energic o parte a 

balonului de fular/ pulover. 

 Apropiați balonul cu partea 
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Xxx- Didactica matematicii și explorării mediului înconjurător”, Suport de curs editat de Agenția de Administrare a 

Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, București, 2014, pg. 78 
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 respectivă de un perete și observați ce se 

întâmplă 

 Notați observațiile ( prin 

desen) 

 

3

.  

 

Necesar: 

- o riglă de plastic; 

Un fular de lână; 

Un robinet 

 Frecați energic rigla de 

fular. 

 Dați drumul apei să curgă 

cu un fir subțire. 

 Apropiați rigla de firul de  

apă și observați ce se  întâmplă. 

 

5. Învățarea bazată pe proiectpresupune colectarea de informații, prelucrarea și 

sistematizarea acestora, interpretarea și reflecția personală, cooperarea în realizarea sarcinilor. 

William Heard Kilpatrick, The Project Method (1918) a publicat studiul privind acest tip de 

învățare. Proiectul este o metodă interactivă de predare – învățare care implică, de regulă, o micro-

cercetare sau o investigație sistematică asupra unui subiect care prezintă interes pentru elevi. 

Etapele învățării bazate pe proiect,enumerate de B. Camphell(1994) sunt următoarele: 

1. Stabilirea scopului 

2. Formularea scopului sub formă de întrebări 

3. Identificarea a trei surse de informare 

4. Descrierea pașilor care vor fi întreprinși pentru atingerea scopului 

5. Identificarea a cel puțin 5 concepte majore care vor fi investigate în cadrul proiectului 

6. Identificarea a cel puțin 3 metode care vor fi folosite pentru prezentarea proiectului. 

7. Organizarea și planificarea proiectului în timp 

8. Stabilirea modului în care va fi evaluat proiectul  

Avantajele învățării bazate pe proiect: 

- Oferă oportunități valoroase pentru abordări interdisciplinare ale unor teme sau 

probleme; 

- Facilitează lucrul în grup și învățarea prin cooperare; 

- Dezvoltă capacitățile de investigare și de sistematizare a informațiilor; 

- Sporesc motivația pentru învățare prin apelul la situații din viața cotidiană și prin 

implicarea elevilor; 

- Facilitează utilizarea metodelor alternative de evaluare (portofoliu, proiect, 

autoevaluarea); 

- Permit identificarea și valorificarea unor surse diverse de informare și documentare; 

- Stimulează autonomia elevilor în învățare și creativitatea acestora; 

- Oferă fiecărui copil posibilitatea de a se implica și de a contribui la realizarea 

activităților și a produsului final. 

Limitele învățării bazată pe proiect: 

- Orientarea pronunțată către viitor poate duce la o anumită capacitate de a gestiona 

cerințele imediate; 

- Disproporția dintre intențiile mari de la început și posibilitățile de concretizare; 

- Costurile derulării unui proiect pot fi uneori mult mai mari decât beneficiile oferite; 

- Centrarea pe activitatea de cercetare poate duce la pierderea din vedere a obiectivului 

sau la incapacitatea de prelucrare și sintetizare a unei informații mult prea diverse.  
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Exemplu: Proiect interdisciplinar „Lumina și viața” MEM+CLR+DP+AVAP
144

 

Întrebări cheie ale curriculumului 

 Întrebare esențială: De unde vine lumina? 

 Întrebările unității de învățare:E posibilă viața pe Pământ fără lumină? 

                                                            De ce au corpurile umbră? 

                                                     Putem avea lumină oriunde, oricând? 

 Întrebări de conținut: Pentru ce au oamenii nevoie de lumină? 

Ce surse de lumină cunoașteți? 

Corpurile au umbră și noaptea? 

Obiective:  

În cadrul proiectului, elevii: 

- Vor discuta și vor analiza informațiile obținute din diferite surse în vederea 

completării jurnalelor de proiect; 

- Vor crea și vor evalua prezentări ale produselor finale: desene, tabele, diagrame; 

- Vor utiliza în contexte variate un limbaj coerent, specific diferitelor discipline de 

studiu; 

- Vor stabili conexiuni funcționale între elementele din diferite domenii de studiu și 

din viața reală. 

Activități: 

1. Surse de lumină- metoda ciorchinelui 

2. Soarele-sursă de lumină și căldură- experiment 

3.Jocul luminii și al umbrei – învățarea prin descoperire – mini-cercetare 

4. Rolul luminii în viața plantelor – „Cutia vieții”- experiment 

Produse finale: Postere  despre Soare – sursă naturală de lumină; 

                        Jurnalul proiectului cu observații/ desene de la activități 

                        Cărticica „Jocul luminii/umbrei” 

                        Fișe de experiment „Viața planelor” 

Concluzii: 

Pentru a-i ajuta pe toți elevii să învețe, învățătorii de la clasa pregătitoare trebuie să 

folosească strategii eficiente care să-i îndrume să acceadă la cunoaștere și să-și dezvolte capacitățile 

intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele și emoțiile. 

Strategia didactică se constituie dintr-un ansamblu complex și circular de metode, tehnici, 

mijloace de învățământ și forme de organizare a activității, care să trebuie să conducă elevii într-un 

proces de învățare activ, acționând asupra informației și transformând-o într-una nouă, personală, 

interiorizată.
145

 

Analizând poziția cadrului didactic în fața problemelor instruirii și  ale învățării, Ioan 

Neacșu afirmă că „educatorii sunt solicitați astăzi, în mod continuu, să promoveze învățarea 

eficientă. Și nu orice învățare eficientă, ci una participativă, activă și creativă.”
146
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Xxx- Didactica matematicii și explorării mediului înconjurător”, Suport de curs editat de Agenția de Administrare a 

Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, București, 2014, pg. 103-108 
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Xxx, „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici”-

Program de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar, Suport de 

curs ICOS,București,  2013, pg. 111 

148Neacșu, I., „Ghidul general de evaluare și examinare”, Ed. Aramis, București, 1998, pg. 12 
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ROLUL IMPORTANT AL JOCULUI ÎN DEZVOLTAREA   ARMONIOASĂ 

A COPILULUI 

 

 

Prof.înv.primar- Ihnatiuc Maria- Șc.Gim.,,Regina Elisabeta”-Rădăuți 

Prof.înv.primar- Grigorean Brândușa-Șc.Gim.,,Regina Elisabeta”-Rădăuți 

 

    MOTTO "Într-o oră de joc poţi învăţa mai mult despre o persoană decât într-un an de 

conversaţie" PLATON 

 

 Dinamica socială a ultimelor decenii aduce o serie de provocări față de care domeniul 

educației nu poate rămâne indiferent. Competențele, valorile si atitudinile de care au nevoie elevii 

noștri pentru reușita personală si socială nu pot fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor 

școlare clasice. 

 În zilele noastre copiii consacră tot mai puțin timp jocurilor de mișcare, fiind acaparați de 

tehnica ultramodernă: telefon, calculator, televizor, etc., odihna pasivă ia deci locul formelor de 

mișcare. 

 Jocurile şi distracţiile sunt mai intense la vârstele copilăriei şi tinereţii. Dacă privim un grup 

de copii jucându-se ne convingem de rolul important al jocului:în câteva minute fac mai multe 

mișcări decât fac în mod obișnuit. Aceasta le conferă conduitelor lor multă flexibilitate şi mai ales 

le dezvoltă imaginaţia şi creativitatea; tot prin joc este exprimat şi gradul de dezvoltare psihică, 

fizică. 

 Jocul presupune un plan, fixarea unui scop şi fixarea anumitor reguli, ca în final să se poată 

realiza o anumită acţiune ce produce satisfacţie. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa. 

Copilul își descarcă , își cheltuie energia, prestând de fapt ,,o muncă serioasă și se manifestă așa 

cum știe, cum este în realitate. 

 Pedagogia ne învaţă că jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului, 

generată de trebuinţe, dorinţe, tendinţe specifice copilului. De aceea, jocul constituie o formă de 

manifestare întâlnită la copiii tuturor popoarelor; din cele mai vechi timpuri, a fost, este şi va 

rămâne tovarăşul nedespărţit al copilăriei. Îmbrăcând forma jocului, activitatea este tot atât de 

necesară dezvoltării psihice şi fizice a copilului, ca şi lumina soarelui. 

  Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. 

  Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca cu alţi copii de vârstăasemănătoare fie 

din cauză că nu sunt obişnuiţi, fie din cauză că nu au cu cine,rămân nedezvoltaţi din punct de vedere 

al personalităţii. Jocul oferă copiilor o sumă de impresii care contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor 

despre lume şi viaţă, totodată îi măreşte capacitatea de înţelegere a unor situaţii complexe, creează 

capacităţi de reţinere stimulând memoria, capacităţi de concentrare, de supunere la anumite reguli, 

capacităţi de a lua decizii rapide, de a rezolva situaţii-problemă, într-un cuvânt îi dezvoltă 

creativitatea. Fiecare joc are reguli. Atunci când un copil vrea să se joace cu un alt grup de copii, el 

acceptă regulile în mod deliberat, voit. Cu alte cuvinte, acesta va accepta normele stabilite, adoptate 

şi respectate de grupul respectiv înainte ca el să intre în joc. 

  În primul rând, jocul fortifică un copil din punct de vedere fizic, îi imprimă gustul pentru 

obţinerea performanţelor, precum şi mijloacele de a le realiza. În al doilea rând, jocul creează 

deprinderi pentru lucrul în echipă, pentru sincronizarea acţiunilor proprii cu ale altora, în vederea 

atingerii unui scop comun. În al treilea rând, jocul provoacă o stare de bună dispoziţie, de voie 

bună, oferindu-i omului posibilitatea de a uita, pentru un timp, de toate celelalte şi de a se distra, 

dându-i parcă mai multă poftă de viaţă.  
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  Putem afirma, sintetizând efectele jocurilor de mișcare, că ele dezvoltă forța, viteza, 

îndemânarea și perseverența, desăvârșesc pregătirea fizică și întăresc sănatatea. Jocul bine 

organizat, corect influențează individul pe parcursul întregii sale vieți. Prin intermediul lui omul se 

obișnuiește să suporte cu demnitate înfrângerile și să guste satisfacțiile victoriei. Cei care deprind 

acest lucru din copilărie îl transpun mai târziu și în viață.Se pot enumera și calități morale care se 

cultivă prin intermediul jocului: spiritul de sacrificiu, cinstea, modestia, perseverența, curajul ce se 

pot dezvolta chiar și prin utilizarea celor mai simple jocuri. 

  Trebuie avut în vedere însă faptul că, în joc nu se manifestă numai trăsăturile pozitive de 

caracter ci și cele negative. Astfel lipsa de interes coexistă cu egoismul, modestia cu orgoliul 

nemăsurat, onestitatea cu viclenia. Jocul în sine nu cultivăînsușiri negative, uneori însă le scoate la 

iveală și le accentuează. Fiecare copil este conștient de faptul că spiritul de sacrificiu reprezintă o 

calitate. Dorința manifestată de unii copii de a-i domina pe ceilalți trebuie combătută. Între idealul 

propus și comportamentul propriu-zis pot să apară contradicții. Prezența cadrului didactic asigură 

însă prevenirea și rezolvarea acestor conflicte.  

 Jocurile de mişcare constiutie un mijloc important prin care se realizează o parte din 

sarcinile ce revin dezvoltării fizice. Realizarea unei influenţe active şi pozitive se poate face numai 

printr-o activitate organizată, condusă şi îndrumată de cadrul didactic competent căruia îi revine 

rolul de a desfăşura o permanentă muncă educativă. 

În alegerea şi pregătirea jocului de mişcare trebuie să se ţină cont anumite cerinţe : alegerea 

jocului, vârsta copiilor, dezvoltarea şi pregătirea fizică etc.  

 La alegerea jocului se va ţine seama în primul rând de obiectivul pe care ni-l propunem spre 

realizare. 

 În pregătirea activităţii, pentru realizarea obiectivului propus trebuie să se ţină seama şi de 

următorii factori:colectivul de joc- potrivit prin prisma numărului de participanţi, a vârstei, a 

sexului, a dezvoltării şi pregătirii fizice; efectivul de joc-când activitatea de joc se organizează cu un 

număr mare de copii, jocurile trebuie astfel alese sau adaptate încât să se poată asigura participarea 

activă a tuturor participanţilor, iar când numărul de copii este redus se va evita suprasolicitarea 

acestora și vârsta copiilor- unde pentru obţinerea unor rezultate bune trebuie să se cunoască 

particularităţile biologice şi psihologice ale diferitelor vârste, precum şi de sex. Jocul trebuie ales să 

fie accesibil din punct de vedere al capacităţilor fizice şi intelectuale şi să prezinte interes. 

Preşcolaritatea “ a mai fost denumită şi vârsta graţiei. Graţia se dezvoltă şi pentru că preşcolarului îi 

place să fie în centrul atenţiei, să fie admirat şi lăudat.Cu timpul, graţia începe să devină tot mai 

palidă, locul ei fiind luat de rigoare, de precizie... Este perioada în care prin stereotipizare, mişcările 

duc la formarea deprinderilor, la îmbogăţirea conduitelor.” 

 Pentru învăţământul primar, jocul didactic „este o specie de joc care îmbină armonios 

elementul instructiv şi educativ cu elementul ,,distractiv”, este „un tip de joc prin care învăţătorul 

consolidează, precizează şi verifică cunoştinţele predate elevilor, le îmbogăţeşte sfera de 

cunoştinţă”. 

  Jocul, ca activitate didactică specifică, îndeplineşte multiple funcţii: de distracţie, de 

creativitate în conformitate cu vârsta, în final – de modelare şi formare a personalităţii copiilor. 

Încorporate în activităţile didactice, elementele de joc imprimă un caracter mai viu şi mai atrăgător, 

aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie, de destindere, prevenind apariţia oboselii. 

  Jocul didactic este un important mijloc de educaţie intelectuală care pune în valoare şi 

antrenează capacităţile creatoare ale şcolarului. El este folosit pentru cunoaşterea realităţii pe o cale 

mai accesibilă, deoarece copiii descoperă unele adevăruri noi pentru ei, angajându-se în eforturi de 

gândire ce le oferă satisfacţii. Ei sunt participanţi nemijlociţi la propria formare şi, antrenaţi în joc, 

sunt capabili să depună eforturi mari pentru îndeplinirea sarcinilor date. Totodată, jocul didactic 

contribuie la dezvoltarea judecăţii, memoriei, atenţiei, spiritului de observaţie, la cultivarea 

obişnuinţei cu munca intelectuală şi cea independentă. El constituie un mijloc şi un procedeu 
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deosebit de valoros de acumulare de noi cunoştinţe, de echilibrare a procesului de învăţare şi a 

activităţii de joc, putându-se desfăşura atât în cadrul activităţilor libere, cât şi în cadrul celor 

comune. Este un prilej de a completa unele lacune, de a asimila şi de a folosi cunoştinţe noi, de a-şi 

dezvolta limbajul fonetic, lexical, gramatical. 

  Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învaţătorul consolidează, 

precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, le imbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe, pune în 

valoare şi le antrenează capacităţile creatoare ale acestora. Atunci când jocul este utilizat în procesul 

de învăţământ, el dobândeşte funcţii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a 

elevului lecţii, sporind interesul de cunoaştere fată de conţinutul lecţiei. 

  Odată cu împlinirea vârstei de 6 ani, în viaţa copilului începe procesul de integrare în viaţa 

şcolară, ca o necesitate obiectivă determinată de cerinţele instruirii şi dezvoltării sale 

multilaterale.De la această vârstă, o bună parte din timp este rezervată şcolii, activităţii de 

învăţare,care devine o preocupare majoră.In programul zilnic al elevului intervin schimbări impuse 

de ponderea pe care o are acum şcoala, schimbări care nu diminuează însă dorinţa lui de joc, jocul 

rămânâd o problemă majoră în perioada copilăriei. Ştim că jocul didactic reprezintă o metodă de 

învăţământ în care predomină acţiunea didactică simulată. Această acţiune valorifică la nivelul 

instrucţiei finălităţile adaptive de tip recreativ proprii activităţii umane, în general, în anumite 

momente ale evoluţiei sale ontogenice, în mod special. 

  Trebuie să ne uităm mult si adânc în ochii copilului. El ne învață adesea ce trebuie să 

facem și cum trebuie să lucrăm. El ne inspiră, ne fascinează, ne dă clipe minunate, ne conduce mai 

sigur, ne face să fim mai buni. Dragostea este forță și grație. Cel ce nu se gândește la alţii și nu 

trăieşte decât pentru sine, probează o mare sărăcie sufletească, căci nu are nimic de dat.  
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SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE- ,PACE ȘI NONVIOLENȚĂ PENTRU 

COPIII LUMII” 

 

prof. învățământ primar Mirela-Doina Ionuţă,  

Şcoala Gimnazială Baineţ 

 

Violența este o problemă actuală a societății noastre, având impact asupra actului 

educațional desfășurat într-un cadru instituționalizat. 

Proiectul ,,Pace și nonviolență pentru copiii lumii”, desfășurat la școala noastră,  a adus un 

plus de valoare activității didactice. Pornind de la analiza punctelor critice ale școlii noastre, 

referitoare la violența școlară, proiectul își justifică relevanța pentru nevoile  grupului țintă. Își 

propune educarea nonviolentă a copilului astfel încât acesta să nu copieze comportamentul violent, 

să învețe să relaționeze, să dezvolte și să adopte un comportament echilibrat în relațiile cu familia, 

colegii și cadrele didactice. 

Proiectului are ca obiectiv general dezvoltarea unor mecanisme de comunicare, 

monitorizare, formare și informare la nivelul elevilor urmărindu-se prevenirea și combaterea 

situațiilor conflictuale în contextul școlar și extrașcolar. Se propagă astfel pacea și toleranța, 

înțelegerea și iubirea de aproape, colegialitatea și onestitatea între persoane, de aceeași vârstă sau de 

vârste diferite, cu aceleași idealuri. 

Partenerii implicați în proiect și-au adus aportul prin mijloacele specifice fiecăruia.  

            Dintre acțiunile întreprinse putem enumera: 

 stabilirea unor planuri de servicii personalizate (recuperare, asistență socială și medicală), 

cooptând specialiști; 

 implicarea elevilor, părinților în rezolvarea unor cazuri de violență, analizarea acestor cazuri și 

asigurarea de măsuri potrivite; 

 asigurarea materialelor suport pentru dezbateri; 

 Printre activitățile desfășurate au fost: 

 ,, Nu accept violența!”; 

 ,, Cum ne petrecem timpul liber- colegul meu, cercul de prieteni”; 

 ,,Anchetă asupra violenței în școală”- forme de manifestare; 

 ,,Spune NU violenței!”-discuții cu organe din mediul juridic, din sănătate, din poliție; 

 ,,Pacea verde”; 

 ,, Cum ne alegem prietenii?”; 

 ,,Cartonaș roșu pentru violență!”. 
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                                NONVIOLENŢA 

 

 

 

 

 A trăi fericit presupune a avea  

acea linişte şi bucurie care te face să  

apreciezi viaţa şi pe cei din jur.PACEA 

 presupune iubire, toleranţă, respect,  

aprecierea celor din jur, comunicare,  

progres, într-un cuvânt FERICITE. 

 CE PUTEM FACE PENTRU A FI  

            FERICIŢI? Putem face noi ceva? 

Răspunsul este simplu: trebuie să înţelegem  

că noi suntem cei care vom clădi viitorul.  

Viitorul depinde de noi. 

Trebuie să ne deprindem cu acea cultură a păcii, trebuie să ne asumăm un 

rol în a crea armonie în jur, a crea pacea. Fiecare trebuie să fie mesagerul păcii şi 

nonviolenţei pe acest pământ. Elevii trebuie să contribuie la instituirea unui 

climat de pace, linişte, armonie. 

Elevii pot fi implicaţi în câteva aspecte 

                                                        care pot contribui la o armonioasă  

                                                                 dezvoltare a societăţii. Cel mai impor-  

                                                                  tant lucru este că elevii pot avea un rol  

                                                                  principal în realizarea unui stil de viaţă  

                                                                armonios, în rezolvarea unor probleme  

legate de viitorul lor şi al altora. Elevii şi  

                                                           tinerii  trebuie să se implice şi să ofere  

                                                        soluţii în anumite situaţii, conflicte,  

                                                            probleme ivite în interiorul şcolii, între 

                                                   elevi cu nevoi speciale şi ceilalţi, 

                                           între familii şi comunitate. 

     A-i implica pe elevi înseamnă a avea soluţii viabile pentru posibile probleme 

de integrare în societate. Elevii trebuie să fie educaţi într-o adevărată cultură a 

păcii. Ei trebuie să înţeleagă problemele reale ale lumii şi trebuie să îşi asume un 

rol important în dezvoltarea unei culturi pentru pace. Dezvoltarea unei culturi a 

păcii înseamnă: să trăieşti după standarde internaţionale, după drepturile omului, 

echitate şi să înveţe să aprecieze diversitatea culturală, să respecte Pământul, cu 

tot ce este frumos şi să se respecte între ei. 
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Organizația Mondială a Sănătății spune despre violență că este ,,amenințarea sau folosirea 

intenționată a forței fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra altuia sau contra unui grup, 

a unei comunități care antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism, un deces sau daune 

psihologice, o dezvoltare improprie sau privațiuni”.  

Acest lucru este esențial pentru desfășurarea activităților educaționale, care au ca scop 

formarea de personalități armonioase, active și creatoare, în concordanță cu cerințele individuale și 

sociale. 
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MODELAREA PERSONALITĂŢII ŞCOLARILOR PRIN VALENŢELE 

ESTETICE ALE MUZICII 

 

prof. învățământ primar Mirela-Doina Ionuţă 

Şcoala Gimnazială Baineţ 

 

Personalitatea umană, în infinitatea variaţiilor ei structurale, a constituit obiect de studiu 

pentru mai multe ştiinţe, fiecare considerând-o din punct de vedere specific. În multitudinea 

definiţiilor date rămâne invariabil faptul că personalitatea este un sistem hipercomplex, alcătuit din 

componente bio-psiho-socio-culturale, purtător al funcţiilor episistemice, praxiologice şi axiologice. 

Fiecare individ reprezintă o personalitate unică, inconfundabilă şi ireproşabilă, determinată de 

interacţiunea dintre factorii filogenetici (potenţialul transmis prin codul genetic), ontogenetici 

(dezvoltarea în plan organic, neuropsihic şi psiho - social) şi de achiziţiile dobândite sub forma 

culturii materiale şi spirituale. 

Fiecare copil reprezintă o personalitate în formare, la conturarea căreia concură factorii 

nativi, ambientali şi educaţionali ce influenţează evoluţia în plan biologic, impunând un ritm intens 

dezvoltării structurilor şi proceselor psihice şi evoluţia în plan social, prin formarea conduitelor de 

adaptare la mediu. 

Privit ca personalitate în formare copilul reprezintă resursa axiologică-educativă de care 

trebuie să ţinem seama în tot ceea ce întreprindem în perspectiva formării şi dezvoltării lui. Aflat în 

faţa unui univers necunoscut, dotat cu curiozitatea, dorinţa de cunoaştere şi tendinţa spre evoluţie – 

proprii naturii umane – copilul este dispus să accepte influenţe externe educative, fără de care 

premisele psihologice, oricât de bine conturate, nu pot fi convertite în capacităţi şi performanţe. 

Deoarece copilăria îşi are felurile ei proprii de a gândi, de a vedea şi de a simţi, cunoaşterea 

copiilor reprezintă premisa majoră în dobândirea strategiilor educaţionale. Cel care a atras atenţia 

pedagogilor asupra necesităţii cunoaşterii copilului a fost Jean J. Rousseau, “obligându-şi” 

contemporanii cât şi posteritatea, să studieze copiii înaintea oricăror acţiuni educative exercitate 

asupra lor. 

Pentru cunoaşterea şcolarilor este necesar să pătrundem încet în viaţa lor lăuntrică, viaţă ce 

cuprinde o mare bogăţie de aspecte, să ne apropiem cu grijă, cu răbdare, cu perseverenţă de 

universul plin de candoare şi inocenţă, incapabil de ipocrizie şi de o naivă francheţe, specifică 

vârstei. Cunoaşterea lor se realizează în timp, încercarea de a pătrunde bine în viaţa lor putând duce 

la efecte contrare, cum ar fi blocarea, închiderea în sine, ineficienţa oricărui act educational. 

 

Cântecul, în general, muzica – în special – înfrumuseţează şi însoţeşte viaţa spirituală a 

copilului, alături de jocurile copilăriei şi lumea poveştilor ce o însoţesc. 

Cântecele produc emoţii puternice şi plăcute care vor antrena gustul estetic şi vor petrece 

copilul, prin adolescenţă, la maturitate. Ele întovărăşesc jocurile şi plimbările, fac parte din 

distracţiile cotidiene, dezvoltând capacitatea de pricepere a sunetelor consonante, intonarea lor 

corectă dezvoltând simţul ritmic, capacitatea de coordonare a mişcărilor întregului corp şi chiar a 

ritmului biologic al copiilor. 

Serbarea şcolară a fost şi este cadrul afirmării talentului, aptitudinilor artistice ale multor 

personalităţi culturale dar şi cadrul descoperirii acelor laturi ale personalităţii multor copii care, în 

mod obişnuit, la lecţii sau alte tipuri de activităţi, rămân ascunse, latente atât pentru părinţi cât şi 

pentru educatori.  

Serbarea şcolară contribuie, prin multiplele sale valenţe educative, la educarea estetică a 

elevilor, la dezvoltarea creativităţii, a spiritului de colaborare, la dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă la o echipă în care fiecare copil este pus în faţa îndeplinirii unui rol, la dezvoltarea 
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dragostei faţă de artă, atât prin contactul cu opera de  artă (literară, muzicală, coregrafică, teatrală 

etc.), cât şi prin creaţii, fie ele ca produse ale artelor, fie prin interpretarea artistică a acestora. 

Ea se înscrie în rândul activităţilor extracurriculare celor mai îndrăgite de copii, participanţi 

la serbare, organizatori ai acesteia, ceea ce duce implicit la dezvoltarea unor trăsături pozitive de 

caracter, a unor calităţi morale cum ar fi tenacitatea şi perseverenţa în munca pentru perfecţionarea 

rezultatelor, îndrăzneala şi stăpânirea emoţiilor  prin apariţia  în faţa unui public şi interpretarea 

rolului artistic, încrederea în sine prin depăşirea timidităţii şi autoconvingherea că se poate mai mult 

şi mai bine,  încrederea în ceilalţi, spiritul de echipă etc. 

 Ele sunt mijlocul specific şi eficient cu mare influenţă asupra educaţiei a şcolarilor mici dar 

şi modul de a se manifesta – şi nu oricum – ci în public. Dezvoltă încrederea în ceilalţi şi încrederea 

în sine prin  depăşirea timidităţii. Serbările se organizează în timp, după un plan judicios conceput 

în funcţie de scopul urmărit sau prilejul ce determină acea manifestare cu program muzical, 

coregrafic şi poetic, urmărindu-se trăirea celor mai puternice şi mai intense emoţii artistice ale 

copiilor, contribuind la dezvoltarea pe planuri multiple a educaţiei elevilor. Importanţa lor educativă 

este determinată de potenţialul afectiv – foarte bogat şi variat al şcolarilor, ei manifestând un viu 

interes, atât în timpul pregătirii serbării, cât şi pe parcursul acesteia, pentru că acest gen de 

manifestări este iubit şi îndrăgit de copii. 

Asimilarea  şi redarea conţinutului textelor muzucale şi literare, a jocurilor muzicale cu 

mişcare şi dialog, a dansurilor a programului în întregime provoacă stări sufleteşti de mare 

mulţumire, bucurie şi plăcere, consolidând deprinderea de a fi ordonat, disciplinat, de a avea o 

ţinută şi o comportare scenică fireşti, neartificiale, dar dezvoltând copiilor spiritul de echipă, de 

apartenenţă la un grup de elită, încurajându-se şi susţinându-se unul pe altul atunci când e nevoie. 

Rezultatele deosebite, atât în prezentarea, cât şi în susţinerea manifestării artistice, a 

conţinutului, ţinuta scenică, aspectul de mare sărbătoare, succesul, animaţia deosebită, toate acestea 

vor duce la trăiri de stări stimulatoare a eforturilor creatoare ale şcolarilor mici, producându-se o 

cimentare, o coeziune în cadrul colectivului, fiind atraşi implicit şi şcolarii cu probleme de 

comportare, învăţare sau a acelora cu handicapuri mici. 

Serbarea şcolară va trebui să atingă şi alte scopuri, printre ele putem enumera: 

- contribuţia la formarea disciplinei conştiente şi liber consimţite; 

- respectarea întocmai a planului-program prestabilit de către învăţătoare împreună cu 

elevii; 

- disciplinarea stăpânirii de sine, formarea şi dezvoltarea autocontrolului; 

- manifestarea unor comportamente fireşti, în funcţie de rolul jucat de fiecare şcolar; 

- dezvoltarea memoriei şi atenţiei voluntare; 

- dezvoltarea receptivităţii şi imaginaţiei creatoare şi multe, multe altele. 

Serbarea bine realizată va trebui să aibă o acţiune cât mai firească, plină de viaţă, cu cântece 

şi jocuri specifice copiilor şcolari, cu dansuri populare accesibile acestora, în care activitatea 

artistică să primeze; să dea dovada unei mai bune organizări, să aibă un fir călăuzitor şi o unitate. 

Serbarea nu trebuie să fie o sumă de bucăţele puse cap la cap, un “puzzle”, să nu fie lungă pentru a 

nu obosi spectatorii şi interpreţii. 

Serbarea şcolară are drept scop principal oferirea şansei copiilor de a se manifesta în public 

cu nişte sentimente curate şi valoroase: dragostea de natură; dragostea pentru părinţi, fraţi şi rude; 

dragostea pentru ţară, popor, obiceiuri şi tradiţii, povestiri, dramatizări, fiind - totodată – 

exteriorizarea bucuriei vieţii simbolizate manifestate prin cântece, jocuri, dansuri şi poezie, 

atmosferă de sărbătoare, cu costumaţie adecvată, sporind astfel încărcătura emoţională, educativă şi 

estetico-artistică, dar şi trăirile cât mai intense, atât ale copiilor, cât şi ale spectatorilor. 

Manifestarea artistico-muzicală, sau serbarea, duce la formarea unei personalităţi distincte a 

copilului şcolar, în contextul raporturilor sale sociale, pentru că ea nu constituie un proces 

unilateral, de asimilare pasivă, ci este un proces activ, de integrare şi autotranspunere, în care elevul 
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se identifică şi în acelaşi timp, se delimitează. Mobilizat de normele de activitate şi convieţuire, 

statornicite în cadrul colectivului clasei, atât prin programa de învăţământ, dar mai ales de 

priceperea, competenţa şi dragostea învăţătoarei în munca de zi cu zi la catedră, – şcolarul îşi va 

modela şi dirija aptitudinile atât în folosul său, cât şi al colectivităţii. 

Libertatea de acţiune şi iniţiativă creatoare, spre care învăţătoarea trebuie să ştie să-i 

dirijeze, să-i canalizeze ori să-i încurajeze, oferă şcolarului mic posibilitatea etalării, sub o formă 

superioară a valorificării aptitudinilor, în cadrul serbării găsind terenul propice afirmării şi realizării 

acestor deziderate. 

Serbarea şcolară trebuie să marcheze evenimente importante sociale şi politice- Ziua 

Naţională a României, Ziua Eroilor, serbarea de 1 Iunie 1 şi 8 Martie, serbarea de Crăciun, şi de 

Paşte şi altele, să cultive tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, prin includerea lor în repertoriu la 

nivelul posibilităţilor intelectuale şi de înţelegere, de redare a acestora, obiceiuri legate de 

anotimpuri (primăvară, vară, toamnă şi iarnă), deci folclor muzical-coregrafic ocazional şi 

neocazional al copiilor, fiind aici incluse claca şi strânsura ca elemente din folclorul neocazional. 

Pentru ca astfel de manifestări artistico-muzicale şi estetice să-şi poată atinge scopul 

cultural, educativ, estetic şi artistic, m-am gândit că ele trebuie să aibă o legătură cu misiunea de 

integrare socială a copiilor, viitorii adulţi de mâine urmărind permanent o întrepătrundere a acestor 

valenţe: 

- cultivarea gustului estetic şi a educaţiei estetice; 

- educarea eticii şi echităţii, a respectului pentru conaţionalii   noştri – naţionalităţi 

conlocuitoare – şi nu a naţionalismului deplasat spre dreapta, a şovinismului; 

- lărgirea orizontului spiritual prin introducerea unui material artistico-estetic cât mai 

bogat şi variat în acest sens; 

- formarea şi dezvoltarea spiritului de iniţiativă, a responsabilităţii liber consimţite, ca şi a 

capacităţii de autoapreciere a muncii depuse, totul sub un strict control al meu ca învăţătoare; 

- familiarizarea cu acest gen de manifestări publice, dezvoltă comportamentul copilului în 

societate şi faţă de aceasta, dându-i firescul şi naturaleţea. 

Jocuri muzicale, jocuri complexe (cu muzică, dialog şi mişcare). 

Jocurile muzicale, pe lângă dezvoltarea personalităţii, duc la o formare artistico-estetică şi, 

mai ales copiii deprind spiritul competivităţii – dar cu fair-play . Li se  dezvoltă spiritul de echipă, 

de apartenenţă la un grup în cadrul căruia să socializeze (,,Se vede un prinţ călare”, ,,Am pierdut o 

batistuţă”, ,,Ţăranul e pe câmp”, ,,Deschide urechea bine”, ,,Dacă vesel se trăieşte”. 

Dansurile populare. Nici o serbare sau manifestare artistico-muzicală nu va avea farmec, 

nu va fi “rotundă”, întreagă, fără ca în cadrul ei să nu fie prezentate una-două suite de dansuri 

populare. 

Există o bogată varietate de dansuri tradiţionale româneşti – aici coexistând de veacuri 

români, poloni şi ucraineni, dar într-o armonie şi înţelegere totală, – printre care am putea aminti: 

“Hora mare”, “Hora bătrânească”, “Ruseasca”, “Roata”, “Sârba”, “Cărăşelul”, “Raţa”, “Coasa”, 

“Trandafirul”, “Bătuta” şi altele.  

Pentru ca acest gen de manifestări artistico-muzicale să-şi poată atinge scopul  (cultural-

educativ şi estetic), trebuie să fie subordonate următoarelor obiective: 

- cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii copiilor; 

- dezvoltarea gustului estetic; 

- lărgirea orizontului spiritual, prin introducerea unui material cât mai bogat şi variat, dar 

accesibil vârstei şi gusturilor copiilor; 

- formarea şi dezvoltarea iniţiativei, a responsabiltăţii, a capacităţii de apreciere şi 

autoapreciere; 

- cultivarea voinţei, curajului, libertăţii în exprimare; 

- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de manifestare naturală în public; 
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- cultivarea expresivităţii în exprimare, mimică şi gestică; 

- dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la grupul social; 

- trăirea afectivă, în colectiv, a unor sentimente frumoase; 

- educarea morală şi patriotică a copiilor. 

În contextul raporturilor sociale care se stabilesc în timpul pregătirii şi prezentării serbărilor, 

posibilităţile de identificare a copiilor cu grupul de participanţi cresc datorită normelor statornicite, 

dar creşte şi posibilitatea copilului de a se afirma ca individualitate prin calităţile native sau cele 

dobândite prin educaţie, în timpul şcolii. 

Implicarea familiei copilului va duce la o încununare atât a muncii copilului, cât şi a 

învăţătoarei, ajutând – în cea mai mare măsură – la contribuţia dascălului în dezvoltarea 

personalităţii artistice şi generale a copilului, la educarea spiritului şi gustului artistic şi estetic al 

acestuia, ştiind foarte bine importanţa legăturii familiei cu şcoala – şi invers. 

Prin realizarea serbărilor artistico-estetice, de o mare importanţă este implicarea familiei 

copilului, implicare materială şi spirituală, chiar cu încărcătură emotivă. Nu este lipsită de 

importanţă angajarea părinţilor în activitatea de pregătire şi până la finalizarea manifestării. Prin 

felul în care se manifestă părinţii, vis-à-vis de felul în care vor reacţiona efectiv, ei vor contribui 

hotărâtor la implicarea totală sau în lipsa de interes a copilului faţă de astfel de activităţi artistico-

educative. 

Este foarte necesar în dezvoltarea personalităţii, să-i stimulăm pe copii prin participarea lor 

directă, cu sarcini concrete, chiar şi în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea manifestării. 

Motricitatea se diversifică şi câştigă în capacitatea de coordonare, siguranţă şi precizie, 

venind în sprijinul realizării, cu succes, a jocurilor mixte ce îmbină cântecul cu mişcarea ritmică. 

Căutarea este o activitate conştientă, divizată de impulsuri corticale, care pune în mişcare 

toate componentele aparatului fonator, ea realizându-se cu efort şi presupunând acţiunea tuturor 

proceselor psihice: gândire,   limbaj,  memorie,   imaginaţie,   voinţă   şi   afectivitate.  

Stadiul dezvoltării acestor procese disponibilizează copilul pentru realizarea educaţiei 

muzicale sub forma ei ludică. 

Educaţia muzicală se sprijină pe gândirea lor animistă şi magică ce dispune de imagini 

reproducătoare şi statice, pe capacitatea copiilor de a evoca experienţe anterioare. 

Atenţia, procesul psihic având valoare ridicată în privinţa acţiunii directe şi benefice asupra 

participării copiilor în activităţile muzicale, se dezvoltă treptat, odată cu interesul acestora pentru 

lumea înconjurătoare. 

Prin maturizarea procesului de inhibiţie, atenţia şcolarului capătă un plus de stabilitate, 

creându-se un echilibru între atenţia voluntară şi cea involuntară. 

Atenţia spontană a copiilor se dezvoltă prin intermediul unor cântece cu texte atrăgătoare, 

inspirate din viaţa lor, cu caracter educativ, cu ajutorul jocurilor muzicale însoţite de mişcări. 

Memoria, procesul psihic de întipărire, păstrare, recunoaştere, constituind izvorul de 

experienţă anterioarăpoate primi numeroase înregistrări, contituind un auxiliar preţios în învăţarea 

muzicii. 

Afectivitatea îşi pune amprenta intens, asupra întregii vieţi psihice şi începe să domine 

întrega existenţă a şcolarului mic. În noul context colectivul clasei creşte dorinţa de a se pune în 

lumină, de a se afirma. Acum copilul stabileşte raporturi de muncă colectivă, creşte spiritul de 

echipă, de conlucrare, dar şi de competiţie, care îi mobilizează resursele raţionale. Reacţiile 

emoţionale sunt vii şi dramatice, insuficient de profunde şi durabile, trecerea de la o extremă la alta 

făcându-se cu mare uşurinţă. În timpul cântării trebuie cultivate emoţiile în vederea formării de 

sentimente: morale, intelectuale, estetice. Acestea se dezvoltă ascultând muzică, executând mişcări 

ritmice şi interpretând cântece frumoase. 

Activitatea şcolarului suferă şi ea mutaţii importante, depăşind stadiul ludic în care acţiunea 

este izvorul plăcerii sau divertisment, copilul devenind capabil să realizeze sarcini indiferent dacă 
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ele plac sau nu. Deşi jocul încă deţine un rol important, activitatea de bază a şcolarului este 

învăţarea prin acţiune, prin activitate repetată până la fixare. Mediul şcolar grăbeşte procesul de 

maturizare a tuturor componentelor personalităţii copilului, făcându-l apt pentru orice fel de situaţie, 

deci şi pentru muzică. 

Prin accesibilitatea artei muzicale şi întrepătrunderea ei interdisciplinară cu toate celelelte 

discipline de învăţământ se dezvoltă procese afective pozitive, încrederea de sine, se asigură 

dezvoltarea posibilităţilor de muncă ale elevilor. A-i învăţa pe copii să iubească muzica înseamnă 

să-i înveţi să iubească natura în toată splendoarea ei, să preţuiască omul şi tot ce a creat el mai 

frumos, să iubească munca şi satisfacţiile pe care ea le poate da, să cinstească memoria înaintaşilor 

şi jertfa eroilor neamului, să respecte, să îndrăgească şi să ducă mai departe tradiţiile şi obiceiurile 

poporului din care s-au născut, să iubească ţara în care s-au născut. 

Am avut, am şi voi avea întotdeauna convingerea că muzica este factorul principal de 

cultură şi civilizaţie cu valenţe cognitive, raţionale, afective şi voliţionale, cu infinite posibilităţi 

virtuale de umanizare şi socializare, cu puteri uimitoare în modelarea şi cizelarea personalităţii 

copiilor, cu valenţe artistico-estetice şi educative. 

Pornind de la aceste premise, am orientat sensul cercetării mele înspre latura educaţiei 

muzicale, încercând să concretizez – printr-o abordare teoretică şi metodologică – problematica 

formării de valenţe artistico-estetice, la şcolarii mici, prin activităţi cultural-muzicale. 

Din dorinţa de a surprinde cât mai multe ipostaze practice, legate de predarea-învăţarea 

muzicii, am abordat lecţia de muzică – în aspectele ei constante şi variabile – ca un cumul de 

elemente didactice caracteristice educaţiei muzicale, elemente ce apar mereu în structuri unice, 

determinate de tipurile de lecţie, de nivelurile la care se produce învăţarea, de aspectele subiective 

ale proiectării, de elevii cu care se lucrează şi de relaţiiie socio-afective ce se stabilesc în interiorul 

clasei. 

 

În carierea mea, de învăţător, de până acum, am abservat un paradox şi anume că şcolarii, 

consideraţi “afoni” sau “aritmici” cei cu probleme de comportament sau cu probleme de învăţare 

cântă şi dansează cu mult mai multă plăcere şi dăruire, manifestându-se – în entuazismul lor – mai 

zgomotos, – acoperindu-i chiar pe ceilalţi colegi. Aici şi acum va trebui să intervenim noi, 

educatorii, care – cu mult tact şi pricepere – pentru a nu interveni brutal în sufletul acestora, va 

trebui să lucrăm pentru înlăturarea neajunsurilor. Copiii fără auz, fără “ureche” muzicală sau 

“aritmicii” sunt extrem de rari şi ei sunt bolnavi din naştere, s-au născut cu astfel de deficienţe. 

Altminteri aceştia pot fi recuperabili printr-o muncă susţinută, separată, dublată de multă pricepere, 

mult tact şi dăruire. Având în vedere acest fapt, m-am apropiat de astfel de copii, am lucrat cu foarte 

multă înţelegere şi răbdare, de cele mai multe ori reuşind să-i fac să se integreze în colectiv, 

dezvoltându-le analizatorul auditiv şi ritmic, unii dintre ei ajungând la fel cu cei dotaţi de la natură. 

În alte situaţii, am observat indisponibilitatea temporară a unor copii, vis-à-vis de activităţile 

artistico-muzicale, indispoziţii cauzate de o anumită acumulare de oboseală, răceală, stare generală 

bioritmică dereglată sau nesatisfăcătoare. Prin metode şi mijloace variate am reuşit, uneori, 

redresarea lor, depăşirea momentului, mai ales când acestea se întâmplau înaintea unei serbări. 

Totul depinde numai de nivelul de pregătire, înţelegere, pricepere, răbdare şi mai ales tact din partea 

cadrului didactic. 

În procesul de realizarea optimă a scopului propus, specific activităţilor           artistico-

estetice, consider că învăţătorul trebuie să creeze o anume ambianţă emoţională şi practică, necesară 

desfăşurării activităţilor şi educaţiei. 

Pentru desfăşurarea unei bogate şi susţinute activităţi, recomand ca instituţia şcolară să fie 

bine dotată cu material didactic, instrumente muzicale şi pseudoinstrumente, cu costume şi jucării 

muzicale, toată această bază materială ducând la o cât mai mare eficienţă în educarea muzicală 

complexă a şcolarilor, oferind satisfacţii nebănuite atât copiilor, cât şi părinţilor şi chiar publicului 
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local. 

Nu în ultimul rând, recomand o cât mai strânsă legătură a şcolii cu familia şi invers, în 

realizarea obiectivelor şi scopului educaţiei, această legătură fiind – de cele mai multe ori – decisivă 

în formarea atitudinii copiilor pentru activitate şi educaţie. Atât învăţătorul, cât şi familia vor trebui 

să se afle permanent pe aceeaşi lungime de undă, copilul fiind uşor de influenţat atât în bine, cât şi 

în rău de familie. Un dezinteres din partea familiei poate duce la dezinteresul copilului faţă de 

şcoală şi educaţie. Dar procesul poate fi pozitiv, atunci când familia este interesată sau cointeresată 

în educarea propriului copil, părinţii colaborând strâns cu şcoala, cu învăţătorul. 

Talentul şi priceperea nu sunt de-ajuns cadrului didactic din şcoala primară, dacă aceste 

calităţi – completate cu altele – nu vor fi susţinute de muncă, dăruire, înţelegere şi tact pedagogic. 

Numai în acest fel vom putea să ne atingem scopul şi obiectivele propuse în formarea şi dezvoltarea 

educaţiei muzicale şi, prin ea, a valenţelor artistico-estetice, la şcolarii aflaţi în situaţii de risc. Totul 

este să nu dezarmăm, să nu dăm înapoi în faţa greutăţilor ivite, gândindu-ne permanent că lucrăm cu 

copiii, că le modelăm caracterul şi personalitatea, le formăm priceperi şi cunoştinţe 

interdisciplinare, le dezvoltăm gustul pentru frumos şi pe cel cultural, implicit noi formăm viitorul 

adult, cetăţeanul care mâine va avea în mâinile sale destinele ţării şi poporului nostru. 
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ACTIVITĂȚI  TRANSDISCIPLINARE ȘI INTERDISCIPLINARE, 

SPECIFICUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MODERN 

 

profesor învățământ primar Mitrea Maria-Otilia, ,  

Școala Gimnazială Hârtop, jud. Suceava 

 

Activităţile transdisciplinare sunt activităţi care abordează o temă generală din perspectiva 

mai multor arii curriculare, construind o imagine cât mai completă a temei respective. Este tipul de 

activitate unde cunoştinţele şi capacităţile sunt transferate de la o arie curriculară la alta. Prin 

intermediul acestor activităţi se urmăreşte atingerea competențelortuturor ariilor curriculare într-un 

context integrat. Termenul poate fi asociat cu cel de activitate tematică. 

Transdisciplinaritatea reprezintăîntrepătrunderea mai multor discipline, sub forma 

integrării curriculare, cu posibilitatea constituirii, în timp, a unei discipline noi sau a unui nou 

domeniu al cunoaşterii, prin ceea ce se numeşte fuziune – faza cea mai radicală a integrării.  

Interdisciplinaritatea se referă la o cooperare între discipline înrudite, este o formă mai 

puţin dezvoltată a comunicării, integrării unor discipline, care presupune intersectarea unor arii 

curriculare. Interdisciplinaritatea este centrată pe formarea de competenţe transversale, cu o 

durabilitate mai mare în timp.  

O schimbare fundamentală în privinţa curriculum-ului la clasele pregătitoare, I şi a II-a este 

aceea a asigurării unui spaţiu vast destinat activităţilor transdisciplinare. În grădiniţă acest mod de 

abordare a curriculum-ului este utilizat cu succes , copiii fiind obişnuiţi să lucreze timp de câteva 

zile la o anumită temă , dezvoltându-şi capacităţi diferite prin abordarea acesteia din perspectiva 

mai multor domenii de cunoaştere. Continuarea acestei noi perspectiveîn clasele pregătitoare, I şi a 

II-a va constitui un avantaj atât pentru elev cât şi pentru cadrul didactic. Elevul va regăsi în clasa 

pregătitoare o parte din universul familiar al preşcolarităţii, iar cadrul didactic va avea un context 

flexibil de organizare a activităţii care va atrage, stimula şi motiva elevul să participe la activitatea 

din clasă.  

 Un principiu de bază ce trebuie respectat în activităţile transdisciplinare este principiul 

cooperării, elevii fiind împărţiţi în grupe de lucru. Cooperarea încurajează învăţarea, are marele 

avantaj că ajută elevul într-o mai mare măsură decât competiţia la conturarea unei imagini pozitive 

de sine, a stimulării încrederii în propriile forţe și la convingerea atingerii reușitei. 

Copiii de 6-7 ani nu trebuie să se plictisească la şcoală prin solicitarea unei singure sarcini, ci prin 

alternarea activităţilor. Abordarea transdisciplinară face apel la principiul alternării tipurilor de 

activităţi. Deci nu trebuie să le dăm elevilor sarcini solicitante tot timpul şi mereu aceleaşi, ci să 

găsim un echilibru între activităţile de concentrare pe sarcini instructive , cu cele de relaxare , 

mişcare şi de joc. 

Se urmăreşte astfel atingerea competențelor tuturor ariilor curriculare într-un context 

integrat, activitatea transdisciplinară combinând competențelede referinţă ale mai multor arii 

curriculare.  

 Accentul în aceste activităţi cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga clasă, se 

renunţă astfel la stilul de lucru fragmentat, unităţile de învăţare ale disciplinelor se integrează într-

un cadru unitar , potrivit temei activităţilor transdisciplinare. 

Elevii se manifestă plenar în domeniile unde capacităţile lor sunt evidente.  Jocul didactic 

are un rol important în abordarea transdisciplinară.Copiii învaţă jucându-se, interacţionează cu 

partenerii de joc, respectă reguli, învaţă să joace un rol, să facă faţă unor situaţii conflictuale. Jocul 

interdisciplinar nu trebui să lipsească din programul zilnic al elevilor din claselepregătitoare, I, a II-

a și chiar mai târziu în clasele a III-a și a IV-a. Prin jocuri interdisciplinare li se oferă elevilor o mai 

puternică motivaţie, învăţarea nu li se mai pare o povară.  
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Rebusurile, poeziile-problemă, ghicitorile pot fi folosite cu real succes în planul achizițiilor 

tematice. 

 Proiectul este o activitate de evaluare transdisciplinară care presupune aplicarea cunoştinţelor pe o 

perioadă mai lungă de timp utilizând lucrul în echipă. De exemplu pentru realizarea proiectului cu 

tema: „Datini, obiceiuri specifice Crăciunului şi Anului Nou” se vor face activităţi din 

următoareledomenii: 

*comunicare în limba română:povești cu tema Sărbătorile de iarnă; 

* arte vizuale și abilităţi practice: măşti,obiecte rituale; desen cu tema La colindat. *muzică 

și mișcare: o colecţie de colinde inspirate de tradiţiile locale; jocuri specific Anului Nou; * folclor: 

accesul la monografia satului şi selectarea unor elemente privind tradiţiile locale; * serbări şcolare: 

proiectarea şi realizarea unor programe artistice inspirate de tradiţiile sărbătorilor.  Folosirea 

calculatorului în cadrul orelor , prin diversele conţinuturi ce se leagă cu informatica, prin jocurile 

didactice, este o activitate cu caracter transdisciplinar. În funcţie de vârstă se pot alege programe 

adecvate ce vin în completarea cunoştinţelor predate în mod clasic.  Putem utiliza computerul în 

activităţi de consolidare a priceperilor şi deprinderilor prin jocuri matematice instructive, există 

programe a căror derulare face să apară pe ecran un set de exerciţii, iar grupa de elevi lucrează 

contra-cronometru la final calculatorul afişează numărul de răspunsuri corecte și greşeli,apoi 

reorientează spre rezolvarea corectă a sarcinii.  Rularea programelor pentru teme prevăzute în 

programă cum ar fi :”Fracţii”, „Figuri plane”, ”Corpuri geometrice” face ca pe monitor să apară o 

atractivă animaţie care are un efect benefic în special asupra elevilor cu probleme de concentrare, 

computerul ducând la sporirea randamentului școlar. În cazul geometriei în spaţiu, corpurile 

geometrice sunt mult mai bine prezentate cu ajutorul imaginilor, ele putând fi privite din diferite 

unghiuri.  

Se pot realiza unele teme propuse de manualele alternative, pe grupe, stimulând spiritul de 

echipă şi valorificând potenţialul creator al fiecărui membru al echipajului.  Abordarea 

transdisciplinară trebuie să fie centrată pe demersurile intelectuale sau afective ale elevului şi nu pe 

materii şi are ca scop formarea unor competenţe cu caracter transdisciplinar cum ar fi: capacităţi de 

tip cognitiv şi creativ, reflexive,de interacţiune socială, comunicare , motrice şi atitudini 

fundamentale.Elevii sunt puşi în situaţia de a aplica în situaţii noi cunoştinţe dobândite şi deprinderi 

formate în cadrul lecţiilor din săptămâna respectivă sau din cele anterioare. Activităţile 

transdisciplinare au un aspect de joc, respectând astfel particularităţile de vârstă şi valorificând 

inteligenţa dominantă a fiecărui copil(lingvistică,logico-matematică,muzicală,naturalistă) prin 

diversificarea sarcinilor de învăţare. 

Valoarea pedagogică a temelor interdisciplinare și transdisciplinare  

 Oferă elevilor posibilitatea de a se exprima pe ei înşişi. 

 Maximizează probabilitatea ca fiecare elev să înveţe în ritmul propriu şi să fie evaluat în raport 

cu performanţa sa anterioară. 

 Oferă (elevului) posibilitatea de a se manifesta în domeniile în care capacităţile sale sunt cele 

mai evidente. 

 Situează elevul în miezul acţiunii, rezervându-i un loc activ şi principal : să imagineze, să 

construiască pe plan mental, să investigheze, să exploreze, să creeze, să transpună în practică, să 

găsească mijloacele şi resursele de traducere în fapt a ceea ce a prefigurat etc. 

 Cultivă cooperarea şi nu competiţia. 

 Pune elevii într-o situaţie autentică, de rezolvare a unei sarcini concrete cu o finalitate reală. 

 Valorizează experienţa cotidiană a fiecărui elev, considerând-o ancoră în achiziţionarea noilor 

abilităţi şi capacităţi. 

 Elevul se deprinde de timpuriu cu strategia cercetării, îşi însuşeşte metode de muncă similare 

celor ştiinţifice, învaţă să creeze o situaţie problematică, să emită ipoteze asupra cauzelor şi 
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relaţiilor în curs de investigaţie, să facă pronosticuri asupra rezultatelor posibile, să examineze şi să 

mediteze, să formuleze idei şi să exprime puncte diferite de vedere. 

 Asigură o învăţare activă care se extinde până la limita pe care însuşi copilul o stabileşte. 

 Oferă elevilor şansa planificării propriilor activităţi, asigurându-le ordinea în gândire de mai 

târziu. 

 Învăţătorul şi părintele pot observa copilul, îl pot aprecia şi-i pot sprijini evoluţia. 

 Activităţile transdisciplinare sunt şi instrumente de apreciere prognostică, întrucât indică măsura 

în care copiii prezintă sau nu în mod real anumite aptitudini. 

 Activităţile transdisciplinare au valoare diagnostică fiind un bun prilej de testare şi de verificare 

a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor. 

 Pot fi implicate mai multe forţe în procesul educaţional : specialişti, membrii ai comunităţii 

locale, părinţi, alte cadre didactice realizând o cooperare educaţională. 

 Lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru elev, cât şi pentru învăţător. 

În admirabilul eseu asupra interdisciplinarităţii şi integrării „Programe de învăţământ şi 

educaţie permanentă”(colecţia Pedagogia secolului XX, EDP, Bucureşti, 1981) L. D'Hainault 

evidenţia că, „astăzi, perpetuarea ştiinţei a găsit alte suporturi decât memoria oamenilor şi rolul său 

în învăţământ s-a estompat în faţa dezvoltării individului. Se acordă mai multă importanţă omului 

care merge, decât drumului pe care îl urmează. Astăzi disciplinele sunt invadate de un gigantism 

care le înăbuşă, le abate de la rolul lor simplificator şi le închide în impasul hiperspecialzării. 

Inconvenientele tot mai evidente ale compartimentării, necesitatea din ce în ce mai manifestă a unor 

perspective globale şi contestarea unui devotament faţă de obiect care face ca omul să fie uitat, au 

dus treptat la conceperea şi la promovarea a ceea ce s-a numit interdisciplinaritate”. 

 Caracteristicişiargumente  

Caracteristici ale activităţilor interdisciplinare și transdisciplinare - argumente pentru 

integrarea lor în programul activităţilor zilnice  

 „Traversează barierele disciplinelor, aducând aspecte ale curriculum-ului în asociaţii 

semnificative, concentrate pe arii tematice mai largi.”(Ciolan Lucian : „Proiectarea temelor 

integrate în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii” în Revista învăţământului primar, nr. 1-2, 

1999). 

 În activităţile transdisciplinare învăţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, 

orientat, animat de către învăţător, care este managerul unor situaţii de învăţare. 

 Crearea unui mediu cu o largă varietate de stimuli şi condiţii face învăţarea interesantă, 

stimulativă, semnificativă şi o consolidează. 

 „Predarea şi învăţarea sunt văzute dintr-o perspectivă holistică, reflectând lumea reală.”(Ciolan 

Lucian : „Proiectarea temelor integrate în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii” în Revista 

învăţământului primar, nr. 1-2, 1999). 

 Participarea elevilor se realizează pe tot parcursul activităţilor desfăşurate, fundamentate pe 

principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate reală. 

 Activităţile interdisciplinare și transdisciplinare sunt în opoziţie cu instruirea verbalistă. 

 Accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga clasă. 

 Cadrul didactic trebuie să renunţe la stilul de lucru fragmentat, în care lecţiile se desfăşoară una 

după alta cu distincţii clare între ele, ca şi cum nu ar face parte din acelaşi proces şi să adopte o 

temă de interes pentru elevi, care transcede graniţele diferitelor discipline, organizând cunoaşterea 

ca un tot unitar, închegat. 

 Abordarea realităţii se face printr-un demers global, graniţele dintre discipline topindu-se într-un 

scenariu unitar, de cele mai multe ori, ciclice, în cadrul cărora tema se lasă investigată cu mijloacele 

diferitelor domenii de cunoaştere. 
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 Obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii sunt atinse în cadrul unor 

scenarii/activităţi zilnice care includ fragmente din disciplinele respective sub un singur generic. 

Unităţile de învăţare ale disciplinelor „se topesc” în cadrul conturat de temele activităţilor 

transdisciplinare. 
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FUNCŢIILE EVALUĂRII ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI 

EDUCAȚIONAL 

 

prof. înv primar Adriana Muntean, 

Școala Gimnazială Nr.8 Suceava 

 

Calitatea în educație constituie un indicator important al dezvoltării sociale în contextul 

societății informaționale, având în vedere toate structurile de funcționare ale instruirii, concentrate 

în mod special, la nivelul sistemului de învățământ, al procesului de învățământ, al organizației 

școlare, al clasei de elevi. 

Jean Vogler  apreciază că în învățământ se remarcă două sisteme de evaluare :sistemul 

tradițional de evaluare care urmărește individul pe care-l apreciază, îl compară cu alții și îl situează 

într-o scară ierarhică și sistemul modern care  are un caracter formativ și se integrează în procesul 

de învățare. 

Pentru a ne construi o practică evaluativă  coerentă și eficientă , trebuie să ne însușim în 

primul rând elementele teoretice ale evaluării, să ne proiectăm instrumentele de evaluare , să 

aplicăm aceste instrumente, să analizăm rezultatele și să alegem deciziile potrivite în funcție de 

rezultate. 

Rolul fundamental al evaluării, acela de cunoaştere şi apreciere a stării fenomenelor evaluate 

şi de reglare a activităţii, arată că evaluarea îndeplineşte mai multe funcţii. Unele dintre ele au 

caracter general, revenind acţiunilor evaluative, oricare ar fi obiectul acestora, altele sunt specifice, 

decurgând din caracteristicile domeniului în care se desfăşoară acţiunea de evaluare. 

Funcţiile evaluării în învăţământ sunt stabilite în conformitate cu anumite criterii psiho-

pedagogice, sociologice şi docimologice, vizând efectele evaluării în plan individual şi social.  

 

-funcţia de control, de constatare şi apreciere a  rezultatelor  în raport cu obiectivele stabilite, 

sau cu alte rezultate anterior constate; 

 

-funcţia de reglarea sistemului, de ameliorare şi optimizare a rezultatelor, care constă în de 

„corecţiile" necesare - pe baza controlului şi aprecierilor - în stilul de predare-învățare, în relația cu 

elevii; 

 

-funcţia de predicţie, de prognosticare/anticipare a rezultatelor, ca urmare a măsurilor 

preconizate; 

 

-funcţia de clasificare şi selecţie, în baza căreia sedepistează cei cu rezultate superioare sau 

cei c are au nevoie de ajutor suplimentar; 

 

-funcţia  de  certificare,  concretizată  în  eliberarea  unor  diplome  saucertificate de 

absolvire; 

-funcţia educativă, menită să conştientizeze şi să motiveze, să stimuleze interesul pentru 

studiu continuu, pentru perfecţionare şi pentru obţinerea unor performanţe cât mai bune; 

-funcţia de informare , prin care se realizează informarea asupra rezultatelorobţinute. 

Aceste funcţii se întrepătrund, tratarea lor distinctă având doar scop didactic. În practică, în 

raport cu scopul evaluării, unele funcţii vor avea o pondere mai mare decât altele sau vor fi urmărite 

în mod special. 

O altă clasificare poate fi cea prezentată în figuraF1, deși are foarte multe puncte în comun 

cu cea de mai sus. Între funcţiile evaluării există strânse legături de interdependenţă. 
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Fig. 1Relațiile dintre funcțiile evaluării 

 

Socială -pune în evidenţă eficienţa sau productivitatea social-economică aprocesului şi 

sistemului de învăţământ. Informează societatea în legătură cu funcţionarea acestuia; 

Diagnostică – oferă informații în legătură cu nivelul de performanță, identificând factorii și 

cauzele succesului-insuccesului; 

De selecție – clarifică, ierarhizează după criteriul calității performanțelor; 

De certificare – certifică, pune în evidență performanțele; 

Predictivă sau prognostică -anticipă performanţele viitoare, evoluţiaulterioară; 

Constatativă -apreciază rezultatele, prin raportarea la obiectiveleeducaţionale propuse; 

Feed-back -sugerează soluţii, dezvoltări noi în raport cu informaţiile primiteprin conexiune 

inversă (feed-back pozitiv şi negativ;) 

Motivaţională -stimulează şi mobilizează evaluaţii, impulsionând activitateade formare şi 

dezvoltare; 

Educativă -evaluarea are efecte şi în plan educativ, determinând activităţi deautocunoaştere, 

introspecţie, autoevaluare. Evaluaţii devin propriii lor evaluatori(evaluare formatoare). 

O evaluare obiectivă presupune conceperea unor criterii de comparare pentru cele trei 

niveluri (macro, intermediar şi micro), numiţi indicatori de performanţă. 

 

Indicatorii de performanţă se referă la: standarde curriculare de performanţă, descriptori de 

performanţă, obiective operaţionale ale activităţii didactice, obiective de evaluare şi criterii de 

evaluare. 

 

Standardele curriculare de performanțăevidenţiază calitatea procesului deînvăţare, fiind 

enunţuri sintetice, raportate la cunoştinţe, capacităţi, competenţe, comportamente. Ele descriu 

performanţa pe care trebuie să o demonstreze evaluatul şi sunt baza de plecare pentru elaborarea 

descriptorilor de performanţă şi a criteriilor de notare 



572 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

 

Descriptorii de performanţă -sunt criterii calitative unitare care vizează oevaluare obiectivă, 

oferind informaţii relevante despre nivelul performanţelor. 

 

Obiectivele de evaluare -derivă din cele cadru şi de referinţă, precizând ce,cum şi cât se 

evaluează. Adesea, se confundă cu obiectivele operaţionale. 

 

Criteriile de evaluare - pot fiabsolute (nota maximă/nota minimă) saucomparative. 

 

Funcţiile evaluării apar şi se actualizează diferenţiat, prin dominaţia uneia faţă de alta la un 

moment dat. O probă evaluativă oarecare nu îndeplineşte toate funcţiile posibile in aceeaşi măsură. 

De exemplu, un examen poate dobândi mai multe funcţii, plecând de la intenţiile diverse ale 

profesorilor (de a controla achiziţiile şcolare la începutul unui ciclu şcolar, de a decide asupra 

promovărilor), aleelevilor (de a lua cunoştinţă de reuşitele şi progresele lor), ale părinţilor (de a se 

informa asupra direcţiilor de dezvoltare a elevilor cu scopul de a-i orientaşcolar şi profesional în 

cunoştinţă de cauză), ale directorilor de şcoli (de a controla profesorii, plecând de la standardele 

asupra cărora s-a căzut de acord, de a identifica scăderi în activitatea şcolii), ale societăţii (de a se 

informa asupra modificărilor apărute în cerinţele şi dezideratele tinerei generaţii) etc. 

În concluzie evaluarea calității educației prin intermediul funcțiilor sale   implică un set de 

criterii comune, universale, cu potențial axiomatic, explicit și implicit: eficacitatea, eficiența, 

optimizarea, competivitatea, competența, echitatea. Esențiale sunt cele referitoare la eficacitatea, 

eficiența și echitatea educației angajate la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ. 

Capacitatea sistemului și a procesului de învățământ de realizare a funcțiilor generale ale 

evaluării la parametri superiori, va duce la calitatea în educație, care este de fapt filozofia și, în 

același timp, politica educației. 
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 EDUCAȚIA PĂRINȚILOR ÎN ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Prof. înv. primar: Mușină Andrada 

Prof. înv. primar: Cotoară Catrina 

Şcoala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura-Humorului, Jud. Suceava 

 

 

„Viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în care aceasta îşi pregăteşte tineretul“, afirma, 

încă din secolul al XVII-lea, marele umanist olandez Erasmus. Şcoala astăzi este pusă în situaţia de 

a răspunde provocărilor moderne, prin promovarea unor categorii de valori în rândul tinerilor. Cât 

anume contribuie însă şcoala contemporană la dezvoltarea în elev a premiselor care vor uşura 

confruntarea lui cu societatea contemporană complicată? Cât mai poate şcoala de azi să fie 

caracterizată drept una dintre podoabele civilizaţiei? 

Şcoala reprezintă pentru fiecare persoană etapa importantă în definirea personalităţii lui, 

după rolul pe care îl are familia. În consecinţă, rolul şi implicarea familiei și a școlii în educația 

tinerilor astăzi reprezintă un punct de pornire, o rampă pentru ceea ce va urma. Întrebarea care ne 

preocupă este dacă părinții actualei generații de tineri sunt pregătiți să-și îndrume copiii, fac față 

provocărilor actuale? Educaţia este o acţiune specifică omului şi, de aceea, educaţia începe odată cu 

omul. Pentru a-și educa proprii copii, și părinții, la rândul lor, trebuie să fie consiliați, îndrumați, 

educați, toate acțiunile având ca scop final dezvoltarea unor generații independente și bine pregătite 

pentru a putea  face față provocărilor societății actuale.  

Nu de puține ori, este vehiculată ideea că se lucrează mai ușor cu copiii, decât cu părinții. 

Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a 

copilului. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. În 

acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Ce presupune o educație a părinților și cum se poate realiza? Din perspectivă istorică, educația 

părinților apare necesară, atât pentru creșterea și educarea copiilor, cât și ca o cale de emancipare 

spirituală și socială, ca un vector al democratizării educației și societății. 

În general, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, 

astfel perpetuând atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 

existenţa materială, cât şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră 

că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, 

cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea 

sentimentului de apartenenţă. 

Scopul educației părinților constă în modificarea opticii pe care părinţii o au asupra 

întâlnirilor din mediul şcolar. Această modificare, putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea 

relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. 

Educaţia părinţilor poate fi: 

 o educaţie a educaţiei copilului; 

 un studiu al dezvoltării copilului; 

 o formare de abilităţi de comunicare şi analiză a copilului; 

 un examen cognitiv al sarcinilor secvenţiale în creşterea, dezvoltarea şi educarea 

copilului. 

Se cunosc următoarele forme mai importante de organizare (instituționalizată) a educației 

părinților și a colaborării școală-familie: asociații ale părinților (și profesorilor) care au o largă 

libertate de inițiativă (au apărut pentru prima oară în Statele Unite ale Americii în secolul trecut); 

școli ale părinților (inițiate în Franța în perioada interbelică) și școli ale mamelor (inițiate în 
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Germania); consilii de administrație școlară formate (exclusiv sau în majoritate) din părinți, cu rol 

informațional, consultativ și decizional (ființează în Belgia, Danemarca, Olanda și în alte țări 

occidentale); comitete de părinți pe clase și școli, fără rol decizional, care sprijină școala în 

rezolvarea unor probleme (în țările est-europene). În educarea părinților cu copii mici, un rol 

deosebit au instituțiile de puericultură pentru îngrijirea medicală, fizică a copiilor; se impune 

colaborarea educatori (psihopedagogi)- părinți în adaptarea copiilor la grădiniță și la școală. 

O greșeală frecventă, pe care mulți părinți nu o conștientizează, constă în faptul că aceștia 

socotesc că intrarea la școală a copilului, în jurul vârstei de 6-7 ani,  este o etapă în care rolul lor în 

educaţia copiilor scade foarte mult dacă nu chiar dispare. Dimpotrivă, acum rolul lor se dublează: 

acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, 

iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membri ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat 

care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. 

Gradul de implicare a părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele 

acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt 

mai mari, acest lucru fiind demonstrat de studii. 

”Școala nu este responsabilă în mod exclusiv de educația copiilor, dar nici părinţii; este un 

proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Sunt situaţii în care 

apar bariere de comunicare între cadre didactice şi părinţi, fie din lipsa de experienţă, fie din lipsa 

spiritului de echipă. Pentru binele copilului este recomandabil ca, fie prin efortul părinţilor, fie prin 

cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. În multe cazuri profesorii cred că 

părinţii nu acordă suficientă atenţie copiilor lor sau părinţii consideră că profesorii sunt prea distanţi 

şi nu se implică suficient. 

Comunicarea eficientă dintre profesori şi părinţi se reflectă în  dezvoltarea copiilor. 

Responsabilitatea educaţiei şi dezvoltării copiilor trebuie asumată în echipă: şcoală – familie.  

Implicarea părinţilor ar putea aduce următoarele beneficii: 

 Creşte stima de sine a copiilor. 

 Îmbunătăţeşte relaţia părinte – copil. 

 Părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la şcoală. 

 Elevii au note mai mari. 

 Elevii învaţă mai mult, indiferent de nivelul socioeconomic, etnie sau de nivelul de 

educaţie al părinţilor. 

 Au mai puţine absenţe. 

 Îşi fac mai conştiincios temele acasă. 

 Copiii şi părinţii dezvoltă atitudini pozitive faţă de şcoală. 

 Profesorii au aşteptări mai mari de la elevii ai căror părinţi colaborează. 

 Scade riscul consumului de alcool şi al violenţei. 

 Câştigurile nu sunt evidente numai în primii ani de şcoală, ci sunt semnificative, 

indiferent de vârstă sau de studiu. 

 Elevii se vor adapta mai uşor la schimbările din clasa a V-a, a IX-a. 

 Elevii vor fi capabili să-şi stabilească planuri realiste privind viitorul lor.” 

Crearea unui mediu adecvat de învăţare este sarcina familiei şi a şcolii în egală măsură. 

Copilul are sarcini de învăţare diverse: unele sunt îndeplinite acasă, altele la şcoală, ceea ce asigura 

un grad similar de importanţă atât profesorilor şi şcolii în ansamblu, cât şi părinţilor şi mediului 

familial. Implicarea părinţilor poate preveni sau elimina dificultăţi inerente în viaţa unei şcoli. 

Împreună, părinţii, copiii şi profesorii pot face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în 

procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate. 

Aşteptările părinţilor şi atitudinile lor privind educaţia copilului sunt la fel de importante ca 

şi activităţile desfăşurate de cadrele didactice. Mulţi dintre părinți doresc să se implice în educaţia 
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copiilor, dar de multe ori nu ştiu cum să devină implicaţi. Şcoala are nevoie să încurajeze şi să 

promoveze implicarea părinţilor ca parteneri. 

Se pot deosebi trei etape în evoluția relației familie-școală: 

1. ”etapa școlii autosuficiente: școala este considerată o instituție închisă, care nu 

influențează mediul familial și nu se lasă influențată de el. Caracteristicile etapei sunt: contactele cu 

părinții sunt rare, formale; părinții acceptă ideea că nu au nimic de văzut despre ceea ce se întâmplă 

în școală; administrația alege școala pentru copii; părinții nu participă la consiliile de administrație 

școlară; asociațiile de părinți nu sunt încurajate; formarea profesorilor neglijează relația între familie 

și școală.” 

2. ”etapa de incertitudine profesională: profesorii încep să recunoască influența 

factorilor familiali asupra rezultatelor școlare dar părinții continuă să creadă că școala este 

autosuficientă. Caracteristicile etapei sunt: tendința de a creste acuzarea familiei pentru proastele 

rezultate școlare; administrația școlară are tendința de a conserva atitudinea din etapa anterioară; 

contactele formale, de rutină cu părinții continuă; apar experiențe localizate privind comunicarea cu 

părinții; apar organizațiile voluntare de părinți; se constituie consilii de gestiune școlară, în care 

participarea părinților are un rol minor, nedecizional; formarea profesorilor abordează relația 

familie-școală ca o problema de importanță secundară.” 

3. ”etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: părinții și profesorii descoperă împreună 

ca neîncrederea este puțin câte puțin înlocuită cu încrederea unora față de alții. Caracteristicile 

etapei sunt: relația cu familiile este din ce în ce mai încurajată de școală; consiliul școlar include 

reprezentanți ai (asociațiilor) părinților, cu rol decizional în toate problemele educaționale; 

organizațiile de părinți sunt acceptate și încurajate în activitatea școlară; profesori specializați 

(consilieri) tratează problemele excepționale ale colaborării cu familiile; organizațiile de profesori 

recunosc statutul și rolul asociațiilor de părinți; administratorii și politicienii educației insistă asupra 

importanței relației familie-școală; formarea profesorilor abordează problema relației cu familia, ca 

una din problemele importante; se organizează cursuri pentru profesori și părinți.” 

”Se prevede ca în țările Comunității Europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării 

școlii cu familia în care accentul este pus pe un angajament mutual clar stabilit între părinți și 

profesori, pe un "contract parental" privind copilul individual; contractul între familie și școală nu 

se mai consideră doar ca un "drept opțional", ci ca un sistem de obligații reciproce în cooperarea 

părinților cu profesorii.” 

Un alt punct sensibil, mai ales pentru părinți, este cel legat de temele pentru acasă. Cum este 

bine să fie ajutat copilul la teme? De multe ori, modalităţile în care copilul este ajutat la lecţii poate 

fi constructiv pentru copil sau poate fi o sursă de stres atât pentru părinte, cât şi pentru el. 

Modalităţile ideale se înscriu în categoria comunicării asertive, în a-l lăsa să rezolve aşa cum 

crede de cuviinţă, pentru că el ştie cum a spus „Doamna” la şcoală, şi apoi găsite părţile bune ale 

temei şi lăudate, observate greşelile şi explicate, dar tot el să le rezolve mai departe, fără a impune o 

rezolvare pe care el să nu o interiorizeze, să nu o înţeleagă. De multe ori e de preferat să plece cu 

tema greşită decât să-i oferim o rezolvare a noastră, a părinţilor, pentru că la şcoală, în partea de 

verificare a temelor, el îşi va da seama singur de cele greşite. 

 

Contează foarte mult și intervalul orar în care sunt rezolvate temele pentru acasă, pentru că 

se întâmplă să fie eliminată posibilitatea unei comunicări asertive, dacă se așteaptă ca părintele se 

întoarce de la serviciu; cu siguranță comunicarea va fi cu înclinaţie pe agresivitate, din cauza 

stresului și a oboselii. 

Este de preferat ca părinții să responsabilizeze copiii, mai ales că în societatea actuală ambii 

părinți sunt foarte ocupați și nu dispun de timpul necesar pentru a-i ajuta la teme. Cei mici trebuie 

învățați să le facă şi să şi le verifice singuri, încurajându-i şi apreciindu-i pentru progresele realizate. 
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De fiecare dată, când se găseşte timp, părinţii trebuie să observe caietele de teme şi să facă 

aprecieri asupra lor, pentru că aceste caiete reprezintă activitatea principală a copilului, pe care el 

simte nevoia s-o valorizeze pentru a se motiva mai departe în îndeplinirea sarcinilor şcolare. 

Este important ca, pentru fiecare stadiu de dezvoltare a personalităţii, părinţii să se poarte şi 

să acţioneze potrivit necesităţilor copilului pentru a-i oferi acestuia mediul pentru o dezvoltare 

sănătoasă. Influenţele sistemului familial asupra procesului de formare a copilului sunt hotărâtoare. 

Specialiştii în acest domeniu precizează că relaţia părinţi-copii deţine un rol deosebit în fixarea 

deprinderilor comportamentale, dar şi în asigurarea condiţiilor psihologice normale. 

Sociologia şi psihologia modernă, cu precădere, au ajuns la concluzia că orice sistem de 

educaţie rămâne neputincios, dacă se izbeşte de indiferenţa sau opoziţia părinţilor. De aceea, se 

propune azi ca şcoala însăşi să aibă o misiune suplimentară, de educare a părinţilor, pentru a 

contribui cu succes la educarea copiilor. 
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ȘCOALA MILENIULUI III-ASIGURAREA INOVĂRII ȘI SUCCESULUI PE 

PIAȚA MUNCII 

 

 Prof. înv. primar (dr.) Mușină Andrada 

Şcoala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura-Humorului, Jud. Suceava 

 

În societatea actuală în care trăim, plină de provocări, şcoala ca instituţie a cunoaşterii deţine 

un rol fundamental.  

Educaţia este unul din fenomenele care au apărut odată cu societatea umană, suferind pe 

parcurs modificări esenţiale. 

Platon definea educaţia ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta 

aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele“. Aristotel, în lucrarea sa „Politica“, 

spune că „educaţia trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare“. Comenius, 

în lucrarea „Didactica magna“, considera că, la naştere, natura înzestrează copilul cu „seminţele 

ştiinţei, ale moralităţii şi religiozităţii“, ele devenind un bun al fiecărui om numai prin educaţie. 

Astăzi, se propun patru tipuri fundamentale de învăţare devenite pe parcursul vieţii „piloni ai 

cunoaşterii“: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să convieţuieşti împreună cu ceilalţi şi a învăţa 

să fii. În raport cu cerinţa educaţiei de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe, şcoala trebuie să-i înveţe în 

primul rând căile şi mijloacele de supravieţuire, şi de aici de a face faţă şi de a găsi totuşi 

posibilitatea şi capacitatea de a-şi împlini şi realiza viaţa la potenţialul pe care împrejurările istorice, 

nivelul social general, contextul îl permit. Trebuie să fim preocupaţi să-i învăţăm nu doar să înveţe, 

ci şi cum să-şi consolideze anumite însuşiri specific umane, cum ar fi prietenia, omenia, 

solidaritatea, dragostea, ospitalitatea, compasiunea faţă de ceilalţi etc. 

Educaţia este o activitate socială complexă ce se realizează printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni 

exercitate în mod conştient, sistematic şi organizat, în fiecare moment un subiect (individual sau 

colectiv) acţionează asupra unui obiect (individual sau colectiv), în vederea transformării acestuia 

din urmă într-o personalitate activă şi creatoare, corespunzătoare atât condiţiilor istorico-sociale 

prezente şi de perspectivă, cât şi potenţialului său biopsihic individual. 

Finalitatea centrală a educaţiei o reprezintă formarea şi dezvoltarea conştientă, sistematică şi 

organizată a personalităţii individului în vederea integrării acestuia, prin modalităţi eficiente, în 

viaţa socială.  

Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin: 

-însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale; 

-formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin 

asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice si estetice; 

-asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata 

întregii vieţi; 

-educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al 

demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii; 

-cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a 

respectului pentru natură şi mediul înconjurător; 

-dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi 

practicarea sportului; 

-profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de 

bunuri materiale şi spirituale.  

În epoca noastră, dezvoltarea societății și a individului se găsește în legătură cu educația și 

producția. Preocupările specialiștilor pentru dezvoltarea economico-socială își îndreaptă privirile 

către descoperirea acelor modalități care să faciliteze traducerea ideilor științifice în valori 
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economice. Obiectivul producției educaționale este, mai presus de producția de bunuri, o producție 

de forță de muncă corespunzătoare cerințelor industriei, vieții economico-sociale și în același timp, 

o producție de cunoștințe, idei, atitudini științifico-tehnice. 

Viitorul societăţii depinde, în mare parte, de proiectarea, evaluarea şi analiza performanţelor 

şcolare, de aceea considerăm că şcoala deține un rol fundamental fiind considerată instituție a 

cunoașterii. Educaţia, împreună cu capitalul uman şi intelectual, cu cel instituţional şi social, 

reprezintă centrul strategiilor de dezvoltare, toate aceste transformări producându-se în contextul 

procesului de redefinire a dezvoltării prin cunoaştere. Evoluţia rapidă a cunoaşterii şi tehnologiei au 

impus eficientizarea actului educativ, în sensul adaptării şi autoreglării permanente în faţa 

numeroaselor schimbări. În contextul unei economii globalizate şi bazate pe cunoaştere, sistemul 

educaţional european trebuie să facă faţă acestor provocări şi să se adapteze permanent 

schimbărilor. 

Peter Drucker afirma că: “Societatea viitoare va fi o societate a cunoaşterii. Cunoaşterea va 

fi resursa cheie”. În acest sens, trebuie să conștientizăm că școala mileniului III trebuie să se 

reinventeze și să asigure o pregătire în această direcție. Pentru ca oamenii să poată lucra cu creierul 

este nevoie de un sistem educațional performant, mereu în schimbare și cu tendințe de 

perfecționare, tocmai pentru a putea face față schimbărilor care se produc cu o rapiditate atât de 

mare. 

„Societatea de mâine” va fi o societate a cunoaşterii. Informaţia, afirmă Drucker, va fi 

resursa ei de bază iar cei care folosesc cunoştinţele vor reprezenta clasa socială cea mai importantă 

a acestei noi societăţi. Trăsăturile de bază ale acestei noi clase de lucrători sunt: lipsa barierelor 

informaţionale, deoarece informaţia „călătoreşte” mai rapid decât banii, o mobilitate ascendentă, 

fiecare dobândind mult mai uşor acces la educaţie, precum şi printr-un potenţial mult mai mare de 

eşec şi succes (oricine poate acumula mijloacele de producţie, sau cunoştinţele necesare pentru un 

job, dar aceastea nu reprezintă o ganraţie a succesului).  Aceste trei trăsături fundamentale vor 

duce, în opinia lui Drucker, la o societatea foarte competitivă, atât pentru organizaţii cît şi pentru 

indivizi. Tehnologia informaţiei, una dintre componentele cele mai importante ale societăţii bazate 

pe cunoaştere, are deja un impact deosebit: permite cunoaşterii să se împrăştie aproape instantaneu 

şi să fie accesibilă tuturor. Ţinând cont de uşurinţa şi viteza cu care informaţa circulă, toate 

instituţiile noii societăţi – nu doar cele din spaţiul economic, ci şi şcolile, universităţile, spitalele etc. 

– trebuie să fie competitive. Asta, deoarece internetul îi va ţine permanent informaţi pe clienţii 

despre orice ofertă ce i-ar putea interesa. (Drucker 2001) Una dintre acţiunilor filantropice ale lui 

George Soros în Europa Centrală şi de Est a constat în suportul său pentru împrăştierea culturii 

internetului, deoarece, în opinia sa, tehnologia informaţiei promovează creşterea societăţii deschise, 

bazate pe cunoaştere.  

Astfel, distribuţia cunoştinţelor prin diverse reţele formale sau informale este, şi în opinia 

experţilor Organizaţiei Economice pentru Cooperare şi Dezvolare, esenţială pentru performanţa 

economică. Cunoştinţele sunt din ce în ce mai codificate şi transmise prin computer şi reţele de 

comunicaţii tipice pentru noua societate informaţională. Aşadar, o mai mare nevoie de cunoştinţe 

tacite şi abilităţi corespunzătoare sunt necesare pentru a utiliza şi adapta în funcţie de nevoi aceste 

cunoştinţe codificate. Fapt ce scoate în evidenţă importanţa învăţării şi perfecţionării continue a 

indivizilor şi a firmelor. În era economiei bazate pe cunoaştere, inovaţia este determinată de 

interacţiunea dintre producători şi utilizatori, de schimbul permanent de informaţie codificată şi 

tacită. Acest model interactiv, susţine raportul OECD, a înlocuit  modelul de inovare tradiţional, 

linear. Configuraţia sistemelor de inovare la scară naţională este, de asemenea, mult schimbată faţă 

de trecut şi constă întru-un perpetuu flux de cunoştinţe şi relaţii între diverse ramuri ale economiei, 

autorităţile naţionale şi mediul academic ce contribuie la devoltarea ştiinţelor şi tehnologiilor. 
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Se impunea ca europenii să aibă o bază solidă de cunoştinţe şi calificări. Pentru îndeplinirea 

acestor obiective a fost şi este nevoie de o schimbare a programelor de învăţământ şi formare, prin 

implicarea activă a școlilor şi universităţilor.  

Uniunea Europeană este ţinută împreună de voinţa de a crea o societate şi un spaţiu 

economic bazat pe cunoaştere. Nu poţi să trăieşti bine decât în mod inteligent. Iar inteligenţa se 

formează şi se cultivă şi, ca atare, are un cost. Creşterea economică şi mobilitatea socială pot netezi 

o parte din barierele ce îi despart încă pe cetăţenii români de cei europeni. Însă, pentru a reuşi cu 

adevărat în Europa sunt necesare politici publice care să permită educarea şi echiparea românilor cu 

un triplu capital de înţelegere a democraţiei, de cunoaştere a societăţii şi de competenţă profesională 

cât mai apropiat de nivelul celui european. 

În prezent a fost adoptat un cadru legislativ complex pentru ca sistemul de educație să se 

alinieze la cerințele diverselor inițiative la nivel european, pentru a crește mobilitatea studenților, a 

șanselor lor pe piața muncii, pentru a reduce numărul de specializări universitare și pentru a crește 

participarea la programele de masterat și doctorale. 

Cu toate că educaţia este de regulă socotită o prioritate naţională, cei de la conducere nu a 

tratat-o ca pe serviciul public cel mai important asigurat de stat, în măsura în care învăţământul 

general are misiunea de neînlocuit de a-i forma pe copii şi adolescenţi. Şcoala nu este un rău 

necesar, ci singura modalitate prin care tinerii României se pot bucura de dreptul de a avea şanse 

egale, oriunde în Uniune, indiferent de mediul din care provin. 

Absolvenţii învăţământului general obligatoriu ar trebui să fie cetăţeni cu gândire 

independentă şi inovatoare capabilă de evaluare şi autoevaluare, conştienţi de drepturile şi de 

posibilităţile lor, care să cunoască în primul rând cum funcţionează instituţiile europene şi 

instituţiile statului de drept naţional şi care sunt regulile pieţei libere şi ale competenţei. 

Contribuția educației și formării la creșterea și dezvoltarea economică a fost intens studiată. 

Datele și studiile disponibile indică faptul că educația și formarea sunt principalii factori care 

contribuie la dezvoltarea economică și la progres. Datele demonstrează faptul că investițiile în 

educație și formare generează cele mai importante câștiguri și ca orice creștere a nivelului de 

educație al forței de muncă constituie un factor important de creștere economică. 

Acest obiectiv poate fi realizat prin creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, 

creșterea nivelului de educație, creșterea capacității sistemului de educație și formare profesională 

inițială de a furniza competențe și abilități cerute de piața muncii etc. Sistemele de educație și 

formare profesională trebuie să fie dezvoltate și modernizate în vederea unei mai bune adaptări la 

nevoile în permanentă schimbare și la evoluțiile rapide din economie și societate. 
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Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta", Rădăuți 

 

 

Practicile educative de predare activizantă şi de stimulare a potenţialului creativ al elevului 

se înscriu în dezideratele pedagogiei moderniste şi postmoderniste, de cooperare şi reflexie asupra 

învăţării. Specific instruirii interactive este interrelaţia de învăţare care se stabileşte atât între elevi 

şi profesori cât şi între elev-elev. 

A învăța să înveți, deziderat al educaţiei postmoderniste, presupune interactivitate şi 

creativitate în adoptarea unor strategii care să solicite implicarea în sarcină şi o atitudine 

metacognitivă de învăţare şi cunoaştere, precum şi interesul de a te perfecţiona continuu. Atitudinea 

activă şi creatoare a elevilor este o consecinţă atât a stilului de predare al profesorului cât şi a 

obişnuinţei elevului de a se raporta la sarcină. Prin felul în care solicită răspunsuri la o problemă, 

prin felul în care organizează activităţile de informare şi de formare ale elevilor, prin accentul pe 

care îl pune pe dezvoltarea proceselor cognitiv-aplicative etc., profesorul influenţează 

comportamentul activ şi creativ al elevului. 

Profesorul este cel care trebuie să găsească cele mai eficiente modalităţi prin care să 

stimuleze potenţialul creativ al fiecărui elev în parte. Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii 

gradului de implicare activă şi creativă în şcoală, trebuie să asigure: 

 stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente şi laterale; 

 libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar ca adecvate 

activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune; 

 utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecărui individ în parte; 

 incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea 

unui efort de căutare de către elev; 

 exersarea capacităţilor de cercetare, de căutare de idei, de informaţii, de posibilități de transfer de 

sensuri, de criterii de clasificare; 

 dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea de portofolii asupra 

activităţii proprii, de colecţii de cuvinte, de obiecte; organizarea de discuţii pe anumite teme, 

iniţierea de jocuri, de excursii; 

 educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune întrebări neobişnuite despre lucruri 

obişnuite. 

Lecţia de predare-învăţare devine astfel “o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă 

activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi descoperind 

soluţii plauzibile. Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia 

activităţii reiese din paticiparea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat atât în procesul de 

predare, de învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, 

asigurată de satisfacţia cooperării. 

În cadrul disciplinei Științe ale naturii, la clasa a IV-a, am propus elevilor abordarea unității 

de învățare ,,Pământul și Sistemul Solar"prin învățarea interactiv-creativă, utilizând metode 

interactive de lucru. 

În primul rând li s-a propus elevilor, printr-un mesaj stimulativ, începerea unei călătorii 

imaginare în Sistemul Solar sub forma unui proiect. Împreună cu elevii au fost stabilite temele 

proiectului:Sistemul Solar-informații generale, Planetele Sistemului Solar, Soarele, sursă de lumină 
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și căldură, despre Pământ. A fost stabilită perioada de realizare a proiectului, au fost constituite 

grupele de elevi, fiecare elev din cadrul grupului alegându-și o temă de cercetat, apoi au fost 

identificate sursele de informare.  

Proiectul este în același timp o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare 

interactivă, având numeroase avantaje: plasează elevul într-o situaţie de cercetare autentică, cultivă 

responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia, asigură implicarea tuturor elevilor în 

realizarea sarcinilor propuse, facilitează abordările de tip inter- şi transdisciplinar, promovează 

interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea, oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse 

tipuri (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi), asigură dezvoltarea competenţelor de relaţionare, a 

competenţelor de comunicare, stimulează creativitatea, facilitează dezvoltarea încrederii în propriile 

forţe. 

Pe parcursul realizării proiectului, li s-a oferit elevilor suport și unele indicații în ceea ce 

privește colectarea datelor necesare și s-au realizat unele evaluări parțiale, elevii fiind puși în 

situația de a opera cu informațiile dobândite în diferite contexte de învățare, în cadrul orelor de 

Științe ale naturii. 

Astfel, în primele lecții ale unității de învățare, au fost utilizate unele tehnici de învățare 

interactivă precum: ,,Amestecați, înghețați, grupați"sau ,,Caruselul ideilor", acestea constituind 

pentru elevi situații de aplicare a unor cunoștințe și abilități dobândite. 

În aplicarea tehnicii ,,Amestecați, înghețați, grupați", elevii se mișcă liber prin clasă, iar 

atunci când cadrul didactic spune,,Înghețați!", elevii se opresc în loc. La comanda,, Grupați!", elevii 

se grupează în funcție de sarcina primită. Am utilizat această tehnică pentru fixarea cunoștințelor 

elevilor, aceștia având ca sarcină să asocieze unele imagini care ilustrează aspecte din spațiul 

cosmic cu termenii și explicațiile corespunzătoare.  

Tehnica ,,Caruselul ideilor" permite brainstorming-ul în grupuri mici, astfel încurajând 

participarea individuală. Este o bună strategie atunci când trebuie exploatate câteva idei o dată. 

Utilizând această tehnică, elevii au fost puși în situația de a opera cu unele informații legate de teme 

despre care s-au documentat în prealabil: Călătoria în spațiu, Sistemul Solar, Soarele, Planetele 

Sistemului Solar. Grupuri de 4-5 elevi au fost plasate în locuri specificate. La locurile care le-au fost 

desemnate, grupurile au oferit cât mai multe idei, ca răspuns la tema expusă, aceste idei fiind trecute 

cu culoarea specifică grupului.Când a expirat timpul, grupurile s-au rotit, trecând la următorul loc și 

adăugând idei noi la cele deja existente pe listă.Grupurile au continuat să se rotească până când 

toate locurile au fost vizitate de fiecare grup. Răspunsurile notate au fost apoi discutate frontal. 

Această tehnică activizează cunoștințele anterioare, testează înțelegerea într-un anumit domeniu, 

încurajează gândirea în colectiv și efortul de grup. 

Studiul științelor naturii trebuie să valorifice capacitatea copiilor de a realiza observații, să le 

stimuleze curiozitatea prin corelarea cu probleme practice și să găsească răspunsuri la diverse 

întrebări prin demers investigațional. 

Investigaţia ca demers didactic se centrează pe o întrebare/ problemă/fenomen, începe cu 

ceea ce elevii ştiu, angajându-i în căutarea răspunsurilor şi a explicaţiilor, continuă cu relaţionarea 

rezultatelor cu cunoştinţele din domeniu conducând la aprofundarea înţelegerii şi la asumarea de 

către elevi a propriei învăţări și se finalizează cu folosirea noii perspective dobândite pentru a 

aborda noi probleme şi a dezvolta explicaţiile obţinute pentru alte fenomene de interes. 

În abordarea temei ,,Mișcările Pământului", am propus elevilor desfășurarea unui demers 

investigativ, având următoarele etape: 

-  formularea întrebărilor de investigat (pe baza vizionării unor scurte filmulețe despre  

alternanța zi –noapte, succesiunea anotimpurilor); 

-  explorare-experimentare și documentare (prin propunerea efectuării unor experimente- 

mișcarea Pământului în jurul axei sale, mișcarea Pământului în jurul Soarelui; demonstrație cu 
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sprijinul unor scurte filmulețe; introducerea unor termeni științifici- mișcare de rotație, mișcare de 

revoluție; analiza unor informații prezentate); 

- reflecție-explicare(formularea unor explicații privind producerea fenomenelor investigate, 

formularea unor concluzii privind consecințele mișcărilor Pământului); 

- aplicare-transfer, etapă care s-a realizat prin propunerea efectuării unor sarcini de învăţare 

în grup, specifice următoarelor domenii: 

 Scriitori- exprimarea unor mesaje scrise: realizare de cvintete despre Soare/Pământ; 

 Matematicieni- calcularea unor diferențe de fus orar dintre capitala țării noastre și alte orașe din 

lume și ordonarea pe o axă pentru a descoperi în ce ordine se sărbătorește, în aceste orașe, Anul 

Nou; 

 Exploratori- descoperirea anotimpului existent de Crăciun în diferite zone ale lumii și 

documentare pe baza informațiilor și a mijloacelor date: globul geografic, harta zonelor de căldură, 

fișă cu informații; 

 Practicieni- confecționarea sistemului Soare-Pământ (utilizând diferite instrumente și tehnici de 

lucru) pentru a demonstra unele dintre fenomenele studiate. 

Stimularea activismului şi a creativităţii în şcoală presupune favorizarea unui mediu de 

învăţare interactiv, incitator şi dinamic. În procesul instructiv-educativ este necesară schimbarea 

poziţiei faţă de copil. El trebuie considerat drept un participant activ şi creativ la propria formare. 

Elevii culeg informaţii din tot mai multe surse şi cât mai variate. Şcoala trebuie să ţină pasul cu 

noul, actualizând atât cunoştinţele cât şi metodele. 

Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să medieze între elev şi lumea  

înconjurătoare. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alături de 

elevi la elaborarea cunoştintelor, să servească drept model în legăturile interpersonale şi să 

încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi, să-i îndrume cum să-şi foloseasca timpul, spatiul, 

echipamentul şi materialele, să ajute individul sau grupul să extragă din experienţe informaţile 

necesare şi să le interpreteze. 

 

Bibliografie: 

 Ghid metodologic pentru predarea științelor naturii. Clasa a III-a și a IV-a, Societatea Academică 

din  România, 2011 
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EDUCAȚIA CENTRATĂ PE ELEV ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE 

 

prof. înv. primar Iulia Niga, 

Școala Gimnazială ,,Teodor Balan” Gura-Humorului 

 

Motto: "Visul începe cu un profesor care crede în tine, trage de tine și te împinge la un nivel 

superior, înțepându-te uneori cu un băț ascuțit numit "adevăr". 

Dan Rather 

 

Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru invită la o revalorizare a locului educaţieiîn contextul 

vieţii contemporane. Pe de o parte, este din ce în ce mai acută nevoia de a oferi individului 

instrumente reale de a se înţelege pe sine şi pe de altă parte, pentru o mai bună convieţuire într-o 

lume complexă. 

Educaţia diferenţiată şi personalizată a copiilor poate fi unul dintre răspunsurile şcolii la 

problematica complexă anterior schiţată.Dacă pentru mult timp copilul trebuia să se adapteze 

grădiniţei sau şcolii, în zilele noastre este din ce în cemai evident că grădiniţa şi şcoala trebuie să se 

adapteze nevoilor specifice şi particularităţilor copilului. 

Abordarea diferenţiată aduce în discuţie adaptarea învăţământului la particularităţile 

psihofizice ale copilului, ceea ce presupune o foarte bună cunoaştere a copilului în ceea ce 

priveşte temperamentul, priceperile şi deprinderile, interesele, potenţialul intelectual, 

trăsăturile de personalitate, etc. 
Pe de altă parte, dincolo de aceste caracteristici individuale, profesorii trebuie să cunoască 

„ereditatea socio-culturală“ pe care copilul o aduce din familie. 

La nivelul sistemului educaţional, demersul didactic tradiţional dominant era caracterizat 

de predarea frontală prin utilizarea aceloraşi metode de lucru şi sarcini pentru toţicopiii fără a se 

ţine seama de particularităţile individuale. Această corelare corespunzătoare între volumul, gradul 

de complexitate a cunoştinţelor, metodele de învăţare şi particularităţile socio-emoţionaleşi 

cognitive ale copiilor poate avea drept consecinţă demotivarea şi apoi insuccesul şcolar şi chiar 

social, pe termen lung. 

Respectarea diferenţelor individuale duce la crearea unor situaţii de învăţare care să 

permită copiilor progresul pe căi diferite, pentru realizarea aceloraşi obiective. Definitor pentru 

progresul copiilor este modul în care aceştia conectează informaţiile şi procesele psihice specifice 

învăţării. Implicarea unei multitudini de procese psihice potenţează caracterul formativ al 

demersului educaţional şi creează condiţiile favorabile pentru activitatea ulterioară de învăţare. 

Ca proces, învăţarea implică o serie de componente psihice, diferite de la uncopil la 

altul. Drept urmare, organizarea situaţiilor de învăţare urmează să asigure condiţii favorabile 

activităţii de învăţare ca proces complex de informare şi formare, de asimilare a cunoştinţelor şi 

dezvoltare a componentelor structurale ale personalităţii umane. Aceasta implică crearea situaţiilor 

de învăţare care să determine o participare activă a copilului în procesul de învăţare prin interacţiuni 

directe. 

Teoria inteligenţelor multiple formulată de Gardner argumentează ceea ce se constată, 

de altfel, în viaţa cotidiană: avem stiluri de învăţare distincte, ceea ce solicită o abordare 

diferită, individualizată, pe durata întregului proces de educaţie şi formare. 
În sprijinul abordării diferenţiate a copiilor vin atât „Convenţia Internaţională privind 

Drepturile Copilului“, cât şi „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului“ şi Legea 

Învăţământului, dar şi alte documente elaborate de diverse forumuri internaţionale. 

„Declaraţia Universală a Drepturilor Omului“ prevede că „învăţământul trebuie să 

urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de 

drepturile omului şi libertăţile fundamentale. 
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Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învățare 

și îl învață aptitudinile învățării, precum și aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alții și ale 

rezolvării de probleme. Învățământul european modern,centrat pe subiectul învățării are o serie de 

calități care îl diferențiază semnificativ de alte perioade: 

-predarea și învățare sunt individualizate semnificativ; 

-selecția conținuturilor se realizează în funcție de resursele,interesele,nevoile celui care 

invață; 

-elevii progresează în ritm propriu,utilizarea timpului este suplă,se încurajează învățarea 

independentă; 

-este stimulată inițiativa,simțul critic,elevii sunt activi; 

-elevului i se oferă maximum de ocazii pentru a-și construi cunoașterea, atât  în instituția 

școlară cât și în afara acesteia; 

-orice experiență nouă de învățare este corelată cu cele precedente; 

-cadrul didactic este înainte de orice,persoană resursă;el informează elevii și le facilitează 

accesul la informații,realizează diagnoze asupra dificultăților acestuia; 

-actualitatea și problemele vieții intră în instituția de învățământ; 

-școala este deschisă spre exterior;învățarea realizată de la persoane din afara instituției 

școlare este la fel de valoroasă precum cea venită din parte cadrului didactic; 

-relația cu profesorii este democratică;în funcție de vârstă,de nivelul de experiență și de 

pregătire,elevii participă la formularea cerințelor și la respectarea și aplicarea lor; 

-se stimulează în limita unor condiții concrete,participarea celui care învață,la stabilirea 

obiectivelor,selecția conținuturilor,a modalităților de învățare; fiind vorba despre aspecte asupra 

cărora elevii ,,au negociat”, se simtresponsabilișimotivați; 

-sistemul claselor rigide, constituite pe criteriul cronologic,din elevi de 

aceeașivârstăesteabandonat; 

-se preferă eterogenitatea, este favorizat lucrul în grupuri mici constituite din elevi de vârste 

diferite; 

-se promovează strategiile de instruire diferențiate și personalizate; 

-examinările tradiționale sunt mai puțin folosite, se preferă evaluarea formativă, cu ajutorul 

probelor de evaluare criterială (prin obiective); 

-se stimulează autoreflecția, autoevaluarea, autoreglarea comportamentului de învățare. 

Concluzii. 

Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacității procesului lor de 

învățare și în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale metodelor 

centrate pe elev ajută la pregatirea individului atât pentru o tranziție mai ușoară spre locul de 

muncă, cât și spre învățarea continuă.  
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ROLUL JOCULUI DIDACTIC ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE 

 

 Înv. Pandelea Brînduşa-Georgeta 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia, Jud. Suceava  

 

Dacă ar trebui să-mi rezum în puține cuvinte experiența mea, aș spune că jocul m-a dus mereu tot 

mai departe, tot mai adânc în real. Și filozofia mea s-ar reduce la o singură dogmă:  

Joacă-te!  

(Mircea Eliade) 

 

Principalul instrument educaţional ce contribuie la îmbunătăţirea abilităţilor cognitive și la 

conştientizarea procesului cognitiv este jocul. În lucrarea de faţă îmi propun să prezint metode de 

abordare a jocurilor didactice și să reliefez importanţa lor în stimularea gândirii şcolarilor. Jocul 

didactic nu trebuie să lipsească din activitatea şcolară, mai ales din lecţiile în care se solicită un 

efort intelectual intens. Este un mijloc important de educaţie şi instruire în ciclul primar care asigură 

participarea activă şi eficientă la lecţie, durabilitatea noţiunilor însuşite şi un grad mare de 

socializare, în acelaşi timp ajutând copilul să facă faţă mai bine situaţiilor emoţionale si sociale. 

Motivaţia şi entuziasmul copiilor sunt determinate de experienţa ludică a acestora, care 

trebuie să fie  plăcută,captivantă şi emoționantă, astfel servind ca fundaţie solidă a procesului de 

învăţare profundă. 

Jocul este o formă de activitate cu serioase implicaţii psihologice şi pedagogice, care 

contribuie la informarea şi formarea copilului. Jocul didactic dă un randament sporit faţă de 

celelalte modalităţi de lucru folosite în activitatea de învăţare, în special la şcolarii mici, deoarece el 

face parte din preocupările zilnice preferate ale copiilor. 

Cultivarea interesului și a pasiunii pentru rezolvări de sarcini transdisciplinare, constituie, la 

clasele primare, o bază solidă în studiul ulterior. Prin jocul didactic le stimulăm elevilor efortul 

susţinut şi îi determinăm să lucreze cu plăcere şi interes atât în şcoală, cât şi în afara ei. Jocurile şi 

distracţiile sunt mai intense la vârstele copilăriei şi tinereţii.  

Principala preocupare a copiilor este jocul. Aceasta le conferă conduitelor lor multă 

flexibilitate şi mai ales le dezvoltă imaginaţia şi creativitatea; tot prin joc este exprimat şi gradul de 

dezvoltare psihică. 

Jocul presupune un plan, fixarea unui scop şi fixarea anumitor reguli, ca în final să se poată 

realiza o anumită acţiune ce produce satisfacţie. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa. 

Dacă adultul se afirmă prin intermediul activităţilor pe care le desfăşoară, copilul nu are altă 

posibilitate de afirmare decât cea a jocului. Mai târziu, el se poate afirma şi prin activitate şcolară. 

Activitatea şcolară se valorifică prin note, acestea se sumează în medii, rezultatul final al 

învăţării fiind tardiv din punct de vedere al evaluării, pe când jocul se consumă ca activitate creând 

bucuria şi satisfacţia acţiunii ce o cuprinde. 

Jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului, generată de trebuinţe, 

dorinţe, tendinţe specifice copilului. De aceea, jocul constituie o formă de manifestare întâlnită la 

copiii tuturor popoarelor; din cele mai vechi timpuri, a fost, este şi va 

rămâne tovarăşul nedespărţit al copilăriei.  

Lumea reală este cunoscută de către copii prin intermediul jocului.. El influenţează toate 

aspectele dezvoltării şcolarului: percepţia, memoria, gândirea, imaginaţia, sentimentele, interesele, 

voinţa. 

Pentru învăţământul primar, jocul didactic „este o specie de joc care îmbină armonios 

elementul instructiv şi educativ cu elementul distractiv”, este „un tip de joc prin care învăţătorul 

consolidează, precizează şi verifică cunoştinţele predate elevilor, le îmbogăţeşte sfera de 

cunoştinţă”. 
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Este ştiut că jocul didactic are în activitatea şcolară o deosebită valoare practică, ajutând la 

obţinerea următoarelor obiective: 

 permite valorificarea la timp a disponibilităţii şcolarului mic; 

 reprezintă un mijloc eficient prin care elevii, mai ales cei care învaţă mai greu, sunt 

ajutaţi să descopere cunoştinţele; 

 îmbogăţeşte experienţa de viaţă şi limbajul copiilor; 

 corespunde intereselor copilului de a dobândi cunoştinţe; 

 reprezintă o cale sigură ce înlesneşte înţelegerea şi formarea reprezentărilor; 

 jocul didactic foloseşte stimuli schimbători, fiind o cale sigură spre succesul şcolar al 

elevilor; 

 contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a perspicacităţii elevilor, a 

încrederii 

acestora în forţe proprii, creează satisfacţii, asigură adaptarea la munca şcolară;  

 jocul didactic, contribuie în mare măsură la realizarea sarcinilor educaţionale, fiind o 

formă de activitate accesibilă şi atractivă. 

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. 

Psihologia jocului evidenţiază importanţa activării acestei metode mai ales în învăţământul 

preşcolar şi primar. Analiza sa permite cadrului didactic valorificarea principalelor cinci direcţii de 

dezvoltare,orientate astfel: 

- de la grupurile mici spre grupurile tot mai numeroase; 

- de la grupurile instabile spre grupurile tot mai stabile; 

- de la jocurile fără subiect spre cele cu subiect; 

- de la şirul de episoade nelegate între ele spre jocul cu subiect şi cu desfăşurare sistematică; 

- de la reflectarea vieţii personale şi a ambianţei apropiate, la reflectarea evenimentelor vieţii 

sociale’’(Elkonin). 

Este binecunoscut rolul formativ-educativ al jocurilor didactice. Prin intermediul lor, se 

formează şi se dezvoltă o serie de trăsături ale personalităţii şi se exersează caracteristicile 

proceselor psihice. Curajul, dârzenia, perseverenţa, atitudinile morale, atitudinea principală faţă de 

partener şi colectiv, spiritul cooperare şi de competiţie sunt educate prin joc. 

Jocul este conceput ca mijloc de instruire şi educare al copiilor, ca procedeu de realizare 

optimă a sarcinilor concrete pe care şi le propune, dar şi ca formă de organizare a activităţii de 

cunoaştere şi dezvoltare a capacităţilor psiho-fizice pe toate planurile. 

Caracteristicile jocului didactic: 

  solicită o gândire de tip problematic; 

  jucătorii utilizează autonom cunoştinţele necesare jocului; 

 respectă aceleaşi etape ale activităţii ca şi exerciţiile cu material individual; 

  asigură realizarea obiectivelor într-un climat de bucurie; 

 reuneşte elemente de divertisment cu cele de învăţare; 

 jucătorii devin interesaţi; 

 este stimulativ. 

Elemente de joc : 

 - întrecerea – individuală sau pe grupe; 

 - cooperarea - spiritul de echipă; 

 - recompensa; 

 - penalizarea. 

Funcţiile jocului didactic: 

 cunoaştere; 

 socializare; 
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 echilibru şi tonifiere; 

 organizatorică; 

 motivaţională; 

 dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi tactice. 

Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic: 

 pregătirea jocului didactic; 

 organizarea judicioasă a jocului; 

 respectarea momentului; 

 ritmul şi strategia conducerii;  

 stimularea elevilor; 

 asigurarea atmosferei prielnice; 

 varietatea elementelor de joc. 

Clasificarea jocurilor didactice: 

 În funcţie de scopul şi sarcina didactică: 

‐ după momentul în care se folosesc în cadrul lecţiei 

‐ după conţinutul capitolelor de însuşit 

 În funcţie de materialul didactic folosit: 

‐ jocuri didactice cu materiale (standard sau naturale); 

‐ jocuri fără material didactic. 

Clasificarea jocurilor: după J. PIAGET: 

 jocuri exerciţii; 

 jocuri simbolice; 

 jocuri cu reguli. 

-pedagogia ştiinţifică face următoarea clasificare: 

 jocuri de cercetare (creaţie); 

 jocuri de mişcare; 

 jocuri didactice. 

Condiţii de aplicare a jocului didactic: 

o jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante, urmărindu-se scopul şi sarcinile 

lecţiei; 

o să fie pregătit de către învăţător în direcţia dozării timpului şi a materialului folosit; 

o să fie variat, atractiv, să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare; 

o să se folosească atunci când copiii dau semne de oboseală; 

o să creeze momente de relaxare, de odihnă, în vederea recuperării energiei nervoase a 

elevilor; 

o să antreneze toţi copiii în activitatea de joc; 

o să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu 

tipul şi scopul lecţiei desfăşurate; 

o să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă; 

o după caz, sarcinile didactice ale jocului să fie date diferenţiat pentru a preîntâmpina 

rămânerea în urmă la învăţătură; 

o să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile 

intelectuale ale elevilor; 

o activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei; 

o să nu afecteze fondul de timp al lecţiei propriu-zise; 

o să fie repartizate, după caz, în diferite secvenţe, sarcinile didactice având caracter 

progresiv; 

o indicaţiile privind desfăşurarea activităţii să fie clare, corecte, precise, să fie 

conştientizate de către elevi şi să le creeze o motivaţie pentru activitate; 
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o activităţile de joc să se desfăşoare într-un cadru activ, stimulativ şi dinamic; 

o să nu se facă abuz de joc, încât procesul de învăţare să se transforme în joc şi să fie 

luat ca atare ; 

o să nu fie prea uşoare, nici prea grele ;  

• regulile de joc să fie explicate clar şi să se urmărească respectarea lor de către elevi. 

 Prin joc, învăţătorul consolidează, precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, le 

îmbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare ale 

acestora. Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii 

psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului lecţii, sporind interesul de 

cunoaştere fată de conţinutul lecţiei. 

Experiența învățării prin joacă poate deveni o provocare și poate deschide o întreagă lume 

de explorare și descoperire. Combinarea învățării cu joaca și jocurile este importantă nu doar pentru 

amuzamentul și plăcerea ce le înconjoară, ci și pentru beneficiile  pe care jocurile le poartă, și 

anume, că ele  pot aduce o valoare adițională învățării.  

Citându-l de I. Cerghit, putem concluziona că: ”încorporate în activitatea didactică, 

elementele de joc imprimă un caracter mai viu și mai atrăgător, aduc varietate și o stare de bună 

dispoziție, de veselie și de bucurie, de divertisment și de destindere, ceea ce previne apariția 

monotoniei și a plictiselii, a oboselii”. 
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 IMPORTANȚA EDUCAŢIEI ECOLOGICE ÎN FORMAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 

Înv. Pandelea Silviu-Dănuţ 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia, Jud. Suceava 

 

În ultimii ani se vorbește, tot mai des, despre ecologie, protecția mediului și dezvoltare 

durabilă. Întrebarea ce se ivește, și a cărui răspuns căutăm să-l aflăm în demersul de mai jos, se 

referă la cum putem contribui activ, prin actul educațional, pentru îndeplinirea acestor obiective. 

Pregătirea copiilor ca viitori cetăţeni ai Uniunii Europene a devenit o provocare şi o necesitate 

prefigurată de un viitor previzibil, care îi va solicita sã trăiască într-o permenentă stare de adaptare 

pentru a putea face faţă provocărilor din societatea în profundă schimbare. Problemele mediului 

înconjurător figurează astăzi ca una din preocuparile importante ale omenirii. 

Între dezvoltarea durabilă şi educaţie există o legatură complexă. Cu cât o societate este mai 

educată şi mai înstărită, cu atât impactul ei negativ asupra mediului este mai mare, necesităţile de 

consum sunt mai mari şi poluarea la fel.  

În “Declaraţia de la Rio asupra mediului şi dezvoltării” din anul 1992, se reafirma ideea 

dezvoltării durabile, a dreptului la viaţă şi muncă în armonie cu natura. 

În domeniul protecţiei şi conservării mediului şi a resurselor naturale, O.N.U. a 

instituţionalizat, zile internaţionale care să constituie adevarate campanii de efort pentru protejarea 

mediului natural şi habitatul uman: 

- Ziua mondială a apei (22 martie); 

- Ziua mondială a meteorologiei (23 martie); 

- Ziua Pământului ( 22 aprilie); 

- Ziua mondială a mediului (5 iunie) 

- Ziua mondială a luptei împotriva secetei şi defrişării (17 iunie) 

- Ozon (16 septembrie) 

- Ziua mondială de prevenire a calamităţilor naturale; 

Pornind de la citatul: “La realul progres al comunităţii umane contribuie cu adevărat numai tinerii 

şi bătrânii. Ei sunt singurii ce-şi permit aventura în lumea sacră a valorilor universale: primii pentru că nu 

au fost încă pervertiţi de «păcatul originar» al falsităţii rosturilor stabilite în lumea umană, ceilalţi pentru că 

au băut până la fund cupa amărăciunii acestora.” putem afirma că formarea unor convingeri şi deprinderi 

de apărare, conservare şi dezvlotarea mediului înconjurător presupune implicarea micilor şcolari, de la cea 

mai fragedă vârstă, în activități de cunoaştere, înţelegere a unor fapte şi fenomene din universul apropiat, 

în identificarea şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradare a mediului, având ca rezultat o viaţă 

civilizată şi sănătoasă. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduitã ecologică devine o cerinţă deosebit 

de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. 

Educaţia pentru mediul înconjurător este un mod de viaţă, de care depinde sănătatea planetei 

noastre, inclusiv sănătatea fiecăruia dintre noi. Educaţia ecologică reprezintă criteriul principal al 

stilului de viaţă, unica modalitate a omului de a privi cu încredere la relaţionarea lui cu mediul 

natural. 

Este esenţial şi prioritar ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru mediul 

înconjurător, să fie conştient că nu este stăpânul naturii, ci o parte integrantă a acesteia. Natura are 

legile ei, ce trebuie respectate cu sfinţenie. Dacă aceste legi sunt încălcate, consecinţele 

nerespectării acestora se vor întoarce împotriva oamenilor. 

Adevarata educaţie în spiritul protejării mediului înconjurător se realizează când şi adulţii şi 

copiii sunt convinşi de necesitatea ocrotirii acesteia, păstrându-i frumuseţea intactă.  
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Menţinerea echilibrului în natură este esenţială pentru desfăşurarea normală a vieţii. 

Degradarea continuă a mediului înconjurător a devenit una din marile probleme ale lumii 

contemporane.În întreaga lume, ecologia este o ştiinţă de bază, ceea ce probează faptul că omenirea 

a devenit conştientă de greşelile făcute până acum. Ecologia se ocupă de studiul interacţiunii dintre 

organisme şi mediul lor de viaţă, este baza ştiinţifică a unei noi atitudini faţă de natură şi faţă de 

gestionarea raţională a resurselor sale. Educaţia ecologică vizează nu numai transmiterea unui mesaj 

informativ corect din punct de vedere ştiinţific, dar mai ales crearea unui comportament ecologic 

modern, a unei atitudini civice, responsabile faţă de mediu. 

Grija şi speranţa întregii lumi s-a îndreptat spre cei care vor fi în acelaşi timp atât 

beneficiarii unui mediu sănătos, cât şi cei de care depinde menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiei OM - 

NATURĂ: tinerii.  

Capitolul 36 din Agenda 21 se referă la importanţa educaţiei pentru dezvoltare durabilă în 

următorii termeni: 

 necesitatea reorientării educaţiei ca promotor al dezvoltării durabile; 

 conştientizarea necesităţii dezvoltării durabile; 

 importanţa trainingului. 

În reorientarea educaţiei către dezvoltarea durabilă, cei care dezvoltă programe de educaţie 

trebuie să găsească echilibrul între cunoştinţele viitorului şi modul tradiţional de viaţă. De multe ori 

modul tradiţional de viaţă ne surprinde cu rezolvări foarte ecologice ale problemelor legate de 

folosirea resurselor. Reîntoarcerea la un mod de viaţă tradiţional este imposibilă pentru cei care duc 

o viaţă urbană, însă cultivarea valorilor tradiţionale poate fi un bun suport pentru dezvoltarea 

durabilă a secolului XXI. 

Învăţământul primar rămâne cel mai important segment al sistemului datorită rolului şi 

funcţiilor deosebite pe care le exercită în formarea copilului, urmând însă, în general, acelaşi traseu 

ca cel al sistemului din care face parte. 

Nu exista modele universale pentru integrarea educaţiei privind mediul înconjurător în 

procesul educativ. Modalităţile acestei integrari sunt definite în funcţie de condiţiile, finalităţile şi 

structurile educative şi socio-economice fiecărei ţări. 

In funcţie de vârsta elevilor, dar mai ales de nivelul iniţial, prealabil, se aplică practici 

pedagogice diferenţiate. 

Şcoala prin destinaţia şi rolul său asigură cadrul adecvat în care se desfãşoară un complex de 

formare a elevilor, sub cele două laturi ale sale: cea instructivă şi cea educativă. O cerinţă deosebit 

de importantă pentru orice demers didactic constă în pregãtirea elevilor cu o concepţie şi conduită 

ecologică, obiectiv de mare actualitate şi importanţă pentru calitatea vieţii. 

Apărarea mediului înconjurător devenind un exerciţiu de practică socială, şcoala trebuie să 

facă acest exerciţiu social cu întreaga populaţie şcolară care „mâine” va avea răspunderi mari şi 

concrete în gestionarea raţională a tuturor condiţiilor de mediu natural și social . 

Educaţia de bază pentru toţi elevii trebuie să beneficieze de o instruire adecvată nevoilor lor 

fundamentale de învăţare, comunicare orală şi scrisă, calcul aritmetic, rezolvare şi compunere de 

probleme, etc. Acestor elemente de bază li se adaugă deschiderea perspectivelor faţă de mediul 

material şi cultural, însuşirea şi aplicarea în practică a valorilor democratice de toleranţă, de 

participare activă, de responsabilitate. 

Educaţia prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare la învăţământul primar aceasta a 

îmbrăcat mai multe forme: 

- educaţie pentru sănătate; 

- educaţie civică; 

- educaţie cultural – artistică şi ştiinţifică; 

- educaţie ecologică; 

- educaţie prin sport; 
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- educaţie rutieră. 

Educaţia ecologică trebuie începută încă de la vârstele cele mai mici, tocmai pentru a reusi 

în timp, formarea unei conduite adecvate, omul de mâine să fie capabil să discearnă asupra binelui 

şi a răului, să acţioneze în folosul naturii. 

Fără educaţie ecologică, prin care să insuflăm elevilor respectul pentru mediul înconjurător, 

nu putem vorbi despre o şcoală care doreşte a fi europeană. 

Educaţia ecologică este un domeniu extrem de generos, interesant şi atractiv pentru 

majoritatea copiilor. 

Copilul de vârstă şcolară mică nu trebuie bombardat cu cunoştinţe teoretice, ci trebuie 

implicat în activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea 

curiozităţii senzoriale în plină dezvoltare. Nu bogaţia cunostinţelor de biologie interesează în primul 

rând, ci cunoaşterea şi menţinerea în forul interior al copilului a urmatoarelor stări: 

-dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii; 

-puterea de a ocroti formele de viaţă; 

O lecţie despre mediul înconjurător se poate începe stârnind o mare curiozitate, dragoste şi 

interes fată de natură, dar nu numai atât, căci n-ar fi îndeajuns. 

Copiii au nevoie să "simtă" ceea ce le spui, trebuie scoşi în natură cât mai mult, duşi în 

excursii şi drumeţii, la diverse acţiuni ecologice, pentru a-i ademeni să iubească mai mult natura 

decât alte activităţi cum ar fi petrecerea timpului în faţa calculatorului. 

Elevii trebuie să fie educaţi în vederea responsabilitaţii lor privind: 

 protecţia mediului înconjurător; 

 utilizarea raţională a resurselor naturale; 

 progresul civilizaţiei umane; 

 cooperarea şi colaborarea internaţională; 

 resursele planetei şi înţelegerea necesităţii protejării şi conservării acestora; 

 cunoaşterea fenomenelor ce caracterizează actuala configuraţie a naturii; 

 înţelegerea aspectelor şi fenomenelor ce se pot desfăşura de-a lungul unui anotimp, an, deceniu; 

 aspecte ce ţin strict de zona în care trăiesc, de schimbările ce au loc în permanenţă; 

Educaţia privind mediul este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii, 

care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător şi la clarificarea conceptelor privind 

mediul înconjurător. Poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi 

angajamentul de care au nevoie pentru a gospodari eficient resursele pământului şi de a-şi asuma 

răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.  

Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem şi să 

îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului în viitor.  

Obiectivele urmărite pentru realizarea educaţiei ecologice la elevii din ciclul primar sunt:  

 să conştientizeze interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii; 

 să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la complexitatea relaţiei dintre speciile unui ecosistem; 

 să ia atitudine faţă de orice activitate care poate distruge echilibrul din natură; 

 să aibă o conduită pozitivă, de participare la activităţile de protejare a mediului, condiţie a unei 

vieţi sănătoase, în deplină armonie cu natura. 

Obiectivele educaţiei ecologice în şcoală se pot realiza pe două căi: 

1. prin contribuţia mai multor discipline de studiu; 

2. prin activităţi extracurriculare. 

Concepte referitoare la mediul înconjurător pot fi achiziţionate de la cea mai fragedă vârstă 

şi în acelaşi timp cu noţiunile despre locurile cele mai apropiate copilului, până la noţiuni abstracte 

mai târziu. Ca arie de investigaţie, se alege studiul mediului apropiat al copilului (casă, şcoală, 

drumul între casă şi şcoală). La această vârstă este foarte important de a găsi ocazia de ieşire în 
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natură, vizionarea unor emisiuni documentare despre mediul înconjurător, amenajarea spaţiilor 

verzi în clasă ori în afara ei. Copiii trebuie îndrumaţi să observe şi să ştie sã pună întrebări asupra 

unei probleme de poluare şi degradare a mediului (aruncarea gunoaielor la întâmplare, poluarea 

râurilor cu substanţe toxice etc.). 

Activităţile practice desfăşurate cu elevii sunt diverse: 

- activităţi de observare şi recoltare a unor elemente poluante (deşeuri din plastic, sticle, 

flacoane, pungi, ambalaje, cutii de conserve); 

- activităţi practice de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi (colţul naturii vii - grădina şcolii); 

- colecţionarea unor imagini cu animale şi plante din diferite medii geografice sau realizarea 

acestor medii în miniature; 

- colecţionarea şi lecturarea unor texte cuprinzând curiozităţi din lumea plantelor şi 

animalelor; 

- lecţii - excursii sau lecţii – plimbări, când îndrumaţi şi folosind metoda observaţiei directe 

realizează o adevărată „fotografie” a locurilor parcurse; 

- realizarea de compuneri şi desene, postere pe teme contribuţiei copiilor la protejarea 

mediului înconjurător; 

- realizarea unor experimente ce au in vedere demonstrarea rolului elementelor: apă, aer, sol 

în creşterea şi dezvoltarea plantelor, în menţinerea vieţii pe Pământ; 

- îngrijirea unor animale acasă sau la şcoală (peşti, pisici, păsări etc.); 

Analiza individuală a fiecărui comportament, a fiecărui elev, cu reliefarea elementelor de 

comportament pozitive şi negative făcute în situaţii concrete asigură o asimilare imediată şi clară de 

către elevi, cu sintetizarea lor în reguli de comportament în locuri publice şi de protecţia naturii. 

Utilizarea fişelor, testelor şi imaginilor ilustrate care vin în completarea constatărilor şi observaţiilor 

comportamentale făcute în situaţii concrete, asigură asimilarea multor reguli de comportament care 

se constituie în elemente de bază în formarea unei educaţii europene a oamenilor de mâine. 

“Omul  nu  poate  fi  scos  din  mediul  înconjurător”, afirma  Simion  Mehedinţi  la  

începutul  secolului, “el  formând , împreună  cu  mediul  natural - umanizat , un  întreg, un  sistem  

spaţio - temporal.” Astfel, Educaţia ecologică sau ocrotirea mediului înconjurător constituie o 

componentă esenţială a efortului înteprins în diferite ţări pentru a imprima educaţiei o mai mare 

eficacitate şi pentru a o transforma într-un factor de educaţie naţională. Este deosebit de important 

ca în amplul proces de formare a omului, viaţa din afara şcolii să continue să completeze, să 

consolideze şi să desăvârşească opera educativă într-un adevărat comportament european. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL „CĂLĂTORI ÎN LUMEA LUI CREANGĂ” 
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profesor învățământ primar Daniela Pasăre, 

Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava 

 

Proiectul educațional “Călători în lumea lui Creangă” a fost organizat sub forma unui 

festival-concurs, domeniul cultural-artistic- literatură. 

Unitatea de învăţământ aplicantă a fost Școala Gimnazială Nr.8 Suceava, Str. Aleea Jupiter, 

nr.12, mun. Suceava, jud.Suceava, coordonator proiect fiind prof. Pasăre Daniela. 

Acest proiect educațional se dorește a fi o evocare pertinentă a lui Ion Creangă, cel ce a fost 

și va rămâne pentru eternitate cel mai iubit şi mai cunoscut povestitor român, supranumit şi 

“Împăratul poveştilor”. 

În toată creația sa literară a fost un observator al naturii umane și după cum spunea G. 

Călinescu, I. Creangă a făcut din viața sa o “profesiune de iubire a satului”, preţuind mult tezaurul 

folcloric românesc, nutrind o dragoste părintească și nețărmurită pentru copii în general și pentru 

anii frumoși ai copilăriei în special. 

 Animat de aceste sentimente, a creat un bogat şi valoros tezaur de poveşti care au fermecat 

copilăria a zeci de generaţii şi vor constitui mereu lectura preferată a copiilor. Citind poveştile lui 

Ion Creangă, copiii cunosc numeroase figuri din viaţa satului: oameni şi buni şi răi, harnici şi leneşi, 

cinstiţi şi necinstiţi, optimişti, veseli, glumeţ, dar hotărâţi să lupte pentru o viaţă mai bună. 

Posesor al unui har unic de povestitor, trădând o voluptate a vorbelor strict intelectuală, fiind 

înzestrat nativ cu umorul și istețimea neaoșă, țărănească, Creangă a realizat această capodoperă a 

literaturii noastre, de o inestimabilă valoare artistică: „Amintiri din copilărie”. 

 Povestirea năzdrăvăniilor din vârsta sa fragedă a fost un prilej de a alcătui o frescă a vieţii 

ţăranului din ţinuturile de munte ale Moldovei, din prima jumătate a sec. al XIX-lea, „atmosfera 

universului creat de Creangă fiind una îmbibată de voioşie, jovialitate şi carnavalesc popular, unde 

toate convenţiile oficiale sunt destrămate, iar oamenii, devenind egali, respiră permanent un aerde 

sărbătoare. Astfel, timpul cotidian este abolit şi putem intra într-un timp mitic al poveştilor şi al 

amintirilor, unde copilăria copilului universal se perindă prin faţa tuturora”. 

Prin intermediul acestui proiect închinat marelui povestitor, prin activităţile propuse spre 

realizare, elevii vor prețui și cunoaşte specificitatea unor opere literare ale autoruluiîn vederea 

păstrării pentru eternitate şi preţuirii Marelui Clasic al literaturii române, care a reuşit să ridice 

proza românească din secolul trecut pe aceleaşi culmi pe care Eminescu propulsase limba literară în 

poezie, valorificând vorbirea omului simplu şi ridicând-o la un nivel neegalat nici până astăzi. 

Într-un context social și cultural în care motivația pentru cunoașterea și asimilarea valorilor 

este tot mai redusă, iar interesul tinerilor față de fenomenul cultural și științifice ste tot mai scăzut, 

Școala Gimnazială Nr.8 Suceava își propune organizarea unor activități de învățare formal și non 

formal cu scopul cultivării unor valori și atitudini, al dezvoltării competențelor cognitive și cultural, 

al dezvoltării personale și adaptării la un stil de viață. sănătoasă, lărgirii orizontului de cunoaștere al 

copilului și asigurarea cadrului competițional pentru creșterea performanțelor școlare ale elevilor. 

Astfel, s-a urmărit formarea şi dezvoltarea la elevi a unor competenţe educaţionale, 

cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi, a gustului pentru estetic în domeniul 

literaturii și îmbogăţirea vocabularului cu expresii populare, proverbe şi zicători. 

Ținta declarată a proiectului a fost cunoaşterea şi valorificarea literaturii româneşti prin 

respectarea, practicarea şi transmiterea ei generaţiilor actuale şi viitoare. 

Impactulactivităților: 

Proiectul,desfășurat pe parcursul anilor școlari 2012-2016 a avut ca premisă faptul că 

inteligențaemoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competențelor emoționale și 

sociale în perioada preşcolară şi şcolară mică, acestea fiind perioade de achiziţii fundamentale în 

plan emoţional, social şi cognitiv. 
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Modelul educaţiei pentru dezvoltare armonioasă şi sănătoasă a individului încurajează ca 

strategii de lucru învăţarea prin descoperire şi crearea unor motivaţii puternice pentru succes şi 

reuşită şcolară. Școala promovează în sistemul after-school derularea altor activităţi extracurriculare 

care să stimuleze aptitudinile individuale: gândire critică, dezvoltarea competențelor de comunicare 

și argumentare, arte plastice, muzică, dans, educaţie fizică etc.  

Prin acest proiect, prin parteneriate și competiții, se caută să se dezvolte valori autentice, 

etică și implicare responsabilă a elevului în lume, dezvoltând motivații intrinseci și declanșând 

idealul învățării pe tot parcursul vieții. Modelul educaţiei pentru dezvoltarea armonioasă şi 

sănătoasă a individului încurajează ca strategii de lucru învăţarea prin descoperire şi crearea unor 

motivaţii puternice pentru succes şi reuşită şcolară. Proiectul a încurajajat derularea unor activităţi 

extracurriculare care să stimuleze aptitudinile individuale: gândire critică, dezvoltarea 

competențelor de comunicare și argumentare, arte plastice, muzică, dans, educaţie fizică etc. 

Astfel, copiii au fost ajutați să se cunoască mai bine, să se accepte asa cum sunt, să 

colaboreze liber și armonios cu cei din jur, să se adapteze mai ușor la situațiile noi, toate acestea 

ducând la un nivel mai ridicat al inteligenței emoționale. 

Activitățile ludice au reprezentat un punct de sprijin în activitățile elevilor, contribuind la 

dezvoltarea psiho-motrică. Activitățile s-au desfășurat în clasă, în aer liber, utilizându-se jocuri 

libere sau impuse. Jocul a avut rolul de a pregăti copilul pentru activitățile dirijate.  

Prin intermediul activităților desfășurate, datorită diversificării temelor, elevii vor prețui și 

cunoaşte specificitatea unor opere literare ale mai multor autori în vederea păstrării pentru eternitate 

şi preţuire a celor care a creat o lume fantastică.  

 S-a urmărit formarea şi dezvoltarea la elevi a unor competenţe educaţionale, cultivare 

interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi, a gustului pentru estetic în domeniul literaturii și 

îmbogăţirea vocabularului cu expresii populare, proverbe şi zicători.  

Prin dansul popular pe care l-au prezentat, elevii au cunoscut atât mișcările, au simțit 

vibrația muzicii, au acumulat cunoștințe teoretice despre tradițiile obiceiurile și portul popular 

românesc. 

Arta decorativă, cea cu care elevii ne-au încântat în cadrul expozițiilor tematice, reprezintă 

o adevărată „comoară” pentru școlarii mici, cuprinde idei ingenioase, instructive și amuzante pentru 

copii, care se pot distra dar totodată și învăța. Astfel, copiii pot desena, colora și construi diferite 

obiecte, pot număra și pot face socoteli simple. În acest mod, activitățile copiilor sunt o joacă, iar 

joaca devine un lucru serios. Un joc, pentru că activitățile alese nu exercită o constrângere ci îi 

relaxează pe copii. Scopul direct al acestei activități este cel de a iniția elevii în utilizarea unei game 

variate de instrumente și materiale: tempera, pasteluri cretate și în ulei, culori de ceară, etc., în 

realizarea unor lucrări originale și atractive, dar urmărind în același timp stimularea interesului 

copiilor pentru studiul matematicii, utilizând suport concret intuitiv și totodată obținând o atmosferă 

deschisă, creative, integratoare.  

Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

Produsul final al fiecărei secțiuni din proiect a fost trimis pe adresa şcolii coordonatoare 

însoţit de cel puţin două fotografii care să ilustreze momentele importante ale realizării proiectului 

şi de o fişă în care s-a precizat numele şi prenumele tuturor participanților, numele şi prenumele 

profesorului coordonator, titlul activității desfășurate. 

Numele profesorului coordonator, numele şi prenumele participanților şi şcoala de 

provenienţă au fost trecute şi pe produsul final al proiectului. 

Jurizarea s-a făcut de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi pe clase, 

urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia elevilor. S-au acordat premiile I, II, III, menţiuni şi 

diplome de participare pentru elevi. 

Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea elevilor, 

au primit diplome şi adeverinţe de participare. 
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Asigurarea continuității/sustenabilității proiectului  

Ca urmare a mediatizării asigurate pe toată desfășurarea proiectului, a impactului avut 

asupra beneficiarilor direcți și indirecți vom realiza continuitatea acestui proiect prin introducerea 

de noi activități și concursuri necesare diversificării și motivării participanților de a participa activ 

la derularea proiectului în continuare. 

 O notă specială prin care adresez mulțumiri tuturor colaboratorilor și partenerilor implicaţi 

în proiect. Fără sprijinul acordat de aceștia: sponsorizări pentru premiile acordate, afișe de 

promovare, punerea la dispoziție a unor spații adecvate bunei desfășurări a activităților etc. nu am fi 

avut posibilitatea să desfășurăm în condiții optime și cu succes a acestui frumos proiect educațional. 

Toate aceste activități au menirea de a facilita adaptarea și integrarea micilor elevi în mediul 

școlar. Prin folosirea diversificată a tehnicilor de lucru, elevii își dezvoltă propria capacitate de 

exprimare, comunicând prin mijloace diverse propriile idei, trăiri, sentimente, dezvoltându-și 

imaginația, fantezia, spiritul de inițativă, formându-și o imagine de sine pozitivă și o motivație 

serioasă pentru activitatea de învățare. În acest mod, pot fi încurajate cooperarea și stabilirea unor 

relații de prietenie, de acceptare și respect recipro în cadrul grupului. 

Ideea acestui proiect educațional a apărut ca expresie a înţelegerii unor noi modalităţi de 

abordare şi implicare a factorilor responsabili în actul educaţiei. 

Relaţiile de cooperare şi colaborare între membrii diferitelor instituţii implicate în proiect se 

reunesc într-un scop central comun: elevul şi problematica vieţii sale încondiţiile actuale. Prin 

modul de abordare a scopului propus și anume participarea activă la propria formare, putem afirma 

că proiectul are o latură umanitaristă care se armonizează și corespunde cerinţelor imperative ale 

elevilor. 

Nevoia de cunoaştere, comunicare, relaţionare e la fel de vie şi astăzi înlumea în lumea 

copiilor, dar e necesar, mai mult ca oricând, să le netezim calea, să-i călăuzim din umbră spre ceea 

ce a creat mai frumos şi mai valoros omenirea în toate sferele vieţii sociale. 

Dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei, sensibilităţii contribuie la formarea unor laturi 

alepersonalităţii elevului, care îlvor ajuta să aibă un status în societate. Educaţia moral–creştină îşi 

pune amprenta în viaţa spirituală a tinerei generaţii, în formarea unui om de caracter, cu atitudini 

cetăţeneşti pozitive. 

Adevărul, curajul de-a răspunde provocărilor vieţii, iubirea de semeni, respectul faţă de tot 

ce e creaţieşi creator sunt simple calităţi, care pot deveni virtuţi umane. 

După cum spunea G. Călinescu, I. Creangă a făcut din viața sa„o profesiune de iubire a 

satului”, preţuind mult tezaurul folcloric românesc, nutrind o dragoste părintească și nețărmurită 

pentru copii în general și pentru anii frumoși ai copilăriei în special. 

 

 



596 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

EDUCAȚIA ECOLOGICĂ PRIN INTERMEDIUL STUDIULUI TEMATIC ÎN 

ALTERNATIVA STEP BY STEP 

 

profesor învățământ primar Pascal  Loredana 

profesor învățământ primar Ichim  Iulia 

Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți  

 

 

Conform lui Hungerford Volk Ramsey, scopul educaţiei raportate la mediu este „de a-i ajuta 

pe cei care învaţă să dobândească cunoştinţe legate de mediu, să-şi formeze priceperi, să devină 

fiinţe umane dedicate care sunt dispuse să lucreze individual sau colectiv cu scopul de a atinge sau 

de a menţine un echilibru dinamic între calitatea vieţii şi calitatea mediului”. 

Aşadar, atitudinea faţă de mediu a unei persoane adulte, comportamentul său zilnic în oraş, 

la serviciu sau în alte contexte (aruncă sau nu deşeuri pe spaţiile verzi, acceptă sau nu poluarea 

aerului de către companiile producătoare, respectă sau nu regulile impuse de stat cu privire la 

protecţia mediului, se implică sau nu ca voluntar în diverse ONG-uri pe linie de mediu etc.) vor 

rămâne determinate în bună măsură de educaţia generală primită în şcoală; prin urmare, şcoala 

rămâne un vector esenţial pentru modelarea comportamentului cetăţeanului în relaţia cu mediul, 

însă se adaugă şi alţi factori care îşi vor pune amprenta asupra acestui comportament (familia, 

societatea civilă, administraţia publică, strategiile diverselor ONG-uri etc.).  

Copiii sunt un public important pentru educaţia mediului deoarece sunt gestionarii 

şiconsumatorii de mâine ai resurselor. Şi, în unele cazuri, copiii îşi pot influenţa părinţii şi alţi 

membri aicomunităţii. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevi pot avea un impact 

deosebit, de lacreşterea conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte active 

în numele educaţieimediului.Principalul obiectiv al educației ecologice este acela de a conștientiza 

elevii asupra problemelor de mediu, formarea responsabilității și a disponibilității pentru un mediu 

ecologic. Prin toate acțiunile proiectatese va urmări transmiterea de cunoștințe, formarea de 

deprinderi ecologice, formarea de comportamente și atitudini de ocrotire, îngrijire și protecție a 

mediului. 

Până în prezent, educația ecologică nu a fost introdusă ca obiect de studiu obligatoriu la 

clasele I-IV. Ea se realizează fie prin lecturile din manualele de limba română, științe, educație 

civică sau geografie, fie prin intermediul activităților extracurriculare, în special a excursiilor sau 

drumețiilor. În cazul acestora din urmă, educația ecologică se realizează sporadic, în special în 

momentul întâlnirii unor situații negative concrete (nu e frumos să lăsăm resturi aruncate în pădure, 

nu avem voie să ne jucăm cu focul, nu e bine să ne scrijelim numele pe scoarța copacilor).Toate 

acestea nu sunt suficiente pentru a realiza  o educație ecologică în adevăratul sens al cuvântului. 

În aceste condiții, până la introducerea obligativității studierii ecologiei la clasele primare, 

singura variantă este alegerea unui opțional/unui studiu tematic în acest sens.Studiile tematice -

activități specifice alternativei Step ByStep-sunt o variantă bună și datorită posibilității de împletire 

a activității de învățare cu jocul, fantezia, muzica, desenul, etc. Învățătorul are posibilitatea să pună 

bazele unei educații ecologice temeinice, având în același timp o mare independență în alegerea 

temelor, metodelor, strategiilor de realizare. Ele pot fi adaptate nivelului de vârstă, dar și individual, 

nivelului clasei de elevi, posibilităților materiale, condițiilor fizice existente, etc. 

Predarea tematică presupune integrarea diferitelor discipline prin explorarea unei idei 

interesante care se leagă de mai multe domenii; se face în aşa fel încât elevii să vadă legăturile 

dintre diferitele discipline şi legăturile acestora cu viaţa  şi solicită o planificare riguroasă a 

activităților. 



597 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Obiectivele și conținuturile alese trebuie proiectate pentru studiul concret al mediului, prin 

activități interdisciplinare și diferențiate. Pot fi astfel incluse povestiri, lecturi, memorizări, rebusuri, 

anagrame, cuvinte încrucișate, dramatizări, jocuri de rol, concursuri, cântece, desene, colaje și chiar 

ore de educație fizică. 

Metodele ce pot fi folosite sunt atât cele tradiționale, cât și cele activ-prticipative: explicația, 

exercițiul, jocul de rol, descoperirea, problematizarea, descoperirea, metoda proiectelor, 

chestionarul, experimentul, metode ale gândirii critice(brainstorming-ul, ciorchinele, cubul, 

cadranele, știu-vreau să știu-am învățat, etc.) 

Modalitățile de evaluare sunt de asemenea diverse:portofolii, proiecte individuale sau de 

grup, dezbateri, afișe, postere, pliante, albume. Se pot organiza , de asemenea, acțiuni ca: distribuire 

de fluturași cu mesaje ecologice, amplasarea unor plăcuțe  cu îndemnuri ecologice, realizarea unor 

afișe de popularizare a unor activități eco, susținerea unor concursuri pe teme de ecologie, 

colectarea selectivă a deșeurilor, costume din materiale reciclabile, etc. 

Predarea tematică permite învăţătorului să-şi organizeze programa în jurul unor teme, 

probleme sau chestiuni esenţiale pe care copilul le găseşte antrenante. Ea oferă posibilitatea de a 

organiza planul de învăţământ altfel decât pe baza unei singure discipline. Este un proiect 

interdisciplinar, aşa cum este viaţa şi problemele pe care ni le ridică. Astfel de proiecte capătă 

imediat o semnificaţie pentru copii, cărora li se prezintă o problemă reală de rezolvat sau o idee 

nouă de investigat.  

Ideea de a păstra interesul copilului într-o poziţie centrală atunci când se proiectează un 

studiu tematic sau un proiect asigură motivaţia copilului şi dăruirea sa în cursul învăţării. Majorităţii 

copiilor le plac proiectele care se adresează intereselor lor, spre deosebire de foile de exerciţii 

şcolare plictisitoare.  

De exemplu, servindu-se de tema pădurii tropicale, elevii pot dobândi deprinderi de 

matematică şi geografie, rezolvând probleme, cum ar fi să calculeze distanţa de acasă până la 

pădurea tropicală braziliană şi durata călătoriei. Ei pot să studieze animalele şi plantele şi să-şi 

exerseze deprinderile de scriere imaginând povestirea unei călătorii sau scrierea de cărţi poştale 

dintr-o asemenea călătorie imaginară. 

Predarea prin intermediul studiului tematic este benefică pentru toată lumea. Părinţii sunt 

implicaţi şi ei: împărtăşesc din experienţa lor în cadrul diferitelor activităţi ale clasei, participă la 

activități practice sau în natură, își ajută copiii la realizarea portofoliilor/machetelor/proiectelor. 

Învăţătorii sunt stimulaţi de conţinuturile mereu în schimbare şi de posibilităţile foarte interesante 

de abordare a acestora, de metodologii didactice noi. Copiilor li se recunoaşte capacitatea de 

gândire originală şi competentă şi li se permit noi căi de a-şi folosi  cunoştinţele. Un astfel de model 

integrat de predare, atunci când este pregătit şi aplicat cu grijă, poate conduce la constituirea unei 

comunităţi de elevi care se preocupă unul de celălalt; efectuează asocieri intelectuale interesante, 

dezvoltă deprinderi de comunicare şi dialog. 

 În condițiile socio-economice actuale, când versanți întregi sunt defrișați fără o 

strategie de reîmpădurire, când poluarea atinge în anumite orașe cote alarmante, suntem datori să 

formăm o atitudine ecologică sănătoasă elevilor noștri, căci, parafrazându-l pe Henrik Tikkane, 

dacă „noi nu ne gândim la generațiile viitoare, ele nu ne vor uita niciodată. 
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Hărți ale studiului tematic Pădurea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĂDUREA 

 

 

Științele naturii 
- să caute informații științifice despre  vietățile pădurii, 
folosind surse diverse: atlase botanice și zoologice, 
enciclopedii, internet 
- să utilizeze informațiile obținute de la  inginerul silvic la 
completarea portofoliului 
-să realizeze un ierbar al clasei 

Limba și literatura română 
-să citească texte literare care descriu 
pădurea 
- să compună texte scurte (compuneri 
versuri) dedicate pădurii 
-să  caute în folclorul local versuri sau 
cântece dedicate pădurii 
 

Abilități practice 

-să realizeze  colaje folosind materiale din natură 
- să colecționeze frunze, semințe, fructe, ce vor fi 
folosite  în lucrările ulterioare 
-să realizeze obiecte (coșulețe, jucării)folosind 
materiale din natură  
-să desfășoare activități practice de ecologizare  a 
unor zone din pădure 

Educație plastică 
-să realizeze lucrări plastice, 
în diferite tehnici învățate, 
reprezentând frumusețea 
pădurii 
-să realizeze materiale 
dedicate protecției pădurii 
- să realizeze decorul 
pieselor de teatru și 
costumația personajelor, 
folosind materiale din 
natură 
 

Matematică 
- să realizeze statistici și grafice  referitoare la 
pădurile din zona Rădăuți 
-să efectueze măsurători în pădure (grosimea, 
diametrul trunchiului, lungimea unui arbore 
căzut), comparând foioasele cu coniferele 
- să ordoneze datele obținute din măsurători 
în tabele 

Educație muzicală 
- să intrepreteze cântece dedicate 
pădurii 
- să participe la realizarea unor scenete 
, piese de teatru care au ca personaje 
vietățile pădurii 
 
 
 
 

Educație  fizică 
- să participe la drumeții și excursii 
care au ca scop cunoașterea pădurii 
-să participe cu interes la jocuri în 
aer liber 
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PĂDUREA 

Istoria pădurilorPământului 
 

 cum arătau primele păduri; 

 ce animale trăiau acolo; 

 influenţa pădurilor asupra vieţii 
organismelor; 

 fosilizarea. 

Tipuri de păduri 

 câte tipuri de păduri sunt; 

 dependenţa de precipitaţii – clima 
– pădurea. 

Flora, fauna pădurilor 
 

 tipuri de vegetaţie; 

 animale diverse; 

 plante care cresc datorită 
altor plante (muşchi, orhidee 
etc.); 

 curiozităţi. 

Importanţa economică a  pădurii 
 

 lemn; 

 oxigen; 

 spaţiu de recreere; 

 meserii actuale/ dispărute 

Protecţia pădurilor 
 

 necesitate; 

 accidente, neglijenţe; 

 legi în acest sens. 

Folclor/ Literatură /Artă 
 

 proverbe; 

 maxime; 

 legende, mituri 

 poveşti cu şi despre pădure; 

 artă (picturi, muzică); 

 pădurea/ codrul în cultura popoarelor 

 serbări dedicate pădurii; 

 Ziua Pădurilor (Ziua Verde). 
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JOCUL DIDACTIC IN ACTIVITATEA MATEMATICĂ 

 

    profesor învățământ primar și preșcolar Simona Liliana Rusu, 

GPP „Așchiuță” Suceava 

 

Una dintre formele specifice, utilizate în predarea matematicii în ciclul primar, este jocul 

didactic. 

 În grădiniţă, predominant este jocul. Trecerea la activitatea de învăţare nu trebuie să se facă 

brusc. Din această cauză, la clasa I, se recomandă ca unele activităţi instructive să se desfăşoare sub 

formă de joc sau în unele activităţi instructive să fie introduse jocuri didactice. 

 La nivelul învăţământului primar, unde se pune baza deprinderilor de muncă intelectuală, 

jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimuland în acelaşi 

timp iniţiativa şi creativitatea elevilor. 

Prin jocuri, care pot fi presărate în diverse momente ale lecţiei, copilul este solicitat la 

acelaşi efort mintal pe care l-ar face într-o activitate didactică obisnuită, cu deosebirea că, in joc, 

copilul efectuează aceste operaţii intr-o forma placută, mobilizându-şi toate resursele pentru 

îndeplinirea  sarcinilor jocului. Prin joc, copilul  se obişnuieşte treptat cu efortul psihic, îşi dezvoltă 

agerimea minţii, prezenţa de spirit, stăpânirea de sine, obişnuinţa de a duce lucrurile la bun sfârşit, 

intra în competiţie cu sine însuşi şi cu ceilalţi parteneri de joc, îşi dezvoltă spiritul de cooperare, îşi 

manifestă personalitatea. 

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţământul consolidează, 

precizează, sau chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe, pune în 

valoare şi antrenează capacităţile creatoare ale acestora. 

 Eficienţa jocului didactic depinde, de cele mai multe ori, de felul în care învăţătorul ştie să 

asigure o concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să 

folosească cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, indicaţii, aprecieri. 

Un exerciţiu sau o problemă matematică poate deveni joc didactic matematic, dacă 

îndeplineste unele condiţii, cum ar fi: 

-realizeazăunscopinstructivsaueducativ; 

         -rezolvă o sarcinadidactică din punct de vederematematic; 

         -foloseşteelemente de jocînvederearealizăriisacinilorpropuse; 

         -foloseşte un conţinut matematic accesibil şi atractiv; 

         -utilizează reguli de joc cunoscute anticipat şi respectate de elevi; 

         -foloseşte material didactic corespunzător. 

 Încorporat în activitatea didactică, jocul imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai 

atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie, de destindere, ceea ce previne 

apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. Jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale 

şcolarilor, generând o motivaţie secundară, dar stimulatorie.  

Tipuri de jocuri didactice matematice: 

         ○jocuri  în perioada premergătoare operaţiilor cu numere  

           “Jocul perechilor”, “Învăţăm să numărăm”, “ Ce numere lipsesc?”, “Caută vecinii”, 

“Cine  

            numară mai departe”, etc. 

         ○jocuri, exerciţii – joc în vederea pregătirii în mod operaţional a operaţiilor de adunare 

şi  

           scădere în conceptul 0 – 10  

           “Compune numărul………”, “Descompune numărul….”, “Ce semn s-a ascuns?”. 

         ○jocuri în legătură cu însuşirea şi consolidarea operaţiilor de adunare şi scădere  

           “Priveşte şi continuă drumul”, “Cine urcă mai repede scara”. 
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         ○jocuri pentru recunoaşterea semnelor relaţiei (<  ,  > ,  +) sau pentru recunoaşterea             

           semnului operaţiei : 

          ”Vântul a luat semnele”, “Care semn s-a ascuns?. 

Pătratele “buclucaşe”, magice îi solicită pe copii la calcul mintal în funcţie de unele reguli.    

 Pentru completarea lor copiii sunt puşi în situaţia de a  efectua operaţii de adunare, scădere, 

aflarea termenului necunoscut. 

 Rebusurile matematice îi ajută pe copii să-şi fixeze noţiunile matematice şi un limbaj 

matematic adecvat. 

Jocurile matematice pot fi folosite în dezvoltarea deprinderilor de  calcul mintal, în 

consolidarea deprinderilor de muncă independenţă  cât şi în evaluarea cunoştinţelor matematice. 

Valoarea educativă a jocului este necontestat. Acesta contribuie la dezvoltarea unor însuşiri 

morale cum sunt solidaritatea, cinstea, sinceritatea, stăpânirea de sine, perseverenţă, voinţă, etc. 

Jocul îl ajută pe elev să înveţe cu plăcere, să prezinte interes fată de activitatea pe care o 

desfăşoara , îi ajută pe cei timizi să devină mai volubili, mai curajoşi, să capete mai multă încredere 

în capacităţile lor. 

Pentru şcolarii ciclului primar, şi mai cu seamă pentru cei din clasele I şi a II-a, jocul este o 

formă de activitate cu serioase implicaţii psihologice şi pedagogice. 

Utilizarea jocului în predarea matematicii la clasa I, urmăreşte numeroase avantaje 

pedagogice dintre care amintim: 

-determinarea copiilor să participe activ la lecţie; 

-antrenarea atât a copiilor timizi, cât şi a celor slabi; 

-dezvoltarea spiritului de cooperare; 

-dezvoltarea iscusinţei, spiritului de observaţie, ingeniozităţii, inventivităţii, care   

              constituie tehnici active de exploatare a realităţii. 

Inclus inteligent în structura lecţiei, jocul didactic ,matematic poate să satisfacă nevoia de 

joc a copilului, dar poate, în acelaşi timp să uşureze înţelegerea, asimilarea cunoştinţelor 

matematice în formarea unor deprinderi de calcul matematic, realizând o îmbinare între învăţare şi 

joc. 

 Pornind de la ideea că orice exerciţiu sau problemă poate deveni joc dacă sunt precizate 

sarcinile de lucru şi scopul urmărit, se căută crearea unei atmosfere deconectantă şi trezirea 

interesului elevilor, spiritul de concurenţă şi de echipă. Astfel, se poate folosi cu succes jocul 

didactic în înţelegerea şi însuşirea numerelor naturale de la 0 la 10, numeraţiei 0 – 10, a operaţiilor 

de adunare şi scădere în concentrul 0 – 10 . 

 Primele 10 numere constituie fundamentul pe care se dezvoltă întreaga gândire matematică 

a şcolarului. La conceptul de număr, elevul ajunge progresiv şi după o anumită perioadă 

pregătitoare. Înregistrarea în scris a numărului, introducerea simbolului său, reprezintă o etapă 

superioară a procesului de abstractizare. 

Pentru ca activităţile să fie mai plăcute şi cunoştinţele să fie însuşite mai uşor se utilizează 

jocurile sub forma unor ghicitori sau poezioare—numărători despre numerele 0 – 10, deoarece cu o 

notă de umor ele descriu chipul cifrelor. 

În lecţiile consacrate adunării şi scăderii în concentrul 0 – 10 sunt folosite ghicitori – 

problemă, de genul:  

         Mac, mac, mac şi mac, mac, mac, 

Zeceraţestaupe lac. 

Strigă tare mamaraţă: 

         -Mac, mac, mac, nu vreţiverdeaţă? 

Şasepleacă la măicuţa 

Şi-acumsocotiţifuguţa 

Printrenuferii din lac 



602 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Câteraţebaiefac? 

Unuldintremariledomenii ale matematiciiîlconstituiecalculul, care se realizeazăatât sub 

forma calculului oral, câtşi a celuiscris. 

Calculul oral defineşte conceptual efortul mental pe care îl face 

elevulpentrusoluţionareaunuiexerciţiuîncadrulcăruiamobilizeazăcunoştinţeleşiexperienţa de care 

dispunespre a rezolvasituaţiinoineînvăţate. Calculul oral dispune de bogatevalenţe formative, în 

principal, exerciţiile de calcul oral cultivăperspicacitateagândiriişicreativitateaelevilor. 

Calcululscris, bazându-se pe o suită de algoritmi, se automatizează rapid 

şiopereazădupătehnicilecalculatoarelor. 

Atât oral, câtşiînscris, se pot desfăşuraîncadrulînvăţământuluiprimar, la 

disciplinamatematică, numeroaseexerciţii care facapel la gândireaşiimaginaţiacreatoare ale elevilor, 

de tipul: 

         -exerciţii de numărare cu saufărăpaşidaţi 

         -exerciţii de compunere şi de comparare a numerelor naturale 

         -exerciţii de aflare a unui număr necunoscut 

         -exerciţii de realizare a corespondenţei elemente - numere ale unei mulţimi pe baza   

           anumitor reguli 

         -exerciţii de completare a unor şiruri numerice sau de aproximare etc. 

Rezolvarea de probleme şi mai cu seamă, compunerea exerciţiilor şi problemelor utilizând 

tehnici variate - cu sprijin concret în obiecte, pornind de la o temă dată, de la numere sau  exerciţii 

date,  de  la  expresii  simbolice;  fără  sprijin- transformarea problemelor, pun "în mişcare" spiritul 

creator al elevilor, solicitându-le efort. 

Reuşita jocului didactic este condiţionată de proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lui 

metodică, de modul în care învăţătorul ştie să asigure o concordanţă deplină între toate elementele 

ce-l definesc.  

Pentru aceasta, învăţătorul va avea în vedere următoarele cerinţe de bază :  

           -pregătirea jocului de bază 

           -organizarea judicioasă a acestuia 

           -respectarea momentelor jocului, ritmul şi strategia conducerii jocului didactic 

           -stimularea elevilor în vederea participării active la joc 

           -varietatea elementelor de joc ( complicarea jocului, introducerea altor variante etc. ) . 

 

Procesul scrierii şirului numerelor până la 10 se fac progresiv. După însuşirea numerelor 0 – 

5 se practică jocurile „Ce numere au fugit?” sau „Ce numere s-au ascuns?” prin care se urmăreşte 

deprinderea elevilor cu ordinea crescătoare sau descrescătoare a numerelor. 
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ȘCOALĂ-FAMILIE 

 

Profesor învățământ primar, Șuhan Elena 

Școala Gimnazială Rotunda, Județul Suceava 

 

Copilul- o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm și apoi să lucrăm neîntrerupt 

pentru asta, părinți și profesori. Trebuie să-l înțelegem, ca apoi să se înțeleagă pe sine și lumea în 

care trăiește. 

Activitatea didactica de buna calitate constituie un suport pentru progresul constant al 

copilului in plan psihic si social. Copilul isi va dezvolta potentialul nativ in masura in care scoala va 

reusi sa il identifice corect, sa il cultive , dar nu va omite sa se implice in modelarea influentelor 

care nu apartin orei de curs. 

 Educatia este o actiune la care isi dau concursul scoala, familia, intreaga societate. 

Colaborarea intre toti factorii educationali, in primul rand intre scoala si familie este stringenta. 

 Scoala nu-si poate realiza pe deplin sarcinile, daca nu cunoaste conditiile familiale de 

munca si viata ale copiilor. 

 Parteneriatul intre scoala si familie si-a demonstrat eficienta pretutindeni unde a fost aplicat, 

daca s-au respectat anumite conditii de realizare a acestuia: 

- parintii sa fie perceputi de catre cadrele didactice ca persoane active si valoroase pentru 

educarea copiilor; 

- parintii sa se implice in mod concret in luarea de decizii referitoare la 

activitatileextrascolare, la modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor optionale; 

- responsabilitatea pentru evolutia copilului sa fie impartita intre scoala si familie. 

 Parintii nu pot cunoaste pe deplin psihologia copilului lor, daca nu afla si modul lui de 

comportare in conditiile scolare. Activitatea de acasa este o continuare a activitatii pedagogice de la 

scoala si invers – activitatea de la scoala este o continuare a activitatii de acasa. 

 La sedintele cu parintii am vorbit pe larg despre modul in care acestia isi pot ajuta copii la 

invatarea lectiilor, dar mai ales la controlul temelor pentru acasa. Copilul nu trebuie sa vina la 

scoala cu temele nefacute. De aceea, parintii trebuie sa cunoasca cum se controleaza si cum poate fi 

ajutat copilul in cazul in care intampina unele greutati in rezolvarea lor.  

 Totodata, parintii trebuie sa cunoasca daca copilul lor are o comportare corecta fata de 

invatator si colegii de clasa, daca purtarea lui pe strada sau in alte locuri in afara scolii este 

corespunzatoare. 

 Din experienta pe care am avut-o pana in prezent, mi-am dat seama ca exista familii care se 

mandresc cu atitudinea severa fata de copii. Severitatea este necesara, dar cu masura, altfel copilul 

creste timorat de gandul pedepsei, incepe sa minta si se indeparteaza de parinti. 

 Am avut copii care incepeau sa planga cand obtineau calificative de bine sau suficient, 

spunand ca vor fi batuti sau pedepsiti de catre parinti.  

 Mai grava este situatia in care parintii sunt impartiti in “doua tabere”: unul sever, iar celalat 

indulgent. 

 Severitatea exagerata isi va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel 

de parinti impun un regim de viata si de invatatura peste limitele de toleranta psihologica si 

psihofiziologica specifica varstei. Ei impun copiilor lor un volum prea mare de sarcini, interzic 

participarea la activitati recreative, la jocurile specifice varstei si fac uz frecvent de pedepse care 

lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale.  

 La celalat pol se afla parintii superprotectori, cei care se invart in jurul poftelor copilului. 

Un astfel de copil va ajunge un egoist, pentru ca in familia sa el a cunoscut numai drepturi , nu si 

indatoriri. Cu acesti copii se lucreaza foarte greu si devin dificili, deoarece ei cred ca si la scoala vor 

avea parte de aceleasi privilegii. 
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Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si 

independentei de actiune, a initiativei copilului. 

Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta o teama permanenta pentru viata si 

activitatea copilului lor si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si comportare fara sa accepte 

abateri, plangeri si nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un comportament lipsit de 

initiativa, instalarea unei temeri nejustificate de actiune si mai ales de consecintele ei, in ultima 

instanta timiditate exagerata. 

Obiectivul primordial al parteneriatului scoala – familie il reprezinta obtinerea succesului 

scolar. Evolutia pozitiva in planul activitatii scolare se exprima prin termenii de progres, reusita si 

succes scolar. 

Progresul – arata obtinerea anumitor stari calitative superioare in raport cu o perioada 

comparata. Poate fi continuu sau periodic. 

Reusita scolara se refera la nivelul de realizare a unui obiectiv propus pentru o durata mai 

mare de timp. 

Succesul scolar se exprima prin raportarea performantelor elevului la cerintele programei 

scolare si la finalitatile invatamantului. 

 Un parcurs scolar negativ este reflectat de termenul de insucces scolar. 

Insuccesul sau esecul scolar cunoaste doua faze: 

- in faza initiala – elevul traieste sentimente de nemultumire, are o motivatie saraca, 

fie la o disciplina sau un capitol (pentru o scurta perioada de timp). 

Aceasta faza se poate depasi cu usurinta prin mobilizarea resurselor proprii sau printr-o 

atentie deosebita din partea invatatorului. 

- a doua faza – de instalare evidenta si stabila a insuccesului scolar, elevul evita efortul 

individual si isi exprima aversiunea fata de invatatura, profesori, tot ceea ce este legat de scoala. 

Inregistrand mari lacune in cunostinte, el poate ajunge la repetentie, exmatriculare sau chiar 

abandon scolar. 

 Scolarul are nevoie acasa de un mediu de viata in care sa se simta in siguranta. Intr-un 

climat educativ bun, parintii sunt calmi, intelegatori, afectuosi, destul de flexibili in raporturile cu 

copilul, fara insa a-i satisface orice capriciu. 

 Copilul simte ca parintii se ocupa de el, ca sunt interesati de necazurile si problemele lui, ca 

si de rezultatele scolare. 

Familia este un cadru de disciplina ferm, in care si copiii si parintii impartasesc acelasi nivel 

de exigenta. 

Studiile arata ca intr-un climat familial pozitiv, copiii sunt originali si spontani, se descurca 

singuri, dovedind autonomie, isi exprima dprinta de a creste, de a se impune si de a fi conducatori; 

stiu sa se apere, doresc sa infrunte dificultatile, sunt perseverenti in realizarea unor scopuri. 

 Pentru a-mi da seama de interesul ce-l manifesta fiecare parinte pentru scoala am dat un 

chestionar parintilor, cu diferite intrebari: “ Sunteti multumiti de conditiile scolare in care copilul 

dvs. Isi desfasoara activitatea?”, “ Il supravegheati zilnic la efectuarea temelor?”, “Copilul dvs. Are 

acces la informatie (calculator, Internet)?”,“Care credeti ca este punctul lui forte?”, “este inscris la 

vreo activitate extrascolara?”, etc. 

 Dupa acest chestionar, mi-am putut da seama de parintii interesati, in adevaratul sens al 

cuvantului, de scoala, de viitorul copilului. 

 Tot pentru o cunoastere mai buna a elevilor am facut vizite la domiciliu. Astfel, am reusit sa 

cunosc atmosfera si climatul educativ din familie, conditiile materiale, comportamentul parintilor 

fata de elev, precum si starea de sanatate a copilului. 

Pentru ca relatia dintre scoala si familie sa fie cat mai apropiata si sa-l ajute pe micul elev sa 

se integreze in mediul scolar, am implicat direct parintii in activitatile desfasurate in afara orelor de 

curs. 
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Parintii au venit cu idei de realizare a unor activitati extrascolare. Am fost impreuna in 

excursii, am vizitat diferite obiective propuse de ei, am organizat concursuri, am tinut in fata 

parintilor serbari, care au permis acestora sa vada manifestarile elevilor, precum si rezultatul muncii 

lor. De aceea,parintii se simt utili si prezinta mai mult inters pentru scoala.  

As putea concluziona astfel: “scolarul are nevoie acasa de un cadru general de viata in care 

sa se simta in siguranta. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, 

maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii 

se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intereseaza si ca nu se 

dezintereseaza de ceea ce se intampla la scoala”( M. Gilly). 

 In climatul actual intalnim doua tendinte contradictorii: parintii sunt preocupati de viitorul 

copiilor lor, dar, in acelasi timp, nu mai au timp sa le acorde atentia cuvenita. 

 Este o sarcina a scolii, a invatatorului, in special, sa identifice situatiile “dificile” din famiile 

copiilor, sa dirijeze strategiile educative in favoarea elevului si mai ales sa constientizeze faptul ca 

relatia de parteneriat scoala – familie este determinanta in obtinerea performantelor scolare. 
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 EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Profesor învățământ primar, Șuhan Elena 

Școala Gimnazială Rotunda, Județul Suceava 

 

Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, în special în învăţământul primar pas cu 

pas, putem spune, făra frica de a greşi, că aceasta nu există cu adevarat în lipsa unei interacţiuni, a 

unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită fiecăruia dintre actorii acestui proces să 

raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce. Articolul se vrea o sinteză a 

principalelor metode și tehnici de evaluare în învățământul primar, cu o aplecare particulară asupra 

învățământului primar step by step.  

Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în 

diverse domenii. Cuvântul “a evalua”  îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a 

estima, a aprecia, a judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări,  a nota, a 

observa, a valida (sau invalida), a valoriza (sau devaloriza), a expertiza. 

Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea unor scopuri, a unor 

obiective, cu atât sunt mai necesare acţiunile de evaluare. Evaluarea în învăţământul primar stă la 

baza modelarii şcolarului, a direcţionării acestuia spre atingerea scopurilor propuse şi este mai mult 

decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie complexă, un tot unitar format din intervenţii, 

acţiuni, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte variate: 

a) conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate;  

b) care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea;  

c) momentul propice pentru a realiza evaluarea  (la început, pe parcurs, la final  

d) modalitatea  concretă de înfăptuire a evaluării(cu ce instrumente, probe); 

e)  în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile;  

f)  pe baza căror criterii se evaluează. 

Stabilirea obiectivelor şi planificarea cursului acţiunilor de urmat în cadrul procesului de 

evaluare în învăţământul primar are valoare identică cu a determina când evaluezi, sub ce formă, cu 

ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute. Bineînţeles, la final, în funcţie de 

concluziile rezultate, şcolarul îşi va modifica preferinţa de a folosi anumite stiluri şi strategii de 

învăţare (chiar dacă nu le conştientizează în permanenţă), iar învăţătorul îşi va schimba strategia de 

planificare, de programare, de organizare, de coordonare a predării. 

Deoarece este un proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai 

multe forme de evaluare: 

A. Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în 

scopul cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se 

porneşte, a gradului în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor 

necesare asimilării conţinutului etapei ce urmează. 

B. Evaluarea continuă sau formativă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor 

pe parcursul derulării unui proces, din momentul începerii şi până la încheierea acestuia. Evaluarea 

formativă este un tip de evaluare capital pentru învăţământul primar, întrucat răspunde funcţiilor și 

satisface cerinţele pe care trebuie să le aibă actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a 

unor schimbări imediate şi cu efecte pozitive în pregătirea şcolarilor. Evaluarea se realizează pe 

secvenţe mici, treptat şi se centrează pe elemente esenţiale, ceea ce face ca şcolarul să se afle în 

permanenţă „în priză”, fără să fie suprasolicitat prin acumularea de informatii fără valoare. Având 

scop de ameliorare, evaluarea continua nu priveşte cantitatea, ci calitatea şi nu conduce la 

ierarhizarea şcolarilor, ci la stimularea dezvoltării lor, fiind indeplinită astfel şi cerinţa step by step-

ului, aceea de lipsă a concurenţei, a absenţei stabilirii unei ierarhizări între şcolari, pentru că pânâ la 
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urmă ceea ce contează cu adevarat nu este stimularea concurenţei, ci a dorinţei de a învăţa în 

permanenţă, de a fii mai bun pentru tine, nu pentru a-l întrece pe  cel de lângă tine. 

Principalele avantaje ale evaluării formative sunt:a) verifică sistematic, pe secvenţe  mici, 

toţi şcolarii, din toată materia; b) asigură ghidarea şcolarului în învăţare, corectarea oportună a  

greşelilor, remedierea lor ori aprofundarea prin programe de îmbogăţire a cunoştinţelor; 

c) evalueză nu numai rezultatul învăţării, ci şi procesul prin care s-a ajuns la un anumit 

rezultat, permiţând ameliorarea lui,  în viitor; d) întăreşte cooperarea învăţător-şcolar şi capacitatea 

de autoeducare, pe baza cunoaşterii criteriilor de evaluare; e) consumă mai puţin timp decât alte 

tipuri de evaluari. 

C. Evaluarea cumulativă sau sumativă reprezintă modul tradiţional de evaluare a rezultatelor 

şcolare şi constă în verificarea şi aprecierea periodică, încheiate prin control final asupra întregului 

produs al actului pedagogic. Evaluarea sumativă se poate realiza în faza finală prin aprecierea 

rezultatelor la sfârşitul unui semestru sau an şcolar, la sfârşitul unui ciclu de învăţământ.  Ea  se 

realizează prin verificări punctuale pe parcursul programului şi o evaluare globală, de bilanţ la 

sfârşitul unor perioade de activitate. Prin evaluarea sumativă se verifică nivelul unor capacităţi şi 

subcapacităţi a căror formare şi dezvoltare necesită o perioadă de timp mai mare. Rezultatele 

obţinute de şcolari la sfârşitul unui an sau ciclu de învăţământ constituie elemente de referinţă 

unice, deci criterii de clasificare şi promovare a lor, realizându-se astfel una din funcţiile 

evaluatorii. 

Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de 

evidenţiere a performanţelor elevilor, după cum urmează: 

1. Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, realizându-

se printr-o alternanţă de întrebări şi răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, 

parţială şi pe parcursul procesului de instruire. Evaluarea orală este o acţiune proprie, particulară, 

specială situaţiilor în care performanţa trebuie manifestată, exprimată prin comunicare orală. Ea 

implică iscusinţa, priceperea  de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări 

şi răspunsuri, de a dialoga, de a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra 

cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, de a avea o pronunţie clară şi corectă. 

Verificarea orală se realizeaza în multiple forme, utilizându-se diverse tehnici, cum ar fi: a) 

conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); b) cu suport vizual (repovestire după 

imagini); c) descrierea şi reconstituirea (prin piese de puzzle); e) completarea unor dialoguri 

incomplete. Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 

2. Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de 

şcolari într-un timp limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu; 

asigurând în acelasi timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. Evaluarea scrisă pune la 

îndemâna şcolarilor mai emotivi sau a celor care gândesc mai lent instrumentul care le permite să-şi 

prezinte toate cunoştinţele. În cadrul evaluării scrise toţi şcolarii sunt nevoiţi să răspundă unor 

întrebări cu acelaşi grad de dificultate, ce verifică acelaşi conţinut, fapt ce favorizează o mai bună 

comparare a rezultatelor. Metoda de evaluare scrisă este utilizată sub diferite forme, cum ar fi: a) 

extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); b) activitatea de muncă independentă în clasă; c) lucrarea 

de control (anunţată); d) tema pentru acasă; e) testul. 

3. Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele 

teoretice însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a 

gradului de însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. Şi 

această metodă se realizează printr-o mare varietate de forme: 

a)confecţionarea unor obiecte;  

b)executarea unor experienţe sau lucrări experimentale;  

c)întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 

d)interpretarea unui anumit rol; 



608 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

e) trecerea unor probe sportive. 

În învăţământul primar step by step, de o importanţă covârşitoare sunt şi metodele şi 

instrumentele complementare, cum ar fi: 

a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilo 

b)investigaţia; 

c)proiectul; 

d)portofoliul; 

e) autoevaluarea. 

Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi 

minusuri şi că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât  

printr-o îmbinare a diferitelor tehnici. 

Dupa această scurtă prezentare, fără a avea pretenţia ca ar fi exhaustivă şi cu valoare 

ştiintifică, putem conchide că procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-

back numai atunci când, atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci 

pentru că îşi doresc acest lucru, fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de reacţiile 

celuilalt. 
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ABORDAREA PREDĂRII INTEGRATE LA CLASELE PRIMARE 

 

prof. înv. primar Nicoleta Tărîţă, 

Şcoala Gimnazială “Gheorghe Popadiuc” - Rădăuţi 

 

 În perioada contemporană reforma conținuturilor învățământului românesc a creat cadrul 

unor transformări la nivelul curriculumului care includ și perspectiva transdisciplinară. 

 ,, Societatea în care trăim și în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni 

care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu ușurință granițele de la un domeniu la altul. Un 

învățământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu asupra 

vieții și universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale și să distingă mai ușor 

scopurile de mijloace.”
147

 

Abordarea interdisciplinară pornește de la ideea că nici o disciplină de învățămant nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. Interdisciplinaritatea se referă 

și la transferul metodelor dinr-o disciplină într-alta, transfer cu grade diferite de implicare sau 

finalizare. Ea apare canecesitate a depășirii limitelor creatoare de cunoaștere, care a pus granițe 

artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate constă 

în aceea că oferă o imagine integrată a cunoștințelor care sunt analizate separate. 

 Predarea interdisciplinară pune accent simultan pe diferite aspect ale dezvoltării copilului: 

socială, fizică, estetică, intelectuală și emoțională. Formarea sistematică și progresivă a unei culturi 

comunicative necesare elevului este asigurată de interdisciplinaritate, acea formare necesară pentru 

interrelaționarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învățare, pentru 

învățarea permanentă. 

În opinia lui G. Văideanu, interdisciplinaritatea ,,implică un anumit grad de integrare între 

diferitele domenii ale cunoașterii și între diferite abordări, ca și utilizarea unui limbaj comun 

permițand schimburi de ordin conceptual și metodologic.” 

În planul de învățământ se găsesc demersuri interdisciplinare multiple chiar la nivelul ariilor 

curriculare sau al programelor disciplinelor. Pentru ca fiecare elev să reușească să se exprime liber, 

să-și dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă e nevoie de un cadru propice în școală, iar 

această legătură între discipline la nivelul conținuturilor, obiectivelor îl ajută. Analiza programei 

școlare dezvăluie un număr mare de obiective de referință și activități de învățare ce permit 

abordarea interdisciplinară, însă elevul realizează cele mai mari conexiuni la nivelul conținutului. 

De aceea conținutul învățării trebuie realizat într-o formă cât mai accesibilă, în mod interdisciplinar 

pentru că asigură o percepereunitară, coerentă fenomenelor (Exemplu-Datinile și sărbătorile 

neamului românesc invită la căutări șilegături între diferitele domenii ale cunoașterii). 

,,În înfăptuirea unui învățămant modern, formativ, predarea-învățarea interdisciplinară este o 

condiție importantă. Corelarea cunoștințelor de la diferitele obiecte de învățământ contribuie 

substanțial la realizarea educației elevilor, la formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii, a 

capacității lor de a aplica cunoștințele în practică. Corelarea cunoștințelor fixează și sistematizează 

mai bine cunoștințele, o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însușită. Posibilitățile de 

corelare a cunoștințelor dintre diferitele obiecte de învățământ sunt nelimitate.”
148

 

Predarea-învățarea trebuie văzută ca o modalitate modernă de realizare a unui învățămant 

cat mai de calitate, iar cadrul didactic trebuie să se pregătească din timp și să apeleze la capacitatea 

sa creatoare pentru a-și atinge obiectivele propuse. Demersul didactic prin corelareaobiectelor de 

                                                           

rești, 2014, pg. 103-108 

rt de curs ICOS,București,  2013, pg. 111 

148Neacșu, I., „Ghidul general de evaluare și examinare”, Ed. Aramis, București, 1998, pg. 12 
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studiu reprezintă noul, le stimulează elevilor creativitatea și contribuie la unitatea procesului 

instructiv-educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă. 

Învățământul modern își pierde treptat caracterul reproductiv, orientat spre însușirea de 

cunoștințe, devenind din ce în ce mai creativ, mai activ, centrându-se pe dezvoltarea competențelor. 

Teoriile actuale ale personalității arată că nu există om fără calități. Pedagogia modernă a 

demonstrat eficiența metodelor interactive la lecție (conversația euristică, problematizarea, 

demonstrația, jocul de rol, dezbaterea, metode și tehnici de lucru individual sau pe echipe). Cadrul 

didactic trebuie să-și adapteze conținuturile la particularitățile și specificul vârstei și să găsească 

cele mai bune metodede valorificare a acestuia. Este un proces dificil dar merită a fi realizat pentru 

că cel mai important lucru în procesul instructiv-educativ este să contribui la dezvoltarea educatului 

și să obții tot ce este mai bun de la el (Goodson,1994). 

Pentru a motiva prezența interdisciplinarității în învățământul primar am găsit o serie de 

avantaje cum ar fi: permite elevului să acumuleze informații despre obiecte, procese, fenomene care 

vor fi aprofundate în anii următori ai școlarității; clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe 

discipline; creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor școlare; permite aplicarea cunoștințelor 

în diferite domenii; constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre 

cantitatea de cunoștințe și volumul de învățare. Aceste premise creează fondul necesar unei optime 

desfășurări a procesului instructiv-educativ în învățământul primar. 

 Interdisciplinaritatea este și va rămâne indispensabilă pentru învățământul primar deoarece 

particularitățile de vârstă ale elevilor o cer, procesul instructiv-educativ să fie unul de calitate 

trebuie pusă în practică pentru a răspunde cerințelor actuale.  

 Dacă interdisciplinaritatea este destul de greu de aplicat pentru cadrele didactice deoarece 

necesită o mulțime de material didactic, iar timpul nu ne ajunge pentru abordarea tuturor 

conținuturilor dintr-o astfel de perspectivă, aceasta devine ușor de aplicat pentru elevi în viața de zi 

cu zi. 

 Pentru realizarea lecțiilor integrat, conținutul instructiv-educativ trebuie planificat zilnic și 

cu foarte mare atenție pentru a fi aplicat în practică cu succes și pentru a nu ne abate de la conținutul 

disciplinei de bază de la fiecare oră. Disciplina de bază de predat sau de recapitulat trebuie să fie 

prioritară chiar dacă, încercând să facem lecțiile cât mai atractive, apelăm la majoritatea celorlalte 

discipline din plaja orară. 

 Pentru o abordare interdisciplinară corectă metodele tradiționale trebuie să fie îmbinate în 

mod optim cu cele moderne într-o atmosferă permanentă de bună-dispoziție și de joc. Integrarea 

ajută îmbinarea optimă între obiective, competențe, conținutul învățării și aceste metode tradiționale 

și moderne. 

Se poate concluziona faptul că, pentru a aplica interdisciplinaritatea cu succes este nevoie de 

un cadru didactic dispus să se pregătească mereu, să cunoască metodele potrivite de aplicat, să 

atingă acele competențe specifice învățământului primar actual, iar pentru a întări aceste spuse îl voi 

cita pe Gaston Berger care spunea ,,Cei mai buni discipoli ai unui învățător nu sunt cei care repetă 

lecțiile după ei, ci cei cărora le- a trezit entuziasmul, le-a dezvoltat forțele pentru a-i face să meargă 

singuri pe drumul lor.” Nu numai pregătirea minuțioasă ajută cadrul didactic să aplice cu succes 

interdisciplinaritatea ci și tratarea diferențiată a elevilor, sau pe grupuri mici. 

Cadarele didactice din învățământul primar au îmbrățișat cu succes noua abordare a predării 

și sunt dispuse să învețe și să se perfecționeze în această direcție, conștientizând ca predarea 

integrată este de un real folos copiilor, aceștia reușind să folosescă în viața reală ceea ce învată la 

școală.  
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TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ - O OPORTUNITATE PENTRU UN 

NOU TIP DE EDUCAŢIE 

 

prof.înv. primar Cristina Zebreniuc  

Şcoala Gimnazială Petru Muşat- Siret 

 

Într-o societate a cărei evoluţie tehnologică cunoaşte o accelerare puternică, informatizarea 

sistemelor educative reprezintă una din priorităţile acestui început de secol, ridicată in multe ţări la 

rang de politică naţională. Copiii care nu au acces la un calculator şi nu ştiu să lucreze cu acesta vor 

fi marginalizaţi în societatea de mâine. 

Nu estedeloc uşor să revoluţionezi educaţia. În mediul instituţional şcolar, conservator prin 

definiţie, schimbările au loc treptat, durează un timp până ce inovaţiile, mai ales cele radicale, cum 

sunt computerele, să fie asimilate. 

Însuşirea de către profesori a unei noi tehnologii este un proces aflat în stadiu incipient, care 

trebuie susţinut şi promovat pentru că el constituie premise pentru organizarea unui demers centrat 

pe elev. Principiul de bază aplicat în implementarea acestui program este folosirea calculatorului ca 

un instrument complementar, şi nu alternativ. Acest lucru le conferă profesorilor componenta de 

“magie” necesara în clasă şi posibilitatea sporită  de a transmite experienţe din viaţa elevului , de a-

şi pune amprenta asupra dezvoltării lui. Rolulînvăţământuluiestesă-I 

pregăteascapecopilpentruviaţareala. 

Mai important decât să le furnizăm informaţia este să le creăm deprinderea de a învăţa pe tot 

parcursul vieţii, iar tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale sunt un suport esenţial pentru 

acest lucru. Se doreşte încurajarea învăţământului inovativ şi stimularea creativităţii profesorilor şi 

elevilor, oferind un cadru favorabil pentru derularea de proiecte, sporind astfel calitatea procesului 

educaţional. 

Ne aşteptăm ca tehnologia informaţională si comunicaţională (TIC) să îmbunătăţească 

predarea, să faciliteze învăţarea, să ne ajute în munca la clasă cu categoriile defavorizate, în special 

cu elevii cu cerinţe educative speciale, să uşureze sarcina profesorului, să fie un suport în 

reintegrarea copiilor cu tulburări de comportament, să ridice standardul şcolii. Folosirea eficientă a 

calculatorului va permite o varietate de tehnici de predare care se adaptează diferitelor stiluri de 

învăţare şi inteligenţelor multiple, răspunzând astfel cerinţelor elevului, sprijinind şi dezvoltând 

studiul individual. 

 Aceste tehnologii aduc transparenţă în actul didactic şi invită la implicarea activă a elevului 

în desfăşurarea acestuia. Elevii, viitorii specialişti din diferite domenii, au posibilitatea de a 

descoperi mai uşor calea spre dezvoltarea profesională şi spre cunoaştere , atat de necesare într-o 

societate aflată în continuă competiţie cu celelalte state europene; ei vor avea mai mare acces la 

locuri de muncă în care să se simtă cu adevărat utili şi să dea dovada deplinei implicări în 

dezvoltarea socială. În şcoala românească îşi găsesc tot mai des locul tehnologiile informatice; mulţi 

dintre elevi beneficiază şi acasă de accesul la net, facilitator de acumularea rapidă a numeroase 

informaţii pe care le pot folosi la ore şi în activităţile extraşcolare. Pe parcurs, ei capătă deprinderea 

de a utiliza mijloacele de informare şi comunicare într-un mod constructiv, recreativ şi creativ, de a 

comunica şi de a face schimb de informaţii cu persoane care împartaşesc pasiuni comune. Folosirea 

tehnologiei informaţiilor şi comunicării permite cadrelor didactice şi elevilor acces la suporturi 

tehnice, exerciţii on-line( utile mai cu seamă în cazul limbilor străine), la teste de evaluare, la 

materiale care favorizează anumite demonstraţii şi simularea unor fenomene. 

Aplicând la clasă, cu diferite ocazii, metode activ-participative care utilizau şi materiale pe 

suport electronic, am constatat că elevii sunt motivaţi să deprindă şi să utilizeze într-un grad tot mai 

mare astfel de tehnologii, care le sunt utile şi în viaţa cotidiană. Tehnologiile de informare şi 
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comunicare  facilitează nu doar libertatea de exprimare ci şi circulaţia liberă a informaţiei,  a ideilor 

şi cunoştinţelor sau diversitatea. 

 Orice cadru didactic care utilizează tehnologiile de informare şi comunicare (TIC) devine, 

pentru elevi şi comunitatea locală din care face parte, consilier si manager ,moderator, ghid şi sursă 

de informare. El va folosi cu responsabilitate în activitatea sa softurile pe care le are la dispoziţie şi 

îi va îndruma pe elevi să le utilizeze pentru construcţia activă a cunoştinţelor în contexte 

semnificative pentru învăţare. Elevul este astfel motivat să manifeste deschidere faţă de nou şi să 

elimine plictiseala şi rutina, să îşi dezvolte fantezia şi inventivitatea, să îşi cultive reflexele, să fie 

pus în situaţia de a lua rapid decizii care îl privesc în mod direct, să îşi dezvolte gândirea logică să-

şi formeze o apreciere obiectivă a propriei persoane; elevii sunt “învăţaţi să înveţe”, 

pentrucădeprindabilităţipentru a primi, evalua, stoca, produce, prezentaşischimbainformaţii, pentru 

a comunica cu persoane din diferitepărţi ale lumii. 

Computerul este un instrument plăcut şi util,care odată intrat în clasă, devine indispensabil, 

un prieten al copiilor. Atracţiaspre computer estemai mare decatspre carte saucaiet. 

Lumeaevolueazăşinoi, cei care formămpersonalităţi, suntemdatorisă ne adaptăm. Copiii “simt” 

calculatorul, adorăsă-l folosească, se realizează o legăturaîntreeişiacestaparat, maistrânsădecât o 

dorimnoi, adulţiişipreaputernicăpentrucanoisă o înţelegemde multeori. Bucuria de aînvăţa, plăcerea 

de a descoperişi de a se amuza, nu suntoarecelemaibunemijloace de a suscitadorinţa de a şti? 

Aşteptăm deci ca introducerea calculatorului in orele de curs să aibă un profund impact asupra 

elevilor,  să le trezească curiozitatea, să-i facă sa vină cu plăcere la şcoală, acest lucru contribuind la 

dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare. Copiii sunt atraşi de magia jocurilor în reţea, de 

navigarea pe internet, de comunicarea on-line.  

Profesorii sunt chemaţi să facă faţă provocărilor noilor generaţii şi să se adapteze ritmului 

lor de căutători si descoperitori. Nu ar fi mai simplu pentru noi, părinţii şi educatorii, să ne 

împrietenim cu ordinatorul decat să ni-l facem duşman? Cred că nu ar trebui să ne fie frică să îl 

folosim. Utilizat frecvent, calculatorul ne poate uşura munca. Profesorul scapă de sarcinile de rutină 

şi poate prelua alte sarcini ca, de exemplu, o mai bună pregătire a procesului de învăţământ, în 

calitate de mai bun animator, diagnostician si psihopedagog, consilier, monitor, mediator, însoţitor, 

şi îndrumător al elevului în procesul de învăţare al acestuia, care este din ce în ce mai autonom şi 

mai individualizat. 

 Metodele de predare-învăţare nu sunt cu nimic deteriorate prin folosirea tehnologiei 

informatice. Calculatorul permite vizualizarea situaţiilor imediate, simularea de procese în timp 

real, mai multă flexibilitate, facilitează munca în echipă şi învăţarea prin cooperare. După şcoala, 

calculatorul poate fi extrem de util pentru completarea temelor, dar şi pentru “supravegherea” 

şcolarilor, dacă programele instalate o permit, prin activitaţi educative variate. Nu trebuie uitată 

eficientizarea activităţii în toate domeniile existente într-o instituţie şcolară: stocarea de date, 

contabilitate, administraţie, comunicarea cu părinţii, cu inspectorateleşcolare. După părerea mea, 

întrebarea care se pune nu este “e pozitivă sau negativă influenţa calculatorului în procesul de 

învăţământ?”ci “cum putem folosimai bine tehnologia informaţională în scopul creşterii 

performanţelor şcolare?”. 

Având certitudinea că tehnologiile informaţiei şi comunicării reprezintă o oportunitate 

pentru un nou tip de educaţie, este necesar să dezvoltăm un nou mod de gândire şi comportament 

care ne va permite să facem faţă oricărei noi cerinţe.  
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ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ 
 

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR NONFORMALE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALĂ A ELEVULUI 

 

înv. Ailenei Gheorghina Margareta 

profesor înv. primar  Liliana Cornelia Cîrmaci, 

 Școala Gimnazială Frătăuții Vechi 

 

A fi cadru didactic nu înseamnă a preda doar la ora de curs și de a-i descifra copilului din 

tainele acelui obiect, ci înseamnă a-ți asuma și răspunderea de a-l forma ca viitor om capabil să 

înfrunte intemperiile și greutățile vieții. 

  Conform cerințelor impuse Școlii Mileniului lll, un accent primordial se pune pe educația 

nonformală. 

  Ce este educația nonformală? 

  Educația nonformală este cea mai nouă abordare a învățării prin intermediul unor activități 

plăcute și motivante. Educația nonformală constă în orice acțiune care a fost organizată în afara 

sistemului școlar, prin care se formează o punte între ceea ce s-a predat la clasă și punerea 

cunoștințelor în practică. 

  Îndrumătorul nonformal trebuie să dețină mai multă flexibilitate, adaptabilitate și 

rapiditate, cât și entuziasm răsunător. 

  Activitățile nonformale se împart în două grupe:  

 Activități extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive, concursuri, olimpiade. 

 Activități extrașcolare: proiecte de ecologie și formare civică, acțiuni social-culturale,excursii. 

  Fiecare din aceste acțiuni, au un rol important în dezvoltarea viitorului adult. Dacă pentru o 

oră decurs copilul este pus să învețe pentru o notă, iată că de data aceasta este pus în fața unei 

competiții (cazul unor olimpiade, cercuri de discipline), prinderea unor locuri pe un podium 

(concursurile sportive), dar și că, de multe ori în viață poți să fii înfrânt și să nu câștigi nimic, însă 

pentru aceasta nu trebuie să fie dezamăgit. Întotdeauna, faptul că ai avut curajul și ai participateste 

mai important, decât rezultatul obținut. 

 De asemeni, prin intermediul proiectelor ecologice și de formare civică un rol primordial îl 

are dezvoltarea empatiei pentru frumos și natură. Dacă copilul va fi pus să planteze cu mâna lui un 

pom sau o floare, să aibă grijă de micuța plantă să o ude, să-i smulgă buruienile din jur, acel copil 

va ști cum se dezvoltă și cum crește aceasta din surse proprii și o va aprecia și evita să rupă! 

  În decursul activității de cadru didactic, am avut ocazia să particip cu clasa pe care am 

coordonat-o la diferite asemenea proiecte educaționale cum ar fi: „Să protejăm laleaua neagră!”, 

proiect cu un rol primordial în protejarea plantelor pe cale de dispariție(laleaua neagră și bulbucii 

broaștei bătuți), plante care se mai găsesc în zona noastră și rezervația naturală Neamț. 

  Un alt proiect a fost: „Împreună să luptăm pentru un mediu mai curat!”, proiect prin 

intermediul căruia copiii au fost puși să facă curat în împrejurimile școlii și lunca Sucevei, având ca 

scop și învățăminte, că așa cum nouă ne place să trăim într-o casă curată și mediul trebuie să fie 

curat. Cum pe noi ne afectează că este mizerie în jur, așa și plantele și animalele suferă din cauza 

gunoaielor noastre. Totodată, vazând cât de greu sunt de strâns aceste gunoaie, elevii vor fi mai 

atenți ca altă dată să arunce mizeria la coș. 
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  Prin intermediul proiectului: „Reciclăm, ne  distrăm și câștigăm!”, copiii au învâțat să 

recicleze anumite pet-uri, staniol, sticle, hârtii colorate, fire de ață, etc., pe care apoi le-au folosit în 

alcătuirea unor lucrări practice: machete, vaze, flori..., învățând prin asta că, ce pentru unii este 

gunoi, pentru alții poate fi un lucru de valoare, lucruri care apoi au fost expuse și vândute cu banii 

obținuți fiind ajutați colegii mai necăjiți, de asemeni dezvoltând la copii și simțul de întrajutorare, 

de simpatie și față de colegii care nu au tot ce își doresc. 
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Prin proiectul de colaborare cu organele de poliție: „Învață să circuli! Viața are prioritate!”, 

copiilor li s-au  arătat pericolele la care sunt expuși de câte ori traversează strada, circulă cu 

bicicleta pe drumurile publice, cum trebuie să se asigure, care sunt regulile de circulație, etc. 
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  Prin intermediul excursiilor, copiii vor invăța să fie organizați, să se comporte în societate, 

să admire locurile vizitate (muzee, grădini zoologice, parcuri ș.a.) să-și însușească cunoștințe noi 

despre locuri, oameni, plante, animale. 

  Copilul de azi, va fi viitorul om de nădejde de mâine numai dacă va fi educat 

corespunzător, cu mult spirit civic și dragoste de către cel ce îl îndrumă. 
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FUNCȚIA CADRULUI DIDACTIC DE MANAGER EDUCAȚIONAL 

 

înv. Gheorghina Margareta Ailenei 

Școala Gimnazială: Frătăuții Vechi 

 

Motto: 

„Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai maremăsură, dacă voi 

reuşi sau voi eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vorîndrepta spre fericire. educă-

mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume…” 

(Child´s Appeal, Momie Gene Cole) 

 

Statutul cadrului didactic în societatea contemporană pare să fie statutul claseimijlocii, însă, 

deşi, nu distribuie deţinătorului putere, influenţă, conferă prestigiu şisatisfacţii, vocaţia fiind 

considerată unul dintre motivele de bază în alegerea acesteiprofesii. 

Exercitarea acestei profesiuni presupune însuşirea a trei competenţe specifice: 

a) Competenţa profesională, constând dintr-o cultură tehnică specifică şi o 

competenţăinterumană care-i permite să lucreze totdeauna cu un public (clasa de elevi) şi 

săcoopereze cu ceilalţi dascăli. Capacitatea de a analiza (munca în echipă, diversitateasarcinilor) şi 

componenta etică completează acest tablou. 

b) Capacitatea de a întreţine raporturi satisfăcătoare cu eşaloanele ierarhieisuperioare: 

directori, inspectori. Dascalii suportă cu regularitate presiuneacontrolului, ei sunt evaluaţi periodic 

de superiori, avansarea nu este posibilă fără oprobă practică în faţa unei comisii. Responsabilii 

ierarhiei notează nu numaipunctualitatea şi asiduitatea dascălilor, calitatea activităţilor, dar şi 

„prezenţascenică”, autoritatea în faţa elevilor, calitatea dialogului didactic. 

c) Competenţa de a dezvolta bine relaţii cu „beneficiarii” –elevii, părinţii. Cadruldidactic 

nu lucrează cu „clienţi” individuali, ci cu grupe de elevi.Unul dintre criteriile după care pot fi 

diferenţiaţi dascălii înăuntrul organizaţieişcolare este experienţa pe care o posedă în travaliul cu 

elevii. Dascălii cu experienţă şi-auformat o structură de cunoaştere care le îngăduie să se adapteze 

repede la orice situaţie înclasă şi să propună cele mai adecvate soluţii de moment. Ei au o viziune 

clară despreelevi şi despre şcoală, ştiu să lucreze cu toate categoriile de elevi. Dascălii 

experimentaţişi eficienţi iubesc mai mult copiii, se dovedesc mai implicaţi şi au credinţa că 

potinfluenţa performanţele elevilor. 

În şcoală dascălul îndeplineşte următoarele funcţii : 

a) organizator al procesului deînvăţământ ; 

b) educator ; 

c) partener al educaţiei ; 

d) membru al corpului profesoral. 

a) Ca organizator al învăţării cadrul didactic îmbină aspectele obiectiv-logice 

aletransmiterii cunoştinţelor cu aspectele psihologice. Este deci preocupat atât deaplicarea 

principiilor didactice, a teoriei instruirii în transmitere conţinutuluiînvăţământului, cât şi de 

implicaţiile psihologice ale actului transmiterii. 

Organizarea învăţământului trebuie să se orienteze după criterii proprii 

disciplinei,urmărindu-se aplicarea celor mai potrivite strategii de rezolvare a 

problemelor,dezvoltarea gândirii elevilor şi a aptitudinilor de culegere independentă a informaţiilor, 

deprelucrare critică şi aplicare în situaţii diferite. Cadrul didactic nu este doar untransmiţător de 

informaţii, care se rezumă la a da indicaţii elevilor, ce şi cum să înveţe, ciun antrenor care, prin 

întrebări analitice, stimulând gândirea elevilor. Trezirea interesuluielevilor, stimularea motivaţiei 

acestora, este în bună măsură un rezultat al conduceriiprocesului instructiv. 
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În concluzie, a organiza învăţarea înseamnă a găsi metodele cele mai adecvate, aconstrui 

secvenţe instructive bazate pe logica obiectivă a disciplinei, a trezi intereseleelevilor şi a stimula 

performanţele, a crea o atmosferă prielnică studiului, a dozadificultăţile pentru a putea dezvolta 

strategii de rezolvare a problemelor (Geissher, 1981). 

b) Exercitarea funcţiei de educator este dependentă de concepţia care stă la 

bazasemnificaţiei care se acordă şcolii şi organizării ei, de felul în care cadrul didacticîşi înţelege 

misiunea, de totalitatea sarcinilor cuprinse în funcţia de dascal şi, nu înultimul rând, de atitudinea 

părinţilor. Funcţia de educator al elevilor exclude însăautoritarismul şi dirijismul, etichetarea 

represivă şi manipulantă a elevilor,tendinţa de a le induce un comportament adaptativ şi conformist. 

Abuzul de„disciplinare”, de exemplu, poate avea ca efect formarea unor spirite conformisteşi 

dependente, prin fixarea unor anumite atitudini apreciate de cadru didactic. 

Funcţia didactică a cadrului didactic se exprimă prin îndeplinirea statutului demodel, 

partener sfătuitor. Ea se îndeplineşte prin crearea unei atmosfere generale desecuritate şi încredere 

în clasă, prin încurajarea succeselor fiecărui elev, prin crearea unuiflux de simpatie între dascăl şi 

elevi. Indiferent de specializarea sa, un cadru didactic careutilizează etichetarea şi ironizarea 

elevilor ca metode didactice nu poate obţine decâtantipatie şi refuzul participării la efortul comun. 

A educa, alături de a instrui, înseamnă, pentru dascăl : folosirea unor metode care săformeze 

elevilor atenţia pentru munca independentă, să dezvolte virtuţi sociale, săîntărească includerea 

elevilor în propria valoare, ajutându-i să-şi găsească identitatea. Aeduca înseamnă a-ţi desfăşura 

activitatea sub semnul unor categorii morale, consiliindu-ipe elevi să ia distanţă critică faţă de 

atitudinile şi performanţele proprii, dezvoltându-leaptitudinea de a stabili contacte pozitive şi de a 

analiza critic propriile prejudecăţi. 

Înainte de a transmite valori cognitive, cadrul didactic transmite valori morale şi îiasistă pe 

elevi în însuşirea acestora, prin sublinierea importanţei semnificaţiei unorsentimente precum cel de 

satisfacţie al reuşitei cooperării, respectului pentru realizări etc. 

Rolul de educator al dascalului, crede Herbart (apud Neculau, 2005), este acela de a 

trezi„virtuţi”, de a forma caractere. 

c) Conceptul de partener al educaţiei se referă la raporturile cadrului didactic cu alţi 

factori educativi, îndeosebi cu părinţii, şi la concepţia după care dascalii şi eleviiformează o 

comunitate şcolară. Şcoala este a doua instanţă de socializare, dupăfamilie, iar dascălul trebuie să 

colaboreze cu toţi factorii educativi, să armonizezeeducaţia formală cu cea nonformală şi informală. 

El poate juca rolul de consultantal părinţilor, el împarte răspunderea formării copiilor cu familia. 

d) Ca membru al corpului profesoral, cadrul didactic se găseşte într-o 

strânsăinterdependenţă cu colegii, cu directorii şi alţi educatori. Complexitateaproblemelor pe care 

le pune şcoala ca organizaţie face imposibilă izolarea şiindependenţa cadrelor didactice. 

Nu se poate realiza o instrucţie şi o educaţie unitară prin simpla adiţionare a unorinfluenţe 

disparate, oferite de diverse discipline. Cele trei laturi ale influenţei educative –învăţarea socială, 

formarea independenţei de a lucra metodic şi dezvoltarea eului elevilor– vor rămâne întâmplătoare 

atât timp cât se rezumă la acţiuni separate şi neconcordante.E nevoie deci de un „consemn” al 

atitudinilor şi acţiunilor pedagogice. 

În şcoală dascalul este coordonatorul activităţii didactice ce se desfăşoară în 

vederearealizării obiectivelor prevăzute în documentele şcolare. Rolul conducător al lui înactivitatea 

didactică rămâne una din coordonatele de bază ale misiunii sale. 

Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita dascalul E. Wooffolk(apud Jurcău, 

N., 1991) menţionează următoarele : 

1 Dascălul ca expert al actului de predare învăţare: el poate lua decizii privitoare la 

tot ceea ce se întâmplă în procesul de învăţământ. 

2Dascalul ca agent motivator: declanşează şi întreţine interesul elevilor,seriozitatea şi 

dorinţa lor pentru activitatea de învăţare. 
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3 Dascălul ca, lider : conduce un grup de elevi, exercitându-şi puterea asupraprincipalelor 

fenomene ce se produc aici. Este un prieten şi confident elevilor, unsubstitut al părinţilor, obiect de 

afecţiune, sprijin în ameliorarea stărilor deanxietate etc. 

4 Dascălul în ipostaza de consilier: este un observator sensibil al comportamentuluielevilor, 

un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora. 

5 Dascalul ca model : în întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi comportamentulsău, este 

un exemplu pozitiv pentru elevi. 

6 Dascălul ca profesionist reflexiv: se străduieşte tot timpul să înţeleagă, săreflecteze asupra 

întâmplărilor inedite din clasă, să studieze şi să dirijezefenomenele psihopedagogice cu care se 

confruntă. 

7 Dascălul ca manager : supraveghează întreaga activitate în clasă, asigurăconsensul cu 

ceilalţi profesori, cu părinţii şi cu ceilalţi factori. 

Dar pe lângă activitatea didactică cadrul didactic desfăşoară şi o activitateextraşcolară sau 

cultural-educativă. Aceasta constă în participarea la evenimentele şifrământările social-culturale ale 

timpului. 

A fi cadru didactic înseamnă un risc asumat. Şi aceasta deoarece pregătirea pentru apreda, 

pentru a-i învăţa pe alţii cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi careimplică multă răbdare, 

multe momente de incertitudine, de descurajare şi multe ore destudiu, iar rezultatele nu pot fi 

măsurate nici cantitativ şi nici imediat. 

Clasa şcolară nu este atât un spaţiu unde, după un ritual academic, se tratează unsubiect din 

programă, iar dascălul nu este doar persoana care propune conţinuturi,formulează sarcini şi cere 

anumite conduite. În clasă se învaţă mai mult decât o materie,se învaţă o lecţie de viaţă. Cadrul 

didactic stimulează şi întreţine curiozitatea elevilorpentru lucruri noi, le modelează 

comportamentele sociale, le întăreşte încrederea înforţele proprii şi îi ajută să-şi găsească 

identitatea. Realizarea acestor sarcini depinde demăsura în care profesorul posedă calităţile şi 

competenţa necesare centrării cu precădere 

pe aşteptările, trebuinţele şi interesele elevilor. 

După René Hubert (apud Chiş, V., 2002), principala calitate a dascălului estevocaţia 

pedagogică, exprimată în „a te simţi chemat, ales pentru această sarcină şi aptpentru a o îndeplini”. 

El consideră că vocaţiei pedagogice îi sunt caracteristice treielemente : iubirea pedagogică, credinţa 

în valorile sociale şi culturale, conştiinţaresponsabilităţii. 

Psihologia educaţiei şi pedagogia contemporană îl încurajează pe dascăl săreflecteze asupra 

rolului său în procesul educativ. Un model construit de cercetătoriiamericani (Gallagher, 1994) 

distinge trei roluri posibile ale dascalului, care sunt totodatăşi abordări diferite ale acţiunii 

pedagogice. 

1. Abordarea executivă propune prin excelenţă executor. Cadrul didactic sepreocupă în mod 

special de punerea în aplicare a obiectivelor didactice,slujindu-se de cele mai eficiente metode. În, 

plus, el urmăreşte să evaluezeefectele intervenţiilor sale şi le ia în seamă atunci când 

proiecteazăinteracţiunile următoare cu elevii. 

2. Din perspectiva abordării terapeutice, cadrul didactic este o persoanăempatică, ce se 

îngrijeşte cu prioritate de problemele emoţionale şimotivaţionale ale elevilor. Stima de sine, 

sentimentul eficienţei personale,acceptarea de către grup sunt socotite condiţii esenţiale ale 

participăriieficiente în şcoală. 

3. Abordarea eliberaţionistă îl concepe pe dascăl ca pe un eliberator al minţilorelevilor, ca 

un factor activ în dezvoltarea armonioasă, cognitivă şi morală aelevilor. 

Rolul cadrului didactic presupune argumentarea într-o paletă largă de referinţe, careimpun 

dascălului cerinţe diferenţiate: el reprezintă autoritatea publică, ca reprezentat alstatului, 

transmiţător de cunoştinţe şi educator, evaluator al elevilor, partenerul părinţilorîn sarcina 

educativă, membru în colectivul şcolii, coleg. 
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EXEMPLE DE BUNA PRACTICA- ACTIVITATI NON-FORMALE- 

PROGRAM TINERET IN ACTIUNE 

 

Boca Alina, prof. Metodist 

Casa Corpului Didactic Cluj 

 

 “Limbajul gestual este puterea mea este un proiect Tineret în Acţiune, Schimburi de tineri 

care a vizat  exersarea abilităţilor de comunicare în limbaj mimico-gestual internaţional şi în limba 

engleză a tinerilor cu deficienţă de auz; informarea tinerilor cu deficienţe de auz cu privire la 

modalităţile de acreditare ca şi interpret; relaţionarea, comunicarea, socializarea cu alţi tineri de 

aceeaşi vârstă, cu acelaşi tip de dizabilitate. 

La proiect participă tineri din instituţii specializate în educaţia deficienţilor de auz din  

Bulgaria şi România în calitate de parteneri, iar Polonia în calitate de coordonator.  

          Proiectul porneşte de la ideea că, experienţa  diferitelor  culturi este garanţia 

profesionalismului de care are nevoie comunitatea europeană în vederea investigării, expertizei şi 

soluţionării anumitor nevoi (de comunicare, integrare, cetăţenie activă) ale comunităţii deficienţilor 

de auz. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul proiectului este accesibilizarea serviciilor europene pentru persoanele cu deficienţă 

de auz prin formarea de interpreţi în limbaj gestual din cadrul comunităţii surzilor  

Pentru a facilita accesul persoanelor la informaţii despre cee ce inseamnă interpretarea în 

limbaj gestual am propus elaborarea unui ghid de informare/formare şi de bune practici, necesar 

formării ca interpret.  

Caracterul inovativ constă în faptul că, ghidul realizat va fi primul de acest fel, precum şi 

prin faptul că poate  fi  folosit ca un instrument de lucru care să servească atât nevoilor comunităţii 

deficienţilor de auz, cât şi nevoilor persoanelor care doresc să se formeze ca interpreţi în limbajul 

gestual. 

Impactul pe termen scurt este informarea şi conştientizarea comunităţii auzitoare despre 

cultura şi nevoile comunităţii deficienţilor de auz precum şi despre posibilitatea cooperării cu 

aceasta prin formarea ca interpret în limbaj mimico-gestual.Pe termen lung, proiectul propune 

popularizarea ocupaţiei de  interpret în LMG. Este important de ştiut că, pe piaţa locurilor de muncă 

din România, există un deficit de interpreţi în limbaj gestual. Potrivit legislaţiei fiecare instituţie 

publică şi fiecare televiziune trebuie să aibă angajat un interpret care să asigure accesibilizarea 

servicii pentru persoanele cu deficienţă de auz. 
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Exemple din activităţile non-formale desfăşurate: 
1.  Jocuri de cunoaştere 

  
2. Portretul interpetului în limbaj mimico-gestual 

       
 

 3. Ateliere de interpretare în limbaj gestual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seara culturală 

 

 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicaţie (comunicare) 

reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala 

utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 

 

FAMILIA, ŞCOALA, COMUNITATEA - PARTENERI IN EDUCAŢIE 
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prof. Maria Irina Antonache 

Scoala Gimnaziala Bainet  

 

Informarea si formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel 

puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului; drepturile de care 

dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; 

metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori si părinţi; 

profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenta lor în 

această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi 

pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) 

părinţilor asistenta necesară. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să 

aibă succes la şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si ceilalţi membri ai 

comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate 

de suport care începe sa funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţiala în 

organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate 

cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reânnoire 

a cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, 

educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente si Şcoala este un mediu social 

organizatoric în care universul copilului se extinde depăşind constrângerea dependenţei 

materne.Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în 

familie, în şcoală şi de la comunitate. 

Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 

ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă 

această acţiune. 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la 

copii a conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio-moral am 

urmărit implicarea familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat. Familia reprezintă elementul cheie 

în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative( 

extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii 

(literatură pentru copii). 

 

Motto: 
,,Şcoala incearcă să se pună de acord cu noi părinţii;noi familia incercăm să ne punem de 

acord cu şcoala. Care sunt căile cele mai potrivite?” 

În  baza cercetărilor făcute în  şcolile din S.U.A. şi în în unele ţări din Europa, a reieşit 

faptul că, atunci când şcolile, familiile şi comunitatile colaborează ca parteneri, beneficiarii acestei 

colaborări sunt elevii. Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea 

obiectivelor acesteia şi se poate realiza astfel: 

 Ajută profesorii în munca lor 

 Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor 

 Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar 

 Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor 

 Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor 

 Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii 

 Oferă servicii şi suport familiilor 
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 Creează o atmosfera mai sigura în şcoală 

 Ajută la managementul şcolii 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţina 

rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să paşească pe treptele 

superioare ale invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in educaţie, in jurul 

elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. 

Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială in organizarea si desfaşurarea activităţii în şcoală 

şi in clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă 

de natura relaţiilor publice. 

Trebuie avut în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru 

educaţia formală a copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de această responsabilitate, 

ca parte a sistemului social ce include şi familiile si comunitaţile. 

Istoria societaţii româneşti cunoaşte o lungă perioadă in care familia deţinea,aproape 

exclusiv rolul de educator social al copilului. Complexitatea sporită a societaţii actuale a dus la 

diferenţierea factorului educativ, la specializarea lor. S-ar putea crede că această specializare avea 

drept rezultat, automat, dezvoltarea armonioasă a copilului, indiferent de intersectarea acţiunilor si 

măsurilor luate.  

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum un 

tâmplar nu lucrează in acelaşi mod şi bradul si stejarul, tot aşa  şi noi trebuie să ţinem cont 

de,,lemnul” fiului sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi 

rezistenţa,,capitalului său biopsihic” pentru a şti ce putem  face din el  fără prea multe riscuri. In 

ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor 

adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, in scopul pregătirii lor pentru integrarea in 

societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica s.a.m.d., totul educă: 

oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare măsura – oamenii. Între 

acestia primul loc il ocupă părinţii si educatorii. Şcoala este instituţia socială în care se realizează 

educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv care contribuie pentru formarea unui 

om apt capabil sa participe la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viata, să fie pregătit pentru 

muncă . Menirea şcolii este nu numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci 

şi de a stimula calitatea de om. 

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. Familia 

exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care copilul le 

primeşte  sunt cele din familie. In familie se conturează caractere.Atât părinţii cât si educatorii in 

timpul procesului de invatământ trebuie să intervină in numeroase situaţii pentru a 

corecta  comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o 

bună măsură sarcina educării lui cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să 

şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au 

scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în înţelegerea şi lămurirea unor probleme aşa-zis 

,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul de dragoste, de viaţa sexuală, etc. Îmbinarea 

eforturilor educative din familie şi  din şcoala este nu numai recomandabilă ci şi obligatorie, pentru 

că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de infruntat alte şi alte probleme care  se 

ivesc la o altă categorie de vârstă  şi care se repetă la generaţiile următoare. 

Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele 

asigură într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea  şcolară şi pe plan general în 

viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si 

depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. 

Cercetările confirmă că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt 
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parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună 

frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei. 

Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 

 Copiii  să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe învăţare; 

 Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale 

copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală, 

 Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept cadru de 

sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 

 Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării 

educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; 

 Eficienţa profesională  a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al şcolii să 

fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu părintii şi 

comunitatea. 

 Scopurile aferente acestor principii ar fi: 

 Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un ultim 

refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 

 Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi 

practicilor educaţionale. 

Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 

educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj 

bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi desfăşurarea 

activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate 

opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite atat la 

părinţi, cât şi la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia respectivă cere  un 

surplus de efort din punct de vedere material şi de timp. Aceste dificultaţi pot apărea din părerile 

divergente  privind  responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea 

de  alegere a şcolii, de către parinţi, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, 

randamentul pedagogic şi datoria parentală, participarea la gestionarea şi procesul decizional din 

şcoală. 

În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un 

element esenţial in cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte 

cuvinte competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică profesională. 

 Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu 

familia? Se apreciază ca acest câştig  poate fi un statut revalorizator in ochii societaţii; cooperarea 

cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din datoria profesională 

a profesorului deoarece: 

 Părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi profesori 

poate fi ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie; 

 Părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor si pot evalua cu exigenţă 

rezultatele activităţii şcolare. 

In acest context, se pune intrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe profesori 

specializaţi sau tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să aibă relaţii obişnuite 

de colaborare cu familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau căderile elevilor, iar consilierii 

specializaţi - pentru cazuri dificile. 

Se prevede că în ţările europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia, în 

care accentul să se pună pe un angajament mutual, clar stabilit intre părinţi si profesori, pe 

un,,contract parental” privind copilul individual, contractul între familie şi şcoală să nu se considere 

doar un ,,drept opţional” ci un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea parinţilor cu profesorii. 
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Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Presupune 

eliberare de energiilor lăuntrice, prin implinirea  armonioasă şi creatoare, a insecuritaţii, 

inferioritaţii şi dependenţei pe care le poate simţi fiinţa umană într-o societate aflată într-o 

schimbare rapidă. 
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EDUCAȚIA ÎN ERA INFORMATIILOR ȘI COMUNICAȚIILOR 

 

prof. Lucian Emil Antonache, 

Școala Gimnazială nr. 1 Lunca Ilvei 

 

Societatea informationala este societatea in care producerea si consumul de informatie este 

cel mai important tip de activitate, informatia este recunoscuta drept resursa principala, tehnologiile 

informatiei si comunicatiilor sunt tehnologii de baza, iar mediul informational, impreuna cu cel 

social si cel ecologic, un mediu de existenta a omului.1 

Termenul „Societate Informationala” descrie o economie si o societate in care accesul, 

achizitia, stocarea, prelucrarea, transmisia, raspandirea si utilizarea cunostintelor si a informatiei 

joaca un rol decisiv. Fiind o societate bazata pe cunoastere, se extinde in toate domeniile: 

 social (telemedicina, teleactivitati, telelucru, telealegeri, teleasigurare etc.); 

 educational (educatie si invatamant la distanta, biblioteci virtuale, e-Teaching, e-Learning); 

 cultural (muzee, galerii de arta pe Internet, digitizarea informatiei: manuale digitizate, digitizarea 

patrimoniului national si international); 

 ambiental (care are impact asupra utilizarii resurselor si protectiei mediului inconjurator); 

 economic (e-Comert, e-Banking, e-Learning, e-Money, e-Trading, achitare pe Internet, afacere 

pe Internet etc.). 

Utilizarea Internetului se afla la baza acestor transformari. Modul in care traim, modul in 

care se fac afacerile, maniera in care se lucreaza, metodele de studiu, comunicarea intre oameni si 

chiar maniera de petrecere a timpului liber sunt influentate de Internet 

Factorii importanti pentru trecerea la Societatea Informationala sunt infrastructura de 

comunicatii si aplicatiile informatice. Astfel, din punct de vedere politic, Societatea Informationala 

trebuie sa ramana o societate democratica, din punct de vedere economic, ea trebuie sa-si sporeasca 

posibilitatile de dezvoltare si, din punct de vedere cultural, ea trebuie sa devina o societate bazata pe 

cunoastere. 

Cantitatea informatiilor pe care le avem la dispozitie are o crestere exponentiala si, din acest 

motiv, este necesar un sistem de coordonare a acestora, precum si servicii de selectare 

corespunzatoare, bazate pe capacitatea specialistilor de a analiza si evalua informatia, cu scopul de 

a-l ajuta pe beneficiar sa obtina informatii de calitate, de ultima ora si rapid. 

Ca atare, pentru dezvoltarea societatii informationale, alaturi de tehnologiile de transmitere a 

informatiei, un rol hotarator il are si continutul informatiei transmise, care, alaturi de programele de 

calculator si muzica, constituie bunuri virtuale, bunuri ale unei lumi digitizate, care se pot descarca 

direct din retea. 

Se pune intrebarea: ce rol vor juca bibliotecile in noua era informationala, in noua societate 

informationala? 

Biblioteca era definita acum cateva sute de ani de Justus Lipsius2, filolog olandez care a 

trait intre anii 1547-1606, ca semnificand trei lucruri - „trio significat: Locum, Armarium, Libros,” 

adica locul cu rafturi si carti. Ne punem intrebarea daca va putea biblioteca deveni in viitor doar o 

retea de distributie de informatii digitizate sau de date? 

Sheldon Brook scria ca „biblioteca reprezinta un concept, nu un loc fizic, o activitate si nu o 

cladire.” Cunoscutul specialist englez in stiinta informarii, Maurice Line, considera ca „important 

este ca circuitele comunicarii sa functioneze, informatia sa ajunga la utilizator in locul si momentul 

potrivit…” 

Cine anume furnizeaza informatia si in ce fel, constituie o problema secundara. 

Bibliotecile publice au aparut tocmai pentru a permite accesul fiecarei persoane din societate 

la informatiile necesare acesteia, constituind premiza unei societati civilizate, democratice, bine 
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informate, acest rol fiind foarte important in orice fel de societate. Deci, existenta bibliotecilor 

publice nu se pune sub semnul intrebarii nici in societatea informationala. Ele vor exista in 

continuare, probabil intr-o structura diferita, oferind servicii multiple, urmand sa se transforme din 

centre info-documentare in centre info-umane, iar rolul si sarcinile bibliotecarilor se vor schimba, si 

ei, ca specialisti in manuirea informatiilor, vor deveni mult mai importanti, chiar indispensabili 

pentru societatea informationala. 

Profesia de bibliotecar isi va recapata importanta de altadata, pentru ca bibliotecarii sunt mai 

importanti decat colectia de documente a unei biblioteci, ei fiind aceia care ofera asistenta necesara 

si acorda astfel un ajutor important in alegerea corespunzatoare a unui document din imensitatea de 

documente existente. 

Bibliotecile, bazate pe organizarea stocurilor imense de documente fizice, avand functia de 

conservare ordonata a cunoasterii, trebuie sa-si schimbe aceste structuri, considerate rigide, si sa 

gaseasca modalitati flexibile de stocare si punere in circulatie a informatiilor. 

O societate democratica manifesta spirit de colaborare si are nevoie, deci, de o comunicare 

generalizata, deschisa, care nu mai poate fi servita de structurile inchise, rigide, existente la 

momentul actual, ci de structuri deschise si flexibile. Prin urmare, bibliotecile publice trebuie sa se 

acomodeze cu schimbarile continue ale cerintelor societatii informationale. De modul si rapiditatea 

cu care fac acest lucru depinde, de fapt, soarta lor. 

Daca, pana acum, circulatia libera a informatiei, care a jucat un rol important in dezvoltarea 

cunoasterii, s-a centrat pe stabilitatea cartii si a deprinderilor intelectuale legate de carte, era 

moderna pune problema, tot mai stringenta, ca miscarea informatiei sa se supuna unor abordari 

ecologice, trecandu-se de la documentele fizice, ca suport informational, la cele electronice, 

digitizate. Fiecare carte se poate imprumuta prin serviciile directe sau la distanta ale bibliotecii, dar 

gasirea documentului corect, care sa satisfaca nevoile utilizatorului, necesita cunostinte de 

specialitate iar, in viitor, obtinerea unei informatii necesare, de calitate si de ultima ora, dintr-un 

mare aflux informational, va fi si mai dificila. Ca atare, importanta muncii in biblioteca si rolul 

bibliotecarului se vor schimba; si serviciile oferite se vor diversifica. 

Pentru bibliotecile publice se cristalizeaza patru directii principale privind activitatile pe 

care vor trebui sa le desfasoare: 

1. Cautarea de informatii in lumea intreaga, procurarea si evaluarea acestora pe cale 

conventionala si electronica. Se stie ca Internetul nu ofera doar informatii de calitate, iar calitatea 

informatiei o poate aprecia doar un specialist. Sarcina primordiala a bibliotecarilor este de a ajuta 

utilizatorul sa se orienteze in aceasta jungla de informatii, el fiind abilitat sa evalueze si sa selecteze 

informatiile de calitate. 

Activitatea actuala bibliotecilor, de a pune la dispozitie baza materiala de informatii, nu este 

inca depasita. Aceasta baza materiala este formata, predominant, din documente sub forma de carti, 

ziare, reviste, dar incep sa apara din ce in ce mai mult documentele sub forma electronica. Pentru ca 

bibliotecile au obligatia sa asigure accesul la informatii de toate felurile, ele nu pot exclude nici un 

fel de purtator de informatii. 

2. Inovatiile permanente, pe care bibliotecile publice trebuie sa le faca pentru a satisface 

nevoile si cerintele unei societati informationale, au in vedere legarea la diferite retele 

internationale, ca Internetul de exemplu. In acest context, este necesar ca bibliotecile publice si 

specialistii in informatii sa aiba acces, cat mai repede, la Internet2, care este o retea internationala 

stiintifica de mare viteza, si sa obtina, la pret accesibil, extinderea posibilitatii de acces pentru 

intreaga populatie. 

3. A treia sarcina a bibliotecarilor, intr-o societate informationala, este transmiterea de 

competente utilizatorilor bibliotecii privind manipularea informatiilor. Acest lucru se refera atat la 

capacitatea de a folosi motoarele de cautare, cat si la deprinderea si stimularea copiilor de a citi. 

Sunt deja multe biblioteci care ofera servicii de initializare in folosirea Internetului, dar aceasta este 



628 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

doar o mica activitate din paleta larga de sarcini, dintre care as aminti invatarea pe tot parcursul 

vietii, promovarea lecturii, promovarea si pastrarea pentru posteritate a valorilor culturale si altele. 

4. Intr-o lume dominata de comunicarea virtuala, biblioteca primeste o semnificatie sporita, 

si anume ca loc al posibilelor contacte reale dintre oameni. Astazi cand „chat-ul” se foloseste mai 

des ca loc de intalnire si comunicare intre tineri, chiar vorbirea la telefon este preferata intalnirilor 

directe, biblioteca valoreaza enorm pentru contracararea izolarii. Deci, ca loc al schimburilor de idei 

si al intalnirilor literare, trebuie sa faca oferte corespunzatoare de activitati, atractive, relaxante, 

distractive si cu un continut de calitate. Bibliotecile publice trebuie sa rezolve problemele aratate 

mai sus, pentru a face fata, pe termen lung, schimbarilor continue ale nevoilor societatii 

informationale. 

Pana in acest moment, bibliotecile publice din vestul Europei au reusit, conform datelor 

statistice, sa ramana centrele culturale cu numarul cel mai mare de vizitatori. Acest lucru se 

datoreaza gamei largi de servicii oferite de acestea, dar si publicului dornic de o cultura superioara, 

de calitate. Ele asigura accesul la Internet, ofera posibilitatea de a asculta muzica sau chiar de a face 

muzica, se pregatesc si se sustin referate, se citesc ziare, se discuta si se fac speculatii despre bursa, 

se pregatesc excursii si altele. La nivel european, majoritatea statelor au fost de acord ca bibliotecile 

publice, alaturi de alte institutii culturale, trebuie sa-si adapteze politicile manageriale cerintelor 

societatii informationale, care este in plina dezvoltare 
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EVALUAREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR 

 

prof. Bădăluță Cristina Daniela, 

Școala Gimnazială ”Constantin Morariu” Pătrăuți 

  

Evaluarea reprezintă o componentă a tehnologiei didactice al cărui scop îl constituie 

cunoaşterea randamentului şcolar, a raportului dintre performanţa însuşită de elevi şi cea proiectată 

de cadrul didactic. 

În esenţă evaluarea presupune obţinerea de informaţii despre prestaţia elevilor – abilităţi 

intelectuale, practice şi comportamentale, în comparaţie cu prestaţia anticipată prin obiectivele 

operaţionale, dar şi despre activitatea didactică a profesorului şi despre impactul şi eficienţa 

curiccumului. Aceste informaţii vor fi valorificate de cadrul didactic în vederea formulării unor 

aprecieri, evaluări şi notări obiective. 

Importanţa şi funcţiile evaluării 

Acţiunea de evaluare a eficienţei învăţământului îndeplineşte numeroase şi variate funcţii. 

Acestea se determină după criterii psihologice, pedagogice, docimologice şi sociologice care arată 

cât de variate şi de multiple sunt efectele acţiunii de evaluare a progresului şcolar pe planul vieţii şi 

activităţii elevului şi cadrului didactic, pe planul familiei, precum şi al societăţii în general.  

Funcţiile evaluării sunt: 

 de a constata dacă o activitate instructivă a avut loc în condiţii optime, o cunoştinţă a 

fost însuşită, o deprindere a fost achiziţionată; 

 de diagnosticare a cauzelor care au condus la obţinerea rezultatelor şcolare constatate 

ca urmare a activităţii desfăşurate; 

 de prognosticare a nevoilor şi disponibilităţilor viitoare ale elevilor; 

 pedagogică, în perspectiva elevului (stimulativă, de întărire a rezultatelor, formarea 

de abilităţi de conştientizare a posibilităţilor, de orientare şcolară şi profesională) şi în perspectiva 

profesorului (pentru a şti ce a făcut şi ce are de realizat în continuare). 

Importanţa evaluării este motivată de rolul ei esenţial în realizarea conexiunii inverse, care 

permite relevarea ei sau ineficienţa metodelor şi procedeelor folosite, a experienţei de învăţare pe 

care o au elevii, respectiv pe care o oferă profesorul, cu efecte asupra nivelului de pregătire a 

acestora. 

Forme şi tipuri de evaluare 

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprind următorii paşi: 

 stabilirea scopurilor pedagogice; 

 proiectarea şi realizarea programului pentru atingerea scopurilor propuse; 

 măsurarea rezultatelor aplicării programului. 

Experienţa de până acum permite conturarea a trei forme de evaluare: 

a) Evaluare iniţială (predictivă)  

b) Evaluare continuă (formativă) 

c) Evaluare cumulativă (sumativă) 

Evaluarea iniţială se realizează cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor la 

începutul unei activităţi, condiţiile în care aceştia se pot integra în programul pregătit, ea constituind 

una din premisele conceperii programului de instruire.  

Evaluarea continuă presupune verificarea rezultatelor pe parcursul procesului didactic, fiind 

realizată pe secvenţe mai mici, verificându-se toţi elevii din toată materia. În evaluarea continuă se 

pleacă de la obiectivele operaţionale concrete şi are drept scop ameliorarea procesului, scurtând 

intervalul dintre evaluarea rezultatelor şi perfecţionarea activităţii. 
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Evaluarea cumulativă se realizează prin verificări parţiale, încheiate cu o apreciere globală, 

de bilanţ, a rezultatelor pe perioade lungi, în general, corespunzătoare unui capitol, a semestrelor 

şcolare, anului şcolar. Prin evaluarea sumativă se realizează un sondaj, atât în ceea ce-i priveşte pe 

elevi, cât şi materia a cărei însuşire este supusă verificării. În evaluarea sumativă se apreciază 

rezultatele, prin compararea lor cu scopurile generale ale disciplinei, având funcţia prioritară de 

clasificare a elevilor.  

Strategiile de evaluare presupun atât avantaje, cât şi dezavantaje, de aceea trebuie să fie 

utilizate prin îmbinare şi complementaritate. 

Metode şi tehnici de evaluare 

Metodele utilizate în evaluarea performanţelor şcolare sunt de mai multe feluri, cele mai 

frecvente sunt probele orale, scrise şi practice (Cucoş C., 1998). 

Verificarea orală constă în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte 

identificarea cantităţii şi calităţii instrucţiei. Ea poate decurge individual, frontal sau combinat. 

Metoda favorizează dezvoltarea capacităţilor de exprimare ale elevilor, deplina comunicare între 

profesor şi clasa de elevi şi realizarea feed-back-ului mult mai rapid. 

Verificarea scrisă se concretizează în extemporale sau teze, care permit verificarea tuturor 

elevilor privind achiziţiile educaţiei, dintr-o serie întreagă de probleme, într-un interval de timp 

determinat, raportarea rezultatelor făcându-se după un criteriu unic. Această metodă permite 

avantajarea unor elevi timizi care se exprimă mai greu pe cale orală. 

Verificarea prin probe practice vizează identificarea capacităţilor de aplicare în practică a 

cunoştinţelor teoretice dobândite, a priceperilor şi deprinderilor formate. 

Aprecierea cunoştinţelor se poate face verbal folosind calificativele sau în scris prin notare. 

Aprecierea verbală este importantă în special pentru a sesiza progresul sau regresul 

achiziţiilor elevilor având drept scop încurajarea şi corectarea atitudinilor remarcate la elevi. 

Aprecierea prin note trebuie să se facă ţinând seama atât de latura cantitativă, cât şi cea 

calitativă, atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi forma de prezentare a performanţei în domeniul 

învăţământului. 

Importanţa evaluării rezidă în faptul că-i permite elevului să cunoască bine rezultatele 

efortului său de învăţare, îi oferă premisele necesare unei organizări mai eficiente a propriei 

activităţi, îl ajută să depăşească momentele dificile, îi permite să progreseze în învăţare. 
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CARIERA DIDACTICĂ ÎN ROMÂNIA, ÎN ANII 2020 

 

Profesor Ana-Roxana Budăi Liceul Tehnologic ,, Nicolai Nanu ’’, Broșteni 

 

Secolul XXI îşi propune a fi o era a vitezei, informaţiei şi evoluţiei spontane dar oare vor fi 

acestea posibile fără o răspândire uniforma a informaţiei printre tinerii zilei de azi (adulţii zilei de 

mâine), fără stoparea eroziunii societăţii intelectuale a prezentului. 

Şcoala, această marcă a evoluţiei omului spre o fiinţă cât mai dezvoltata şi demnă de prezentul în 

care trăieşte şi de viitorul la care aspiră este  răspunsul acestei dileme şi de altfel singura opţiune de salvare 

a rasei umane prin conservarea acelor valori morale sacre care definesc condiţia umană. Şcoala, în pofida 

acestor atribuţii atât de vitale pe care le are devine însă din ce în ce mai retrogradă , tinzând spre a deveni 

un focar de infecţie al societăţii. Zi de zi asist indignat la manifestările parcă rupte din epoca de piatra a 

unor 'specimene', viitoare scursuri ale societăţii, care profită de orice motiv pentru a crea haos. Din ei oare 

va fi formată lumea în viitor? Privindu-i pe ei mă gândeam la una dintre cărţile lui Stephen King în care 

era vorba despre un copil ale cărui frustrări existenţiale îl fac să recurgă la gestul suprem de a fura arma 

tatălui său pentru a-şi ucide colegii care-l terorizau. Să fie aceasta o previziune sumbră a viitorului? Ştim 

deja că lucruri de acest gen au loc în scoli din străinătate, cât va mai dura oare până la importarea ca atare a 

acestor “obiceiuri”. 

Şcoala zilei de azi e o realitate cruda care înăbuşă parcă şi acele raze de speranţă ale 

intelectualităţii.  

Oare care să fie cheia dezvoltării şcolii, atunci când respectul faţă de alţii e aproape 

inexistent? 

Eu cred că profesorul este responsabil de modelarea personalităţii umane, de ceea ce 

filosoful Constantin Noica numea „devenirea întru fiinţă a omului”. 

Termenul „profesor” este definit în DEX ca fiind „o persoană cu o pregătire specială într-un 

anumit domeniu de activitate şi care predă o materie de învăţământ; persoană care îndrumă, educă 

pe cineva.” 

În concepţia mea, profesorul este responsabilul pentru procesul educativ. După cum se ştie, 

procesul educativ instituţionalizat este unul extrem de complex, atât sub aspectul organizării, cât, 

mai ales sub acela al fundamentării ştiinţifice a raporturilor instituite între principalii factori 

implicaţi în acest proces. 

În învăţământ, nu oricine poate îndeplini cerinţele complexului act educativ. În persoana sa, 

autenticul profesor trebuie să însumeze calităţi subtile de psiholog, pedagog, didactician şi 

metodist, inventiv şi infatigabil. 

Psihologia (din gr.”psyche”- suflet şi „logos”- cuvânt) este ştiinţa care are ca obiect 

studierea psihicului, a sufletului omului în complexitatea structurii sale intime. Unul din psihologii 

veacului XX, J. Boucher scria că pedagogia nu poate fi o artă serioasă şi eficace decât dacă se 

sprijină pe psihologie. 

Trebuie să subliniem că activitatea educativ-formativă, de care răspunzător este pedagogul, 

se întemeiază pe cunoaşterea devenirii fiinţei umane, mai precis pe cunoaşterea ipostazelor acestei 

fiinţe, de la aceea de ins până la aceea de persoană, apoi de personalitate şi de personaj. 

Pedagogia (din gr. Pais, paidos - copil, agein - a educa) este ştiinţa care are ca obiect 

cercetarea şi aplicarea celor mai bune modalităţi de educare a copiilor, tineretului şi adultului. 

Didactica este ramura pedagogiei care se ocupă cu teoria generală a instrucţiei, cu sistemul 

de învăţământ, cu formele de organizare, cu scopurile procesului instructiv şi cu relaţiile dintre 

pedagog şi elevi. 

Metodica este o didactică specială, particulară care arată drumul de urmat într-o anumită 

disciplină. 
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CALITĂŢILE PROFESORULUI ŞI MOTIVAREA OPŢIUNII PENTRU 

ACESTEA 

 

profesor Ana-Roxana Budăi, 

Liceul Tehnologic ,, Nicolai Nanu ’’, Broșteni 

 

În opinia mea, profesorul în anii 2020 ar trebui să îndeplinească o serie de calităţi. În 

primul rând, pentru a putea merge în faţa unei clase de elevi, consider necesară o pregătire de 

specialitate înalt calitativă. Este inadmisibil ca atunci când se prezintă în faţa unor elevi sau 

studenţi să nu cunoască materia pe care o predă şi să fi limitat la manual.  

A doua condiţie necesară este înclinaţia spre această meserie, deoarece nici un lucru nu va 

fi bine realizat dacă nu se face şi din plăcere. 

Răbdarea este după părerea mea o condiţie esenţială a unui profesor, deoarece consider că 

nu toţi elevii sunt genii şi pricep din prima. 

Competenţa comunicativă ar fi o altă trăsătură importantă a profesorului ideal. Ce folos să 

aibă un solid bagaj de cunoştinţe, dacă nu este capabil să se exprime clar sau să-şi expună opiniile şi 

gândurile? 

Profesorul trebuie să fie creativ, să nu fie obedient, până la pierderea identităţii sale 

profesionale, faţă de modalităţile didactice căzute în desuetudine, faţă de şabloane, chiar dacă, 

uneori acestea sunt suprasolicitate oficial. 

Trebuie să fie ingenios, pentru că în general vorbind, profesorul este factorul determinant al 

succesului unei lecţii, şi nu structura în sine a acesteia , fie ea tradiţională, fie modernă. 

Profesorul trebuie să fie un ghid, care îndrumă eforturile receptive ale elevilor, un ghid 

competent, inteligent, imaginativ, sensibil, cu elevat gust estetic şi amabil, pentru ca prin întregul 

său comportament, să introducă în lecţie dimensiunea estetică, să sensibilizeze elevii şi astfel să 

creeze condiţiile necesare realizării comportamentelor unei educaţii implicite, singura validă sub 

aspect psiho-pedagogic şi didactic. 

Orizontul lui cultural-artistic trebuie să fie întins şi să-i permită a stabili, spontan, referiri 

la artele conexe, ale căror limbaje trebuie să-i fie accesibile. Nu îmi pot imagina un profesor opac 

faţă de universurile sensibile ale operelor, rece şi distant în relaţiile cu elevii sau, mai rău, 

posomorât, refractar comunicării libere şi deschise cu discipolii săi. 

Profesorul ideal trebuie să abordeze studiul obiectului pe care-l predă, nu ca scop în sine, ci 

ca mijloc de realizare a obiectivelor educaţionale. 

Alte calităţi :  

- echilibru intelectual, mintal, nervos 

- curiozitate intelectuală 

- spiritul şi gustul observaţiei, simţul critic, luciditatea faţă de sine 

- adaptabilitatea la cerinţele elevilor 

- tinereţea spiritului 

- amabilitatea, înţelegerea, autoritatea firească 

- modestia, buna dispoziţe, afecţiune pentru copil 

- capacitatea de a chestiona şi aprecia corect valoarea răspunsurilor 

- capacitatea de a depăşi rutina şi căutarea de noi căi şi mijloace didactice 

- profesorul, factor de decizie în managementul disciplinei de specialitate şi al lecţiei 

Comportamentul pedagogic al profesorului se manifestă atât la nivelul sistemului social de 

educaţie şi învăţământ cât şi la nivelul clasei de elevi. 

Părerea mea este că nu trebuie neglijată nici motivarea profesorului, ceea ce ar însemna o 

remuneraţie pentru activitatea depusă care să-i permită un trai decent.   
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RELAŢIILE PROFESOR-ELEVI, la clasă trebuie structurate pe două direcţii: 

- relaţii de comunicare (informaţională, afectivă, motivaţională) 

- relaţii de cooperare (distribuirea şi redirecţionarea sarcinilor). 
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EDUCAȚIA OUTDOOR 

 

prof. Adriana Busuioc 

Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava 

 

“Look deep into the nature and then  you will understand everything better” Albert Einstein 

Educația în aer liber (Outdoor Education) este o formă organizată de învățământ care se 

desfășoră in aer liber și pregătește pentru viața în aer liber, bazându-se pe practica educației 

experiențiale și a educației ecologice.Dezvoltă la elevi înțelegerea și aprecierea de sine, a celor din 

jur și a lumii naturale. Termenul de educație outdoor este relativ nou în contextul educativ 

românesc, însă ea începe din ce în ce mai mult să capteze interesul  factorilor educaționali. 

Intr-o societate în care tehnologia progresează cu o viteză amețitoare și datorită ei de la cele 

mai fragede vârste copiii sunt asaltați de informații, științele educației se orientează din ce în ce mai 

mult spre natură. Copiii care petrec mult timp în casă în fața monitoarelor trebuie sa iasa afară în 

natură. Acest tip de educație îi permite elevului să descopere lumea înconjurătoare, altfel decât din 

cărți,cum să colaboreze, să lucreze în echipă, să fie creativ, descoperindu-și noi valențe ale 

personalității sale. 

Este o abordare educațională inovatoare bazată pe joacă în aer liber și învățare în pădure. 

Filozofia care stă la bază este de a încuraja si inspira copiii prin experiențe positive în natură. 

Conceptul a fost dezvoltat initial în Suedia și s-a extins în Marea Britanie, în anii 1950, iar de atunci 

se raspândește în lume. Tot mai multă lume începe să devină conștientă de faptul că abordarea 

jocului și a educației din perspectiva “exteriorului” are un efect semnificativ asupra dezvoltării 

copilului. Multe programe occidentale încorporează “outdoor education”, deoarece reprezintă o 

metodă holistică (minte, trup și suflet) de dezvoltare  a personalității unui om. 

Acest tip de educație o completează pe cea formală în modul cel mai plăcut,susținând 

educația dată în familie și școală și principiile acestei educații prin metode moderne de formare. 

Interdisciplinaritatea ajută la integrarea anumitor concepte și metode între diferite metode de 

educație. Educația formală asigură necesarul de cunoștințe și informații educaționale,educația 

informală vine în sprijinul educației și asigură procesul de învațare oricând și oriunde, pe tot 

parcursul vieții educația non-formală este participativă, interactivă, iar educația outdoor”scoate la 

aer” cele 3 forme de educație, însă împreună aceste forme de educație crează un sistem de 

învățământ de calitate. Integrarea educației outdoor în curricula școlară reprezintă în prezent un  

aspect important în asigurarea dezvoltării personale si profesionale a elevului. Asemenea activități 

de învățare pot fi incluse în curriculum sau se pot derula ca activități extrașcolare, avându-se grijă 

ca derularea proiectelor  să nu afecteze structura unei zile de școală. Aceste proiecte pot fi de lungă 

durată sau ocazionale, fiind realizate în colaboarare cu ONG-uri sau alte instituții. 

Un prim pas în corelarea educației outdoor cu educația formală l-ar reprezenta legiferarea 

acesteia,constituirea unor centre de asistență educațională axate pe acest model de educație care pe 

de o parte să susțină implementarea educației outdoor în școli,iar pe de altă parte să susțină 

formarea profesională continua a cadrelor didactice. 

Activitățile de tip outdoor  dezvoltă spiritul de initiativă, perseverența, optimismul,voința 

curajul cultivă aptitudini organizatorice și sociale.Un aspect important al educației outdoor este ca 

răspunde nevoilor de bază ale individului: nevoia de a fi respectat, de a fi responsabil, de afi activ, 

de a fi inclus social, de a simți în siguranță. 

In concluzie, educația oudoor reprezintă  o puternică sursă de experiențe de învățare un 

mediu relaxant, liber fară constrângerile pe care le impun “cei patru pereți ai unei săli de 

clasă”poate oferi elevilor nenumărate  provocări, astfel procesul de educare devine puternic și  de 

natură să schimbe comportamente antisociale. Aceasta formă de educație facilitează procesul de 

învățare al elevilor cu dificultăți în acest sens, oferind un climat diferit și motivație .Așadar  școala 
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poate veni în ajutorul copiilor cu acets tip de educație și să îi” scoată afară” așa cum sugerează 

traducerea acestui termen. 

“Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară:câmpul,pădurea,râul,marea,munții.Faceți tot 

posibilul ca și copiii dumneavoastra să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragoste față 

de natură și animale omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre 

cuvinte- VIAȚA” C. Mihăescu 
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prof. Liliana Pintilie, 

 prof. Anca Căldăruş  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Suceava 

 

 

Un important semn de progres al lumii contemporane îl reprezintă recunoaşterea şi 

respectarea copilului ca fiinţă umană cu drepturi egale şi cu nevoi specifice de supravieţuire, 

dezvoltare, educaţie şi afirmare a personalităţii libere şi creatoare. 

Tratând copilul ca pe o persoană, apărând şi acordându-i dreptul la viaţă particulară, la 

intimitate şi la dezvoltare normală, avem garanţia că îi sunt asigurate condiţiile optime de 

dezvoltare şi că sunt prevenite situaţiile în care abuzul îi pune în pericol existenţa sau dezvoltarea.  

Violenţaafectează dezvoltarea copilului în dimensiunile sale esenţiale. Efectele sale sunt 

profunde şi nefaste , însoţind individul de-a lungul vieţii sale.  

Cunoaşterea şi înţelegerea nevoilor copilului în funcţie de etapele de dezvoltare ale acestuia, 

de către părinţii şi adulţii cu care el interacţionează, reprezintă posibilitatea de a relaţiona corect cu 

ei şi de a sesiza elementele unor traume, acţionând profilactic şi terapeutic.  

Violenţa în familie este reprezentată de orice act sau omisiune comisă în interiorul familiei 

de către unul dintre membrii acesteia şi care aduce atingere vieţii, integrităţii corporale sau 

psihologice, sau libertăţii altui membru alacelei familii, vătămând în mod serios dezvoltarea 

personalităţii lui/ei.” (Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei) 

 Violenţa în familiereprezintă abuzul fizic,emoţional, verbal, psihic etc. maninifestat în 

cadrul unei familii. 

 Violenţa în familie este consideratăorice fel de act ce poate afectafizic sau emoţional unul 

din membrifamiliei.  

 Violenţa fizică e violenţa prin care sunt provocate leziuni corporale de orice fel. Violenţa 

fizica se poate exercitaîntre oricare membri ai familiei(ex.: parinte-fiu; între parinti; fiu-parinte) 

 Prin violenţă fizică , cu sau fără intenţie se poate ajunge la deces. 

 Abuzul verbal reprezintă cuvintele jignitoare, aruncate la furie sau intenţionat asupra 

victimei. 

 Abuzul psihic,emoţional este abuzul ce se manifesta prin intimidarea emoţională etc. 

În general, dacă abuzul se face de părinte împotriva unui copil sau de soţ împotriva 

soţiei,victima înceacă, de frică sau ruşine , să ascundă urmările, cauzele abuzului.În aceste cazuri 

apare şantajul sau ameninţarea. 

Cauzele abuzului de orice fel sunt nenumărate dar cele mai dese sunt 

-consumul de bauturi alcoolice 

-problemele financiare 

-problemele sentimentale 

-cuvinte spuse cu sau fără intenţie 

-simplul caracter violental “agresorului”. 

În ultimul timp am putut vedea pe larg la televizor si în presă, moduri, tactici prin care 

părinţii îşi pedepsesc destul de violent copii; cum numărul bărbaţilor ce-şi lovesc soţiile a crescut 
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alarmant. Acestea au început să devină pentru noi lucruri normale dar iată ceva nou: numărul 

femeilor ce-şi lovesc soţii s-a dublat ca şi numărul de abuzuri exercitate de fii asupra părinţilor. 

 Copilul vede acasă cum tata o bate pe mama, e afectat psihic şi dupa ceva timp nu e mare 

lucru să auzi ca şi el l-a bătut în acelasi mod pe colegul de bancă. 

Copilul trăieşte o traumă îngrozitoare când îşi vede părinţii certându-se,lovindu-se.Aceste 

amintiri îşi pun amprenta asupra lui pentru o perioadă nedetermintă de timp. Mai târziu, va aplica 

aceste tratament şi familiei lui şi va ştii de unde le-a învăţat. 

In momentul în care eşti agresat de un străin chiar poţi să te aperi în toate modurile, chiar 

întorcând loviturile împotriva agresorului dar când te loveşte mama sau tata? Mai poţi face asta? 

Dacă eşti agresat fizic sau verbal de unul din părinţi în faţa colegilor tăi nu ştii dacă aceştia 

îţi vor fi alături sau au găsit motivul perfect pentru a-şi bate joc de tine.In aceste cazuri, ca să eviţi 

explicaţiile te vei izola temporar sau permanent dacă abuzurile asupra ta nu încetează. 

 Dacă eşti o persoana agresată ,ultimul lucru la care să te gândesti ar trebiu să fie acela că tu 

eşti vinovat.Total greşit. Nu eşti tu de vină ca alţii au probleme de acomodare.Ar trebui ca primul 

lucru la care să te gândesti să fie acela că trebuie să scapi cumva. 

Dacăeşti lovit o dată, de două ori, de trei ori şi nu spui, înseamnă ca eşti prea laş să ceri 

ajutor ,saudacă eşti lovit o dată presupui că e un accident nefericit, dacă esti lovit a doua oaratrebuie 

să spuiSTOP .  

Este bine ştiut faptul că este mult mai folositor şi mai uşor să previi decât să remediezi, să 

tratezi consecinţele oricărei forme de violenţă 

A preveni înseamnă a cunoaşte. Cunoaşterea se realizează prin informare şi educare care 

trebuie direcţionată spre familie, opinia publică, în general,şi copil. 

Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin 

securizare materială, dragoste şi educaţie. 

  

 

Copiii învaţă ceea ce trăiesc! 

 

„ 
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 DEZVOLTAREA IMAGINII DE SINE 

 

prof. Anca Căldăruş  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Suceava 

  

În afară de faptul că se naşte nevinovat şi bun, fiecare copil vine pe 

lume cu problemele lui unice. Avem misiunea de a-i ajuta pe copii să facă 

faţă încercărilor lor unice. 

Ne putem ajuta copiii, dar nu putem îndepărta problemele şi 

încercările unice prin care trebuie să treacă. Având această înţelegere, ne 

putem îngrijora mai puţin, în loc să ne concentrăm asupra schimbării sau a 

rezolvării problemelor lor. O mai mare încredere e de folos atât părintelui, 

cât şi copilului. Ne putem lăsa copiii să fie ei înşişi, îndreptându-ne atenţia 

mai mult înspre felul în care să-i ajutăm să crească în contact cu încercările 

vieţii. Când părinţii răspund copiilor dintr-un unghi mai relaxat şi mai plin de încredere, aceştia au o 

posibilitate mai mare de a crede în ei înşişi, în părinţi şi în viitorul necunoscut. 

Fiecare copil are destinul lui personal. Acceptarea acestei realităţi îi linişteşte şi îi ajută pe 

părinţi să se relaxeze şi să nu-şi asume responsabilitatea pentru fiecare problemă pe care o are 

copilul. Irosim prea mult timp şi energie încercând să descoperim cu ce am putut greşi sau ce ar fi 

putut să facă copiii noştri, în loc să acceptăm faptul că toţi au probleme şi încercări prin care trebuie 

să treacă. Datoria noastră este să-i ajutăm să le înfrunte şi să le ţină piept cu succes. Nu uitaţi 

niciodată că ei au problemele şi calităţile lor proprii şi că nu putem face nimic pentru a-i face 

altceva decât ceea ce sunt. Totuşi ne putem asigura că le oferim posibilităţile de a da tot ce pot mai 

bun. 

În momente dificile, când începem să ne gândim că ceva nu e în regulă cu copiii noştri, 

trebuie să ne întoarcem şi să ne amintim că ei vin din Rai. Că sunt perfecţi aşa cum sunt şi că au 

încercările lor unice în viaţă. 

Nu e nevoie numai de compasiunea şi ajutorul nostru, ci au nevoie şi de aceste încercări, 

numai ale lor. Obstacolele unice peste care trebuie să treacă le sunt de fapt necesare pentru a deveni 

tot ce sunt în măsură să devină. Problemele pe care le înfruntă îi vor ajuta să găsească sprijinul 

necesar pentru dezvoltarea caracterului lor special. 

Pentru fiecare copil, un proces sănătos de creştere include şi timpul încercărilor prin care 

trebuie să treacă. Învăţând să accepte şi să înţeleagă limitele impuse de părinţi şi de lume, copiii 

învaţă deprinderi esenţiale de viaţă ca: iertarea, capacitatea de a amâna primirea răsplăţii, 

acceptarea, cooperarea, creativitatea, compasiunea, curajul, perseverenţa, auto-corecţia, preţuirea de 

sine, independenţa şi abilitatea de a se orienta singuri. De exemplu: 

 Copiii nu învaţă să ierte, dacă nu există cineva care să ierte. 

 Copiii nu învaţă să-şi dezvolte răbdarea sau să amâne primirea unei răsplăţi, dacă totul le vine 

de-a gata imediat ce doresc ceva. 

 Copiii nu învaţă să-şi accepte imperfecţiunile, dacă toată lumea din jur e perfectă. 

 Copiii nu învaţă să coopereze, dacă întotdeauna totul merge aşa cum vor ei. 

 Copiii nu învaţă să fie creativi, dacă nu sunt lăsaţi să facă nimic. 

 Copiii nu învaţă ce este mila şi respectul, dacă nu simt şi ei durere. 

 Copiii nu învaţă să fie curajoşi şi optimişti, dacă nu se confruntă cu greul. 

 Copiii nu-şi pot dezvolta perseverenţa şi puterea, dacă totul este uşor. 

 Copiii nu învaţă să se corecteze singuri, dacă nu au dificultăţi, eşecuri, sau nu fac greşeli. 

 Copiii nu învaţă preţuirea de sine şi nici mândria sănătoasă, dacă nu înfruntă obstacole ca să 

realizeze ceva. 
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 Copiii nu-şi dezvoltă independenţa, dacă nu trec prin experienţa excluderii sau a respingerii. 

 Copiii nu învaţă să se conducă singuri, dacă nu au ocazia să reziste unei autorităţi şi/sau dacă nu 

obţin ceea ce vor. 

 

 

 

 

 

 

 

În multe sensuri, suferinţele încercărilor şi ale creşterii nu numai că sunt inevitabile, dar sunt 

şi necesare. Dacă le rezolvaţi întotdeauna problemele, nu vor mai găsi înăuntrul lor acele capacităţi 

şi deprinderi înnăscute. 

Obstacolele vieţii le întăresc copiilor forţa şi pot scoate din ei tot ce este mai bun. Pentru ca 

un fluture să iasă din larva în care a luat fiinţă, dă o luptă uriaşă. Dacă tai larva, ca să scuteşti 

fluturele de luptă, el moare. Are nevoie de această luptă ca să-şi întărească muşchii aripilor. Fără 

luptă fluturele n-ar zbura niciodată, ci ar muri. La fel, pentru ca şi copiii noştri să crească puternici 

şi să zboare liberi în lume, au nevoie de un tip special de luptă şi de un tip special de sprijin. 

Ca să depăşească încercările lui unice, fiecare copil are nevoie de un fel particular de iubire 

şi de sprijin. Fără acestea, problemele lui vor fi amplificate şi deformate, unele până la punctul de a 

declanşa boli psihice şi un comportament delincvent. Datoria noastră de părinţi este de a ne ajuta 

copiii în aşa fel încât să ajungă puternici şi sănătoşi. Dacă intervenim mereu şi facem ca totul să le 

fie atât de uşor, îi slăbim din toate punctele de vedere, dar, în acelaşi timp, dacă facem ca totul să le 

fie deosebit de greu şi nu-i ajutăm îndeajuns, îi lipsim de ceea ce au nevoie pentru o creştere 

sănătoasă. Copiii nu pot face totul singuri. Nu pot creşte şi nu-şi pot dezvolta toate deprinderile 

necesare unei vieţi de succes, fără ajutorul părinţilor. 

Există cinci importante mesaje pozitive care să-i ajute pe copiii voştri să găsească înăuntrul 

lor puterea de a înfrunta încercările viaţii şi de a-şi dezvolta întregul potenţial interior. 

1. E normal să fii altfel decât ceilalţi. 

2. E normal să faci greşeli. 

3. E normal să-şi exprimi emoţiile negative. 

4. E normal să vrei mai mult. 

5. E normal să spui „nu”, dar nu uita că mama şi tata sunt şefii. 
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MANAGEMENTUL CARIEREI LA VÂRSTA ADOLESCENȚEI  

 

profesor învățământ primar Florin Cheia 

Școala Gimnazială ,,Cristofor Simionescu-Plopeni” 

 

În cadrul procesului de management în carieră sunt investigate, pe de o parte, resursele și 

aspirațiile personale (caracteristici individuale, nivelul de educație, experiența acumulată, 

obiectivele carierei), pe de altă parte, oportunitățile existente în mediu (oferta de educație și/sau 

formare profesională, apariția de noi ocupații, soluții flexibile de angajare). Așadar, procesul 

managementului în carieră are ca scop compatibilizarea resurselor și aspirațiilor personale cu 

oportunitățile mediului socio-economic. 

Managementul în carieră vizează asistarea indivizilor, indiferent de vârstă și de momentul 

vieții active, pentru a lua cele mai bune decizii cu privire la propria carieră. Cu alte cuvinte, 

consilierea în carieră se adresează deopotrivă elevilor, care fac primele alegeri legate de viitorul lor 

profesional, și persoanelor adulte, care doresc să își dezvolte cariera sau să se orienteze spre o nouă 

profesie. 

Spre deosebire de adulți, în cazul cărora consilierea în carieră îmbracă adesea forma unei 

intervenții țintite pe rezolvarea unei probleme de carieră (reorientare profesională, reinserție pe 

piața muncii după o perioadă de inactivitate etc.), în cazul elevilor, acest tip de consiliere este, mai 

degrabă, un proces de explorare. 

–  explorarea caracteristicilor personale (elevii învață de ce este important să se cunoască și 

identifică metodele prin care poate fi realizată autocunoașterea) 

– explorarea lumii ocupaționale (elevii învață unde să caute informații despre ocupații, care 

sunt caracteristicile ocupațiilor și cum să le compare între ele) 

– explorarea ocupațiilor potrivite (elevii învață să identifice ocupațiile compatibile cu 

profilul lor vocațional și să adune cât mai multe informații despre aceste ocupații) 

– explorarea alternativelor/rutelor educaționale care îi pot conduce spre ocupațiile 

compatibile (elevii învață să identifice alternativele educaționale, să le evalueze și să ia decizii cu 

privire la traseul educațional) 

Astfel, la vârsta adolescenței obiectivele managementului în carieră țin de: 

 Autocunoaștere – identificarea și înțelegerea caracteristicilor personale relevante 

pentru orientarea în carieră (cunoașterea intereselor, abilităților, valorilor, caracteristicilor de 

personalitate și conturarea profilului vocațional) 

 Explorarea lumii ocupațiilor – acumularea de informații referitoare la ocupații 

(caracteristicile ocupațiilor și dinamica lor pe piața muncii) 

 Explorarea alternativelor de carieră – luarea deciziilor cu privire la carieră 

(identificarea, explorarea și evaluarea alternativelor, având ca rezultat: alegerea unei ocupații, 

alegerea unui traseu educațional) 

 Planificarea carierei – implementarea deciziilor (stabilirea scopului și obiectivelor 

de carieră pe termen scurt și mediu, elaborarea și implementarea unui plan de acțiune) și, în timp, 

reevaluarea acestora 

Tendințele actuale în consilierea carierei pun accent pe necesitatea formării și dezvoltării 

abilităților de management al carierei încă din timpul anilor de școală. Astfel, prin programele de 

educație pentru carieră, elevii își însușesc primele noțiuni legate de: promovarea personală, 

strategiile de căutare a unui loc de muncă, identificarea surselor de satisfacție profesională, 

învățarea permanentă, îmbinarea optimă a vieții profesionale cu viața de familie etc. 

Etapele procesului de management în carieră 
Atunci când ne referim la procesul de management în carieră trebuie să facem distincție 

între: demersul tipic de consiliere, cu valențe normative, care impune parcurgerea succesivă a mai 
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multor pași, și un demers centrat pe nevoile clientului, asemănător unui proces de rezolvare de 

probleme, care presupune identificarea și rezolvarea problemei țintă cu care se confruntă clientul. 

Procesul tipic de management în carieră presupune parcurgerea următorilor pași: 

1. Evaluarea caracteristicilor personale (interese, abilități, caracteristici de 

personalitate, valori) și întocmirea profilului vocațional al clientului. 

2. Explorarea lumii ocupațiilor (caracteristici ale ocupațiilor). 

3. Identificarea și evaluarea alternativelor (ocupații potrivite, trasee educaționale). 

4. Elaborarea planului de carieră (scop și obiective de carieră, plan de acțiune). 

5. Dezvoltarea abilităților de management al carierei (promovare și  dezvoltarea 

personală). 

Acest demers reprezintă, mai degrabă, un standard care se aplică identic în cazul tuturor 

clienților, fără să țină seama de nevoile individuale ale acestora. Prin prisma unei astfel de abordări, 

toți clienții au aceleași nevoi și urmăresc aceleași obiective. 

În practică însă, lucrurile sunt mult mai nuanțate. În cele mai multe situații, clienții (fie că 

sunt elevi, fie că sunt persoane adulte) se prezintă la consilierul de orientare în carieră cu probleme 

țintite care nu necesită abordarea tuturor pașilor menționați. De exemplu, un client poate solicita 

ajutorul consilierului doar pentru a obține cât mai multe informații despre ocupațiile de pe piața 

muncii sau pentru a-și întocmi un curriculum vitae, un alt client vrea să-și exploreze interesele, 

abilitățile și valorile, pe când un altul vrea ajutor în elaborarea planului de carieră. Un bun consilier 

se va axa pe cerința sau cerințele clientului, fără să îl plimbe prin toți pașii procesului de consiliere. 

Alftel spus, eficiența procesului de consiliere în carieră nu este dată de implementarea obligatorie a 

unui demers standard, cât mai ales de competența consilierului în a-și ajuta clientul să-și identifice 

problema reală cu care confruntă și de a-și centra intervenția pe nevoile acestuia. 

În concluzie, identificarea nevoilor este, poate, cel mai important pas din cadrul procesului 

propriu-zis de consiliere în carieră. Cei mai mulți dintre clienți nu au o reprezentare clară a nevoilor 

pe care le au în raport cu alegerile pe care trebuie să le facă în planul carierei. Atunci când ajung în 

fața unui consilier de orientare în carieră, problema pe care acești clienți o acuză, cel mai adesea, 

ține de incapacitatea de a lua o decizie. Astfel, consilierului îi revine rolul de a-și ghida clientul în 

identificarea problemelor sale reale, a factorilor care stau la baza acestor probleme și, implicit, în 

conturarea nevoilor individuale de consiliere. 

Metodele tehnicile și instrumentele utilizate în procesul de management al carierei sunt 

selectate în funcție de nevoile individuale ale persoanei consiliate și de competențele consilierului, 

conferite acestuia prin pregătirea de specialitate. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ LA ELEVII DE CICLU PRIMAR PRIETENII 

NATURII 

 

prof. înv. primar Cost Mihaela Angela,  

Școala Gimnazială “Petru Mușat” Siret 

 

“Copacul când e mic se îndreaptă” 

 Educația ecologică este una din componentele educației moral-civice pe care trebuie să 

punem accent la vârstă preșcolară și la vărstă școlară mică. 

 Aceasta vizează stimularea motivațională pentru protecția mediului înconjurător, bazându-

ne pe sentimente și trăiri afective, scopul final al acestui demers fiind formarea unui comportament 

ecologic adecvat. 

 În perioada școlarității mici trebuie exploatat interesul copiilor pentru lumea care-i 

înconjoară, dorința nestăvilită de cunoaștere, de descifrare e tainelor naturii. 

 Ținând cont că în această perioadă multe activități se desfășoară în aer liber, este necesar ca 

pornind de la cunoașterea direct, de la lucrurile simple, din imediata lor apropiere, să le explicăm 

copiilor care natura funcționează ca un tot unitar, cu reguli clare și precise, ușor de respectat, doar 

că, încălcarea regulilor duce la dezechilibru și prin urmare la dezastre grave asupra plantelor, 

animalelor, și mai ales asupra oamenilor. 

 Prin activitățile outdoor se cultivă respectul față de natură și de școlarii învată că, pentru a 

petrece clipe minunate în mijlocul acesteia,”trebuie să respecți, să dăruiești- să dăruiești dragostea 

ta pentru natură” și astfel vei primi în dar frumusețea ei și momente fericite. 

 Copiii trebuie să înțeleagă că problemele acutale ale mediului înconjurător sunt ale fiecăruia 

din noi, ale lumii întregi, iar fiecare acțiune a noastră- bună sau rea poate afecta în mod pozitiv sau 

negativ. 

 Trebuie ținut cont că toate activitățile cu caracter ecologic să se desfășoare într-o atmosferă 

relaxantă, unde interesul și comunicarea să încurajeze inițiativele. 

 O schemă logică de abordare a educației ecologice ar putea avea etapele: 

 Perceperea și observarea naturii 

 Conștientizarea copiilor asupra problematicii 

 Implicareapersonală 

 Asumarea responsabilității 

 Alcătuirea unei strategii de acțiune 

 Sensibilizându-i pe copii ne asigurăm că școlarii vor fi mereu în slujba frumosului și a 

binelui. 

 Deși acțiunile ecologice trebuie să se desfășoare permanent, fără a impune un anume plan, 

sunt zile dedicate unor activități de mai mare amploare și care au un impact puternic asupra tuturor. 

 Campania “Let’s do it, Romania” a fost una dintre campaniile de curățenie care a antrenat 

voluntari de toate vârstele cu preocupări diverse, în ziua de 24˘septembrie, dar care erau sub același 

steag al dragostei pentru natură. 

 Rezultatele finale ale campaniei din acest an arată că s-au implicat peste 200.000 voluntari 

și s-au strâns peste 267.700 saci cu deșeuri-poate mai mult... 

 Proiectul a beneficiat de sprijinul Kaufland România și a Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor. 

 Voluntarii au colectat pet-uri, ambalaje, produse voluminoase din plastic, sticlă, hârtie, 

carton, materiale textile, doze de aluminiu, îmbrăcăminte și încălțăminte dar și deșeuri electronice. 

“Let’s do it, Romania” este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. 

Din 2010 și până în prezent proiectul a implicat peste 1.400.000 voluntari și a ecologizat importante 
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zone 30, aplicația digitală fiind descărcată de peste 3300 voluntari digitali. Trebuie precizat că 

acestă campanie a fost parte din campania “Let’s do it, World!” 

 Și elevii clasei a III-a C “Ursuleții Isteți” au participat la acțiune. Această acțiune s-a 

desfășurat într-o zi de sâmbătă, elevii au fost prezenți și încărcați cu energie, zâmbete dar și mănuși 

și saci. 

 Locul ales a fost zona Parcului Gării, un loc preferat de copii, pentru activități outdoor, un 

loc minunat ferit de ochii lumii,dar “uneori cu prea multe gunoaie”. Dar tocmai pentru că acești 

copii iubesc natura, vor continua activitățile ecologice și poate cei din jur vor aprecia efortul 

ursuleților și vor fi mult mai responsabili. 
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ELABORAREA MATERIALELOR DE INFORMARE ŞI EDUCARE 

 

prof . înv primar Cuzencu Loredana 

Scoala Gimnaziala ,, Petru Musat “ Siret 

 

Elaborarea unor materiale de informare şi educare de calitate implică respectarea unor 

principii, norme, recomandări cu privire la elaborarea din punct de vedere ştiinţific a conţinutului 

acestor materiale, dar şi respectarea normelor şi principiilor privind redactarea ştiinţifică şi 

tehnoredactarea.  

În acest capitol sunt prezentate recomandările privind elaborarea ştiinţifică a materialelor de 

informare şi educare. Aspectele cu privire la care se referă recomandările sunt: 

 • tema abordată 

 • informaţiile furnizate 

 • audienţa intenţionată pentru materialele de informare şi educare  

• relevanţa materialelor 

 • corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor furnizate 

 • accesibilitatea materialelor 

 • înţelegerea materialelor de către audienţa intenţionată 

 • respectarea valorilor audienţei intenţionate 

 • respectarea demnităţii umane 

 • sursele suplimentare de informare  

• promovarea unor servicii alternative  

• prezentarea dovezilor ştiinţifice 

 • judecarea calităţii informaţiilor furnizate 

• impactul asupra vieţii de zi cu zi 

 • informaţii despre beneficii dar şi despre riscuri. 

 Principiile şi normele de elaborare ştiinţifică prezentate în continuare nu pot fi aplicate 

mecanic, ci trebuie aplicate în mod diferenţiat, ţinând cont de toate recomandările şi explicaţiile 

oferite în Ghid. Astfel, anumite recomandări, principii şi norme se aplică tuturor materialelor, iar 

unele recomandări, principii şi norme sunt valabile doar pentru anumite tipuri de materiale. Tema 

sau subiectul trebuie să fie clare. 

 Materialele pentru promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate trebuie să menţioneze în 

mod explicit tema sau subiectul prezentat. În cazul în care materialul elaborat este o broşură sau un 

pliant este indicat să se menţioneze clar, explicit, tema sau subiectul prezentat. De exemplu, se 

poate menţiona tema astfel: Această broşură se referă la automedicaţie. Alt exemplu: Acest pliant 

prezintă efectele nocive ale consumului de droguri (heroină). 

 În cazul afişelor, fluturaşilor, calendarelor, autocolantelor şi pancartelor subiectul este 

implicit. Astfel, de la început cititorul va şti tema abordată şi poate decide în cunoştinţă de cauză 

dacă este interesat sau nu este interesat de respectivul material. De exemplu, un material va 

menţiona clar dacă tema abordată se referă la obezitate, bulimie, sau dietă mediteraneană. 

 Este indicat ca broşurile şi pliantele să poarte şi un titlu sugestiv şi explicit. Astfel, devin 

mai atractive pentru cititor. De exemplu, titlul “Nu lua medicamente fără sfatul medicului” este un 

titlu potrivit pentru o broşură cu privire la automedicaţie. Este important ca aceste aşteptări să fie 

satisfăcute prin furnizarea acelor informaţii care se presupune că trebuie furnizate. Dacă materialul 

specifică explicit ce informaţii vor fi prezentate, atunci trebuie prezentate exact acele informaţii. 

 Un material de informare şi educare va furniza acele informaţii care erau anunţate, promise 

că vor fi prezentate.  

 Un material de informare şi educare eficient va furniza cu prioritate informaţiile care sunt 

anunţate pe copertă. Astfel, dacă broşura anunţă că oferă informaţii privind riscurile medicale, 
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sociale şi economice la care se expun cei care consumă droguri, atunci chiar vor fi prezentate în 

textul său informaţii despre toate aceste riscuri. 

 Materialul de informare şi educare trebuie să prezinte toate informaţiile anunţate explicit 

sau implicit în temă şi titlu. Cui se adresează materialul de informare şi educare Un material de 

informare şi educare menţionează explicit cui se adresează. Astfel, cititorul poate să constate de la 

început dacă materialul respectiv se adresează publicului larg sau medicilor, pacienţilor sau 

familiilor acestora. Un material de informare şi educare precizează în mod clar cui se adresează. De 

asemenea, este important să se menţioneze dacă materialul se adresează unei anumite categorii de 

vârstă, dacă se adresază bărbaţilor sau femeilor. Este indicat să se precizeze dacă materialul se 

adresază profesorilor sau altor categorii de specialişti/profesionişti implicaţi în promovarea sănatăţii 

sau care fac educaţie pentru sănatate. De exemplu, se poate menţiona : Această broşură se adresează 

elevilor de liceu, băieţi şi fete, din clasele a X-a şi a XI-a. 18 În conceperea materialelor trebuie 

ţinut cont de publicul ţintă Materialele de informare şi educare trebuie să fie relevante pentru 

persoanele pentru care au fost elaborate. Dacă materialul este adresat publicului larg, atunci trebuie 

să prezinte informaţii care au relevanţă pentru publicul larg şi nu informaţii care au relevanţă doar 

pentru medici ori pentru un număr redus de profesionişti specializaţi, cu privire la o anumită temă. 

Astfel, cei care concep materiale de informare şi educare trebuie să cunoască audienţa căreia i se 

adresează. Lipsa de relevanţă a materialelor va determina o accepare redusă sau chiar respingerea 

lor, deci o utilizare necorespunzătoare a resurselor. De exemplu, sunt relevante pentru pacienţii cu 

cardiopatie ischemică informaţiile legate de gradul de efort şi tipul de efort pe care îl pot face. Dar 

este lipsit de relevanţă prezentarea structurii muşchiului cardiac. Sunt relevante pentru fumătorii 

care doresc să se lase de fumat informaţiile despre tipurile de intervenţii care îi pot ajuta să se lase 

de fumat. Dar este lipsită de relevanţă pentru aceştia compoziţia chimică a fumului de ţigară. De 

asemenea putem spune că este relevantă pentru populaţia generală prezentarea regulilor de igienă în 

cazul contactului direct cu păsări în cazul suspiciunii de gripă aviară. Dar, este puţin important 

pentru populaţia generală dacă tulpina virală identificată într-un anumit caz diferă foarte puţin sau 

foarte mult de o altă tulpină izolată anterior. Datele ştiinţifice, aduse la zi Materialele de informare 

şi educare trebuie să aibă acurateţe ştiinţifică. Este absolut obligatoriu ca informatiile prezentate să 

fie corecte ştiintific şi să corespundă cunoaşterii ştiinţifice verificate şi validate de la momentul 

respectiv. De exemplu, dacă se elaborează în anul 2006 un material informaţional cu privire la 

prevenirea bolilor 19 cardiovasculare trebuie ca informaţiile furnizate să corespundă cunoştinţelor 

ştiinţifice corecte din anul 2006. Este posibil ca informaţii ştiinţifice care erau corecte în 1956 sau 

chiar în 1986 sau în 1996 să nu mai fie corecte în 2006. Informaţiile prezentate în materialele de 

informare şi educare trebuie să fie corecte ştiintific şi să să corespundă cunoaşterii ştiinţifice 

verificate şi validate de la momentul elaborării materialului respectiv. Acurateţea ştiinţifică a 

materialelor reprezintă nu numai un criteriu de calitate, dar reprezintă şi o obligaţie morală a celor 

care produc materiale de informare şi educare. Cei care elaborează materiale de informare şi 

educare trebuie să se asigure de acurateţea celor afirmate. Astfel, aceştia trebuie să ţină cont de toate 

aspectele cunoscute, de toate informaţiile corecte cunoscute. Trebuie să se facă o sinteză a 

informaşiilor corecte. Este posibil ca cele prezentate să nu mai fie corecte la un moment dat după 

elaborarea şi diseminarea materialelor respective. Dar, este obligatoriu ca cele afirmate să fie 

corecte la momentul diseminării materialului. Alegerea tipului de material, în funcţie de audienţa 

vizată Materialele de informare şi educare trebuie să fie uşor accesibile celor pentru care au fost 

dezvoltate. Materialele de informare şi educare trebuie să fie produse, distribuite şi puse la 

dispoziţia cititorilor într-o formă materială tipărită atractivă şi utilă celor pentru care au fost 

realizate. 20 Astfel, în funcţie de audienţa aleasă, de volumul informaţiilor furnizate, frecvenţa 

utilizării materialului, dar şi de rapiditatea accesului la informaţie, se pot dezvolta fie materiale 

tipărite complexe, de tipul broşură şi pliant, fie materiale cu impact vizual imediat, de tipul afiş, 

autocolant, pancartă. O broşură permite furni-zarea de informaţii complexe şi amănunţite. Aceasta 
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este adecvată pentru cei care au timp şi doresc să citească şi să afle mai multe informaţii. Un 

autocolant permite afişarea lui în cele mai diverse locuri. Un calendar permite furnizarea de 

informaţii diferite în fiecare zi. Termenii folosiţi trebuie să fie pe înţelesul publicului ţintă Este 

foarte important ca materiale informaţionale să fie elaborate ţinând cont capacitatea intelectuală a 

utilizatorilor potenţiali şi de capacitatea acestora de înţelegere a termenilor utilizaţi. Materiale de 

informare şi educare adecvate sunt numai acelea care sunt înţelese de către cei pentru care au fost 

concepute. Scopul întregului proces de elaborare a materialelor de informare şi educare este acela 

de a furniza cititorului materiale care să-i fie de folos, iar pentru aceasta, cititorul trebuie să fie 

capabil să înţeleagă aceste materiale. Este imorală furnizarea de informaţii greşite, dar sunt inutile 

informaţiile corecte care nu pot fi înţelese. Fiecare material de informare şi educare trebuie elaborat 

ţinând cont de capacitatea de înţelegere specifică a celor pentru care este elaborat materialul. De 

cele mai multe ori, un material elaborat pentru o anumită audienţă va trebui modificat şi adaptat 

pentru o altă audienţă, care are o altă capacitate de înţelegere. 21 Materialele de informare şi 

educare să nu atace valorile publicului ţintă Materialele de informare şi educare trebuie să ţină cont 

de valorile acceptate de către cei pentru care au fost elaborate. Cei care concep materiale de 

informare şi educare trebuie să cunoască audienţa ţintă, să-i cunoască valorile şi nevoile. Dacă 

informaţiile sunt furnizate fără a ţine cont de valorile şi contextul specific, atunci aceştia nu le vor 

accepta. Este foarte important ca informaţiile furnizate să fie corecte, să fie de calitate. Dar, mult 

mai important este ca informaţiiile corecte să fie acceptate de către cei pentru care au fost elaborate 

materialele de informare şi educare. De exemplu, oricât de corecte sunt informaţiile despre 

utilizarea prezervativului, dacă acestea sunt prezentate unui grup de tineri cu anumite valori 

religioase care le interzic utilizarea prezervativului, aceştia nu le vor accepta, deoarece vin în 

contradicţie cu valorile lor religioase. Dacă acestor tineri li se va prezenta un material de informare 

şi educare specific, care respectă valorile lor religioase, atunci materialul va fi acceptat, pentru că 

este în consonanţă cu credinţa lor. Persoana, în centrul campaniilor de promovare Materialele de 

informare şi educare vor fi elaborate astfel încât să fie relevante pentru utilizator şi să ţină cont că 

acesta este o persoană umană demnă, ale cărei nevoi, valori, alegeri, resurse şi autonomie sunt 

respectate. 22 Pot fi date trimiteri către alte surse de informare Nici un material de informare şi 

educare nu poate să prezinte toate informaţiile disponibile despre o temă. De aceea, este 

recomandată indicarea de surse informaţionale suplimentare. Astfel, un material de promovarea 

sănătăţii şi educaţie pentru sănătate poate indica şi surse de informaţii suplimentare, cum ar fi alte 

instituţii, organizaţii profesionale,organizaţii ale pacienţilor, organizaţii neguvernamentale, 

biblioteci, reviste, cărţi, articole, ghiduri, manuale, adrese de Internet etc., altele decât cele citate şi 

folosite pentru elaborarea materialului respectiv. Într-un material de informare şi educare pot fi 

prezentate şi alte surse suplimentare de informaţii. Cei care elaborează materiale de informare şi 

educare trebuie să fie foarte selectivi în alegerea surselor informaţionale suplimentare furnizate. 

Este recomandat să se menţioneze doar surse a căror valoare şi acurateţe ştiinţifică au fost verificate 

critic. De exemplu, se poate menţiona pe un afiş: Informaţii suplimentare la adresa de Internet 

http..... 
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LICEUL MILITAR PRIN OCHII ADOLESCENȚILOR DIN ȚĂRILE 

UNIUNII EUROPENE 

 

prof. Elena – Mădălina Duminică 

Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” 

Câmpulung Moldovenesc 

 

Learning by doing (Învățarea prin experiment, prin activități practice) este din ce în ce mai 

utilizată în școală, deoarece implicarea simțurilor, pe lângă intelect, conduce la o învățare profundă 

și de durată. Putem citi cărți, asculta prelegeri, viziona filme, dar vom învăța cu adevărat despre 

modul de viață al altor oameni doar stând de vorbă cu ei, lucrând împreună, vizitând mediul în care 

aceștia trăiesc. 

Proiectele europene facilitează învățarea de acest tip, prin conceptul de mobilități (scurte, 

medii și lungi). Proiectul Erasmus+ Body, NR 2015-1-FR01-KA219-014937_8, derulat în perioada 

2015-2018 de către Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu școli din Franța, 

Italia, Portugalia, Polonia și Marea Britanie, a adus pentru prima dată în colegiu elevi străini, care 

au trăit pentru o lună, respectiv două luni, viața unui elev de liceu militar. 

Mobilitatea medie din perioada 11 octombrie – 8 noiembrie 2016a fost perioada în care 

CNM „Ștefan cel Mare” a găzduit pe elevele Petroll Andzelika și Malecka Nicole, de la Zespol 

Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnedo nr. 17 z oddzialami sportowymi din Gdansk, Polonia. 

În data de 7 ianuarie 2017 am primit cu entuziasm noile eleve ce urmează a sta până în 

martie, Iara Filipa Lebreiro Duque, Leah Eduarda Serra Kelly și Mariana Rodrigues Passadouro de 

la Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira (AEDS), School General Education, Leiria, 

Portugalia. 

Întrucât obiectivul fundamental al 

acestor acțiuni este integrarea elevilor într-un 

mediu nou, fetele poloneze au fost asimilate 

clasei a IX-a A, iar cele portugheze clasei a XI-

a B și au avut același program cu elevii noștri, 

inclusiv participarea la o parte din orele din 

program: matematică, limba engleză, limba 

franceză, fizică, chimie, informatică, sport, 

geografie, istorie, dirigenție. 

După-amiezile au fost un prilej de 

socializare și cunoaștere reciprocă, atât prin 

timpul petrecut împreună, cât și prin activitățile specifice proiectului care s-au derulat în această 

perioadă. 

În calitate de profesor mentor, am avut 

o legătură mai strânsă cu fetele, putând fi 

martor la modul în care s-au integrat, 

experiențele trăite alături de noii colegi, 

trăirile și transformările prin care au trecut 

împreună adolescenții români și cei străini. 

Una din barierele greu de dărâmat a 

fost cea de limbă, întrucât comunicarea s-a 

făcut în engleză. Toți cei implicați și-au 

depășit reținerea de a vorbi într-o limbă 

diferită de cea maternă, realizând că uneori nu 
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este important să respecți toate regulile gramaticale și concordanțele de timp, ci să transmiți în timp 

real ceea ce vrei să spui. Profesorii a trebuit să-și adapteze discursul și metodele didactice pentru a 

conduce activități în limba engleză, iar elevii au depus eforturi pentru a învăța lucruri noi într-un 

mod străin lor. 

Imersiunea într-un mediu nou, cu o cultură, mediu de viață, reguli, mediu educațional, 

concepții și priorități diferite poate fi o oportunitate unică de dezvoltare, de creștere ca individ, dar 

în același timp cere ieșirea din zona de confort, adaptarea la circumstanțe complet noi și 

necunoscute, un veritabil test al forței interioare și independenței personale. 

Oaspeții noștri străini au trecut acest test cu brio, 

arătând disponibilitate, deschidere către noi, ceea ce a făcut 

rolul nostru de ghizi mai ușor. Le-am oferit, cadre și elevi 

deopotrivă, o hartă cu ajutorul căreia să navigheze acest 

teritoriu necunoscut: liceul militar, prin activitățile zilnice și 

cele din proiect, și România, prin excursii la sfârșit de 

săptămână. 

Este prima dată când am fost implicată într-un 

schimb de experiență de asemenea amploare, pe care l-am 

așteptat cu nerăbdare, dar și copleșită de responsabilitatea pe 

care urma să o am. M-am pregătit pentru toate situațiile ce puteau să apară, sau cel puțin așa am 

crezut, întrucât am fost luată total pe nepregătite de modul în care aceste experiențe m-au influențat 

pe mine. Am început să văd prin ochii lor liceul, zona, țara pe care am vizitat-o de atâtea ori. 

Am putut simți anticiparea și nesiguranța cu care au intrat prima dată în liceu, curiozitatea și 

întrebarea „cum ne vom descurca” de pe buzele fetelor prima dată când au intrat în colegiu. Privirile 

lor către elevii noștri, care știau unde merg, ce au de făcut, discutau unii cu alții cu o înțelegere 

perfectă a dinamicii sociale, m-au făcut să mă distanțez și să îi privesc ca pentru prima dată. Mi-am 

dat seama că ceea ce vedeam era o societate în miniatură, cu reguli proprii, cu relații bine stabilite, 

cu etichetă proprie. Și am realizat poate mai bine curajul fetelor de a veni în „habitatul natural” al 

altcuiva. 

Este dificil de exprimat în cuvinte conversațiile timide avute în primele zile, bucuria de pe 

fețele lor când au început să-și împărtășească experiența proprie de viață, să descopere că indiferent 

de țara în care te-ai născut, ai interese comune, te mișcă aceleași lucruri și trăiești aceleași emoții. 

Integrarea lor în colectiv s-a realizat ușor, curiozitatea naturală și dorința de nou a 

adolescenților fiind liantul care a facilitat primele conversații stângace. Interesele comune au 

transformat rapid interacțiunile inițiale în relații de prietenie parcă de o viață. 

Cel mai greu obstacol de depășit a fost programul încărcat al 

colegiului, au spus musafirii noștri. Cu toate acestea, și-au înfrânt 

oboseala pentru a nu pierde nimic din viața lor de lm-ist: înviorarea de 

dimineață, adunările de peste zi, timpul liber petrecut cu noii prieteni, 

activitățile de după-amiază.  

Au participat activ la activitățile din proiect, fie că a fost vorba 

de tehnici de relaxare, concurs de fotografie, sport, recital de poezii, 

alcătuirea de statistici, prezentări, călătorii în timp cu ajutorul istoriei. 

Au participat împreună cu elevii noștri la Jocurile Olimpice (varianta 

liceu militar), după ce au învățat istoria și originile din Grecia Antică 

ale acestora. 

Week-end-urile au fost o incursiune în cultura, tradițiile și 

istoria noastră. Muzeul Oului din Vama, mănăstirile Moldovița, 

Sucevița, Putna, Palatul Culturii din Iași, Castelul Peleș, Mausoleul de 

la Mărășești, mocănița de pe Valea Vaserului, monumentul de la 
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Moisei, Cascada Cailor, Pietrele Doamnei de pe Rarău, pasul Tihuța, Grădina Botanică din Iași, 

Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Cetatea de Scaun a Sucevei, Brașov, Sighișoara au transmis 

frânturi din istoria noastră, tradiții păstrate de sute de ani, valori prețuite de poporul român. 

 

Deși este mult mai mult de învățat față de locul unde studiem noi, acest liceu îți oferă multe 

posibilități. Ne place foarte mult atmosfera de aici, colegii sunt prietenoși și amabili cu noi și 

suntem mulțumite de faptul că am reușit să ne integrăm foarte repede – au declarat fetele poloneze, 

cu puțin timp înainte de a se încheia șederea lor în România. O altă dovadă a faptului că „omul 

sfințește locul”. 

Finalul mobilității de o lună, venit mult prea repede 

în opinia elevilor implicați (români și polonezi deopotrivă), 

a fost unul emoționant, din care nu au lipsit lacrimile, 

mărturie a prieteniilor strânse ce s-au legat pe meleaguri 

câmpulungene. 

 

Mobilitatea de 

două luni a elevelor 

portugheze le-a oferit 

prilejul de a sta la familii gazdă pe perioada vacanței, 

desăvârșind astfel schimbul cultural. Pe ritmuri de muzică 

populară, fetele au învățat să danseze, au îmbrăcat costume 

populare din zonă, au mâncat mâncare tradițională și au învățat, 

prin experiență proprie, cum trăiau oamenii în această zonă. 

Câți dintre noi își mai amintesc prima zăpadă? Prima 

bătaie cu bulgări, primul săniuș, prima ninsoare? Am avut ocazia să le retrăiesc prin intermediul 

celor trei fete, să-mi amintesc bucuria de copil care simte pentru prima dată zăpada pe obrazul 

înghețat. Plecând din Leiria de la 13 grade, au ajuns în România, iarna, cu cod portocaliu de viscol 

și ninsori, într-un peisaj feeric, cu temperaturi de minus 20 de grade. 

În ciuda șocului termic, au mers cu sania trasă de cai, au mers la patinoar și la schi, dorind 

ca iarna să nu se mai termine, cu fețele transformate de exaltarea și bucuria trăirii acestor 

experiențe. 

 

 

În loc de concluzii, am să las fetele să exprime propriile trăiri, la jumătatea experienței de 

„elev de liceu militar”: 

 

This was the best decisionI’ve made for myself.  
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Apart from being away from my family and friends, I’m meeting amazing people, visiting 

breathtaking monuments and only for that it’s already worth it. 

I’m also learning a lot and I’m not growing only intellectually, but socially and affectively. 

Leah 

 

The mobility in Romania is definitely changing my life. In less than one month I became a 

better person. I learned, I saw, I felt, I understood, I experienced. I love this country, the beautiful 

landscapes, the people, the food, the school and the culture. It is, without doubts, the best thing I’ve 

ever done in my life. I’m very happy to be a part of this project. 

Mariana 

 

I can’t believe I’m doing this, it is like a dream come true and probably the best decision 

I’ve made for myself. 

The people that I meet are the best thing in this experience, everyone is so open am I’m glad 

to have nice and careful people around me in this adventure, 

I encourage everyone to get out, it doesn’t matter where or when, just go! Explore, learn 

things and meet people! The world is full of new things and we are blank pages! 

Iara 
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EDUCAȚIA ÎN CADRE NATURALE: O NECESITATE 

PENTRU O LUME ÎN SCHIMBARE149 

 

Prof. Anca Viorica Greculeac, Prof. Ana-Maria Fomin 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Suceava 

 

 

Motto: 

„Acum, mai mult decât în orice alt moment din istoria umanității, avem nevoie de natură să 

readucă echilibrul în viețile noastre și ale copiilor noștri. ”  

(Richard Louv, Last Child in the Woods) 

 

Ne propunem în această lucrare să evidențiem numeroasele posibilități oferite de educația în 

cadre naturale în vederea unei mai bune gestionări a problemelor generate de înstrăinarea de natură 

a numeroși elevi din mediul urban.În acest sens, vom face referire la un proiect inițiat de Colegiul 

Național „Petru Rareș”menit să exploreze aceste noi perspective asupra învățării autentice, în spații 

deschise, utilizând metode inovatoare bazate pe joc și lucru în echipă. 

Ideea proiectului nostru este în corespondență cu o filosofie mai amplă, care a dat roade 

semnificative în țări precum Suedia și Marea Britanie încă din anii 50. Părinții și educatorii copiilor 

din mediul urban în special au constatat că numeroși copii petrec mai mult de 5 ore pe zi 

„interacționând” cu diferite ecrane și mai puțin de o oră la joacă, în aer liber. Consecința acestui nou 

mod de a fi este o  semnificativă „criză de percepție” concretizată în mentalități care separă starea 

de bine a fiecărei persoane de ceea ce înțelegem prin sănătatea mediului înconjurător. Mai mult 

decât atât, înstrăinarea de natură se manifestă și prin limitarea capacității persoanei de a se înțelege 

pe sine, afectând negativ interacțiunea cu alți oameni. Desigur, vorbind despre „criză”, 

conștientizându-i cauzele, pasul următor este să identificăm soluțiile cele mai potrivite, inspirându-

ne din bunele practici ale altor sisteme educaționale, care îmbină cu succes educația formală cu cea 

nonformală, aplicând principiile educației de tip „outdoor”. 

Vom prezenta în cele ce urmează povestea proiectului nostru. Am pornit de la 

conștientizarea faptului că există o importantă nevoie de formare la nivelul școlii în sensul 

dobândirii de competențe și creării de resurse pentru a derula cu succes activități în aer liber. 

Observațiile noastre s-au bazat și pe prelucrarea datelor dintr-un chestionar de identificare a 

nevoilor de formare continuă și de dezvoltare instituțională care demonstrează faptul că numeroși 

colegi sunt interesați de domenii inter și transdisciplinare vizând strategii alternative și 

complementare de instruire, cercetare și inovare.  

În privința elevilor, am realizat un sondaj referitor la nivelul conectivității cu natura al 

elevilor din colegiul nostru. Grupul țintă a fost reprezentat de 90 de elevi, cu vârste între 14 și 18 

ani. Am utilizat un chestionar consacrat în acest sens, utilizat frecvent în mediul academic din 

străinătate. Așadar, am prezentat elevilor o „Scară a conectivității cu natura” (Mayer & Franz 

2004), care descrie faptul că ceea ce numim „conectivitate cu natura” reprezintă un element 

predictiv esențial al comportamentelor responsabile față de natură și al stării de bine subiective. 

Respondenții la chestionar indică nivelul conectivității lor cu natura utilizând o scară de la 1 la 

5pentru a marca în ce măsură sunt în acord sau în dezacord cu afirmațiile de la 1 la 14. Afirmațiile 

chestionarului utilizat în analiză vizează emoții și sentimente, valori, norme, măsura în care 

                                                           

149
Lucrarea beneficiază de suport prin proiectul Erasmus+2016-1-RO01-KA101-023553educațieșcolară”Noi 

perspective asupraînvățăriiautenticeprinutilizareacadrului natural în mod transdisciplinar”  
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interesul cognitiv față de fenomene se transferă în plan afectiv, motivându-i pe elevi să manifeste 

comportamente responsabile față de natură. Toate acestea reprezintă de fapt zone de schimbare 

asupra cărora profesorii pot interveni aplicând principiile educației de tip „outdoor”. 

Interpretând datele oferite de chestionarul ”Connectedness with Nature Scale” (Mayer & 

Franz 2004)
150

, am constatat că cei mai mulți dintre elevii chestionați nu trăiesc la nivelul înțelegerii 

lor cognitive. 40% dintre ei demonstrează un nivel de percepție scăzut, cu scoruri între 30 și 40 

puncte. Pentru acești elevi, nivelul de percepție predominant este de tip fenomenal, primar, 

generând în principal acțiuni instinctive. 30% dintre elevi au obținut scoruri între 40 și 60 puncte. În 

cadrul acestui nivel, există situații particulare în care cei chestionați recunosc faptul că percepția 

este intensificatădatorită unor factori care favorizează interiorizarea sensului experiențelor în natură. 

30% dintre cei chestionați au obținut scoruri între 60 și 70 puncte, indicând un nivel de percepție 

ridicat. Pentru acești elevi, datorită componentei experiențiale a educației primite, în echilibru cu 

bagajul de cunoștințe acumulat datorită familiei, școlii și practicilor culturale la care au fost expuși, 

centrul lor moral este în armonie cu centrul lor cognitiv. Datorită acestui fapt, ei se simt inspirați și 

motivați să manifeste comportamente responsabile față de natură. 

 

 
 

Figura 1 Nivelul conectivității cu natura al elevilor din Colegiul Național „Petru Rareș” 

descris prin Scara Conectivității cu Natura ( Mayer & Franz, 2004) 

 

In continuitate cu aceste date sunt și procentajele referitoare la utilizarea laboratoarelor, care 

demonstrează faptul ca resursele informaționale și materiale necesare învățării de tip experiențial 

sunt insuficiente. Prin urmare, sesizând aceste necesități, observând potențialul remarcabil al zonei 

noastre și dorința de schimbare a elevilor și profesorilor, am solicitat realizarea a 16 mobilități 

europene pentru a participa la cursuri și activități de job shadowing în Grecia, respectiv Suedia, țări 

care au implementat cu succes programe educaționale de tip „outdoor”, cu extindere spre zona 

educației pentru sustenabilitate și a educației pentru comunicare ecologică. Urmărim, așadar, două 

dimensiuni importante ale învățării, direcționate atât spre explorarea lumii exterioare, cât și spre o 

mai bună concentrare a atenției spre lumea interioară, sporind astfel potențialul creativ al fiecărei 

persoane, îmbunătățind capacitatea de a relaționa cu ceilalți. Prin urmare, implementarea proiectului 

își propune să realizeze următoarele: 

- racordarea la ceea ce este de actualitate europeană in domeniul educației pentru 

sustenabilitate; 

                                                           

150
Documentul a fost preluat de pe site-ul www. eyes4earth.org 
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- transformarea dinamicii programelor de învățare oferite de școală în direcția 

interdisciplinarității si transdisciplinarității, pornind de la contextul local, împletind relevanța 

cadrelor naturale create cu scop didactic cu rigoarea intelectuală; 

- proiectarea si desfășurarea unui set de activități de explorare a naturii, oferind elevilor, in 

același timp, noi perspective asupra propriei persoane; 

- elaborarea de strategii pentru colaborare autentică în și in afara mediului educațional 

formal (in vederea unei comunicări ecologice între școală și comunitate); 

- dezvoltarea, pe viitor, a unei culturi a respectului pentru natură, care să genereze motivație 

și inspirație, reflectat in scăderea cu 10% a numărului elevilor cu nivel de percepție scăzut și în 

creșterea cu 5% a numărului celor cu nivel de percepție mediu, și  cu 5 % a numărului celor cu nivel 

de percepție ridicat. 

În continuitate cu cele 16 mobilități, proiectul își propune să valorifice posibilitățile oferite 

de programul eTwinning, care va conduce la aprofundarea si extinderea problematicii abordate in 

cadrul proiectului de mobilitate. O schiță a proiectului eTwinning poate fi: 

Modului I: Să ne simțim acasă în natură. 

Vom porni de la contextul interpretativ local luat ca bază de examinare a interconexiunilor, 

asemănărilor și diferențelor dintre diferite sisteme socio-ecologice. Vom urmări astfel simetria 

dintre structuri, punând bazele dezbaterii despre diversitatea și validitatea experiențelor în diferite 

contexte socio-ecologice. 

Modului II: Valoarea cunoașterii ecologice tradiționale și a înțelegerii crosculturale oferite 

de aceasta. 

Vom explora modalități tradiționale de a fi responsabil față de natură, punând în poveste 

această informație pentru a-i urmări mai ușor relevanța pentru noile perspective de dezvoltare la 

nivel local si european. 

Modulul III:Multiple orizonturi pentru o dezvoltare sustenabilă la nivel local și european / 

global. 

In cadrul acestui modul, ne propunem să realizăm o sinteză a informației prelucrate și 

interiorizate anterior, pornind de la o interogare a istoriei pentru a întelege cauzele actualului 

dezechilibru, continuând cu o investigare a reprezentărilor prezentului cu privire la sustenabilitate, 

finalizând cu reflecții asupra modalităților de depășire a actualei mentalități de criză prin utilizarea 

resurselor de creativitate pe care le poate oferi fiecare om. 

După realizarea mobilităților, profesorii pun în aplicare cele învățate prin construirea unor 

cadre naturale educaționale în zona de campus a școlii, proiectarea, realizarea și testarea de 

activități complexe, care să evidențieze corespondențele dintre diferite zone de cunoaștere. Ei vor 

reuși astfel să-și îmbogățească elevii nu doar cu informații si abilități practice, ci și cu înțelegere a 

interconectivității cu natura. Profesorii vor ancora astfel dezvoltarea personală a elevilor în sensuri 

care depașesc propria individualitate, generând trăire autentică, rigoare și entuziasm, atitudini si 

comportamente bazate pe recunoștință, respect și responsabilitate față de natură. În plus, profesorii 

participanți la mobilități (curs si job shadowing) vor fi capabili să transfere cunoștințe și metode de 

lucru în contexte noi cu ajutorul TIC,pentru a crea forma digitală a produselor finale. 

Concluzionând, evidențiem sensul înalt al acestui proiect care, după cum am precizat 

anterior, se alătură numeroaselor inițiative de acest fel din toată lumea. Generând transformare în 

noi înșine, avem șansa să oferim elevilor noștri bucuria de a se împlini sufletește prin refacerea 

legăturii lor cu natura și de a deveni la rândul lor agenți ai schimbării. Învățând în natură, nu doar 

despre aceasta, copiii dezvoltă în mod firesc capacitatea de a înțelege conexiunea dintre sine și 

cadrul natural, de a înfrunta cu succes orice provocare, de a coopera cu ceilalți și de a conștientiza 

nevoia de a contribui la construirea unui viitor sustenabil. 
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PLEDOARIE PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ PRIN PROIECTELE 

EDUCAȚIEI NON-FORMALE 

 

prof. Mariana Liliana Gheorghian  

Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului 

 

„ A învăţa înseamnă a descoperi încontinuu cât de ignoranţi suntem.” Will Durant 

 

În cel de-al XXV-lea an de viață al Asociației Umanitare FAM din Gura Humorului, (printre 

ai cărei fondatori mă număr), la ora bilanțurilor, nu pot să neg marea importanță pe care a avut-o 

pentru cariera mea de profesor, munca desfășurată în timpul liber cu membrii acesteia, copiii, tinerii 

și voluntarii adulți. 

Bineânțeles  că și proiectele Erasmus+ , constituie o provocare pentru proiectele asociației la 

fel cu toate celelalte proiecte derulate anterior pe parcursul anilor . 

Fie că a fost vorba de proiecte de tineret ce se adresau formării lucrătorilor de tineret sau de 

proiecte constând în mobilități ale tinerilor, toate au contribuit și contribuie cu succes la obținerea 

de rezultate mai bune în munca non-formală cu tinerii de diferite vârste.  

Atât tinerii cât și cei care lucrează cu ei au numai de câștigat... este o modalitate simplă și la 

îndemâna tuturor, de a pune în practică strategia win-win. 

Voi enumera câteva dintre proiectele Erasmus+ derulate pe parcursul ultimilor ani, care ar 

putea constitui motive de inspirație și pentru alții : Sport and theatre-Civic youth- the future of 

Europe-Polonia,  Communication Matters-Ungaria- training course, Appetiser - Erasmus+,  training 

course- Belgia, ATOQ - curs de formare avansat, privind calitatea schimburilor de tineri - 

Republica Cehă,  Dance tools of inclusion- Croația,  La Beaute de Nos Metiers en Europe du 2016-

2017- proiect privind mobilitățile tinerilor - Luxemburg, în derulare. 

În rândurile de mai jos mă voi referi în special la cursul ATOQ - curs de formare avansat, 

privind calitatea schimburilor de tineri din Republica Cehă, la care am participat în mai 2015. Îl 

recomand cu căldură tuturor care vor să obțină o perspectivă mai nuanțată privind modul de 

proiectare a unui schimb de tineri pentru a organiza mai bine, mai ales  etapa de inițiere a unui 

proiect de schimb de tineret. Pentru cei care sunt începători în această zonă nu pot să nu amintesc ca 

realmente de un real folos, Cursul de Scriere proiecte MobilitatE+ derulat între 16-18.10.2015- la 

Vatra Moldoviței_Ciumârna, cu concursul formatorilor agenției noastre naționale -ANPCDFP.  

Cursul ATOQ face parte  din cadrul noului program EErraassmmuuss++,, Acţiunea Cheie 2 - TCA, 

curs avansat de formare pe tema schimburilor de tineri. Acesta s-a desfășurat la Samechov, într-o 

zonă cu case de vacanță situată la aproximativ două ore distanță de mers cu trenul față de Praga. 

La curs au participat lucrători de tineret 

de diverse vârste, din Finlanda, Cipru, Grecia, 

Lituania, Croația, România și Ungaria. 

Trainerii, persoane cu experiență și 

charistmatici, au fost Elizabeth Kasa din 

Estonia, Jo Claeys din Portugalia și Nerijus 

Kriauciunas din Lituania.  

Cursul ATOQ s-a construit pe 

experiențele anterioare ale participanților și a 

fost intercalat cu workshop-uri, sesiuni de 

informare, activități de îmbunătățire a dinamicii 

de grup realizate cu ajutorul metodelor non-

formale respectând întrutotul programul anunțat 
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ce s-a desfășurat pe parcursul a patru zile pline și a primei jumătăți de zi pentru cunoaștere și 

introducere în program și în atmosfera cursului. 

Metodele folosite la curs au fost foarte antrenante și aproape ne-au ”surprins” de fiecare 

dată, fie prin originalitatea lor, fie prin subtilitatea sau simplitatea lor. A existat o adevărată 

colaborare între membrii echipei de traineri, aceștia completându-se foarte bine între ei, aducând o 

adevărată recuzită cu ei: broșuri, cărți, publicații, pălării, hărtii colorate, markere, mantii etc . 

Chiar și evaluarea cursului a fost realizată în mai multe moduri, originale și eficiente. 

Acest curs de formare, ATOQ, chiar dacă pentru mine a venit după un lung șir de cursuri 

diferite ca temă, conținut și organizare, atât în țară cât și în exteriorul ei, a avut darul totuși să mă 

surprindă într-un mod plăcut și neașteptat, confirmându-mi a nu știu câta oară că, omul poate învăța 

toată viața și chiar mai multe,  în contexte și grupuri variate.  

Am avut ocazia să-mi îmbunătățesc înțelegerea diferitelor aspecte privind calitatea 

schimburilor de tineri, privind modul de realizare a participării active a tinerilor, sau al învățării 

interculturale, al importanței creării unui impact și al diseminării rezultatelor. Ba chiar mie ca 

formator și profesor  mi-a dat noi idei și perspective. 

Privind învățarea interculturală... după un joc în aer liber cu degetele și un joc de formare de 

grupe având criteriu diferitele figuri geometrice de pe niște bucățele de hârtie, am descoperit din 

nou, cum omul este tentat să formeze clase/grupe ținând seama de deosebiri și nu de asemănări....  

Jo Clays, trainerul olandez stabilit în Portugalia, a fost cel care a reușit să ne facă să 

observăm nuanțele fine ale învățării interculturale, pe parcursul căreia, pioni importanți sunt 

stabilirea semnificației timpului în diferite culturi, problema sexului, a drogurilor, a jocurilor ce se 

organizează cu tinerii, a religiilor, a legislațiilor din țările partenere, a alcoolului, a mâncării, a 

parității banilor. 

Cu această ocazie mi-am elucidat unele neclarități privind noul program Erasmus+, privind 

modul de proiectare a unui schimb de tineri pentru a organiza mai bine, mai ales  etapa de inițiere a 

unui proiect de schimb de tineret.  

Cursul a constituit, grație formatorilor, dar și participanților, o bună ocazie de a experimenta 

un proces de învățare non-formală și de a înțelege cum putem să sprijinim învățarea tinerilor  în 

cadrul unui proiect. 

Pentru mine au fost noi exercițiile cu degetele, care au mare priză la tineri, ca de altfel 

majoritatea jocurilor. Deasemenea am descoperit o serie de noi resurse educaționale ce pot fi 

folosite pe parcursul schimburilor de tineri, dar care pot fi adaptate și aplicate chiar și  în procesul 

de învățământ. 

Am descoperit că problemele care mă preocupă  pe mine ca lucrător cu tinerii, dar și ca 

profesor, sunt probleme care-i preocupă și pe colegii profesori din celelalte țări reprezentate la 

curs... Și lucru îmbucurător, aceste aspecte îi preocupă și pe cei tineri, indiferent de domeniul sau 

țara în care activează în viața 

profesională, de zi cu zi... 
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PĂRINȚI-COPII-COMUNITATE-UN TOT UNITAR 

 

înv. Maria Elvira Ghivnici,  

Şcoala Gimnazială “Grigore Ghica Voievod” Suceava 

  

La educarea copilului contribuie, ca instituţii bine determinate ale societăţii, familia, şcoala 

şi comunitatea. 

Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 

individului prin procesele de instrucţie şi educaţie,concentrate în procesul de învăţământ, simte tot 

mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă 

copilul. 

Atunci când este vorba de decizii, între şcoală şi familie trebuie să existe o comunicare 

efectivă şi eficientă, întrucât deciziile care se iau sunt în interesul copilului. 

Foarte mulţi părinţi nu acceptă să cedeze integral prerogativele lor eduvcative şcolii. 

Pe parcursul întregii mele cariere didactice am constatat că parteneriatele dintre  şcoală, 

familie şi societate m-au ajutat foarte mult în muncă,au perfecţionat abilităţile elevilor,au 

îmbunătăţit abilităţile educaţionale ale părinţilor  şi au stimulat serviciul comunităţii în folosul 

şcolii.   

Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii 

lor, informaţii pe care le pot da şcolii . Aceste informaţii pot cuprinde crizele de creştere, dorinţele, 

aşteptările, neîncrederile, pasiunile elevilor. 

Parteneriatele şcolare în care eu am implicat părinţii mi-au adus multe satisfacţii deoarece 

am reuşit să-i fac pe părinţi să lupte împotriva apatiei , adică a nu veni la reuniunile anunţate, să-i 

responsabilizez, adică să nu aştepte mereu invitaţia mea,să le dispară timiditatea şi să crească 

încrederea în ei,să nu ia legătura cu mine numai în momente de criză ale copilului său. 

În activităţile şcolare părinţii trebuie implicaţi în contextul celor două dimensiuni principale 

care cuprind pe de o parete dimensiunea relaţiei părinte copil, care vizează controlul frecvenţei, al 

rezultatelor şcolare, al temelor, în general în îndeplinirea sarcinilor, precum şi  de susţinerea  morală 

şi materială ,iar pe de altă parte acea dimensiune a relaţiei familie-şcoală, care se referă la alegerea 

filierei şi unităţii şcolare şi la contactele directe ale părinţilor cu reprezentanţii instituţiei şcolare , 

cadre didactice şi administratori.  

La iniţiativa cadrului didactic activităţile şcolare pot îmbrăca forme diferite, fie  sub aspectul 

activităţilor în afara clasei , fie sub forma activităţilor de sprijin atât a copilului aflat în situaţii 

dificile sau  de risc,cât şi a familiei. 

Am încercat ca în proiectele desfăşurate , uneori părinţii să fie cei care conduc, adică să fie 

cadrul didactic ,iar eu să fiu părintele unui copil. Acest lucru a plăcut părinţilor şi am stat cu fruntea 

sus atunci când în cadrul proiectului Prin tradiţii deschidem porţile prieteniei au fost la loc de 

cinste la ei în comunitate. 

Activităţile extraşcolare, completează activitatea şcolară şi educaţia familială. Educaţia non-

formală permite copilului să-şi dezvolte competenţele, să-şi cultive interesul şi să-şi dezvolte 

înclinaţiile şi talentele în anumite domenii.Îl ajută pe elev să folosească cu plăcere  timpul liber,  

dezvoltându-şi în felul acesta capacităţile de a lucra în grup în rezolvarea unor probleme, îi dezvoltă 

voinţa şi îi formează trăsăturile pozitive de caracter. 

De educaţia pe care au primit-o copiii în familie  am discutat cu părinţii în cadrul unei 

reuniuni când ne-am întors de la  Biblioteca judeţeană,/cofertărie, unde părinţii i-au putut observa 

cu atenţie ce abilităţi au formate pentru o sală de lectură sau pentru o sală de mese.    

În rezolvarea  probleme lor de educaţie şcoala şi familia trebuie să meargă mână în mâmă. 

Colaborarea familiei cu şcoala este o condţie importantă a unirii eforturilor în educarea copiilor  . 
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Familia a constituit întotdeauna prima şcoală a omenirii iar astăzi ea constituie prima şcoală 

a copilului. 

Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine individul prin 

procesele de instrucţie şi educaţie realizează parteneriate cu familia , recunoscând importanţa 

acesteia  în procesul didactic. 

Şcoala este aceea care  recunoaşte că familia este mediul de dezvoltare a primelor vârste ale 

copilului , vârste pe care cercetările le dovedesc fundamentale dezvoltării personalităţii şi de aceea 

o sprijină în educaţia tinerei generaţii şi nu o înlocuieşte.  

Când au fost solicitaţi părinţii au venit cu păcere, chiar au avut sugestii grăitoare care m-au 

făcut să înţeleg cum văd ei colaborarea cu şcoala , ce aşteaptă ei de la şcoală , unii dintre ei 

exprimându-şi dorinţa de a păstra legătura cu şcoala şi după plecarea copiilor lor  de la şcoală.   

Pentru a putea realiza în bune condiţii parteneriatele şcolare am încercat pe parcursul anilor 

desfăşuraţi la catedră să dezvolt relaţii în sens pozitiv cu elevii mei, conştientă fiind că cele mai 

importante relaţii sunt relaţiile dintre învăţător şi elev,relaţiile interindividuale ( dintre elevi, dintre 

profesori., dintre profesori şi specialiştii care sprijină şcoala),relaţiile dintre învăţător şi părinte, 

relaţiile care se bazează pe lucrul în echipă atunci când trebuiau luate decizii şi întreprinse acţiuni în 

favoarea elevului. 

Atunci când am pornit  în demararea unui parteneriat am simţit că este esenţial ca părinţii să 

fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copilului 

lor.  

M-am sprijinit întotdeauna pe părinţi atunci când am avut de luat decizii privitoare la copii, 

am folosit informaţiile date de ei referitoare la copii. 

În cadrul parteneriatelor am încercat să responsabilizez atât părinţii cât şi elevii , am împărţit 

sarcini tuturor în aşa fel încât fiecare să aibă ceva de rezolvat, să se simtă implicat în activitate.  

I-am implicat în deplasările clasei, i-am implicat în ieşirile din frontierele şcolii  pentru  a-i 

face să înţeleagă mai bine profesia didactică. 

Împreună cu părinţii – indiferent de natura proiectului-, am încercat să-i facem pe copii să 

fie interesaţi de activităţile extraşcolare, să-i responsabilizăm, să se cunoască cât mai bine între ei.  

În cadrul parteneriatelor cu elevi de  la alte şcoli din judeţ atât părinţii cât şi elevii au avut 

ocazia să cunoască elevi, profesori, părinţi străini,  să înţeleagă  scopul şi importanţa acestor 

activităţi, să coopereze cu colegii şi agenţii educativi străini. 

Am considerat necesare aceste lucruri întrucât am dorit şi doresc în continuare să-i încurajez 

pe fiecare, să le ofer încredere, optimism, sprijin în continua lor perfectare. 

I-am putut observa cu atenţie pe părinţii copiilor implicaţi în proiectul APA ÎNSEAMNĂ 

VIAŢA , proiect ce a creat mari emoţii părinţior observatori la spectacolul de la MALLşi nu 

copiilor concurenţi pe scenă. 

 Prin  proiectele şi parteneriatele desfăşurate până acum am urmărit ieşirea din frontierele 

şcolii şi am încercat să cuprind toate dimensiunile relaţiei şcoală familie, printr-o abordare pozitivă  

şi democratică a relaţiilor educative. 

În cadrul parteneriatelor grupul ţintă primar îl constituie elevii din învăţământul 

preuniversitar ca beneficiar direct alături de cadrele didactice care lucrează cu elevii, managerii 

educaţionali, iar ca grup ţintă secundar din perspectiva impactului pe care  educaţia o are asupra 

societăţii  vor beneficia indirect familia, societatea civilă, comunitatea, societatea în ansamblul ei. 

Am urmărit şi urmăresc în continuare ca elevii să folosească  diverse modalităţi de 

comunicare în situaţii reale prin dobândirea deprinderilor specifice achiziţiilor fundamentale , prin 

formarea şi utilizarea deprinderilor de comunicare socială, verbală şi non-verbală, să înţeleagă 

sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi prin participarea la viaţa socială a clasei, a 

şcoliii , a comunităţii locale din care face parte, să demonstreze capacitatea de adaptare la diferite 

situaţii prin  demnonstrarea capacităţii de a lucra în echipă, respectând opiniile fiecăruia . 



659 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Am mers pe principiul că desfăşor activităţi într-o Şcoală pentru toţi  şi de aceea activităţile  

i-au responsabilizat pe toţi pentru că sunt membrii aceleeaşi matrici sociale şi împărtăşesc valori 

comune.  

I-am îndrumat pe elevi să-şi dezvolte atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de semeni, să fie 

toleranţi, responsabili riguroşi , să-şi construiască un set de valori individuale şi sociale încât să fie 

capabili să-şi susţină cu tărie propriile opinii .  

Elevii mei ştiu acum să-şi exprime opţiunile pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată,să 

accepte şi să promoveze un mediu sănătos şi propice vieţii, să aibă o judecată dreaptă, să respecte  

drepturile fundamentale ale omului, să-i facă pe partenerii lor mai mari sau mai mici să fie 

responsabili pentru tot ce se întâmplă în jurul lor. 

Toate acestea au fost posibile datorită temelor variate dezbătute în proiecte.  

Trebuie să înţelegem că educaţia extraşcolară completează activitatea şcolară şi activitatea 

familială. Educaţia extraşcolară,non-formală, permite dezvoltarea competenţelor elevilor, le cultivă 

interesul şi le dezvoltă înclinaţiile şi talentele lor pentru aceste domenii.  

 Consider necesare  parteneriatele şcolare pentru că ele permit folosirea  eficientă a timpului 

liber, îi ajută pe elevi să lucreze în grup în timpul liber, îi învaţă să ia decizii corecte, să-şi dezvolte 

voinţa şi trăsăturile pozitive de caracter.  

 Educaţia extraşcolară vine în ajutorul nostru deoarece ne dă posibilitatea să implicăm mai 

mult elevii în activităţi opţionale complexe,  (decât ar fi posibil în activităţile curriculare),ajutându-i 

să înveţe cum să folosească în mod plăcut şi folositor timpul liber .Cred că am reuşit pe parcursul 

activităţilor desfăşurate să stimulez interesul elevilor de a se implica în proiecte educative 

extraşcolare,am reuşit să atrag în proiecte toţi elevii cu CES, să-i fac pe toţi  să înţeleagă că sunt 

egali, că au şanse egale de dezvoltare personală. 

 Comunitatea locală unde îmi desfăşor activitatea împreună cu colegii mei trebuie să 

conştientizeze cu privire la potenţialul pe care îl au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se 

integra în PROGRAMELE  EDUCAŢIONALE.  
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VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR  ȘI COMBATEREA EI 

 

Prof. Mihaela Laura Gula, 

Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava 

 

"Violența este arma celor slabi. Nonviolența este arma celor puternici." Mahatma Gandhi 

 

  

Violența poate fi considerată o violare a drepturilor fundamentale ale omului, respectiv a 

dreptului la viață, securitate, demnitate și la integritate fizică și mentală. Violența sub toate formele 

ei (violența fizică, violența psihică, violența instituțională) este un mod de manifestare agresivă care 

s-a îmbogățit pe parcursul evoluției societății umane. 

În sistemul educațional libertatea individuală este greșitînțeleasă atât de către elevi cât și de 

către profesori și părinți și nu a avut ca efect micșorarea gradului de violență în școală, ci 

dimpotrivă pe fondul acestei libertățigreșitînțeleasă și exprimată, școala poate reprezenta o sursă a 

unor forme de violență. 

Dacă anterior violențașcolară nu se manifesta decât ocazional, între elevi sau dinspre cadrul 

didactic spre elev, acum remarcăm o violență sporită de la an la an atât între elevi cât  și, nu rareori, 

dinspre elevi spre cadrele didactice. 

Pentru a putea preîntâmpina și dezarma un comportament violent în școală trebuie mai întâi 

să clarificăm și săînțelegem conceptul de violență, să aflăm cauzele acesteia și în final să fie 

concepute măsurile de combatere și prevenire. 

Exista o mare diversitate a formelor de violență  ce se manifestă în mediul școlar: de la 

violența verbală (injurii, amenințări, jigniri) la violențele fizice (lovituri, încăierări, vătămări 

corporale), violența morală (intimidare, umilință), degradări ale bunurilor (scris pe pereți, geamuri 

sparte, mobilier deteriorat), refuzul de a lucra, absenteism, perturbarea cursurilor și până la furturi, 

agresiuni cu arme, violențe sexuale, consum de droguri. Este firesc ca în astfel de condiții unii elevi 

să se simtăamenințați și chiar terorizați de ideea de a merge la școală.  

Cauzele violenței în școală sunt multiple. Mediul familial reprezintă cea mai importantă 

sursă de acest fel. Mulți dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii 

dezorganizate, au experiențadivorțuluipărințilorși trăiesc în familii monoparentale. Mediul social 

conține numeroase surse de influență de natură să inducă violențașcolară: situația economică, 

slăbiciunea mecanismelor de control social, inegalitățile sociale, criza valorilor morale, mass-media, 

lipsa de cooperare a instituțiilor implicate în educație.  

Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt și ele într-o corelație strânsă cu 

comportamentele violente: trăsături de ordin egocentric, diminuarea sentimentului de 

responsabilitate și culpabilitate, instabilitatea emoțională, slăbiciunea mecanismelor voluntare, de 

autocontrol. La aceste trăsături individuale se adaugă problemele specifice vârstei adolescenței. 

 O altă cauză foarte des invocată pentru conduitele impulsive ale elevilor este și cea legată 

de stima de sine. Foarte mulți cercetători consideră că persoanele care au tendințe agresive, au în 

general o stimă de sine scăzută, nu au încredere în propriileforteșicapacități. 

Audiovizualul transmite o mare cantitate de imagini violente, violența este o caracteristică a 

vieții moderne, regăsindu-se peste tot: în artă, muzică, filme, publicitate, știri, etc.. 

Este bine cunoscut faptul că bunul simț nu se moștenește, nici onoarea nici demnitatea și 

nici cultura. Fiecare din noi căutăm să influențăm pozitiv modul de a gândi al elevului, 

comportamentul civic și ancorarea în viața socială. Dacă mediul școlar în care copilul învață, se 

formează și se dezvoltă îi oferă condiții optime și modele competente și bine intenționate acesta 

poate face progrese rapide și obțineperformanțe nebănuite. 
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În concluzie, iată câteva direcții de intervenție în situațiileviolențeișcolareșiagresivității între 

elevi: 

 dezvoltarea spirituală, morală, socială, culturală a comunității în care se integrează școala: valori 

promovate, oportunitățiși implicare în activității extracurriculare; 

 școala ar trebui să ofere șanse egale pentru toți la exprimare și succes, ceea ce presupune 

regândirea raportului dintre cooperare-competițieși recompensele puse în joc; 

 satisfacerea nevoilor speciale, pentru elevii vulnerabili, fiind necesară satisfacerea unui climat de 

securitate; 

 promovarea unui cod normativ clar în privința conduitelor de violență; 

 educarea părinților (cum să intervină în cazul în care copilul lor este fie agresor, fie victimă a 

agresiunii), profesorilor (cum să încurajeze copiii să comunice incidentele de violențăse cum să 

intervină în cazul violențelor între elevi) și elevilor (cum să evite violențelese cum să se implice ei 

înșiși în acțiuni împotriva violenței); 

 crearea unor facilități pentru descărcarea sentimentelor de frustrare sau mânie astfel încât să se 

evite exprimarea lor prin agresiuni asupra colegilor (să trântească cu putere o minge, să lovească o 

pernă, să facă un tur în jurul școlii); 

 consiliere, cursuri de autoapărare pentru elevii victimizați 

În condițiile în care situațiile de violențășcolară nu pot fi rezolvate în mod direct prin 

acțiunea efectivă și imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul căreia sa 

fie incluse atât cadrele didactice cât și psihologul școlii, medicul, reprezentanți ai politiei, 

pompierilor, primăriei).Această echipă ar putea preveni și combate acte de violență prin prezentarea 

faptelor și explicarea urmărilor acestora. 

În elaborarea strategiilor, proiectelor de prevenire și combatere a violenței școlare trebuie să 

se țină cont de toți factorii (temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul 

violent al copilului. Școala are un rol important în prevenirea violenței și asta nu numai în condițiile 

în care sursele agresivității sunt în mediul școlar ci și în situația în care sursele se află în exteriorul 

granițelor școlii. 

Fără îndoială o strategie de ameliorare a fenomenului de violență în școală nu poate ignora 

măsuri care să permită reglarea tensiunilor și conflictelor interne, mai subtile și mai puțin vizibile și 

de multe ori neconștientizate și tocmai de aceea, lupta contra violenței scolare înseamnă a ameliora 

calitatea relațiilor și a comunicării între toate persoanele angrenate înactul educațional. 
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MODALITĂŢI  DE REALIZARE  ÎN ŞCOALĂ A OBIECTIVELOR 

EDUCAŢIEI PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI PARTICIPARE 

 

Profesor  învăţământ primar: Cristina Hrişcă 

Profesor  învăţământ primar: Liliana Cornelia Cîrmaci 

Şcoala Gimnazială Frătăuţii Vechi 

 

Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a 

primi şi de a difuza informaţii şi idei de orice natură, indiferent de frontiere, sub formă orala, scrisă, 

tipărită sau artistică ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului.
151

 

Prin participare se înţelege atât posibilitatea de a desfăşura o activitate creatoare, cât 

şi şansa oferită elevilor de a-şi defini şi delimita aspiraţiile şi nevoile. Prin participare, elevii îşi 

pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, sportului, pot deveni 

coparticipanţi la propria formare. Această idee se regăseşte în textul Convenţiei cu privire la 

drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 

1989, care stipulează: „Statele părţi respectă şi promovează dreptul copilului de a participa pe 

deplin la viaţa culturală şi artistică şi încurajează punerea la dispoziţia acestuia a mijloacelor 

adecvate de petrecere a timpului liber si de desfăşurare a activităţilor recreative, artistice şi 

culturale, în condiţii de egalitate.”
152

 

Educaţia pentru democraţie are deci ca scop formarea conştiinţei şi conduitei 

democratice.Tineretul nu este doar un receptor de informaţii şi un consumator de produse, el 

participă activ la înfăptuirea istoriei naţiunii căreia îi aparţine. Participarea se manifestă prin acţiuni 

de cooperare, prin dialoguri şi prin fuziune morală şi afectivă. Prin educaţia pentru democraţie 

cadrele didactice şi elevii au şansa de a împărtăşi comunităţii idei proprii şi bune practici pe 

marginea unor „soluţii optime”. Aceasta conduce la un volum mare de dialog, interacţiune şi 

colaborare, în interesul indivizilor şi al comunităţii. 

Obiectivele educaţiei pentru democraţie şi participare se pot realiza în şcoală sub diferite 

forme: 

 activităţi curriculare; 

 discipline opţionale; 

 activităţi extraşcolare; 

 proiecte educaţionale. 

Activităţile curriculare  

Educaţia pentru democraţie şi participare, ca şi conţinut al „noilor educaţii” se regăseşte în 

disciplinele ariei curriculare „Om şi societate”, între obiectivele căreia se disting următoarele:  

 cunoaşterea şi înţelegerea proceselor din  societate care au relevanţă din perspectiva trecutului 

cât şi a perspectivei viitoare;  

 dobândirea unor valori şi atitudini care să permită o inserţie socială activă şi responsabilă;  

 formarea unor comportamente de tip activ-participativ favorabile cristalizării unei solidarităţi 

sociale reale.  

Disciplinele corespunzătoare acestei arii sunt: Istoria, Geografia, Cultura Civică, Logica, 

Filosofia, Psihologia, Sociologia, Economia, Religia, alte discipline socio-umane caracteristice 
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diferitelor profiluri vocaţionale. Fiecare dintre acestea poate, sub o formă sau alta, să includă între 

conţinuturile sale şi noţiuni din sfera educaţiei pentru democraţie şi participare. 

Disciplina care cuprinde cele mai multe noţiuni despre educaţia pentru democraţie este 

Cultura civică. Aceasta este cuprinsă în planul-cadru de învăţământ de la gimnaziu. Noţiuni de 

educaţie civică se studiază si în ciclul primar la disciplina „Educaţie civică”, aflată în trunchiul 

comun al claselor a III-a şi a IV-a. 

Educaţia pentru democraţie este un proces complex şi de lungă durată, iar şcolarul mic este 

implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi de învăţare, dar şi prin 

relaţiile specifice pe care el le poate stabili cu diverse instituţii şi organizaţii din comunitatea în care 

trăieşte (de exemplu şcoala, biserica, primăria, diferite organizaţii nonguvernamentale etc.). De 

aceea, procesul de socializare poate şi trebuie să înceapă de timpuriu. 
153

 

Locul disciplinei Educaţia civică în învăţământul primar este justificat de: 

 nevoia de a-i iniţia pe şcolarii mici în practicarea unui comportament civic într-o societate 

democratică: un comportament activ, liber, responsabil, tolerant, deschis, comunicativ, reflexiv, 

autoevaluativ;  

 necesitatea de alfabetizare civică a şcolarilor mici prin familiarizarea acestora cu limbajul, 

tematizările şi activităţile de învăţare specifice;  

 posibilitatea de a valorifica experienţa specifică vârstei prin accentuarea dimensiunilor afectiv- 

atitudinale asociate celei cognitive, stimularea participării şi a comunicării sociale responsabile.  

Obiectivele cadru ale acestei discipline sunt: 

1. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice;  

2. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare în societate;  

3. Dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea grupurilor sociale;  

4. Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării 

opiniilor în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din care fac parte.  

Demersurile de educare civică propuse prin programele şcolare pentru învăţământul primar 

sunt în concordanţă cu spiritul şi cu recomandările cuprinse în:  

 Comunicatul final "Coeziune socială şi calitate - o provocare pentru educaţie" adoptat de 

 a patra Conferinţă a Miniştrilor Europeni ai Educaţiei (Bucureşti, 18 - 20 iunie 2000);  

 Convenţia privind drepturile copilului, 1989.  

Disciplinele opţionale 

Curriculum elaborat de şcoală – „Opţionalul" - reprezintă, pentru învăţământul 

obligatoriu, acea varietate de CDS ce constă într-o nouă disciplină şcolară. Aceasta presupune 

elaborarea în şcoală a unei programe cu obiective şi conţinuturi noi, diferite de acelea existente în 

programele de trunchi comun. Cuprinde activităţi adaptate posibilităţilor şi cerinţelor specifice ale 

şcolii şi ale comunităţii locale, în general activităţi trans şi interdisciplinare, desfăşurate de elevi 

individual sau în echipă, prin metode tradiţionale sau moderne – intens participative. Există mai 

multe tipuri de opţionale, respectiv: 

 Opţional la nivelul disciplinei de învăţământ; 

 Opţional la nivelul ariei curriculare; 

 Opţional trans-curricular – opţional la nivelul a două sau mai multe arii curriculare. 

Disciplinele opţionale de oricare tip reprezintă o oportunitate de a lărgi competenţele 

elevilor în domeniul educaţiei pentru democraţie şi participare.  
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 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru disciplina 

Educaţie civică, clasa a III-a,  Bucureşti, 2004 
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Activităţile extraşcolare 

Activităţile extraşcolare sunt recomandate elevilor pentru stimularea comportamentului 

creativ în diferite domenii. Acest tip de activităţi le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, 

posibilitatea unei afirmări şi de recunoaştere a aptitudinilor. Activitatea educativă extraşcolară 

dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul 

respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o 

simbioză între componenta cognitivă şi cea comportamentală. 

În vederea realizării obiectivelor educaţiei pentru democraţie şi participare,printre 

activităţile extraşcolare , un rol deosebit îl joacă excursiile şi taberele şcolaretematiceprin care 

elevii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de 

artă.Acesteacontribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor tinerei generaţii despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului şi admiraţiei pentru frumosul din natură, artă, cultură, dar şi pentru 

faptele de vitejie ale înaintaşilor.  

 

Proiectele educaţionale  

Proiectele educaţionale reprezintă un alt mijloc de realizare a obiectivelor educaţiei pentru 

democraţie şi participare. In acest sens se poate vorbi despre proiecte educaţionale locale, naţionale 

sau europene. 

Proiectelecentrate pe Educaţia pentru democraţie şi participare prezintă următoarele avantaje 

pentru mediul şcolar şi comunitate: 

 susţin participarea activă a elevilor la viaţa democratică; 

 dezvoltă dialogul între autorităţile publice şi elevi; 

 facilitează înţelegerea procesului legislativ în rândul elevilor; 

 promovează concepte şi tehnici inovative de implicare şi participare; 

 creează structuri şi strategii în domeniul politicilor publice care se adresează tinerilor; 

 promovează cetăţenia europeană activă şi conştientizarea de către elevi a rolului lor major în 

conturarea viitorului Europei. 

Pentru orice elev implicarea într-un proiect de Educaţie pentru democraţie şi participare 

oferă: 

 posibilitatea de implicare activă în comunitate,  

 o importantă experienţă de educaţie nonformală; 

 posibilitatea de a contribui la dezvoltarea societăţii civile; 

 oportunitatea de exprimare, de a deveni un cetăţean dinamic şi informat, un lider pentru 

comunitate şi un exemplu de urmat pentru alţi tineri; 

 oportunitatea de a pune în practică ideile, cunoştinţele şi de a le dezvolta, concretizându-le în 

acţiuni sociale şi proiecte care răspund nevoilor tinerilor, care îi implică activ în comunitate şi îi 

împuterniceşte. 

Indiferent de modalitatea aleasă pentru realizarea obiectivelor educaţiei pentru democraţie 

 şi participare, aceasta îşi face tot mai necesară prezenţa în mediul educaţional. Atât 

provocările societăţii în care trăim, cât şi nevoia tot mai stringentă, din partea şcolarilor,  de 

afirmare a personalităţii, necesită o abordare adecvată din partea şcolii, abordare care îşi găseşte 

răspunsul în cadrul acestui tip de educaţie. 
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PROBLEMATICA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

prof. Silvia Steluţa Hrișcă, 

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

 

Evaluarea este una dintre componentele curriculumului, şi trebuie abordată în strânsă 

legătură cu finalităţile educaţionale, conţinuturile şi strategiile de predare-învăţare, la care s-ar putea 

adăuga  mijloacele de învăţământ şi timpul şcolar.  

Evaluareaeste actul didactic complex integrat întregului proces de învăţământ, care asigură 

evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa 

acestora la un moment dat – în mod curent, periodic şi final, oferind soluţii de perfecţionare a 

actului de predare-învăţare. 

Evaluarea reprezintă, cu certitudine, o variabilă foarte importantă a procesului de instruire, 

iar poziţia ei a fost reconsiderată mai ales în ultimele patru, cinci decenii, când au fost elaborate 

foarte multe lucrări pe această temă şi când au fost întreprinse numeroase cercetări care să 

investigheze o serie de aspecte ale evaluării. În contextul analizării relaţiei dintre curriculum şi 

evaluare, evaluarea reprezintă o parte integrantă a curriculumului, abordând procesul de predare –

învăţare-evaluare în mod unitar. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste activităţi 

influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ, ce impune 

reveniri şi revizuiri permanente. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de 

măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare ce presupune o strategie globală a formării. 

Evaluarea constituie o ocazie de validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor 

procesului didactic şi un mijloc de fixare şi de intervenţie asupra conţinutului şi obiectivelor 

educaţionale. 

Evaluarea se referă la sistemul de învăţământ dar în strânsă corelaţie cu alte sisteme ale 

organismului social. Evaluarea realizată în interiorul sistemului de învăţământ generează anumite 

informaţii care au o funcţie autoreglatoare pentru creşterea eficienţei. Un rol important în 

funcţionarea procesului didactic îl are conexiunea inversă, care este asigurată, în bună măsură de 

actul evaluării. 

Analizând statutul pe care îl are astăzi evaluarea în cadrul didacticii, trebuie făcută 

precizarea că, în didactica tradiţională, această activitate este plasată în afara procesului de instruire, 

iar explicaţia este simplă, pentru că ea viza numai performanţele obţinute de elevi în activitatea de 

învăţare, în timp ce, în didactica modernă, evaluarea este plasată în rândul celorlalte elemente ale 

procesului de instruire, iar explicaţia constă în faptul că la ora actuală ea nu mai este concepută ca o 

activitate ce vizează în exclusivitate rezultatele instruirii ci una care furnizează informaţii şi date, în 

legătură cu felul în care s-a desfăşurat procesul care a generat aceste rezultate. 

Oferind date şi informaţii referitoare la felul cum s-a desfăşurat procesul de instruire, există 

şanse mari să se identifice atât elementele pozitive ale acestuia, cât şi lacunele sau 

disfuncţionalităţile care îl perturbă şi, în consecinţă, să se opereze corecţii şi ameliorări care să 

determine ulterior optimizarea şi eficientizarea sa. 

Tradiţional, evaluarea viza numai rezultatele obţinute de elevi în activitatea de instruire, dar, la 

ora actuală, evaluarea s-a extins atât de mult încât se pot evalua nu numai elemente ale procesului de 

învăţământ (obiective, conţinuturi, metode, stiluri didactice etc.), ci şi unităţi şcolare şi chiar sisteme de 

învăţământ pentru care există deja tehnici evaluative şi instrumente foarte bine puse la punct. 

Tradiţional, evaluarea era realizată aproape în exclusivitate de către şcoală, putându-se vorbi 

chiar de un monopol al acesteia asupra acestei activităţi, dar, acum, pe lângă această instituţie s-au 

adăugat şi altele, fie că este vorba de unităţi economice şi sociale care sunt direct interesate de 

competenţele şi capacităţile viitorilor lor angajaţi, fie de unele institute de cercetare care sunt 
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interesate de impactul diverselor ştiinţe asupra elevilor sau studenţilor, fie pur şi simplu, de unele 

comunităţi (sate, comune, oraşe) care sunt interesate să vadă cum au fost valorificate în plan 

educaţional resursele financiare pe care le-au alocat pentru buna funcţionare a unităţilor de 

învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în interiorul acestora. 

Reprezentând o activitate de mare complexitate, evaluarea îmbină, în fapt, două o activitate 

de măsurare care trebuie să fie foarte riguroasă şi foarte precisă care presupune o descriere 

cantitativă a comportamentelor formate la elevi în urma realizării instruirii şi o activitate de 

apreciere care trebuie să acorde semnificaţiile curente faţă de informaţiile recoltate prin intermediul  

demersului amintit mai sus, acesta presupune dimpotrivă emiterea unor judecăţi de valoare în 

legătură cu aceste comportamente deci este consecutivă măsurării. 

 Fiecare dintre aceste două demersuri trebuie să se realizeze la nivel optim. 

Pornind de la ideea că “scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a 

perfecţiona procesul educativ”, se pot face diferite clasificări ale funcţiilor evaluării (funcţia 

educativ – motivaţională,funcţia selectivă,funcţia diagnostică, funcţia prognostică funcţia de 

certificare,funcţia cibernetică , funcţia de consiliere,funcţia social – economică). 

În funcţie de cantitatea de informaţii ce poate fi asimilată de către elevi, evaluarea poate fi 

clasificată în:evaluare parţială(se verifică elementele cognitive sau comportamentale 

secvenţiale;realizează asigurarea pregătirii temeinice, sistematice şi continue, pentru realizarea 

feed-back-ului pas cu pas) şi evaluare globală (se verifică o cantitate mare de cunoştinţe şi 

deprinderi obţinute prin cumulare,are ca obiectiv verificarea structurării în sinteze informaţionale a 

capacităţii de sinteză privind cunoaşterea întregii materii de studiu). 

În funcţie de perspectiva temporală evaluarea poate fi iniţială, continuă, finală. 

Prin îmbinarea celor două clasificări de mai sus rezultă clasificarea pentru care există 

unconsens în rândul specialiştilor care consideră că cele mai importante dintre acestea 

sunt:evaluarea iniţială(realizată la începutul oricărui segment al instruirii: lecţie, subcapitol, capitol, 

semestru şcolar, an de învăţământ, este menita sa estimeze nivelul de pregătire al elevilor; conduce 

la formarea unei imagini despre bagajul de cunoştinţe ale elevului; are rolul intuirii capacităţii lui de 

învăţare în funcţie de care se va stabili programul de instruire), evaluare continuă /formativă(se face 

prin verificări sistematice pe secvenţe mai mici;se realizează prin verificarea tuturor elevilor pe 

parcursul parcurgerii întregii materii;are drept scop ameliorarea procesului de predare-învăţare 

scurtând intervalul dintre evaluarea rezultatelor şi perfecţionarea activităţii;se pleacă de la 

obiectivele operaţionale concrete;este urmată de aprofundarea remedierii;determină relaţii de 

cooperare profesor elev şi cultivă capacitatea de evaluare şi autoevaluare;sporeşte timpul alocat 

instruirii prin diminuarea celui efectiv evaluării) şievaluare cumulativă (sumativă). 

Evaluarea sumativă se distinge de celelalte modalităţi de evaluare prin momentul când se 

realizează, prin obiectivele pe care le vizează, prin consecinţele pe care le determină. 

În legătură cu momentul când se realizează, ea se distinge de alte modalităţi de evaluare, pentru 

că operează la sfârşitul unor perioade mai lungi de instruire fie că este vorba de sfârşitul unui  semestru, 

de sfârşitul unui an şcolar sau chiar de sfârşitul unui ciclu de şcolaritate având menirea să scoată în 

evidenţă progresele realizate de elevi pe perioada când au făcut obiectul activităţii de instruire. 

În privinţa obiectivelor pe care le vizează, trebuie făcută precizarea că această modalitate se 

raportează în mod firesc la obiectivele educaţionale ale disciplinelor de învăţământ ale căror 

conţinuturi fac obiectul evaluării la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire, dar, la fel, ea se 

poate raporta şi la obiectivele educaţionale specifice unui ciclu de învăţământ (primar, gimnazial, 

liceal) şi, nu în ultimul rând, la obiectivele unui anumit tip sau profil de şcoală. 

Referitor la consecinţele sau urmările pe care le generează evaluarea sumativă, se poate face 

aprecierea că prima şi cea mai importantă dintre acestea se concretizează în validarea sau 

invalidarea instruirii. 
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METODE INOVATIVE DE ÎNVĂŢARE  

 

prof. Huţan Monica-Ancuţa, 

Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava 

 

 

În pedagogie, metoda este "o cale" necesară pentru dobândirea cunoştinţelor şi capacităţilor 

proiectate la nivelul obiectivelor procesului de învăţământ, prin valorificarea principiilor specifice 

de proiectare şi de realizare a activităţii didactice, în termeni de comunicare – cunoaştere – 

creativitate. 

Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 

cunoaştere propusă de educator într-o cale de învăţare realizată efectiv de şcolar, în cadrul instruirii 

formale şi nonformale. Relaţia dintre metodele didactice – procedeele didactice – mijloacele 

didactice implică "un plan de acţiune care permite atingerea unor obiective" prin valorificarea unor 

tehnici din ce în ce mai diverse şi mai diversificate. 

“În diversificarea strategiilor de predare – învăţare – evaluare se va pune un accent deosebit 

pe metodele active-participative, care încurajează plasarea copilului în situaţia de a explora şi de a 

deveni independent. Copiii au diferite niveluri de dezvoltare, ritmuri diferite de dezvoltare şi 

învăţare precum şi stiluri diferite de învăţare. Aceste diferenţe trebuie luate în considerare în 

planificarea activităţilor, care trebuie să dezvolte la copil stima de sine şi un sentiment pozitiv faţă 

de învăţare. În acelaşi timp, predarea trebuie să ia în considerare experienţa de viaţă şi experienţa de 

învăţare a copilului, pentru a adapta corespunzător sarcinile de învăţare” (Curriculum). 

O metodă nu este bună sau rea în sine, ci prin raportarea ei la situaţia didactică respectivă, 

criteriul oportunităţii sau adecvării la o anumită realitate fiind cel care o poate face mai mult sau 

mai puţin eficientă. In acelaşi timp, nu numai adecvarea externă constituie un indicator al 

pertinenţei metodei, ci şi congruenţa secvenţelor care o compun. Utilizarea uneia sau a alteia dintre 

metodele didactice ţine de obiectivele urmărite, de nivelul de vârstă sau pregătire a grupului căruia i 

se aplică metoda respectivă şi nu în ultimul rând, de măiestria pedagogică a educatorului. 

Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi 

dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează 

interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi optimizarea 

demersului educaţional.  

Metodele utilizate la şcolari sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”; numai abilitatea 

cadrului didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului şi să-l 

determine să înveţe în modul cel mai plăcut: prin joc. Cele mai utilizate metode interactive sunt cele 

care canalizează energiile creatoare ale elevilor în direcţia propusă, le captează atenţia, stimulează 

mecasnismele gândirii, ale inteligenţei, voinţei, motivaţiei şi imaginaţiei şi îi implică afectiv în ceea 

ce fac.  

Procesul de formare interactiv presupune acţiune atât din partea profesorului cât şi din 

partea elevului.  

Profesorul model pentru a crea cadrul optim de învăţare este necesar să ţină cont de anumite 

criterii în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce urmează a fi 

dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi capacităţile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul 

de complexitate al conţinutului. Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor criterii, pentru ca 

procesul instructiv-educativ să se desfăşoare într-un cadru activ-participativ, de stimulare a 

învăţării.  

În cadrul sistemului de instruire, metodologia didactică trebuie să fie consonantă cu toate 

modificările şi transformările survenite în ceea ce priveşte finalităţile educaţiei, conţinuturile 

invăţământului, noile cerinţe ale elevilor si societăţii. Metodologia se cere a fi suplă şi permisivă la 
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dinamica schimbărilor care au loc în componentele procesului instructiv-educativ. Calitatea unei 

tehnologii este dată de flexibilitatea şi deschiderea ei faţă de situaţiile şi exigenţele noi, complexe 

ale învăţământului contemporan.Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin 

colaborare, care produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare 

centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe 

influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.  

În învăţământ sunt utilizate o multitudine de metode moderne însoţite de tehnici specifice şi 

resurse materiale, dintre care amintim:  

1. Explozia stelară - steluţa mare şi 5 steluţe mici  

2. Lotus- flori de nufăr mici şi o floare de nufăr mare  

3. Bula dublă-două cercuri mari de culori diferite câte patru cercuri mici de culori diferite, 

săgeţi lungi şi scurte  

4. Predarea/învăţarea reciprocă -palete colorate cu întrebări, ecusoane, coroniţe  

5. Ciorchinele-cercuri sau ovale de două mărimi şi două culori, săgeţi  

6. Cubul-un cub sau tot atâtea cuburi câte tematici predaţi, 6 plăcuţe cu descrie, compară, 

analizează, argumentează, asociază, aplică, simboluri pentru copii  

7. Pălăriuţe gânditoare-albă, roşie, galbenă, verde, albastră neagră  

8. Piramida şi diamantul –suport de lucru, pătrate sau benzi de carton de culori diferite  

9. Mozaicul –fişa expert, ecusoane, chestionar de evaluare-ilustrat  

10. Diagrama Venn – fişe de lucru, ecusoane  

11. Metoda “Gândiţi – lucraţi în perechi - comunicaţi” 

12. Metoda brainstorming 

1. Explozia stelară  
Def. – Este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a copiilor şi se 

bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme şi noi descoperiri  

Obiective –formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de copii 

în grup prin interacţiune şi individual pentru rezolvarea unei probleme  

Descrierea metodei –copiii aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare 

se scrie sau desenează ideea centrală.  

 

- Pe 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul CE, CINE, UNDE, DE CE, CÂND, iar 5 copii 

din grupă extrag câte o întrebare.  

Fiecare copil din cei 5 îşi alege 3-4 colegi, organizându-se în cinci grupuri.  

Grupurile cooperează pentru elaborară întrebărilor.  

La expirarea timpului, copiii revin în cerc în jurul steluţei mari şi spun întrebările elaborate 

fie individual, fie un reprezentant al grupului.  

Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări.  

- Se apreciază întrebările copiilor, efortul aceestora de a elabora întrebări corect, precum şi 

modul de cooperare, interacţiune.  

2. Tehnica Lotus  
• Este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea stabilirii de relaţii 

între noţiuni pe baza unei teme principale din care derivă alte opt teme.  

• Obiective – stimularea inteligenţelor multiple şi a potenţialului creativ în activităţi 

individuale şi în grupe, teme din domenii diferite.  

ETAPE  

1. Construirea schemei/diagramei tehnicii de lucru;  

• 2. Plasarea temei principale în mijlocul schemei grafice;  

• 3. Grupul de copii se gândeşte la conţinuturile/ideile/cunoştintele legate de tema principală  

• 4. Abordarea celor opt teme principale pentru cadranele libere  
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• 5. Stabilirea în grupuri mici de noi legături/relaţii/conexiuni, pentru aceste opt teme şi 

trecerea lor în diagramă  

• 6. Prezentarea rezultatelor muncii în grup, analiza produselor, aprecierea în mod evaluativ, 

sublinierea ideilor noi.  

 

3. Bula dublă  
Tehnica bula dublă grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, procese, 

fenomene, idei, concepte.  

Bula dublă este prezentată grafic prin două cercuri mari în care se aşează imaginea care 

denumeşte subiectul  

Exemple: Animale-păsări, Copii-părinţi, Fructe-legume  

În cercurile mici aşezate între cele două cercuri mari, se desenează sau se aşează simbolurile 

ce reprezintă asemănările dintre cei doi termeni cheie.  

În cercurile situate în exterior la dreapta şi la stânga termenilor cheie se înscriu 

caracteristicile, particularităţile sau deosebirile.  

4. Predarea – învăţarea reciprocă  
Definiţie: strategie de învăţare prin studiu pe text/imagine sau imagine/text pentru 

dezvoltarea comunicării copil-copil şi experimentarea rolului educatoarei.  

Se poate aplica atât în jocurile libere cât şi în activitatea frontală (povestire, lectura după 

imagini, memorizare, etc.)  

1. Rezumarea-se expune sinteza textului citit sau a imaginii contemplate timp de 5- 7min. 

(REZUMATORI)  

2. Punerea de întrebări-analizează textul său imaginea în grup apoi se formulează întrebări 

folosindu-se de paletele cu întrebări - ÎNTREBĂTORII  

3. Clarificarea datelor- se identifică cuvinte, expresii, comportamente, etc. şi se găsesc 

împreună răspunsuri - CLARIFICATORII  

4. Precizarea (pronosticarea) - se analizează textul, imaginea şi prognozează ce se va 

întâmpla, exprimând cele mai neaşteptate idei, fapte, PREZICĂTORII  

 

5. Ciorchinele  
Stimulează realizarea unor asociaţii noi de idei  

Permite cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă  

 

ETAPE:  

Se scrie un cuvânt sau se desenează un obiect în mijlocul sau în partea de sus a tablei/foii de 

hârtie  

Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau desene, jetoane, legate de 

tema dată  

Se fac conecxiuni, de la titlu la lucrările copiilor, acestea se pot face cu linii trasate de la 

nucleu la contribuţiile copiilor sau a grupurilor  

Este bine ca tema propusă să fie cunoscută copiilor, mai ales când se realizează individual.  

 

6. Cubul  
Strategie de predare –învăţare ce urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea, comparaţia, 

asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou 

sau unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe sau a unei situaţii privite din mai multe 

perspective.  

ETAPE  

 se formează grupuri de 4-5 copii  
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 fiecare copil din grup interpretează un rol în funcţie de sarcina primită (rostogolici, 

isteţul, ştie tot, umoristul, cronometrorul)  

 copiii rezolvă sarcina individal sau în grup, într-un timp dat  

 prezintă pe rând răspunsul formulat.  

 

7. Pălăriuţele gânditoare  

 

Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul 

discuţiilor, extrage concluzii – clarifică/alege soluţia corectă  

Pălăria albă – deţine informaţii despre tema pusă în discuţie, face conexiuni, oferă 

informaţia brută aşa cum a primit-o – informează  

Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele întâlnite, 

nu se justifică – spune ce simte  

Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri, pericole, greşeli la soluţiile propuse, 

exprimă doar judecăţi negative – identifică greşelile  

Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi, inovatoare, cauta alternative {Ce trebuie 

făcut?} – generează idei noi  

Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează 

optimist posibilităţile, creează finalul. – Efortul aduce beneficii  

 

8. Piramida şi Diamantul  

 

Obiectiv - dezvoltarea capacităţii de a sintetiza principalele probleme, informaţii, idei, ale 

unei teme date sau unui text literar.  

 

9. Mozaic  

Definiţie: presupune învăţarea prin cooperare, prin interdependenţa grupurilor şi exercitarea 

statutului de expert în realizarea unei sarcini de învăţare  

Obiectiv: documentarea şi prezentarea rezultatelor studiului independent celorlalţi, devenind 

expert pntru tematica studiată  

 

ETAPE:  

1. Stabilirea temei şi împărţirea în 4-5 subteme  

2. Organizarea grupelor de învăţare  

3. Constituirea grupelor de experţi  

4. Activităţi în echipa iniţială de învăţare  

5. Evaluare  

 

10. Diagrama Venn  

Se aplică cu eficienţă maximă în activităţile de observare, povestiri, jocuri didactice, 

convorbiri  

Obiectiv: sistematizarea cunoştinţelor- restructurarea idelor unui conţinut abordat  

 

Etape:  

1. Comunicarea sarcinii de lucru  

2. Activitatea în pereche sau în grup  

3. Activitate în grup  

4. Activitate frontală  
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11. Metoda “Gândiţi – lucraţi în perechi - comunicaţi” 

Metoda presupune colaborarea între doi şcolari care rezolvă împeună sarcina didactică. 

Am aplicat această metodă în cadrul activităţilor de educarea limbajului, pentru stimularea 

creativităţii. 

 

12. Metoda “Brainstorming”  este folosită pentru a stimula şi fructifica imaginaţia şi 

creativitatea, pentru a reactiva memoria de scurtă şi medie durată. Am încurajat copiii să-şi 

construiască propriile răspunsuri pe baza celor auzite de la colegi, toate ideile formulate fiind 

considerate "foarte bune"; nici o sugestie nu a fost criticată (în cazul în care au apărut greşeli ele au 

fost demonstrate pe parcurs şi au fost corectate tot de către copii).  Această metodă implică tot 

grupul şi poate înveseli un moment oarecare al activităţii, sau poate contribui eficient la captarea 

atenţiei copiilor.  

În studiile privind activitatea în colaborare, Swing şi Peterson (1982) au observat că elevii 

cu rezultate mai slabe au beneficii de pe urma participării în grupuri heterogene compuse din elevi 

cu rezultate şcolare diferite în comparaţie cu participarea în grupuri omogene de elevi cu rezultate 

slabe. (Asociaţia internaţională Step by step, CEDP 2007).  

Aşadar aplicarea cu regularitate a metodelor inovative, de cooperare, duc în timp la rezultate 

superioare, relaţionări heterogene mai pozitive, motivaţie intrinsecă mai mare, respect de sine mai 

crescut şi dezvoltă abilităţi sociale deosebite, solicitate de piaţa muncii.  
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MANAGERUL ȘCOLAR-LIDER ÎN CADRUL ECHIPEI 

 

prof. Alina Iacob,  

Școala Gimnazială Nr.1 Vadu Moldovei 

 

Articolul de față tratează problema descoperirii calităților unui manager școlar, care se 

dedică atingerii performanțelor educaționale. În prezent , oricine este , mai mult sau mai puțin 

manager. 

Însă a fi manager a unei instituții de învățământ, presupune a fi un bun conducător în cadrul 

unui grup formal construit pentru rezolvarea unor sarcini organizaționale concrete . 

În contextul literaturii de specialitate , conceptul de  management educațional-ca activitate 

psihosocială de conducere superioară a unui sistem de învățământ, are , adesea , înțelesuri  diferite. 

Unii specialiști cred că termenul derivă din latinescul manus care în limba română înseamnă mână. 

Astfel, ajungându-se imediat la concluzia că cel care “ține în mână” un grupde oameni nu este altul 

decât managerul școlar  care știe să conducă , să piloteze, sau să orienteze . 

Calitatea actului educațional din școală depinde foarte mult de calitatea  managementului  

unității, iar managerul școlar  trebuie să dea dovadă de responsabilitate față de activitățile sale și a 

celor din echipa sa , dar și de viziune . 

Activitatea managerului școlar  trebuie sa abordeze eficient: 

- problemele globale - funcționalitatea socială de ansamblu a sistemului de învățământ; 

- problemele de pilotaj - valorificarea optima a resurselor sistemului de învățământ; 

- problemele strategice - inovarea continua a sistemului de învățământ;. 

Astfel , managerul de școală trebuie să aibă capacitatea de a dezvolta o viziune organizatorică 

puternică , atractivă  și pe înțelesul echipei sale .  

Activitatea managerială este orientată de mai multe principii: 

a. principiul eficienței activității manageriale, realizat pe baza aplicării metodelor de informare și 

elaborare a deciziilor, de activizare a personalului în stabilirea deciziilor, de stimulare a inițiativei și 

a muncii operative de conducere, prin obiecțiile precise de îndrumare și control, administrativ 

bugetare; 

b. principiul conducerii participative și al unității de acțiune a tuturor factorilor care cooperează la 

realizarea obiectivelor manageriale, pe baza cunoașterii temeinice a unității școlare; 

c. principiul organizării și programării raționale a tuturor activităților manageriale, în funcție de 

obiective; 

d. principiul conducerii dinamice, pe baza unui stil eficient și al respectării unor norme de conduită: 

responsabilitate, prestigiu, autoritate, ordine, disciplină, motivație, stimulente morale si financiare, 

satisfacții profesionale etc. 

e. principiul inovării permanente a metodelor și tehnicilor manageriale, a metodelor de predare-

învățare-evaluare, de cercetare științifico-metodică și de inovare a învățământului; 

Funcțiile managementului școlar sunt: prevederea, decizia, organizarea, comanda (comunicarea 

deciziei), coordonarea si controlul. 

Metode manageriale 

- metode de informare si elaborare a deciziilor. În acest scop, managerul școlar utilizează metoda 

observației, studiul documentelor școlare, asistente la lecții, referate, analize, dezbateri, dări de 

seamă, consfătuiri etc. 

- metode de activizare în scopul participării personalului didactic la procesul managerial: explicația, 

convorbirea, convingerea, observația critică si autocritica, exemplul, sugestia, îndemnul, lauda, 

aprobarea, dezaprobarea etc. 

- metode de stimulare a inițiativei și a creativității: brainstorming-ul, dezbaterea liberă, analogia, 

fuzionarea mai multor idei etc. 



674 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

- metode operative – se referă la conducerea prin obiective precise, la procesele administrative si 

bugetare. 

Comunicarea in cadrul managementului școlar este o formă de comunicare interumană, care 

conține 3 elemente: 

a. emițătorul (managerul școlar) - trebuie să transmită un mesaj inteligibil, să prefere explicații, 

demonstrații, argumente, sa acorde libertate de gândire și de acțiune receptorului, să folosească 

feed-back-ul pentru a se convinge dacă este înțeles; 

b. canalul de transmisie (comunicarea verbală, scrisă, nonverbală sau combinată); 

c. receptorul - percepe, selectează, interpretează , adoptă o anumită atitudine. 

Managerul școlar  trebuie „să faciliteze cooperarea , operează cu cele mai înalte standarde 

etice, are o doză remarcabilă de bun simț, este preocupat de modul în care se fac lucrurile , este larg 

în vederi , găsește satisfacții în rezultate și riscă pentru obținerea acestora , este pentru calitatea 

totală ” nu se mulțumește cu : Merge și așa ! 

Pe lângă aceste atribute , un manager școlar ar trebui să posede și un grad înalt de empatie 

care presupune o inteligență emoțională  ”un amestec de stăpânire de sine , motivație , empatie, 

gândireliberă , tact șidiplomație” . Un manager școlar cu un grad ridicat de 

inteligențăemoționalăcreează un climat de lucruadecvat care contribuie la obținereaunorrezultate de 

calitate , darși la coeziuneaechipei . Este absolutnecesarcaîntr-o 

școalămanagerulsăinducăechipeitrăiripozitive  , să-șisusținăechipașisăînțeleagătrăiriletuturor, 

săoferesatisfacțiiprofesionale , sărecunoascășisăapreciezemeritelecelorlalți. 

A fi un manager școlar bun înseamnăsăfii un pion actival echipeipe care o conduci , 

săaicapacitatea  de a menținerelațiibuneîntremembriiechipei , săfii o 

persoanăputernicășicapabilăsăieideciziiînsituațiineprevăzute , un bun mediator șinegociator , un 

model etic, moral șiprofesionaldemn de urmat . 

 

 

http://img403.imageshack.us/img403/3425/ierarhiefg6.jpg
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Într-o viziune pragmatică managerul școlar este de fapt “inimași glasul școlii” , el 

trebuiesădeținăcapacitatea de a realiza el însușisarcinilepe care le dăsubordonațilorsăi , să fie un 

lider creator șicreativșicel care dăstartulînrealizareaobiectivelorșcolii. 

Stilul său managerial este ecuația personală pe care managerul o pune în joc în aplicarea 

principiilor, în prezentarea obiectivelor, în luarea deciziilor, în prevenirea și rezolvarea 

conflictelor.Stilul managerial sau de conducere  reprezintă comportamentul concret al liderului , 

modul în care acesta se raportează la sarcini derivate din obiectivele organizaționale , la indivizii și 

grupurile care fac parte din organizație 

Cele câteva tipuri de stiluri: 

• stilul democrat; 

• stilul autoritar-excesiv; 

• stilul liberal-permisiv,  pun în valoare capacitatea managerului-lider de a se axa pe cele doua 

dimensiuni definitorii ale stilului managerial și anume centrarea pe sarcină, pe performanțele 

subordonaților  și centrarea pe relațiile umane, pe motivația și pe angajamentul lor. 

De asemenea  un manager eficient trebuie să dovedească o serie de competențe : 

a. competențe necesare în proiectarea activității de conducere: 

• cunoașterea problemelor unității școlare; 

• adoptarea principiilor și metodelor de management la specificul școlii; 

• utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale. 

b. competențe în elaborarea deciziilor: 

• aplicarea tehnicii elaborării deciziilor; 

• comunicarea, aplicarea și evaluarea deciziilor; 

• cooperarea cu factorii implicați în conducere; 

• prevenirea și evitarea deciziilor incorecte. 

c. competente necesare controlului și îndrumării: 

• stabilirea priorităților; 

• programarea operațiunilor, a asistențelor la lecții; 

• cooperarea cu șefii de catedre și de comisii metodice; 

• realizarea competentă a îndrumării. 

d. competente profesionale 

• performanțe psiho-pedagogice și metodice; 

• performanțe manageriale (aptitudini); 

• capacitatea de inovare și adaptare la sisteme noi. 

e. trăsături de personalitate și calități morale 

• temperament echilibrat, fermitate, hotărâre; 

• responsabilitate sociala, spirit de dreptate, tact in relațiile cu personalul din subordine; 

• comportament civilizat, amabilitate, generozitate, încredere in oameni etc. 

Aceste competențe vor contribui la realizarea activității manageriale din școală, activitate 

extrem de complexă , uneori stresantă și riscantă , însă satisfacțiile sunt atunci când managerul este 

socotit „omul potrivit la locul potrivit”. Înacest context managerulșcolarurmăreșteeficiența 

,iaruniculsăuscoppetermen lung șimediutrebuiesădevinăatingereaperformanței. Acest aspect poate fi 

facilitat de existențașidescoperireamultoraptitudini  , care încele din urmăvorcontura un 

profilamplupsihologicși moral . Este vorbaaici de aptitudiniabsolutobligatoriiprecum :înțelegerea și 

exprimarea verbală , fluență a ideilor , originalitate , sensibilitate , dozarea timpului cât și analiza 

corectă a diferitelor trăsături de caracter. 

Un mare lider militar și politic Napoleon Bonaparte spunea :”Nimeni nu poate conduce alți 

oameni fără a le arăta un viitor. Un conducător este vânzător de speranță ” , așadar un bun manager 

trebuie să fie și un vânzător de speranțe . Gândirea strategiei și fixarea țintelor directoare ale 

dezvoltării unei instituții de învățământartrebuisă fie prioritateaoricărui manager școlar. 
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Imagineamanagerului de succesesteconstruitătemeinicpe o 

moralitatebazatăperesponsabilitateșitoleranțăfață de exprimărilediferite ,uneoricontradictorii, 

darîntotdeauna stimulate, pecăutareaechilibruluiîntreeficiențășiloialitate , între profit 

șiintereseleangajaților. 
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CONSILIERE ȘI ORIENTARE/CUM PREVENIM  ABANDONUL ŞCOLAR ? 

 

prof. Alina Iacob,  

Școala Gimnazială Nr.1 Vadu Moldovei 

 

Abandonul şcolar este în creştere în ultimii ani, în România, şi afectează în special patru 

categorii de copii: cei de etnie romă, cei care au crescut în familii sărace, cei din mediul rural şi cei 

cu dizabilităţi. Aşa arată un raport realizat de experţii români cu susţinerea UNICEF România. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 

calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Cei 

care abandonează şcoala nu mai sunt ulterior reprimiţi în aceeaşi instituţie educativă şi nu sunt 

înscrişi într-un program de şcolarizare alternativ.  Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” 

proprie care presupune o analiză complexă, o interpretare psihogenetică, dinamică şi funcţională a 

situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în această situaţie.              Abandonul şcolar reprezintă o 

problemă gravă cu care se confruntă societatea românească; şcoala a ajuns să fie abandonată, 

înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 

atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.Elevii care abandonează şcoala sunt cei 

care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 

sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul 

formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana 

respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. .   

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. 

Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării 

socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de 

cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 

viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 

care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 

strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 

nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 

efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi 

să studiem câteva cauze: 

Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 

de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 

gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 

sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 

zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 

Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 

pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 

părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 

zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 

care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 

distanțe mari de şcoala. 

 Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 

punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 
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vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi 

identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a 

tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de 

atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui 

loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 

vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 

divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 

dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 

atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 

apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 

haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 

consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 

desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 

conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 

programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 

diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate 

avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească 

mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile 

educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic 

şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a 

abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de 

educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN VOLUNTARIAT 

 

Pintilii Niculina 

Profesor Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni, Suceava 

 

Voluntariatul presupune realizarea benevolă și gratuită a unor activități cu scopul de a ajuta 

alți oameni, de a susține o idee sau de a dezvolta un proiect. În ultima vreme, această formă de 

activitate a luat amploare mai ales în rândul tinerilor, experiența în voluntariat fiind decisivă în 

obținerea primul loc de muncă. Un tânăr care a ales să se implice, în afara studiului, în diverse 

proiecte face dovada unei persoane responsabile, deschise și capabile să se adapteze și să 

învețe. Voluntariatul sau, altfel spus, munca neplătită, înseamnă de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să 

ajuţi. Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul 

lor, pe principiul dă mai departe: de exemplu, voluntariatul într-o organizaţie ecologică care curăţă 

o pădure de peturi ajută pădurea să poată produce oxigen atât pentru cei implicaţi  în voluntariat cât 

şi pentru comunitatea din care fac parte. De asemenea, dacă sunt ajutaţi nişte copii cu dizabilităţi să 

înveţe, peste câţiva ani ajutorul dat se materializează în transformarea lor în nişte adulţi 

responsabili, pe care societatea să-i accepte şi sa fie integraţi pe piaţa muncii ca persoane calificate. 

Societatea şi generaţiile se schimbă şi din ce în ce mai mulţi tineri încep să adopte 

comportamente de voluntariat. Printre activitățile de voluntariat pe care le întâlnim în țara noastră se 

numără acțiunile de ecologizare a mediului, de participare la evenimente culturale sau de ajutorare 

și sprijinire a oamenilor bolnavi sau nevoiași. Cele mai frecvente apar în învăţământul superior, 

când tinerii nu mai sunt atât de centrati pe ei înşişi, ci sunt orientaţi mai mult spre nevoile celorlalţi. 

Cu toate acestea, încă mai avem nevoie să lucrăm la o cultură a voluntariatului. Şi în învăţământul 

preuniversitar, unii elevi fac cu drag diverse activităţi de ecologizare, fac vizite la centre de bătrâni 

sau de copii. 

Responsabilitatea este principiul care sta la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de 

persoană eşti, care îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care 

o dobândeşti prin muncă. Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu 

care iei anumite decizii, indiferent de natura lor.  

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai 

rapid se dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, 

greutăţile întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, 

de asemenea, apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi 

sunt de natură profesională, devin şi personale.  

Sub marea umbrelă a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. 

Voluntariatul creează punţi între oameni şi comunităţi. Fără să 

vrem, suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a 

putea exista. Însă voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de 

socializare astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate 

acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere professional. 

Dacă investeşti suficient timp în tine ca profesionist, vei 

deveni în scurt timp un leader.   

 

Leadershipul se învaţă cu ajutorul celor trei elemente: 

responsabilitate, comunicare şi socializare. Succesul înseamnă 

să ştii să te conduci. Dacă ştii să fii un bun leader cu tine însuţi, 

cu siguranţă vei ştii să-i manageriezi şi pe ceilalţi. Investiţia în propria persoană pe termen scurt, 

mediu şi lung înseamnă responsabilitatea pe care ţi-o asumi să devii acea persoană de succes care 
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doreşti să fii. Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiţie, investiţia în propria persoană. 

Creşti o dată cu proiectul tău, îti asumi riscuri şi creezi legături durabile. Tu te ajuti pe tine, ceea ce 

este comparabil cu şcoala vieţii. Toate situaţiile care pot interveni în finalizarea proiectului de 

voluntariat înseamnă acumularea de experienţă profesională şi învăţarea gestionării crizelor de orice 

fel. 

Iată câteva motive care ar putea convinge un tânăr să facă voluntariat: 

-  prin voluntariat îşi creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viaţă; 

-  învaţă să aprecieze lucrurile pe care le are şi să se bucure chiar şi de mărunţişuri; 

-  îşi setează obiective mai realiste în viaţă; 

- obţine abilităţi de comunicare şi relaţionare socială care îi vor fi utile pe viitor şi în cariera 

profesională; 

- într-un CV, activităţile de voluntariat sunt considerate de mulţi angajatori ca experienţă 

profesională; 

- poate descoperi în activităţile de voluntariat realizate, hobby-uri şi îşi poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

- îşi formează abilităţi de lider, dobândeşte o capacitate mai bună de a lua decizii, ştie să 

facă o analiză cost-beneficiu sau resurse-cerinţe cu mai multă acurateţe; 

-  îşi formează prieteni noi; 

-  îi creşte încrederea în sine şi se simte util societăţii; 

- îşi petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în acelaşi timp învăţând lucruri 

noi. Voluntariatul, privit din această perspectiva, poate fi considerat o formă de educaţie non-

formală. 

Toate aceste beneficii pe care le poate obţine un tânăr de pe urma activităţilor de voluntariat 

trebuie făcute cunoscute şi promovate în şcoală, în cât mai multe contexte. Cu cât observă şi este 

învăţat de mic că este important să îi ajute pe alţii, să se implice în activităţi de pe urma cărora să nu 

se aştepte neapărat să obţină beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult să 

introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cat încep mai repede să facă astfel de activităţi 

de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om 

şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 

Este recomandabil ca fiecare cadrul didactic să formeze elevilor săi gustul pentru activităţi 

extraşcolare care să le facă bine sufleteşte şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizite la 

centre de copii sau de bătrîni, concursuri caritabile, serbări şcolare, baluri mascate şi evenimente de 

divertisment la care se pot face donaţii, pot fi ocazii potrivite pentru a-i implica pe tineri şi a-i 

obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.  

Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învăţare, atunci când există atât dorinţa de a 

învăţa din partea voluntarului, cât şi preocupare pentru motivarea voluntarului din partea 

coordonatorului activităţii de voluntariat. Implicându-se în diverse proiecte şi activităţi, lucrând în 

echipă sau de unii singuri, confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii dobândesc 

implicit noi abilităţi, noi cunoştinţe, noi atitudini – într-un cuvânt, noi competenţe. 

În timp ce altruismul, preocuparea pentru cei din jur şi pentru diverse subiecte cu impact 

comunitar este cea mai evidentă motivaţie pentru a deveni voluntari, pentru mulţi tineri este 

deosebit de motivantă oportunitatea de a dobândi noi abilităţi utile pentru a-şi găsi un loc de muncă 

sau posibilitatea de a explora diferite opţiuni de carieră. Activităţile de voluntariat pot avea un 

impact puternic asupra traiectoriei profesionale a unui tânăr. Dintre toate tipurile de învăţare 

informală şi non-formală, voluntariatul este cea mai complexă modalitate de a învăţa, de a te 

dezvolta şi de a împărtăşi cele învăţate. 

Implicarea în activitățile de voluntariat contribuie, în primul rând, la modelarea intelectuală 

și socială a unui tânăr. Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare 

socială, chiar dacă de multe ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de 
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voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi solidaritatea, toleranţa, 

încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul te transformă într-o persoană 

conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul tău pe care, în mod current, nu le vezi 

pentru că, aparent, nu ai nicio legătură directă cu ele. 

Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu 

interacţionăm în mod curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi 

toleranţei. Probabil că mulţi dintre noi nu am observat că rampele de acces, acolo unde există, sunt 

uneori imposibil de utilizat datorită înclinaţiei nepotrivite pe care o au. Implicarea într-o acţiune de 

voluntariat alături de persoane cu dificultăţi de deplasare ne va face să înţelegem problemele cu care 

această categorie se confruntă şi ne va determina să observăm rampele impracticabile, pe care până 

atunci probabil că nici nu le-am remarcat, sau lipsa lor, şi să luăm atitudine în faţa acestor probleme. 

Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi să înţelegem 

şi să observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. 

Astfel, devenim  mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre. 

Nu puţine sunt discuţiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi 

trebuie să acceptăm pur şi simplu, pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu 

ştim că putem schimba şi, mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. Spiritul civic 

şi încrederea că orice om poate face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează 

împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de 

voluntariat. O curte a şcolii năpădită de tufe şi cu gardul căzut se poate transforma într-o zi într-un 

loc sigur pentru copii, cu spaţiu de joacă şi teren de sport, prin munca unui grup de voluntari şi 

mobilizarea unor resurse de care comunitatea dispune deja, dar pe care nimeni nu s-a preocupat să 

le mobilizeze şi să le utilizeze. Astfel putem şi noi să facem o schimbare, resurse şi disponibilitatea 

de a contribui sigur există, dar este nevoie de curaj şi de un spirit organizatoric care să pună totul în 

mişcare. Nu trebuie să aşteptăm totul de la alţii, ci trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lua 

iniţiativa şi de a trece la acţiune. 

În activitatea de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii sociale decât 

cele cu care interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care nu 

sunt în mod necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele 

interconectate care ne influenţează şi pe care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate 

pe încredere reciprocă şi împreună cu care devenim parte a unei acţiuni colective – activitatea de 

voluntariat. Aceasta va duce la atingerea unui beneficiu comun, respectiv rezultatul acţiunii de 

voluntariat pe de o parte, şi valoarea dobândită de fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe 

de altă parte. Existenţa şi densitatea capitalului social sunt unul dintre factorii de succes în 

dezvoltarea comunităţilor, iar voluntariatul este un excelent instrument de dezvoltare a capitalului 

social în orice tip de comunitate. 

Pe lângă dimensiunea socială, voluntariatul prezintă şi a doua dimensiune importantă, 

dimensiunea educativă, deoarece voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă de 

învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent 

că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale sau de la cunoştinţe 

teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare 

deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau 

în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi 

formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la 

majoritatea caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al 

implicării, şi nu un scop în sine al acesteia. De aceea, de foarte multe ori, voluntariatul a devenit 

modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. 

Trebuie să recunoaştem că, de multe ori, sistemului de învăţământ îi lipseşte latura practică, aplicată 
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a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de 

voluntariat.  

Mulţi sunt asistenţii sociali ieşiţi de pe băncile facultăţii fără să fi avut oportunitatea să 

lucreze direct cu vreun tip de beneficiar şi fără să ştie, deci, cu ce fel de beneficiari şi-ar dori sau cu 

ce fel de beneficiari are cele mai potrivite abilităţi să lucreze. Cei care s-au implicat în proiecte de 

voluntariat cu beneficiari diverşi au avut însă posibilitatea să experimenteze direct ce înseamnă 

lucrul cu copiii cu dizabilităţi sau cu vârstnici singuri, astfel încât să ştie ce li potriveşte cel mai bine 

şi în ce domeniu specific al asistenţei sociale pot deveni foarte buni profesonişti. 

Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru fiecare 

proaspăt absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva faptului că majoritatea 

angajatorilor preferă selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine din 

nou valoarea voluntariatului pentru tineri care, implicându-se în activităţi de voluntariat în domeniul 

pentru care se pregătesc, pot dobândi experienţa necesară angajării cu succes la finalizarea studiilor. 

Tinerii nu au la dispoziţie un sistem organizat prin care să urmărească dobândirea experienţei 

practice necesare în vederea angajării, astfel că depinde de fiecare să se documenteze, să se implice 

şi să îşi aleagă cea mai potrivită activitate de voluntariat care să îi aducă aportul de experienţă 

practică ce poate complete, în mod fericit, cunoştinţele teoretice dobândite. Desigur că dobândirea 

experienţei practice este o valoare adăugată pentru voluntar, însă scopul primordial al activităţii de 

voluntariat trebuie să rămână în sfera beneficiului public. 

Cea de-a treia dimensiune a voluntariatului este dimensiunea sa economică imaterială. 

Valoarea voluntariatului se referă la un aport imaterial, în termeni de abilităţi sociale, cunoştinţe şi 

abilităţi practice şi valori abstracte şi dificil de măsurat (precum solidaritatea, toleranţa, spiritul 

civic etc.) dar fără de care societatea nu ar fi ceea ce trebuie să fie. Viziunea potrivit căreia 

voluntariatul nu are nevoie de resurse financiare, pentru că voluntarii nu sunt plătiţi este o viziune 

falsă, de care cu siguranţă s-au lovit mulţi dintre organizatorii de activităţi de voluntariat de-a lungul 

timpului. Pentru a genera valoarea detaliată mai sus pe toate dimensiunile ei (socială, educaţională 

şi economică) şi pentru toate părţile implicate (voluntar, organizator, beneficiar şi, prin extensie, 

societatea în ansamblu) este nevoie de multă muncă de organizare şi pregătire a unei acţiuni de 

voluntariat care să ofere o experienţă de calitate voluntarului.  

De calitatea acţiunii de voluntariat depind, în mod direct, menţinerea motivaţiei 

voluntarului, performanţa sa în activitatea de voluntariat şi satisfacţia beneficiarului şi a 

organizatorului activităţii de voluntariat. Ca să existe acţiuni de voluntariat de calitate e nevoie 

de resurse pentru coordonarea şi organizarea voluntarilor şi activităţilor. Această nevoie se poate 

ilustra printr-un exemplu simplu: o activitate de reîmpădurire a unei zone defrişate, care are scopul 

de a proteja zona de potenţialul unor dezastre naturale. Activitatea de voluntariat presupune 

plantarea de puieţi într-o zonă identificată. Pentru ca această experienţă de voluntariat să fie una de 

calitate şi să producă rezultate mulţumitoare pentru toate părţile implicate sunt necesari câţiva paşi 

de realizat: identificarea zonei unde va avea loc plantarea, identificare tipului de puieţi ce pot fi 

plantaţi, procurarea puieţilor şi a instrumentelor necesare – mănuşi, lopeţi, etc., marcarea locurilor 

unde vor fi plantaţi puieţii, obţinerea autorizaţiilor de la autorităţile relevante, recrutarea 

voluntarilor, transportul voluntarilor la locul activităţii, alocarea voluntarilor pe suprafaţa plantării, 

instruirea voluntarilor cu privire la normele de siguranţă pentru activitatea de plantare, plantarea 

efectivă, colectarea materialelor utilizate şi rămase, transportul voluntarilor de la zona în care a avut 

loc activitatea, recunoaşterea voluntarilor pentru implicarea lor. Toate aceste activităţi necesită timp 

şi presupun costuri. Dacă organizatorii activităţii de voluntariat nu realizează toate aceste activităţi 

pregătitoare, activitatea de voluntariat nu va fi una de succes. Faptul că voluntarii se implică fără o 

recompensă financiară nu presupune faptul că ei îşi organizează singuri activitatea sau că, pe lângă 

timpul lor, contribuie şi cu toate materialele necesare activităţii de voluntariat. 
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Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume 

responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate. 

Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de voluntariat, care au datoria să ofere 

o experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să 

evalueze complex impactul activităţilor de voluntariat. Aşadar, valoarea voluntariatului este 

indiscutabilă iar învăţarea şi dezvoltarea personală prin voluntariat va duce la dezvoltarea 

societăţii noastre. 

 



685 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR OPȚIONALE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

prof.  Maria Ionel  

GPN. ,,Țăndărică” Suceava 

 

MOTTO:  ,, Bunul cel mai de preț al omului este viața. Tu copile, ești dator să fii atent și prudent 

pentru a te bucura din plin de ea! De aceea nu-ți este îngătuită nicio clipă de neatenție!” 

Agent de poliție Trușcă Viorel 

 

În perioada preșcolară și școlară, copilul dobândește abilități, îndemnuri și capacități 

diverse, învață să înțeleagă și să aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, 

valoarea socială a acțiunii sale, pentru ca, mai târziu, să înceapă prin a se conduce după anumite 

norme morale, prin raportarea faptelor proprii la faptele adulților, semenilor lui.  

Educația rutieră reprezintă o latură esențială privind integrarea în civilizația modernă a 

copiilor. Indiferent de vârstă, regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de societate 

pietenilor și vehiculelor, trebuie cunoscute și respectate cu consecvență și responsabilitate.  

Învățământul oferă cadrul eficient de realizare a obiectivelor educației rutiere, astfel la 

nivelul grădiniței noastre, în cadrul proiectului interinstituțional ,,Ruti te învață, lecții despre 

viață...!”, copiii învață cum trebuie să se comporte pe stradă, având în vedere cunoașterea și 

respectarea regulilor de circulație în condițiile unui trafic foarte aglomerat, având în vedere zona 

unde locuiesc – zona urbană.  

Argumentul care a stat la baza implementării acestui proiect, reiese din faptul că învățându-l 

pe copil să circule corect, acesta va fi ferit de necazuri și se va putea bucura de viață, de farmecul 

zâmbetului său și de liniștea familiei.  

Viața este darul cel mai de preț pe care îl avem. Viața nu este o joacă, sănătatea nu poate fi 

cumpărată cu bani, iar pierderea acestora într-o clipă de neatenție face ca regretele să fie mult prea 

târzii, și din păcate, uneori, aceste bunuri vitale nu pot fi recuperate.  

Numărul mare de accidente rutiere în rândul copiilor produce îngrijorare și de aceea, cei 

mici trebuie învățați să-și apere viața, dar și să intervină dacă pot, pentru a salva o viață. 

Frecventarea grădiniței începând cu grupa mică coincide cu punctul de bază al educației privind 

circulația. Educația rutieră făcută în grădiniță urmărește ca micii pietoni să cunoască de la o fragedă 

vârstă strada cu toate pericolele ei.  

Preșcolarilor nu trebuie să le fie frică de stradă! Prin activitățile derulate în acest proiect, în 

parteneriat cu părinții și specialiști din cadrul poliției rutiere, am învățat pe copii că strada nu este 

loc de joacă și le-am explicat ce consecințe poate avea o clipă de neatenție, le-am format sentimente 

de respect și admirație față de polițiști, aceștia devenind prietenii copiilor care veghează asupra 

liniștii și siguranței noastre.  

Proiectarea unui astfel de proiect, bazat exclusiv pe educație rutieră, vine în ajutorul dat 

copilului, în înțelegerea și respectarea normelor elementare de circulație, fie că circulă ca simplu 

pieton, sau cu mijloace de transport în comun. Regulile de circulație sunt făcute pentru a fi 

respectate, pentru a ne proteja pe noi și pe ceilalți participanți la traficul rutier împotriva 

neplăcerilor cauzate de accidente rutiere.  

În implemetarea acestui proiect  un accent deosebit s-a pus pe activitățile care viyeayă 

jocurile copiilor în aer liber, în locuri special amenajate: cu mingea, cu bicicleta, cu rolele, etc.,  

pentru a preveni accidente rutiere în rândul preșcolarilor și școlarilor.  

Temele propuse pentru realizarea conținuturilor au fost diversificate: întâlnire cu specialistul 

,, Agentul de circulație – prietenul copiilor”; observare - ,,Indicatoare de circulație”; ,,Pietonii” – 

convorbire; ,,Să cunoaștem strada” – soft educațional; ,,Strada, pietonii și automobiliștii” – lectură 

după imagini; ,, Așa da, așa nu” – joc exercițiu; ,,Cronica neagră a străzii” – lectura educatoarei; 
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,,Semaforul” – memorizare; ,,ABC-ul circulației”; joc interactiv pe calculator – PITICLICK; 

,,Circulația pe stradă”- desen, ,,Micul pieton” – concurs tematic; ,,Decorăm, lipim, colorăm, 

semnele le descifrăm!” – activitate practică, ,,Stop pe roșu, treci pe verde!” – joc exercițiu; 

,,Povestea mingii” de I. Rațiu – povestire; ,,Regulile de circulație nu iau vacanță!” – convorbire etc.  

În urma derulării acestor activități s-a realizat portofoliul proiectului, album cu fotografii din 

timpul activităților desfășurate, s-au acordat diplome de participare la concursurile tematice, 

stimulente.  

În concluzie, la nuvelul învățământului preșcolar există preocupări din ce în ce mai intense 

pentru prevenirea accidentelor rutiere în rândul copiilor. 

Un pas mic în educația rutieră, va fi un pas uriaș în formarea celui care nu peste mult timp 

ne va lua locul. Numai împreună vom putea preveni unele accidente rutiere în rândul copiilor.  

Deci educația rutieră este și trebuie să rămână o primă lecție de viață, o garanție a viitorului 

pentru orice copil.  

 

Bibliografie:  

 M.Ed.C.T., 2008, Curriculum pentru învățământul preșcolar;  

 Hai la drum mici pietoni, Culegere de povestiri, poezii, cântece, scenete și jocuri pentru 

preșcolari, 1979; 

 Dacă vrei să ajungi mare, fii atent la traversare!– Proiect tematic. Ghid pentru proiecte tematice, 

Humanitas, Educațional, 2005  

 Și noi suntem pietoni – informații rutiere pentru preșcolari, Editura Aramis, București, 2002.  
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ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PRIN PROGRAMUL ,,ŞCOALA ALTFEL: SĂ 

ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

   

prof. învăţământ preşcolar Lauric Laura 

Grădiniţa cu Program Normal ,,Ţăndărică’’ Suceava 

 

Indiferent cât de importantă ar fi educaţia curriculară, realizată prin activitatea de zi cu zi a 

copiilor din grădiniţă, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului de 

activităţile nonformale. Activităţile realizate în context nonformal nu reprezintă o repetare a 

instrucţiei şi educaţiei şcolare, ci o întregire a ei prin experienţe noi de viaţă. “Școala Altfel” vine 

precum un răspuns la o arhicunoscută întrebare, ca o răsplată a căutării noastre de nou. Este ocazia 

prin care “formalul” prinde conturul pe care vrem noi să ni-l imaginăm și prin care putem duce 

conceptul de educație la nivelul la care ne dorim noi să ajungă. În prag de vacanță, programul rupe 

barierele monotoniei, ale procesului asimilare-reproducere, punând creativitatea copilului mai 

presus, pentru o săptămână, de orice curriculum, programă școlară. E săptămâna în care ora de curs 

nu înseamnă patru pereți, e săptămâna în care sălile de grupă ne vor duce lipsa, formatul claselor 

preschimbându-se în parcuri, săli de cinema, teatre, terenuri de sport sau chiar în întreg ansamblul 

civic. 

Programul ,,Şcoala altfel- Să ştii mai multe, să fii mai bun’’ vine să completeze în mod 

armonios paleta de activităţi nonformale stabilite la nivelul grădiniţei şi să asigure un echilibru între 

formal, nonformal, informal pentru că: 

-educaţia nonformală se pliază foarte bine pe educaţia formală şi o completează; 

-vizează programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie permanentă; 

-presupune o organizare neformalizată cu accente prioritar-stimulative; 

-ţine seama de interese, înclinaţii, preferinţe; 

-are un caracter atractiv, divers, îndrumare pedagogică discretă, presupune iniţiative din 

partea copiilor; 

-presupune valorificarea şi exersarea diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi. 

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preşcolari şi a cadrelor didactice în 

activităţi care să răspundă preocupărilor şi intereselor copiilor, să pună în valoare talentele şi 

capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor în acţiuni variate în contexte 

nonformale. 

Obiectivele urmărite : 

 Valorificarea experienţei de viaţă a copiilor prin diversificarea mediilor de învăţare, printr-un 

cadru mai deschis şi flexibil; 

 Dezvoltarea modelului de educaţie alternativă ca şi posibilitate a educaţiei standard, prin 

implicarea copiilor în activităţi culturale, civice, de sănătate şi securitate personală, ecologice, 

practice, plastice, etc; 

 Formarea unor reprezentări morale simple despre bine şi rău, cinste şi necinste, adevăr şi 

minciună, disciplină şi indisciplină, etc.  

 Internalizarea unor valori etice, spirituale şi democratice- spirit de echipă, toleranţă, 

perseverenţă, curaj, respect, patriotism, etc; 

 Educarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de ocrotire şi 

îngrijire a mediului; 

 Exersarea deprinderilor practico-aplicative în vederea obţinerii unor lucrări originale, stimularea 

imaginaţiei şi creativităţii copiilor în contexte noi, variate; 

 

Exemple de bună practică la G.P.N. ,,Ţăndărică’’ Suceava: 
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Luni – Ziua educaţiei pentru sănătate, alimentaţiei sănătoasă, a activităţilor sportive 

Tema zilei: ,,Cu mâncare şi mişcare, voi creşte sănătos şi mare!’’ a fost desfăşurată prin 

numeroase activităţi cu diverse mijloace de realizare: 

1.,,Mâncarea sănătoasă ne face viaţa mai frumoasă!”, desfăşurată sub formă de soft 

educaţional şi activitate practică în parteneriat cu şcolarii de la Şcoala Gimnazială Ipoteşti. 

2.,,Cu mişcare voi creşte sănătos şi mare!’’- concurs sportiv desfăşurat în sala de sport a 

Şcolii Gimnaziale Ipoteşi , în parteneriat cu şcolarii conduşi de doamnele înv. Slavnic şi Bucur. 

3. ,,Cu mişcare voi creşte sănătos şi mare!’’-jocuri de mişcare, gimnastică ritmică, euritmie  

desfăşurate la Smarties Educational Club Burdujeni. 

4.,,Mişcare, recreaţie, sănătate’’-lecţie vizită, jocuri de mişcare în sala de sport a Liceului 

Teoretic Filadelfia Suceava. 

5.,,Fac mişcare, să cresc sănătos şi mare!- lecţie vizită la o bază sportivă-Clubul Sportiv 

Municipal Suceava. 

6.,,Campionii mişcării’’- concurs intergrădiniţe desfăşurat în sala de atletism a CSM 

Suceava în parteneriat cu G.P.P. Prichindel Suceava. 

7. Jocuri de mişcare, concurs de triciclete în curtea grădiniţei. 

8. Jocuri de mişcare în sala de sport a Şcolii Gimnaziale ,,Miron Costin’’ Suceava. 

9. ,,Om la apă’’- iniţiere înot, activitate desfăşurată la bazinul de înot de la CNK USV. 

10.Vizită la Salina Cacica. 

 

Marţi- Ziua educaţiei ecologică şi protecţiei  mediului  

Tema zilei:,,Eco-Grădiniţa Ţăndărică în acţiune!’’ 

1.ecologizare curtea grădiniţei 

2. ecologizarea spaţiilor din jurul grădiniţei 

3. plantare de flori în grădina din curtea grădiniţei 

5.drumeţie şi colectare selectivă de deşeuri în pădurea Adîncata 

6. drumeţie în pădurea Şipote Suceava. 

 

Miercuri- Ziua educaţiei civice, pentru cetăţenie democratică şi promovarea valorilor 

umaniste 

Tema 1 a zilei: ,,Ne plimbăm, vizităm şi ne relaxăm!’’ 
1.,,La fabrica de îngheţată’’-lecţie vizită la SC BETTY ICE SRL 

2. ,,Vizităm şi învăţăm’’- lecţie vizită , film documentar la Observatorul Astronomic 

Suceava 

3.,,Prin oraşul meu’’-vizită culturală la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc Suceava 

4. ,,Cartea-prietena mea’’- lecţie vizită la Biblioteca Municipală I G. Sbierea Suceava-  

5. ,,Pe urmele lui Ştefan cel mare’’- vizită la Cetatea de Scaun a Sucevei şi Muzeul Satului 

Bucovinean 

6. Vizită la fabrica de pâine MOPAN Suceava 

7.Vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii  

Tema 2 a zilei: ,,Dăruind…vei bucura!’’ 
Preşcolarii celor 14 grupe, susţinuţi de părinţi şi cadre didactice, s-au alăturat celor cărora le 

pasă de copiii încercaţi, nevoiaşi, aflaţi în suferinţă. Astfel încât, au donat: alimente, dulciuri, 

rechizite, jucării, produse de igienă personală, articole de îmbrăcăminte, alte obiecte ce amintesc de 

spiritul sărbătorii de Paşte – cozonaci, ouă şi iepuraşi de ciocolată, ingrediente pentru pască, etc.. 

Produsele colectate  au fost donate către: 

-78 copii de la G.P.N Moldoveni din cadrul Şcolii Gimnaziale Conatantin Morariu Pătrăuţi 

- Serviciul Căsuţe de Tip Familial pentru copilul cu dizabilităţi Şcheia şi Adîncata. 

 



689 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Joi- Ziua educaţiei rutieră, PSI-educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă /tehnico-

ştiinţifice 

Tema zilei:,,Paza bună trece primejdia rea’’ 

1.,,Învăţăm de la pompieri’’- lecţie-vizită, întâlnire cu specialiştii ISU Suceava în scopul 

educării copiilor privind evitarea jocului cu  focul, familiarizarea cu efectele pozitive şi negative ale 

acestuia, modul de stingere a focului,  cu echipamentele şi instrumentele folosite de pompieri, cu 

modul de operare şi cazurile în care pot fi solicitaţi să intervină prin apelarea numărului de urgenţă 

112, întâlnire cu Oly- câinele pompier; 

2.,,Paza bună trece primejdia rea’’- lecţie vizită, întâlnire cu specialiştii de la Inspectoratul 

de Jandarmi Judeţean Suceava. 

 

Vineri 

Educaţie religioasă 

Tema zilei:,,Vin Floriile, vin...’’ 

-vizită, program de cântece religioase specifice Paştelui, activitate de împărtăşire a 

preşcolarilor- la Biserica Sfîntul Andrei şi Sfinţii Împăraşi Constantin şi Elena Burdujeni-toţi 

preşcolarii însoţiţi de doamnele educatoare şi părinţi 

Educaţie cultural/artistică 

Tema zilei: -,,Hai să ne distrăm, să ne bucurăm!’’  

-teatru de păpuşi, program de muzică şi dans –toţi copiii grădiniţei conduşi de doamnele 

educatoare 

 

În concluzie, experienţele educative ce s-au desfăşurat în cadrul acestui program, într-un 

cadru educaţional mai puţin formalizat, dar cu puternice efecte formative, au răspuns adecvat la 

necesităţile concrete de cunoaşte şi acţiune ale preşcolarilor, completând armonios paleta de 

activităţi nonformale stabilite la nivelul grădiniţei şi asigurând un echilibru între formal, nonformal 

şi informal.  
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JOCURILE DE MIȘCARE ÎN AER LIBER, JOCURI PREFERATE DE COPII 

 

profesor învățământ primar Brîndușa Leucă, GPN “Țăndărică” Suceava 

 

Jocul are un rol esențial în dezvoltarea mai multor abilități ale copilului. Există o 

multitudine de beneficii ale jocului la vîrsta preșcolară: 

 stimulează imaginația și creativitatea; 

 învață să gândească și să rezolve anumite probleme; 

 dezvoltă personalitatea; 

 ajută la dezvoltarea socială a copilului; 

 este instrument important de educație etc. 

Jocul are și calitatea de a ajuta la dezvoltarea fizică a copilului, la procesul de creștere. 

Specialiștii susțin că la vârsta preșcolară este esențial să promovezi jocul în aer liber și jocurile de 

mișcare la copii. Acestea le permit libertate de mișcare și ajută la fortifierea musculaturii, la 

întărirea oaselor și la consumarea energiei în plus. 

Jocul în aer liber are un rol crucial în dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copilului. Într-o 

epocă în care televizorul și calculatorul domină din ce în ce mai mult viața copilului și il atrag în 

plasa sedentarismului, activitățile în aer liber sunt o fărâmă de speranță la care merită să apelezi 

pentru a crește un prichindel falnic și sănătos, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Joaca în 

aer liber dezvoltă copilului o mulțime de abilități noi, complet diferite de cele pe care le dobândește 

din joacă în spații închise! 

Beneficiile fizice ale jocului în aer liber sunt cele mai numeroase pentru dezvoltarea 

copilului. Petrecerea timpului în aer liber încurajează, înainte de orice, practicarea multor tipuri de 

sport: fotbal, baschet, handbal, volei etc., care se dovedesc esențiale pentru creșterea lui 

armonioasă. 

Supraponderalitatea și obezitatea sunt cele mai mari riscuri pentru sănătate la care sunt 

expuși copiii erei moderne. În prezent, din ce în ce mai mulți prichindei sunt sedentari și mănâncă 

defectuos, lucruri care contribuie la îngrășarea rapidă și apariția problemelor de sănătate. 

Jocul în aer liber oferă copilului oportunitatea de a alerga, de a se plimba sau de a merge cu 

rolele, bicicleta, trotineta etc. Există o mulțime de jocuri pe care le pot practica copiii în aer liber și 

care au un rol esențial în a-l menține activ și sănătos. Țopăiala și alergatul de colo până colo sunt 

exerciții fizice importante, care ajută la dezvoltarea grupelor de mușchi, la întărirea oaselor și la 

buna funcționare a tuturor organelor. 

În mare, copiii care se joacă frecvent în mijlocul naturii se dezvoltă mai armonios din punct 

de vedere fizic decât cei care petrec majoritatea timpului în scaun, la calculator sau pe canapea, cu 

ochii în televizor.   

Beneficiile emoționale, de ordin social și comportamental ale activității fizice și jocurilor 

care se practică în aer liber își pun puternic amprenta asupra dezvoltarii copilului. Jocul în aer liber 

ajuta copilul să își facă prieteni noi și să-și dezvolte viața socială. Este un instrument puternic de 

socializare. 

Atunci când iese în parc sau într-un spațiu de joacă amenajat în aer liber, cel mic intră în 

contact cu o mulțime de copii cu care are ocazia să interacționeze și să lege prietenii. O viață socială 

bogată a copilului contribuie la creșterea stimei și încrederii de sine, esențiale pentru dezvoltarea lui 

emotională.În plus, învață cel mai bine să coopereze cu alți copii și să înțeleagă ce este spiritul de 

echipă din jocurile de grup care au adesea loc în aer liber. 

Atunci când copilul construiește castele, se joacă „frunza”, „șotronul” sau „elasticul” cu 

ceilalți prichindei sau explorează diverse spații și locuri din natură, își dezvoltă gândirea logică și 

capacitatea de a raționa. 

http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Cum-ajuti-copilul-mic-sa-isi-faca-prieteni-a7191.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Rolul-jocului-cu-alti-copii-a7022.html
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Joaca afară, în aer liber, încurajează copilul să își dezvolte imaginatia și creativitatea, să își 

asume riscuri și responsabilități, să găsească singur soluții sau strategii și să descopere plăcerea de a 

face anumite lucruri. 

Activitățile făcute de copii în mijlocul naturii se dovedesc a fi cel mai puternic remediu 

antistres. Alergarea și petrecerea timpului în aer liber contribuie la redarea unei stări de relaxare și 

destindere, esențiale pentru sănătatea lui emoțională. 

 În ceea ce privește beneficiilor intelectuale și cognitive, specialiștii au demonstrat, în 

nenumărate rânduri, că jocul constant al copilului în natură are un impact puternic asupra 

performanțelor lui școlare. Copiii care fac mișcare și se joacă în aer liber au rezultate mai bune la 

școală și o putere de concentrare mai mare la ore. De asemenea, și memoria are de beneficiat de pe 

urma relaxării copilului în mijlocul naturii. Expunerea copilului în natura ii oferă o experieță 

multisenzorială care are un rol esențial în dezvoltarea creierului în copilaria timpurie. Ajută la 

îmbunătățirea și dezvoltarea simțurilor. 

Contactul cu natura îi oferă copilului oportunitatea de a învăta și de a înțelege mai bine 

mediul înconjurător. Este un izvor nesecat de cunoștințe și informații pentru cel mic. Îl ajută nu doar 

să își dezvolte cultura generală, dar și să se integreze mai bine in comunitate și să înțeleagă care 

sunt regulile ei. 

Cui nu i-ar place să joace astfel de jocuri? 

 „Poveste interactivă”  

Poveștile interactive sunt istorioare scurte care creează o atmosferă dinamică, solicită 

atenția, implicând participarea copiilor pe tot parcursul acestora. Copiii urmează să facă anumite 

gesturi (să bată din palme, să tropăie, etc.) sau să scoată anumite sunete, cuvinte, onomatopee, în 

funcție de personaj. Pot exista roluri colective la care reacționează toți copiii și roluri personale la 

care reacționează doar un copil. Educatoarea care joacă rolul animatorului trebuie să cunoască 

foarte bine povestea. Subiectul?  Un castel este vizitat de mai multe persoane și fantomele din castel 

se supără. Cuvintele- cheie –gest declanșează următoarele: „castel” = se bate din palme; „fantomă” 

= se strigă „bu- hu – hu”, etc. Rolurile pot fi: fantoma- mamă, fantoma –fată, fantomița, fantomelul, 

căiuții, 4 vizitatori, primarul, etc. Gesturile pentru roluri pot fi diverse și distractive: bătăi din 

palme, rotiri de 360 grade, țipete, diverse onomatopee, tropăieli, etc. 

 „Desenul întrerupt”  

Este un joc în care participanții se împart în echipe și se așază în șir indian. La o distanță de 

10 -15 m  se prind foi pe un perete, cu un număr corespunzător numărului de echipe.Fiecare echipă 

trebuie să deseneze pe foaia ei un desen care să reprezinte ceva. În ritm de ștafetă se transmite un 

marker de la un participant la altul. Fiecare membru al echipei desenează doar un semn pe foaie. 

Echipa nu are voie să discute pe timpul desfășurării jocului despre conținutul desenului. Câștigă 

echipa care reușește să deseneze cel mai sugestiv desen în scurt timp. 

 „Mlaștina” 

Este un joc tot de echipă, fiecare având un coordonator, un animator, care primește schița 

„mlaștinii” în mână. Aceasta nu trebuie văzută de către participanți, atunci când parcurg desenele cu 

pătrate mari trasate pe asfalt, câte un desen pentru fiecare echipă. Fiecare membru al unei echipe 

încearcă să treacă mlaștina. Dacă calcă într-un pătrat greșit este „înghițit” și iese din joc până la 

următorul tur. Drumul corect este descoperit prin încercări, și este parcurs apoi de toată echipa ai 

cărei membri au trecut primii mlaștina. 

Rolul educativ al jocului în aer liber este nelimitat. Îmbinarea jocului în natură cu regulile de 

siguranță pe care le presupun anumite medii de joacă, cu conduita potrivită pe care trebuie să o aibă 

în public și învățarea locurilor pe unde și cum să traverseze corect ajută copilul să se descurce mai 

ușor în spațiile exterioare, din afara casei.   

 

http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Cum-stimulam-imaginatia-copiilor-a2701.html
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MUNCA ÎN ECHIPĂ – CONDIŢIE A SUCCESULUI LA ADULŢI 

 

prof. înv. primar, Murariu Adriana şi prof. înv. primar Onofrei Adina, 

Şcoala Gimnazială “Teodor Balan”, Gura Humorului 

 

 

Planul lucrării 

1. Nevoia de succes 

2. Activitatea de colaborare pentru obţinerea succesului 

3. Abilităţile managerului în eficientizarea muncii în echipă 

4. Reguli ce conduc la reuşita muncii în echipă 

5. Despre succes 

6. Determinarea de echipe valide utilizând metoda sociometrică 

 

1. Nevoia de succes 

Ritmurile vieţii în societatea contemporană oferă foarte puţin timp pentru a învăţa, a studia  

şi a acumula elemente noi, folositoare atât pe plan personal cat şi profesional. Nevoia de timp 

pentru studiu o regăsim şi la cei din jurul nostru: prieteni, cunoscuţi şi colegi care resimt nevoia 

unor asimilări calitative care să-i conducă spre succes.  

Dezvoltarea personală este o evoluţie individuală, o îmbunătăţire personală prin care 

oamenii îşi optimizează condiţiile vieţii, mai ales educaţia, cariera, relaţiile, sănătatea, 

productivitatea şi spiritualitatea, bineînţeles, în urma determinării şi pe măsura efortului depus în 

ritm propriu. 

Dezvoltarea personală te ajută să scapi de temeri şi de veşnicele amânări; să îţi descoperi 

resursele interioare extraordinare, îţi relevă cum să-ţi exploatezi puterile incredibile de care dispui şi 

să le foloseşti pentru a-ţi crea un viitor armonios; te ajută să îţi foloseşti puterea gândului pentru a-ţi 

atinge toate obiectivele, indiferent cât de înalte ar fi acestea; să îţi elimini definitiv obiceiurile 

proaste şi să-ţi formezi pentru totdeauna obiceiuri folositoare; să îţi creezi relaţii de calitate – atât cu 

tine însuţi cât şi cu ceilalţi; să îţi stăpâneşti emoţiile şi să le foloseşti în avantajul tău; să preiei 

controlul asupra gândirii, vieţii şi destinului tău; să devii o persoana influentă; să devii un expert în 

managementul timpului; să îţi dezvolţi o încredere în tine însuţi de nezdruncinat; să rezolvi eficient 

orice problemă cu care te confrunţi; să îţi transformi datoriile în bunăstare – chiar şi în timpul unei 

recesiuni. 

De fapt, scopul final al auto-dezvoltării îl reprezintă obţinerea succesului, de aceea 

dezvoltarea personală a devenit oarecum sinonimă cu “ştiinţa succesului” sau succes personal. 

 Succesul este pentru cei care nu se opresc niciodată din învăţat. 

Succesul este o componentă a inteligenţei emoţionale ce nu poate lipsi din educaţia unei 

personalităţi complexe, pozitive. Constă în a dobandi noi deprinderi, în conştientizarea, 

acceptarea şi experimentarea de noi abilităţi, aptitudini şi valori, care pot fi integrate în 

comportamentul de zi cu zi din orice dimensiune a vieţii noastre: atât personal cât şi profesional. 

Mai cuprinde şi conştientizarea  direcţiilor potrivite de dezvoltare personală prin aplicarea 

cunoştinţelor şi deprinderilor  pentru a evolua, prin a identifica nevoia de învăţare continuă.  

Dintre beneficiile pe care le are educaţia asupra oamenilor, se remarcă:  

a) Posibilitatea de a căuta o slujbă sau un salariu mai bun 
Promovările într-o economie de piaţă reală se fac de regulă persoanelor care sunt deştepte, 

care ţin pasul cu vremurile, care deţin cea mai nouă şi mai de vârf informaţie. Sunt create noi 

posturi în fiecare an (posturi care nu au mai existat până atunci) aşa că cei care vor să schimbe 

profilul trebuie să fie în permanenţă pregătiţi cu diplome, certificări, etc.. 

b) Cresterea respectului faţă de sine  
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Respectul faţă de sine creşte atunci când reuşeşti să atingi noi orizonturi, atunci când accepţi 

o provocare dură şi eşti învingător, experienţa după care ajungi la un nou nivel. 

c) Accesibilizarea învăţării din multiple perspective 

Traim vremuri în care educaţia se poate realiza de la distanţă sau în mod online. Se poate 

participa la diverse cursuri din faţa calculatorului fiind îmbrăcat comod, de interior. Se poate obţine 

o diplomă fără a ieşi din casă. Se poate să comunici cu profesorul tău la orice oră din zi şi din 

noapte, prin faptul că poţi să-i laşi un e-mail şi să-ţi expirmi opinia sau să ceri o părere chiar şi la 3 

dimineaţa. Acum, când parcă distanţele sunt mai mici datorită transporturilor moderne şi metodelor 

noi de comunicare, persoanele care vor să înveţe cu adevărat pot să facă acest lucru. 

d) Educaţia, a doua natură  

Cine eşti, depinde de ceea ce faci. Sunt felurite programe destinate să menţină oamenii activi 

din punct de vedere al gândirii, să-i încurajeze să socializeze şi să călătorească. Trăim vremuri în 

care oamenii în vârstă doresc să urmeze o facultate sau să-şi obţină o diplomă de master. 

2. Activitatea de colaborare / cooperare pentru obţinerea succesului 

Afirmarea propriei valori are loc în procesul muncii şi creaţiei. Foarte important pentru 

fiecare, locul de muncă reprezintă factorul hotărâtor în dezvoltarea şi evoluţia personală. Relaţiile 

ce se stabilesc între oameni în procesul muncii constituie vectori de acţiune şi devenire. Cheia 

succesului la locul de muncă o constituie realizarea de echipe de lucru eficiente. 

Necesitatea formării de echipe la locul de muncă, crearea unui mediu de colaborare, sprijin 

reciproc, respect şi onestitate colegială este esenţială pentru progresul instituţional. Avantajele 

muncii în interiorul unei echipe pot fi: fluidizarea şi eficientizarea comunicării în cadrul echipei, 

creşterea nivelului de coeziune al echipei, motivaţia pentru muncă devine preponderent intrisecă, 

susţinută şi de mediul agreabil de muncă, perceperea conflictelor intragrup ca şi oportunităţi de 

dezvoltare, economisind resursele de timp şi energie ale grupului, respectiv contribuind la o mai 

mare centrare pe sarcină. 

În cadrul echipei, participanţii au şansa de a acumula la nivel practic o serie de abilităţi 

personale şi sociale, care vor fi însoţite de un bagaj emoţional consistent specific unui astfel de 

program, astfel încât se poate crea un ansamblu psihic care are toate şansele să devină un nou mod 

de abordare asupra existenţei. Astfel, fiecare persoană are îndatorirea de a-şi asuma propria 

autonomie şi responsabilitate pentru acţiunile sale, fiind astfel capabil să se cunoască pe sine deplin, 

în a-şi asuma bogăţia complexităţii sale cu tot cu calităţile, slăbiciunile, visele şi nevoile sale. 

 Fiecare persoană are o responsabilitate pentru tot ce este material şi nu reprezintă propria 

persoană. Acest lucru înseamnă a lua în considerare felul în care propria viaţă influenţează viaţa 

altora şi că fiecare persoană are, la rândul ei, drepturi, vise, speranţe sau nevoi ce se doresc a fi 

împlinite. Vieţile noastre sunt interdependente într-un fel în care fiecare putem beneficia de 

contribuţia pe care fiecare persoană o aduce acestei lumi. De aceea trebuie să avem respect pentru 

demnitatea fiecărei persoane şi să jucăm un rol activ în societate şi să aducem o contribuţie pe 

măsura capacităţilor noastre. 

Nivelul următor de responsabilitate se referă la aspectul ne-material al acestei lumi şi anume 

la o realitate spirituală care ne dă sens şi direcţie în viaţa noastră. Suntem aşadar responsabili să 

descoperim sens în valori spirituale şi să ne trăim viaţa în concordanţă cu acestea. 

Echipa, ca sistem educaţional, are multe faţete, dar, în esenţă, este foarte simplu: stimularea 

creativităţii şi a iniţiativei, dezvoltarea empatiei pentru cel de lângă tine, mult bun simţ şi umor 

sănătos. Aceste aspecte, cu o înţelegere a simţului comunitar în care activăm, indiferent că suntem 

conştienţi sau nu, pot genera rezultate spectaculoase. 

3. Abilităţile managerului în eficientizarea muncii în echipă 

Abilităţile unui manager sunt vizibile, în primul rând, în atingerea obiectivelor şi în 

capacitatea de a media în mod diplomatic conflictele dintre angajaţi. Din ce în ce mai mult se pune 

accent pe munca în echipă, un mod sigur către reuşita profesională, dar şi o cale care poate genera 
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divergenţe între membrii echipei. Care este rolul muncii în echipă şi cât de eficientă este ea la 

nivelul instituţiei? Care sunt metodele prin care putem avea o echipă de succes?  

Tot mai mulţi manageri s-au convins că munca în echipă este calea succesului şi a 

performanţei. Munca în echipă reprezintă colaborarea mai multor persoane în vederea atingerii unui 

scop comun. Ea presupune, pe de-o parte, cooperare, comunicare, înţelegere, schimb de informaţii 

între membrii echipei, iar, pe de altă parte, confruntare a diferenţelor de opinie, subminare a 

intereselor personale în favoarea celor de grup. Nu toţi angajaţii se pot adapta muncii colective. De 

aceea, pentru formarea unei echipe, managerul are nevoie de timp şi analiză individuală a 

participanţilor. El este cel care, în funcţie de obiectivele proiectului, stabileşte membrii echipei. 

Grupul poate reuni toţi subalternii sau numai o parte, acest lucru depinzând de numărul angajaţilor, 

de importanţa proiectului şi nu în ultimul rând de compatibilitatea participanţilor. Odată ce o echipă 

este formată, ea nu trebuie pastrată în aceeaşi formulă. Este recomandat ca membrii echipei să 

circule, să se schimbe între ei, iar managerul să urmărească atât performanţele individuale, cât şi pe 

cele la nivelul grupului. Rolul şi eficientizarea muncii în echipă sunt recunoscute, însă drumul către 

atingerea performanţelor profesionale poate fi alunecos. De aceea, managerii trebuie să acorde o 

importanţă desăvârşită creării a ceea ce se cheamă „echipa de succes".  

4. Reguli ce conduc la reuşita muncii în echipă 

Reuşitele şi insuccesele nu se datorează nici managerului, nici subalternilor, însă secretul 

unei echipe de succes este evident că stă în puterea şi abilităţile managerului. Nu este suficient să 

ai personalităţi puternice şi valoroase dacă între membrii echipei vor exista mereu neînţelegeri, 

incompatibilitate şi viziuni diferite. Iată de ce, atunci când se crează un grup trebuie să existe un 

lider acceptat de toţi ceilalţi membri, care să fixeze direcţii clare şi să fie capabil să producă un 

climat de încredere.  

Pentru a genera drumul spre succes este bine să se stabilească nişte reguli care ar putea duce 

la reuşita muncii în echipă: 

- nu vă trataţi colegii cu superioritate, ci consideraţi-i egalii dumneavoastră; 

- nu încercaţi să ieşiţi în evidenţă în faţa participanţilor sau a şefului pentru a le dovedi că 

sunteţi mai priceput decât ceilalţi; 

- sărbătoriţi succesul împreună şi păstraţi-vă calmul în caz de nereuşită; 

- nu transformaţi divergenţele de opinie în motive de ceartă; 

- nu vă calomniaţi colegii şi nu formaţi grupuleţe în cadrul echipei; 

- ajutaţi-vă şi informaţi-vă reciproc, comunicaţi şi colaboraţi; 

- menţineţi sentimentul de prietenie, abordaţi cu discreţie problemele care depăşesc cadrul 

profesional. 

Munca în echipă prezintă avantaje şi dezavantaje. Un manager iscusit va profita de 

avantajele muncii în echipă. Selectând atent şi motivând membrii echipei sigur va reuşi să creeze o 

echipa de succes.  

5. Despre succes 

 “Odată extinsă de noile idei, mintea omenească nu mai revine niciodată la dimensiunile 

iniţiale.”  Oliver Wendell Holmes, scriitor american 

“Nu îţi pot da o regula sigură pentru succes, dar îţi pot oferi una pentru eşec: încearcă să 

le faci pe plac tuturor în acelaşi timp.” 

Herbert Bayard Swope -1882-1958, primul jurnalist care a primit Premiul Pulitzer, în anul 

1917 

“ Oamenii s-au născut ca să reuşească, nu ca să eşueze.” 
Henry David Thoreau -1817-1862, poet şi filosof, susţinător al conceptului de “nesupunere 

civilă”, a influenţat gândirea unor mari personalităţi de mai târziu: Lev Tolstoi, Mahatma Gandhi şi 

Martin Luther King Jr. 

“Este posibil să fii dezamăgit dacă dai greş, dar eşti pierdut dacă nici măcar nu încerci.” 
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Beverly Sills – 1929-2007, soprană de coloratură, directoare a New York City Opera, apoi a 

Metropolitan Opera; mama ei a fost de origine română. 

”O echipă potrivită poate să facă diferenţa dintre eşec şi succes, dacă această echipă este 

formată din oameni care au o filozofie a vieţii asemănătoare, aspiraţii similare, astfel încât ei să 

lucreze bine în echipă.”       Marius Ghenea 

“Munca în echipă este contradicţia esenţială a unei societăţi construite pe realizarea 

individuală.”           Marvin Weisbord 

“O echipă nu înseamnă 11 viori şi nici 11 piane; o echipă este o orchestră.” Alfredo di 

Stefano 

„A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună este 

un succes.”  Henry Ford despre succes 

 

6. Determinarea de echipe valide utilizând metoda sociometrică 

 

Pentru a determina afinitatea dintre oameni în stabilirea unor echipe de lucru, s-a aplicat 

următorul chestionar: 

Cu cine ai vrea să lucrezi în echipă pentru a desfăşura activitatea cu succes? De ce? 

Cu cine nu ai putea lucra în echipă dacă trebuie să asiguri succesul unei activităţi? De 

ce?

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/henry-ford/
http://cuvintecelebre.ro/subiecte/succes/
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Studiind preferinţele, observăm că ele se 

realizează în baza motivelor: 

- avem acelaşi ritm de lucru; 

- ne înţelegem foarte bine; 

- avem o viziune comună asupra 

evenimentelor; 

- ne completăm reciproc; 

- este foarte bine pregătită; 

- face faţă cu succes sarcinilor; 

- este conştiincioasă şi tenace; 

- munceşte foarte mult ; 

- este onestă, conştiincioasă, 

responsabilă; 

- munceşte repede şi bine şi ştie ce are 

de făcut. 

                

 
 

Respingerile se realizează în baza 

motivelor: 

- are o abordare pur teoretică 

asupra problemei; 

- avem diferenţe de opinii; 

- nu ne sincronizăm; 

- naşte polemici interminabile; 

- nu este preocupată de finalizarea 

cu succes a activităţii; 

- divaghează, nu abordează 

esenţialul; 

- aşteaptă să fac eu totul; 

- nu se implică; 

- este foarte critică; 

- se supără din te miri ce şi 

supărarea afectează colaborarea. 
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Se observă că se obţin echipe prin duble legături preferenţiale, caracterizate de 

sincronizare, viziune, determinare, ritm comun. Se obţin şi legături duble negative. În acest 

caz este indicat să evităm conjugarea eforturilor acestor persoane deoarece munca lor poate fi 

un eşec. Constituirea echipelor nu se realizează pentru totdeauna. În activităţi diferite se 

utilizează căi, metode şi potenţialităţi diferite de aceea echipele de lucru se află într-o 

continuă dinamică în funcţie de o multitudine de factori obiectivi. Este important ca succesul 

să devină un bun comun care să iradieze motivaţie în activitatea tuturor membrilor instituţiei.  

 Personal, ne mândrim că facem parte dintr-un colectiv de succes care s-a 

închegat atât în timpul activităţilor formale cât şi a celor informale cu rol decisiv în 

cunoaştere, intercunoaştere, motivare. 

 

Bibliografie:  

 Aurel Burciu, prof. Univ. dr. şi Carmen Chasovschi, conf. univ.dr. “Management” - curs 

 Carmen Chasovschi, conf. univ.dr. “Managementul resurselor umane” - curs 

 Elena Bujoreanu, asist. univ. drd.  “Autocunoaştere şi dezvoltare personală”  - curs  

 Ziarul “Evenimentul”din 29 – 10 – 2012 

 www.ro net 
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DEMERSUL TRANSDISCIPLINAR CA DISOLUŢIE A BARIERELOR  

DISCIPLINARE 

 

Prof. înv. primar, Murariu Adriana şi  prof. înv. primar Onofrei Adina, 

Şcoala Gimnazială „Teodor Balan”, Gura Humorului 

 

 

Activitatea de instruire şi educare a tinerei generaţii este complexă şi necesită o 

varietate de situaţii  de asimilare  a cunoaşterii prin utilizarea de metode şi procedee variate, 

interactive, motivante, stimulative, care să antreneze iniţiativa, imaginaţia, creativitatea, 

dorinţa de a învăţa. 

Pentru obţinerea randamentului şcolar estimat, cadrul didactic realizează centrarea pe 

obiective care urmăresc formarea de capacităţi, competenţe, atitudini şi centrarea pe elev în 

proiectarea activităţilor de învăţare.  

Deoarece „viaţa nu este împărţită pe discipline” (J. Moffett), are loc abordarea 

integrată a curriculum-ului în scopul apropierii şcolii de viaţă reală iar accentul se pune pe 

formarea unor competenţe, atitudini, valori transversale şi transferabile necesare pentru 

dezvoltarea personală şi socială a elevilor. 

Predarea integrată este o manieră de organizare a conţinuturilor învăţământului cu o 

tematică unitară, comună mai multor discipline, ce se manifestă dinamic, suferind mereu 

modificări. Pilonii învăţării integrate se referă la cunoaştere (a învăţa să ştii),  aplicare în 

practică (a învăţa să faci), colaborare (a învăţa să munceşti împreună cu ceilalţi),  devenire, 

evoluţie, progres (a învăţa să fii). 

Invăţarea integrată presupune o interacţiune a obiectelor de studiu pe baza activităţii 

de tipul proiectelor în care au loc relaţii între concepte dintre domenii diferite iar rezultatele 

învăţării se corelează cu situaţiile din viaţa reală. Cea mai importantă forţă motrice a 

integrării devine relevanţa practică, de aceea rezolvarea de probleme ocupă un loc important 

în acest tip de învăţare. Esenţa integrării constă în depăşirea frontierelor rigide şi punerea 

accentului pe conştientizare, cooperare, gândire critică şi creativă, realizarea unui demers 

didactic în, între şi dincolo de orice disciplină, adică o abordare transdisciplinară a învăţării, a 

cărei finalitate este  înțelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea 

cunoașterii. 

Diagnosticul diferenţial între transdisciplinaritate şi interdisciplinaritate se referă la 

faptul că prin interdisciplinaritate de realizează transferul metodelor dintr-o disciplină într-

alta multiplicând graniţele disciplinare pe când transdisciplinaritatea le transgresează.  

Multidisciplinaritatea sau pluridisciplinaritatea studiază obiectul unei discipline prin 

metode aparţinând mai multor discipline, rămânând între graniţele disciplinare  pe când 

transdisciplinaritatea caută şi ceea ce se află între şi dincolo de ele. 

Faţă de enciclopedism, care reprezintă o eşalonare pe orizontală a tuturor celor 8000 

de discipline actuale şi o cantitate uriaşă de informaţie corespunzătoare acestora, 

transdisciplinaritatea nu îşi propune o acumulare exhaustivă a informaţiilor aduse de toate 

disciplinele, ci caută punţile de legătură dintre acestea, care fac posibilă înţelegerea.  

Disciplinaritatea şi transdisciplinaritatea nu sunt antagoniste, ci complementare. 

Cercetarea disciplinară este pusă într-o nouă lumină prin deschiderea transdisciplinară, iar 

transdisciplinaritatea derivă din cercetarea disciplinară, care pune bazele saltului 

transdisciplinar. Pe când fiecare disciplină se referă la un singur nivel de realitate, 

transdisciplinaritatea implică o dinamică a coerenţei tuturor nivelurilor de realitate. 

„Disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt 
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cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc: cel al cunoaşterii” (Basarab Nicolescu, 

Transdisciplinaritatea. Manifest, ed. cit., p. 55-56) 

În procesul de învăţare, proiectarea integrată şi organizarea învăţării se axează pe 

învăţarea prin descoperire, prin cercetare, pe baza aspectelor globale ale realităţii 

înconjurătoare, oricare tip de integrare se alege. 

Învăţarea integrată conduce la o profunzime a cunoştinţelor dobândite: se identifică 

mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte, reactualizarea cunoştinţelor se realizează mai uşor, 

la fel ca şi modul parcurgerii curriculum-ului. Elevii sunt angajaţi în învăţare şi comunică mai 

uşor realizând sarcinile învăţării prin cooperare, manifestând atitudini pozitive, cunoscându-

se şi apreciindu-se reciproc.  

Dintre strategiile didactice utilizate în abordarea interdisciplinară care favorizează 

învăţarea integrată, se remarcă: învăţarea bazată pe proiect, predarea în echipă formată din 

mai multe cadre didactice, învăţarea prin cooperare, învăţarea activă, aplicaţii ale 

inteligenţelor multiple ş.a. 

Literatura pedagogică actuală solicită sintetizarea şi organizarea didactică a 

conţinuturilor cunoaşterii astfel încât elevul să-şi formeze o imagine coerentă, unitară despre 

lumea reală. 

Cadrul didactic organizează şi desfăsoară activităţi integrate generate de subiecte 

stabile planificate pentru tot timpul anului. Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după 

un scenariu elaborat ce începe cu întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate 

realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, 

prezenţa unui animal, o întâmplare trăită sau imaginată, un eveniment social sau eveniment 

special petrecut în familie. Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze pentru 

diverse centre care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. 

Varietatea acestora încurajează copiii să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime 

ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. 

Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în micro-grupul din care fac parte, 

participând la jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create de ei. Pot fi 

de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialişti etc. Tematica  este aleasă astfel 

încât prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare. Se au în 

vedere multiple activităţi (la alegere, proiecte, jocuri, activităţi extracurriculare) şi modalităţi 

de organizare a acestora. 

Predarea integrată având o tematică unitară, comună mai multor discipline, ajută la 

trasferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul. Prin activităţile desfăşurate într-o manieră 

integrată, cadrele didactice oferă şansă elevilor de a se manifestă liber şi creativ şi creează un 

mediu stimulativ şi diversificat pentru dezvoltarea personalităţii lor. 

Integrarea este, aşadar, un proces divers şi complex, care merge progresiv de la 

modelul clasic disciplinar până la disoluţia totală a barierelor disciplinare – 

transdisciplinaritatea. Aceasta presupune axarea pe rezolvarea problemelor importante din 

contextul cotidian, găsirea de soluţii, dezvoltarea competenţelor pentru viaţă. La întrebarea 

care orientează demersul transdisciplinar: Cum îi putem învăţa pe elevi să devină cetăţeni mai 

buni? propunem un proiect didactic  cu subiectul: “Trăsăturile morale ale persoanei.” 

În concluzie, dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul 

contextelor disciplinare, succesul din viaţa personală, profesională şi socială este dat de 

capacitatea de a ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri între 

acestea pentru soluţionarea problemelor ivite. O învăţare dincolo de discipline, 

transdisciplinară, poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan.  
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PROIECT DIDACTIC 

CLASA: a-III-a B 

ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate 

DISCIPLINA: Educaţie civică 

SUBIECTUL: Trăsăturile morale ale persoanei 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Persoana 

TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi sistematizare 

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: Stimularea reflecţiei asupra trăsăturilor morale ale 

persoanei 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

¤ cognitive: 

O1. Să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic 

O2. Să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă 

cu conţinut civic 

O3. Să identifice drepturile universale ale copilului 

O4. Să formuleze enunţuri simple pro şi contra în soluţionarea unor dileme 

¤ afective: 

O5. Să lucreze cu interes frontal, pe grupe, în perechi, individual 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

I. Resurse procedurale: 

1.Metode şi procedee: 

a) de comunicare orală şi scrisă: 

¤ expozitive: explicaţia, expunerea, povestirea; 

                        instructajul verbal; 

¤ conversative: conversaţia euristică şi examinatoare; 

                             discuţia colectivă; 

b) de exploatare: 

¤ directă: observaţia dirijată, jocul didactic; 

¤ indirectă: -    tehnici din gândirea critică; 

 inteligenţele multiple; 

 jocul de rol; 

2.Forme de organizare:  - individual; 

- pe grupe; 

- frontal. 

II. Resurse materiale: 
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a) pentru învăţător:          -    manual; 

 aparat audio; 

 pălării colorate în: verde, galben, albastru, roşu, alb, negru pentru evaluare din partea 

cadrelor didactice asistente, prin metoda “Pălăriile gânditoare”; 

 foarfece şi adeziv pentru afişarea lucrărilor pe tablă; 

 

 pentru elevi:            -    beţişoare pentru jocul de spargere a gheţii; 

 portofolii; 

 fişe pentru utilizarea metodei ciorchinelui; 

 file de caiet de linii late şi de desen pentru realizarea activităţii pe echipaje ; 

 cutie cu culori; 

 carioca; 

 creion, pic; 

 fişe cu probă de evaluare “Persoana” – ce vor putea fi utilizate de către elevii care termină 

lucrările mai repede; ceilalţi le vor rezolva acasă. 

III.  Forme şi tehnici de evaluare: 

¤ observaţia sistematică ; 

¤ autoevaluare ; 

¤ evaluare de către colegi şi cadre didactice ; 

¤ expoziţie cu lucrări. 
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¤ Bratu, G. (coord.), Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul 

primar, Editura HumanitasEducaţional, Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti, 2004 

¤ www.didactic.ro 
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DE LA „OLIMPIADA ALBĂ„  LA „OLIMPIADELE KAUFLAND„ 

 

profesor Elena Pașcovici, 

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu„ Fălticeni 

 

 Educația nonformală a fost definită de către J. Kleis drept “orice activitate 

educațională, intenționată și sistematică, desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al 

cărei conținut este  adaptat nevoilor individului  și situațiilor speciale, în scopul maximalizării 

învățării  și cunoașterii  și al minimalizării problemelor cu care  se confruntă  acesta  în  

sistemul formal (stresul  notării  în  catalog,  disciplina  impusă, efectuarea temelor)”. Din  

punct  de  vedere  etimologic,  termenul  de  educație  nonformală își are originea în latinescul 

“nonformalis”, preluat cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru un 

anume gen de activitate”. Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate 

educațională mai puțin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-

educative. Din  punct  de  vedere  conceptual,  educația  nonformală  cuprinde  ansamblul 

activităților și al acțiunilor care se desfășoară într-un cadru instituționalizat, în mod organizat, 

dar în afara sistemului școlar, constituindu-se ca “o punte între cunoștințele asimilate la lecții 

și informațiile acumulate informal”. Avantajele activităților nonformale sunt multiple: 

autocunoaștere/intercunoaștere, adaptare pe plan social, comunicare/ascultare activă/feed-

back, relaționare, afirmarea/respectarea identității, diversității, depășirea stereotipurilor, 

prejudecăților, discriminărilor, asumare/inducere a atitudinii responsabile, afirmare și reușită 

personală, dezvoltarea abilităților de viață,  independența, autonomia intelectuală a elevilor, 

spiritul de inițiativă și de colaborare, stabilirea relațiilor interpersonale, implicarea elevilor în 

luarea și influențarea deciziilor, formarea la elevi a unor comportamente activ-participative, 

empatie, gestionarea emoțiilor, dezvoltarea creativității, etc. 

În cele ce urmează, voi prezenta câteva proiecte/activități la care au participat cu 

entuziasm elevii Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu„ din Fălticeni. Dintre toate proiectele, 

cel mai apropiat sufletului meu este-desigur-Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa„ din 

Fălticeni, înființat oficial în anul 2004, dar care și-a început activitatea în anul 2003, în urma 

unei tabere de tineret (Băișoara) unde animatorii belgieni ne-au învățat ce înseamnă educația 

prin joc și cât este de importantă în dezvoltarea copilului și adolescentului. GLT „Aripi în 

Europa„ face parte din AGLT (Asociația Grupurilor Locale de Tineret), alături de care și-au 

început drumul. De atunci, voluntarii grupului sunt neobosiți, iar copiii din Fălticeni bucuroși 

de joacă. Își dezvoltă creativitatea, învață lucruri noi, experimentează, îndrăznesc, 

colaborează, învață să respecte reguli, să-i respecte pe ceilalți, indiferent de rasă, etnie, 

religie. Organizează olimpiade (Olimpiada Albă, Olimpiada Toamnei, Olimpiada Păcii), 

acțiuni de ecologizare a zonelor orașului, spectacole, drumeții, îi ajută pe cei din jur care au 

probleme, râd, îi fac și pe cei din jur să râdă. Elementul fundamental al activităţilor este 

acţiunea ludică, în cadrul căreia se abordează teme legate de ecologie, sănătate, valori 

europene, păstrarea tradiţiilor, prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, comunicare 

interpersonală. Acestea se concretizează în zile de joacă (în fiecare sâmbătă, între orele 12-

14), sesiuni de bricolaj, schimburi de experienţă (naţionale şi internaționale), drumeţii, tabere, 

cursuri de instruire, acţiuni cultural-artistice şi sportive, cercuri de pictură, cluburi de dans, 

teatru, spectacole. Prin intermediul acestor activităţi se asimilează valori sociale importante, 

se transmit calităţi, se însuşesc abilităţi de comunicare, se transmit informaţii. La rândul lor, 

tinerii voluntari exersează în domenii de care vor avea nevoie in viaţa de adult: se deprind cu 

aspecte esenţiale ale practicii manageriale, reflectă în mod democratic, programează şi 

respectă întâlniri şi activităţi, se implică. 
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Campania Globală pentru Educație (4-10 mai 2015),  susținută și promovată în 

România de Organizaţia „Salvaţi Copiii„ . Prin jocuri și ateliere de dezbatere elevii au votat 

pentru educație!  

 
Concursul „În lumea minorităților” organizat în cadrul Galelor minorităților „minore” 

desfășurate prin proiectul „Minorități minore” (Iași, Muzeul Literaturii Române-Casa Pogor)-

16 ianuarie 2016. Proiectul s-a derulat în cadrul Programului PA17/RO13 „Promovarea 

diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” și a fost finanțat printr-

un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României. Proiectul a fost 

derulat de Fundația Corona din Iași în parteneriat cu Muzeul Literaturii Române Iași. Cei doi 

reprezentanți  ai școlii s-au documentat temeinic (au citit cărți, au discutat cu specialiști, au 

vizitat Sinagoga Mare din Fălticeni și au prezentat „cu brio„ minoritatea evreilor, obținând 

premiul al III-lea. 

http://www.sc3falticeni.ro/wp-content/uploads/3A-12.jpg
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 În anul școlar 2011-2012 predam limba franceză la Liceul „Saint-Benoît„ din 

Istambul. Acolo am participat la Forumul cluburilor (activități extrașcolare), ideea mi s-a 

părut deosebit de interesantă și le-am împărtășit-o colegilor mei. Așa s-au născut cluburile pe 

care elevii noștri le îndrăgesc atât de mult, încât au propus ca ele să se desfășoare nu doar în 

Săptămâna Altfel, ci pe tot parcursul anului școlar. E învățare dincolo de orele de curs, e 

distracție maximă, e cooperare. Clubul gastronomilor, clubul european, clubul liceenilor, 

clubul chitariștilor, clubul de jurnalism, clubul de teatru, clubul de muzică, clubul cititorilor, 

clubul cinefililor, clubul curioșilor, clubul de creație artistică și religioasă, clubul ecologilor, 

clubul de sport…și lista ar putea continua. 

   
Unul dintre cele mai interesante și complexe proiecte de activități extrașcolare a fost 

programul „Olimpiadele Kaufland„ (organizat în perioada 15 septembrie 2015 – 29 februarie 

2016 de către  

SC Kaufland România SCS și Asociația Școala De Valori). Și nu spun aceasta doar 

pentru că am reușit să obținem unul dintre premii (2000 de euro), ci pentru că toți elevii 

implicați, părinții acestora și cadrele didactice au redescoperit împreună valori și sentimente 

minunate. Voi enumera doar categoriile : Ecologizare, Reciclare deșeuri, Plantare, Eco-

bricolaj, Protejarea resurselor, Competiții sportive, Stil de viață activ, Pachețelul sănătos, 

Sport și nutriție, Dinți frumoși și sănătoși, Cumpărături inteligente, Design vestimentar, 

Teatru, Expoziții interne, Creații literare, Dans și muzică, Tradiții, Civilizați în trafic, Prim-

ajutor, Orientare profesională, Educație financiară, Internet, Estetică urbană, Vizite 

informative, Vizite culturale,  Invenții (Proiecte inovative / Soluții). Rar mi-a fost dat să văd 

și să aud atâtea aprecieri, atâta bucurie și curiozitate. Poate că acesta este secretul : să-i 

stârnești curiozitatea elevului, să-l ajuți, să-l încurajezi să se descopere pe sine însuși, să aibă 

încredere, să-i descopere pe cei de lângă el și, mai presus de toate, să se bucure ! 

  

 

http://www.sc3falticeni.ro/wp-content/uploads/105.jpg
http://www.sc3falticeni.ro/wp-content/uploads/S1020026-2.jpg
http://www.sc3falticeni.ro/wp-content/uploads/S1030009.jpg
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SITOGRAFIE 

 http://asociatia-profesorilor.ro/educatia-nonformala.html 

 http://iec.psih.uaic.ro/?chapter=Strategii%20de%20educatie%20nonformala 

 https://www.facebook.com/AripiInEuropa/?fref=ts 

 http://www.sc3falticeni.ro/ 

 http://www.olimpiadelek.ro/ 

 

 

http://asociatia-profesorilor.ro/educatia-nonformala.html
http://iec.psih.uaic.ro/?chapter=Strategii%20de%20educatie%20nonformala
https://www.facebook.com/AripiInEuropa/?fref=ts
http://www.sc3falticeni.ro/
http://www.olimpiadelek.ro/
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EDUCAŢIA FORMALĂ, NONFORMALĂ ŞI INFORMALĂ 

 

înv. Carmen Gabriela Pavel 

Şc. Gimnazială ,, Petru Muşat’’ Siret 

 

 

Îi auzim frecvent pe oameni spunând “ai cei şapte ani de acasă” sau “nu ai cei şapte 

ani de acasă” Avem  aici de-a face cu tipul de educaţie informală. Ce înseamnă aceasta? Cine 

ne dă cei şapte ani de acasă? Evident, că familia este cea care joacă iniţial rolul de formator al 

copilului. În afară de familie sunt şi alţii cu care elevul vine în contact şi anume, prieteni, 

vecini, oameni din parcuri, magazine, mijloace de transport, bibliotecă, loc de muncă sau de 

joacă, etc Elevul suportă, influenţat fiind de categoriile enumerate mai sus sau prin experienţa 

zilnică, un proces continuu prin care îşi formează atitudini, valori, abilităţi şi cunoştinţe care 

se pot modifica de-a lungul vieţii sale. Este o educaţie incidentală, care se petrece fără a avea 

legătură cu vreo instituţie. Învăţăm ceva, înainte de a trăi acel ceva- auzim spunându-se 

mereu «eu am trecut prin aşa ceva, nu face ca mine». Este generalizarea unor experienţe. Mai 

mult de atât, aceasta educaţie informală (difuză şi fără fond) este diferită de la un elev la altul, 

depinzând de mediul social din care provine, de grupurile de prieteni pe care le are, etc. 

Spre deosebire de aceasta şi total opusă ei, elevul primeşte şi o educaţie formală. Prin 

educaţie formală înţelegem « sistemul educaţional de tip şcolar, structurat ierarhic, obiectivat 

în diferite tipuri de şcoli şi cicluri de şcolaritate ». Cei care ne fac această educaţie sunt, 

desigur, cadrele didactice, persoane cu o anumită calificare, de la învăţământul preşcolar până 

la învăţământul superior. Este vorba, aşadar, despre un tip de educaţie instituţioanalizat, 

desfăşurat conform documentelor şcolare (curriculum şcolar, programe şcolare, manuale), a 

unor orare şi evaluări. Specialiştii în educaţie spun că acest tip de educaţie are şi dezavantaje, 

cum ar fi «predispunerea către rutină şi monotonie, către memorarea şi reproducerea 

cunoştinţelor, către centrarea pe conţinuturile şi performanţele subliniate în programe şi mai 

puţin pe abordarea unor situaţii, fapte de viaţă, rezolvarea unor probleme, etc» Aici aş vrea să 

subliniez faptul că tocmai de aceea învăţământul modern se vrea mai mult centrat pe elev şi 

pe atingerea unor competenţe. Elevul ar trebui să ştie pentru a face şi nu să ştie pentru a şti. 

În cadrul şcolii, elevii sunt atraşi de către cadrele didactice în activităţi extra-

curriculare. Câţi dintre noi nu mergem cu elevii la teatru, opera, operetă, cinematograf, muzee 

şi alte instituţii capabile să ofere acest tip de educaţie nonformală ? Educaţia nonformală se 

desfăşoară în astfel de instituţii care au ca scop educaţia, dar nu este şcoală, nu este evaluată 

social. Dacă elevul studiază « O scrisoare pierdută >> de I.L. Caragiale, la şcoală, înţelegerea 

operei acestui minunat dramaturg va fi asigurată şi întregită prin vizionarea piesei de teatru 

respective. Aşadar, educaţia nonformala completează educaţia formală din cadrul şcolii. În 

felul acesta, cultura elevului se îmbogăţeşte, acesta poate îşi descoperă noi pasiuni. Mersul la 

teatru, vizionarea unui film, jocurile pe calculator pot fi modalităţi de a-ţi petrece timpul 

liber. În altă ordine de idei, aceasta educaţie nonformală nu face altceva decât să 

îmbogăţească spiritual elevul, îi deschide noi orizonturi, îl modelează, îl cizelează, îl implică 

şi îl face să aibă mai multă încredere în forţele sale. Este exclus ca toate aceste activităţi 

suplimentare să rămână fără ecou în mintea şi sufletul elevului. 

Acest tip de educaţie o poate oferi şcoala individului sau individul lui însuşi. Este o 

educaţie opţională şi voluntară, accesibilă oricărui om. Răspunde la ceea ce individul are 

nevoie şi urmăreşte nişte obiective educaţionale. 

Ce relaţie se află între cele trei tipuri de educaţie? După cum bine ştim, societatea 

actuală este dominată şi influenţată foarte mult de televiziune, Internet, etc (mass-media), 
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adică de educaţia nonformală. Scoală (educaţia formală) trebuie să participe activ la formarea 

personalităţii şi a abilitaţilor elevului, incluzând nevoia de educaţie nonformală a acestuia.  

Bibliografie 

 Cristea Sorin (2000)-Dicţionar de pedagogie, Editura Litera Internaţional, Bucureşti 

 Cucoş Constantin(2002) – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi Şoitu Laurentiu (2006)- 

Strategii educaţionale centrate pe elev, Editura Alpha, Bucureşti Văideanu George (1988) 

– Educaţia la frontiera dintre milenii 
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MINDFULNESS 

 

Prof. Dana Irina Postolache Lucaveski 

Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava 

 

INTRODUCERE 

Vi s-a întâmplat vreodata să vă uitați 

cheile în ușă, sau să vă întrebați “Ce am făcut 

cu cartea pe care o aveam în mână acum 5 

minute?” Sau să vă cautați ochelarii și să îi 

găsiți în cele mai neașteptate locuri: în 

cămară, în dulapul de haine sau chiar în 

frigiderșisă nu știți cum au ajuns acolo? Vi s-

a înatmplat vreodată să veniți pe drum de la 

servici și să nu observați cât de spectaculos e 

apusul de soare și cât de ciudate sunt formele 

norilor? Mai degrabă cred că întrebarea ar 

trebui reformulată ca să înceapă cu: “Cât de des vi se întâmplă să…?” Din păcate ni se 

întâmplă tuturor din ce în ce mai des să fim atât de preocupați cu tot felul de probleme încât 

să acordăm doar jumătate din atenția noastră lucrurilor pe care le facem sau și mai grav, 

oamenilor cu care venim în contact. Iar unii din acești oameni ne sunt foarte dragi, foarte 

aproape de suflet și totuși nu îi onorăm cu toată atenția noastră pentru că involuntar mintea ne 

zboară spre alte probleme și nu știm cum să o controlșm și să o direcționăm spre ceea ce chiar 

contează la un moment dat. 

Din păcate nu doar adulții,care au poate scuza că sunt preocupați de probleme de 

servici, de sănătate, de grijile casei, ale familiei, etc se confruntă cu aceasta problemă, ci mai 

ales adolescenții care sunt bombardați cu atât de mulți stimuli informaționali, - fiind 

nedespărțiți de telefonul mobil - sunt din ce în ce mai puțin capabili să se concentreze pe o 

singură problemă, ceea ce le afectează nu numai calitatea vieții ci și capacitatea de învățare 

într-o perioadă a vietii în care ei ar trebui să își consolideze pregătirea academică și 

profesională. 

Preocupați de găsirea a noi metode de lucru cu această tânără generație modernă, 

dependentă de tehnologie de la vârste tot mai mici și care nu răspunde prea bine metodelor 

clasice de disciplină și lucru în clasă, profesorii din Statele Unite și din majoritatea țărilor 

anglofone au recurs la o metodă adaptată din practica psihologică și anume mindfulness. 

DEFINIȚIE 

În primul rând ce înseamnă exact acest termen, practic intraductibil în limba română? 

Înseamnă a-ți direcționa atenția în mod conștient, intenționat șipe perioade mai lungi de timp 

asupra momentului prezent, asupra a tot ceea ce se întâmplă exact în acest moment în corpul 

tău dar și în imediata lui apropiere. Ideal ar fi ca aceasta să nu fie doar o practică de câteva 

minute pe zi, ci să se transforme cu timpul într-o stare permanentă. 

Este, cum spuneam,un termen intraductibil în limba română, pentru că noi nu avem un 

asemenea concept și, ca atare nici cuvăntul potrivit pentru a-l denumi. Îl putem doar 

parafraza, și de ce nu, îl putem învăța și transpune în practică. Este deci o stare mentală care 

poate fi atinsă prin focalizarea atenției pe momentul prezent, în același timp conștientizând și 

acceptând propriile sentimente, gânduri,senzații. Se folosește ca metodă terapeutică sau ca 

metodă de creștere a calității vieții. 

ISTORIC 
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Conceptul provenit din tradiția budistă a fost introdus în lumea vestică de către 

doctorul Jon Kabat-Zinn, profesor emerit la Facultatea de Medicină a Universității 

Massachusetts, fondatorul Clinicii de Reducere a Stress-ului, a Centrului de Mindfulness în 

Medicină și membru fondator al Cambridge Zen Center. El a creat în 1979 un program de 

reducere a stress-ului bazat pe metoda mindfulness care este acum  oferit în multe spitale pe 

tot cuprinsul Statelor Unite și nu numai. Autor a numeroase carți, el a secularizat conceptual 

de meditație care conduce la mindfulness, realizând numeroase studii științifice care 

evidențiază eficienta metodei în tratarea unor boli precum anxietate, depresie, psoriasis, 

îmbunătățirea funcțiilor creierului, a sitemului imunitar și a rezistenței la durere. În timp, 

bazat șipe studiile medicale recente, realizate cu ajutorul tomografelor și a altor aparate 

performante, popularitatea metodei a crescut și este acum cvasi unanim acceptată și apreciată 

în practica medicală de peste ocean. 

http://www.mindful.org/jon-kabat-zinn-defining-mindfulness/ 

Studii științifice: 

https://scholar.google.ro/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=mindfulness+schol

arly+articles 

Bucurându-se de o popularitate crescândă, în ultimii 10-15 ani conceptul de 

mindfulness a fost introdus și în alte domenii cum ar fi cel corporatist, în poliție, în educație, 

etc. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR 

Programe de mindfulness se desfășoară cu success  în universități de renume cum ar fi  

Harvard, UCLA, Berkley,  Universitățile Oxford, Cambridge, Aberdeen, Edinburgh, etc. 

https://www.theguardian.com/education/2016/jan/26/mindfulness-craze-schools-

university-near-you-cambridge 

http://oxfordmindfulness.org/business-homepage/about/ 

http://cw.huhs.harvard.edu/mindfulness/index.html 

http://greatergood.berkeley.edu/news_events/event/mindful_self_compassion_core_sk

ills_training1?gclid=CMTTsvz569ECFQkq0wodD-8EXQ#.WJBJGVN97Z5 

ÎNVĂȚĂMÂNUT PRE-UNIVERSITAR 

În anul 2012 congressmanu-ul statului Ohio, Tin Ryan a publicat cartea A Mindful 

Nation, reușind să atragă o donație de 1 milion de dolari de la guvernul federal pentru 

introducerea programului mindfulness în școlile din districtul său. Incă din anul 2000 un 

program similar a fost introdus în programa școlilor publice și private din Los Angeles. 

Programe similar s-au introdus apoi în sute de școli pe întreg teritoriul Statelor Unite, al 

Canadei, Australiei și Marii Britanii. 

În școli, atât în cele elementare cât și în gimnaziu și liceu, practica mindfulness este o 

metodă de a-i ajuta pe elevi să fie mai calmi, mai relaxați, de a deveni mai empatici și mai 

plini de compasiune. Practica mindfulness reușește să aducă un plus de valoare educației în 

secolul 21 care trebuie să îi pregătească pe tineri pentru a face față cu success unei  mereu în 

schimbare șisă devină adulți responsabili, având o viață împlinită. Organizatia mondială a 

Sănătății estimează că dezechilibrele psihice sunt în creștere și prevede că în 2030 ele vor 

constitui cea mai mare problemă financiară pentru bugetele medicale ale țărilor din lumea 

întâi, și mulți specialiști consideră că mindfulness ar putea fi o soluție și un antidot eficient 

care să îi ajute pe oameni să facă față mai bine presiunilor crescânde ale vieții moderne. 

Studiile făcute de educatori și psihologi în școlile în care se aplică metoda au constatat 

o îmbunătățire a capacității elevilor de diverse vârste de a se concentra, de a-și gestiona 

emoțiile, o creștere a creativității și a capacității de a rezolva probleme. 

http://www.bbc.com/news/magazine-35688048 

http://www.mindful.org/jon-kabat-zinn-defining-mindfulness/
https://scholar.google.ro/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=mindfulness+scholarly+articles
https://scholar.google.ro/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=mindfulness+scholarly+articles
https://www.theguardian.com/education/2016/jan/26/mindfulness-craze-schools-university-near-you-cambridge
https://www.theguardian.com/education/2016/jan/26/mindfulness-craze-schools-university-near-you-cambridge
http://oxfordmindfulness.org/business-homepage/about/
http://cw.huhs.harvard.edu/mindfulness/index.html
http://greatergood.berkeley.edu/news_events/event/mindful_self_compassion_core_skills_training1?gclid=CMTTsvz569ECFQkq0wodD-8EXQ#.WJBJGVN97Z5
http://greatergood.berkeley.edu/news_events/event/mindful_self_compassion_core_skills_training1?gclid=CMTTsvz569ECFQkq0wodD-8EXQ#.WJBJGVN97Z5
http://www.bbc.com/news/magazine-35688048
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http://www.mindfulschools.org/about-mindfulness/research/ 

http://greatergood.berkeley.edu/article/item/research_round_up_school_based_mindfu

lness_programs 

STATELE UNITE ALE AMERICII 

Organizația americană Mindfulness in Schools Project (MISP) a conceput un program 

relevant pentru viața elevilor, care le oferă strategii de a face față mai ușor unor situații 

potential stresante cum ar fi examenele, competițiile sportive sau muzicale, disputele pe 

terenul de sport, etc. Această organizație oferă taining profesorilor care doresc să învețe cum 

să implemeteze practica mindfulness în școlile lor. Training-ul preliminar este de 6 

săptămâni, perioadă în care adultul învață să practice șisă aplice el însuși aceste tehnici, apoi 

urmează cursurile de trainer mindfulness care sunt de mai lungă durată șipe parcursul cărora 

se studiaza o programa, planuri de lecții, activități specifice diverselor vârste școlare, etc. 

Conform cu site-ul organizației, au fost trainați deja câteva mii de profesori în Marea 

Britanie, Statele Unite, dar și în alte țări anglofone.  

AUSTRALIA 

Programe similare sunt într-o dezvoltare crescândă și în Australia. Spre exemplu 

administrația statului Victoria finanțează în prezent un studiu în școlile pilot în care s-a 

indrodus programul mindfulness cu scopul de creștere a empatiei, rezilienței și capacităților 

de concentrare a elevilor. Se speră că rezultatele studiului vor justifica introducerea 

programului mindfulness în curriculum școlar obligatoriu din 2020. 

MAREA BRITANIE 

În același timp în Marea Britanie, dupăce firme importante, cum ar fi Google, 

Transport for London și chiar Ministerul de Interne au preluat conceptual și l-au implemetat 

cu success in rândul angajaților, domnul David Laws, mininstru al educației a sustinut în 

parlament introducerea programului mindfulness în școlile din regat. Mai întâi a fost introdus 

un program de mindfulness chiar in parlamentul britanic, creând un lobby serios pentru acest 

concept. 

http://www.telegraph.co.uk/lifestyle/wellbeing/10694775/Why-does-the-Government-

want-to-teach-mindfulness-in-schools.html 

https://www.youtube.com/watch?v=xRwh-OrVQbg 

A spune astăzi că mindfulness a devenit foarte popular este aproape un 

understatement. Bucurându-se de atât de multă popularitate pe  mai multe continente, în 

mediul academic, științific, medical, corporatist, educațional, etc, cu atât de multe cărți 

publicate, programe in desfășurare, conferințe și speech-uri pe Ted.com, 

https://www.youtube.com/results?search_query=mindfulness+ted+talk 

devine evident că acest concept merită studiat și luat în serios. Dacă colegii noștri, 

profesori de pe 3 continente îl găsesc atât de util pentru elevii lor, cred că merită toata atenția 

nostră. 

CRITICI 

Caorice alt concept nou, are desigur și critici. Aceștia se impart în două categorii: cei 

care spun că programul mindfulness, datorită originii sale asiatice și a relației cu religia 

budistă, ar putea influența credința creștină si valorile sale. La capătul celălalt al spectrului 

criticilor se situează cei care consideră că meditația budistă în forma ei originară, ne-

secularizata, este aceea care aduce adevaratele beneficii spiritualeșică ea nu ar trebui 

modificată și distorsionată în nici un fel. 

In pofida acestor critici, cum am arătat, programele de mindfulness se bucură de o 

popularitate crescândă peste tot unde au fost introduse și toate studiile de până acum atestă 

beneficitatea lor pentru echilibrul emoțional al celor care practică aceste tehnici, indiferent de 

vârsta lor sau de mediul din care provin. 

http://www.mindfulschools.org/about-mindfulness/research/
http://greatergood.berkeley.edu/article/item/research_round_up_school_based_mindfulness_programs
http://greatergood.berkeley.edu/article/item/research_round_up_school_based_mindfulness_programs
http://www.telegraph.co.uk/lifestyle/wellbeing/10694775/Why-does-the-Government-want-to-teach-mindfulness-in-schools.html
http://www.telegraph.co.uk/lifestyle/wellbeing/10694775/Why-does-the-Government-want-to-teach-mindfulness-in-schools.html
https://www.youtube.com/watch?v=xRwh-OrVQbg
https://www.youtube.com/results?search_query=mindfulness+ted+talk
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CONCLUZIE 

Învățământul pre-niversitar din întreaga lume este în continuă schimbare și căutare, 

încercând să ofere soluții la problemele cu care se confruntă societatea moderna actuală și cea 

viitoare. Este imposibil de știut exact ce ne va aduce viitorul, dar dacă există macar o mică 

șanșă de a contribui la integrarea mai armonioasă a viitorilor adulți în viața socio-

profesională, noi, educatorii de astșzi avem obligația morală ca măcar să ne informăm asupra 

noilor concepte. Ca educatori, avem poate misiunea cea mai dificilă în societate, aceea de a 

ține pasul nu cu prezentul ci cu viitorul, căci rezultatele muncii noastre influențează în mod 

direct societatea viitorului, un viitor din ce în ce mai greu previzibil, date fiind schimbările 

rapide  care au locîn toate aspectele vietii. Deci ca educatori, avem datoria să ne ajutăm elevii 

în toate felurile în care considerăm că o putem face, iar practica mindfulness ar putea fi 

răspunsul pe care il căutăm, sau cel puțin unul din ele. 

Bibliografie: 

 Kabat-Zinn, Jon- Mindfulness zi de zi, Ed. Herald, București, 2014 

 Kabat-Zinn, Jon- Mindfulness pentru începători, Ed. Trel, București 2016 

 Kabat-Zinn, Myla – Mindfulness pentru părinți, Ed.Herald, Bucuresti 2015 
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ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE,  ÎNTRE NECESITATE ȘI 

CREATIVITATE 

 

profesor Lia Rudnic,  

Școala Gimnazială Todirești 

 

“Copilul este lutul viu care aşteaptă amprenta conştientă a artistului – dascălul.” 

(Mircea Sântimbreanu) 

 

În proiectele și activităţile educative pe care le desfăşurăm în şcoală, încercăm să 

găsim modalităţile necesare de a ajuta elevul să devină în comunitate un adult cu motivaţii 

ferme, sigur de sine, dispus să încerce lucruri noi, realist în privinţa punctelor sale tari, un 

adult cu profunde repere etice, care să preţuiescă munca şi bunacredinţă şi să se implice în 

activităţile din cadrul comunității locale în care trăieşte.  

În momentul în care optează pentru diverse activităţi educative, elevii sunt nevoiţi să 

le îmbine armonios cu studiul, care nu poate fi ignorat sau pus pe locul al doilea. Astfel, 

elevii devin mai responsabili, învaţă să-şi organizeze programul eficient şi îşi formează  de 

timpuriu un simţ al managementului timpului ce le va folosi pe viitor, în carieră. 

Orele petrecute de elevi la şcoală, numărul mare de teme pentru acasă cât şi 

calculatorul, internetul predispun la sedentarism. Elevii nu mai au timp să se joace şi să 

practice activităţi sportive, internetul ocupându-le majoritatea timpului liber şi devin din ce în 

ce mai sedentari. 

Ca urmare, activităţiile educative contribuie la completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la valorificarea raţională şi plăcută a timpului 

lor liber transformându-l astfel într-o sursă educaţională. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi  iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 

bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni 

frumoase şi valoroase. 

A organiza aceste activităţi trebuie să avem grijă ca obiectivele instructiv – educative 

să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare pentru 

că atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

 Scopul activităţilor educative este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 

reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale care conduc la dezvoltarea creativităţii elevilor, gândirii creative 

impulsionând învăţarea din proprie iniţiativă. 

 Însă înainte de toate, este  important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că 

numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le 

stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 

desfăşurarea acestora.  

Pentru că activităţile educative se desfăşoară într-un cadru nonformal, va permite și 

elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 

maximizeze potenţialul intelectual. 

Aceste activităţi le oferă elevilor destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile 

atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
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aptitudinilor. Dacă sunt bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă, elevilor dându-se 

posibilitatea să se afirme conform naturii lor.  

Activitatea extracurriculară desfășurată de diriginte, e o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 

atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 

asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.  

Deci, tinând cont de multiplele valențe educative, împreună cu colegii mei am deschis 

„porțile” şcolii pentru diverse activităţi, reuniuni, proiecte în vederea promovării şi 

sensibilizării comunităţii cu privire la viaţa elevilor și a școlii. 

Ca urmare, activităţile educative organizate de Şcoala Gimnazială Todireşti, au 

conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportive, ecologic, iar unele 

sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

În acest fel, şcoala a luat parte la viaţa comunităţii iar părinţii au simţit că fac parte din 

aceasta şi sunt implicaţi în viaţa şcolii. 

Pentru a îmbunătăţi relaţia şcoală-comunitate locală (Primărie, Dispensar, Poliție, 

Biserică), s-a încheiat între acestea un parteneriat care prin acţiunile propuse să contribuie la 

revigorarea spiritului civic, promovarea dialogului şi a unei comunicări eficiente, cu accent 

pe formarea unor cetăţeni activi şi responsabili, capabili să se implice în rezolvarea 

problemele comunităţii. 

Însă la dificila construcţie a copilului trebuie să participe cu multă precizie în 

colaborare cu şcoala şi familia. De aceea, prin discuţii şi realizarea unor întâlniri deschise, de 

colaborare, am responsabilizat părinţii implicându-i astfel în activităţile clasei.  

În acest mod, am dorit ca părinţii să considere şcoala un loc în care sunt bineveniţi 

oricând şi nu un loc în care sunt toleraţi din când în când, pentru că, cu cât implicarea 

părinţilor se manifestă mai devreme în viaţa şcolară, cu atât mai bine.  

Este dovedit faptul că părinţii care primesc sprijin şi sunt formaţi de către şcoală induc 

rezultate mai bune decât aceia care nu urmează acelaşi proces.  

Ca urmare, plecând de la aceste premise, am realizat activități educative în cadrul 

unui  proiect educativ „Școala și familia, locuri unde mă educ”. În activităţile desfăşurate am 

încercat împreună cu părinţii să găsim factorii care-i motivează pe elevi în zilele noastre, să 

identificăm dificultăţile şi remediile care se impun în comunicarea dintre părinţi şi copii şi nu 

în ultimul rând să identificăm motivele care-i determină pe copii să vină îngânduraţi la 

şcoală. Acest program desfăşurat în şcoala noastră a încercat să promoveze o participare mai 

activă a părinţilor la activităţile şcolii şi să propună diferite forme de activităţi de colaborare.  
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Ne bucură implicarea elevilor noștrii și a cadrelor didactice în derularea de proiecte 

educative  precum:proiectul european Comenius 1 ”My 24 europeans hours ”, proiectul 

”Vocea şcolii-ecoul comunităţii”; proiectele ecologice„Împreună pentru un mediu curat și 

sănătos”, ”Mediu curat-o viață sănătoasă”,”Bucovina albastră”; proiecte de voluntariat:”Fii 

inteligent, nu violent!”,”,”Stop indiferenței!”, „Alături de tine”,  „Dăruind vei dobândi”; 

proiecte de promovare a tradițiilor locale „Meserii de altădată”, „Pasiunile de ieri și azi”; 

proiectul de promovare a valorilor europene „Europa,casa noastră”. 

Activitățile derulate în cadrul  proiectelor ecologice au avut ca scop formarea la elevi 

a unei atitudini de respect faţă de mediu, creşterea dorinţei elevilor de a ocroti şi respecta 

natura, cât şi implicarea acestora dar şi a comunităţii în activităţi concrete de protejare a 

mediului înconjurător necesare unei vieţi sănătoase. 

Curiozitatea,dorința de implicare şi acţiune pentru a proteja şi îngriji spaţiile verzi au 

determinat elevii să lucreze în echipă şi astfel să realizeze o expoziţie de flori, foarte 

frumoasă, să îngrijească aceste flori îmbunătaţind astfel aspectul şcolii. 

Aceste activități  au scos în evidenţă preocuparea acestor elevi pentru protejarea 

mediului în care trăiesc cât şi dorinţa de a participa în echipe la igenizarea spațiilor școlare, 

îngrijirea florilor din ghiveci și din grădina școlii, etc. 

 

 Activitățile ecologice realizate au tras un semnal de alarma și cetățenilor din 

localitate, întrucât elevii au implicat și părinții, membrii ai comunitatii locale care au 

participat cu interes în rezolvarea problemelor de mediu din acest spatiu, problemecare se pot 

realiza doar într-un context de parteneriat, pentru că, calitatea mediului se reflectă direct nu 

numai asupra vieţii elevilor ci şi asupra familiilor acestora.  
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Prin aceste proiecte elevii și-au 

consolidat deprinderile de îngrijire a mediului înconjurător învățând din nou împreună cu 

părinții și membrii ai comunitatii locale că e imperios necesar să protejeze mereu natura, 

pentru că, această lecție despre natură se învață mereu și la orice vârstă. 

 Obiceiurile legate de sărbătorile de Paşte sunt cunoscute şi mult respectate de toţi 

locuitorii satului. Cu aceste ocazii , atât copiii,cât şi maturii sărbătoresc tradiţia şi prin 

ţinută,mergând la slujbele religioase numai îmbrăcând costumul popular. 

 

 

Cu elevii şcolii am reuşit să pregătim anual un program de cântece şi  dansuri 

populare, activități de încondeiere a ouălor cu mărgele, picturi pe sticlă. 

Am realizat activități în cadrul proiectului interdisciplinar „Meserii de altădată”, 

proiect în care au fost implicați părinți,bunici, meșteșugari,oameni din sat, fiecare cu 

meșteșugul și povestea sa. 

Copiii stăpânesc bine şi interpretează 

vechile dansuri populare bătrâneşti,putem spune că ei au devenit mesagerii tradiţiilor locale 

în lume,chiar dacă nu au reuşit să obţină 

premii.Dar noi cadrele didactice suntem mândri 

de ceea ce am reuşit să realizăm cu aceşti copii 

având în vedere vârsta lor fragedă care este 

înnobilată de frumuseţea portului 

popular,cântecului şi dansului din Bucovina.  

Toate acestea le-am realizat cu multă 

muncă , dar am găsit bucuria de a trăi frumos, 

ştiind că mesajul acestor activități au un ţel nobil 

şi anume acela de a păstra şi perpetua spiritul 

nostru românesc Avem convingerea că aşa cum 
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nu vor uita să scrie şi să citească slovele învăţate, elevii nu vor uita şi vor purta cu ei cântecul 

şi jocul popular românesc, colindele şi urătura strămoşească, indiferent dacă îşi vor căuta 

norocul pe alte meleaguri, ori dacă vor să ostenească în vatra străbună. 

Activităţile din cadrul proiectelor de voluntariat au ajutat elevii să devină conştienţi şi 

responsabili faţă de problemele societăţii în care trăiesc, pentru că latura lor umană se 

dezvoltă iar spiritul justiţiar iese la 

suprafaţă încă de la vârste fragede. Ca urmare, am implicat elevii în activități de voluntariat 

iar în preajma Paștelui am organizat activități de ajutorare a bătrânilor neajutorați, am 

desfășurat acțiuni ecologice inclusiv în grădina bisericii dar și atelierecreative în care elevii s-

au întrecut în fantezie și culori. 

Copiii au realizatimportanţa ajutorului pe care l-au oferit prin aceste activităţi 

voluntare şi au putut cuantifica contribuţia lor la îmbunătăţirea stării de fapt a comunității.  

Elevii implicaţi au povestit că, la final, au avut un sentiment de linişte sufletească 

dupa ce au dăruit timp şi energie implicându-se în aceste activități. 

Implicarea elevilor şcolii noastre în aceste proiecte au stârnit interes, au produs 

bucurie, au facilitat acumularea de cunoştinţe, chiar dacă a necesitat un efort suplimentar. S-

au creat relaţii de colaborare între elevi, s-au clarificat diverse probleme educative, s-a oferit 

un nou cadru de dezvoltare a  personalităţii elevului, s-au întărit relaţiile dintre părinţi, elevi, 

dascăli şi comunitate, crescând gradul de implicare a tuturor factorilor educaţionaliastfel 

încâtşcoala a făcut parte din comunitate iar comunitatea a luat parte la viaţa şcolii.  

Activităţile culturale, cultural-artistice, aniversările, comemorările precum: Să ne 

cinstim eroii, Ziua Europei, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Internaţională a Educaţiei, Ziua 

Toleranţei, 1 Decembrie-ziua ţării mele,etc., sunt activităţi care angajează atât elevii timizi 

cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, 

dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. 

Dacă aceste activităţi sunt bine organizate au un rol important și în cultivarea gustului 

pentru lectură, pentru carte. Elevii pot fi 
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stimulaţi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, comedii, participând la 

lansări de cărţi, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, prin implicarea în 

desfăşurarea sezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere creativă. 

Am constatat că implicând elevii în realizarea de activități din cadrul proiectelor, 

aceştia seautodisciplinează prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 

regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

 Dascălul are prin acest tip de activităţi care 

se realizează în cadrul proiectelor, posibilităţi 

deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 

mai frumos obiectivul principal - pregătirea 

copilului pentru viaţă.  

Cu siguranţă realizarea acestor proiectea 

depins în primul rând de educator, de talentul său, 

de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 

abordare a temelor, prin punerea în valoare a 

posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Astfel, activităţile educative duc la îmbunăţatirea abilităţilor copiilor.În unele cazuri, 

însă, acestea duc şi la descoperirea talentelor ascunse, pe care copiii nu ştiau că le au.  

În momentul în care prind gustul unei activităţi care le face plăcere, elevii îşi vor 

dedica timp şi resurse pentru realizarea acesteia. 

Mediatizarea activităților educative a fost realizată de către elevi la radioul şcolii ” 

Vocea şcolii-ecoul comunităţii” și în revistele școlii „Pași spre cunoaștere”, „Răsfoind printre 

amintiri”. 

Cu siguranță, dacă aceste activități educative sunt organizate corespunzător, ele îşi au 

importanţa lor în activitatea educaţională. 

Receptivi la nou, este bine să îmbinăm judicios interactivitatea cu inovaţia şi 

creativitatea, familiarizăndu-i pe elevi cu noile tehnici de comunicare şi învăţare ajutându-i să 

acceadă la tezaurul cunoaşterii. 

Din ce în ce mai multe sisteme educaţionale adoptă aceste activitati şi le recunosc 

meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la şcoală constatându-se faptul că activitatea 

de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie 

şi detensionare. 

Cadru didactic are prin acest tip de activităţi,  posibilităţi deosebite să-şi cunoască 

elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 

obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.   
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Deci, trebuie să-i oferim elevului încredere în propria forţă de manifestare, 

stimulându-i orice iniţiativă, căci atunci el se va simţi valorizat și capabil. 

Numai prin cunoaştere,implicare, responsabilitate, autodepasire, munca noastră 

educaţională devine o adevărată operă de artă în şlefuirea noţiunii de „om”. Aşa cum spunea 

Oscar Wilde: „Cea mai bună metodă de a-i face pe copii buni este să-i faci fericiţi”.  

Ca urmare, cadrele didactice 

trebuie să încerce să-i facă pe elevi buni 

şi fericiţi deopotrivă. 

Consider că e necesar, ca noi 

cadre didactice să vedem frumuseţea 

din sufletele elevilor noștrii, să căutăm 

ce este mai bun în fiecare dintre ei, ce 

sunt cu adevărat, chiar daca o să ne ia 

ceva timp să descoperim aceea 

frumuseţe. 

 

Bibliografie: 

 1. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor educative la optimizarea procesului de 

învăţământ, în revista „ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
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REZOLVAREA CONFLICTELOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 

RELAȚIONĂRII UTILIZÂND METODA - CEAPA CULTURALĂ 

 

Prof. Laura Salciuc 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, Romania  

 

Abilităţile de consiliere au un rol important în activitățile profesorilor de lucru cu 

elevii, dar mai ales la orele de consiliere și orientare de la școală.  

Abilităţile consilierului sunt: ascultarea activă (concordanta între limbajul verbal şi 

nonverbal, folosirea răspunsului minimal, reflectarea sentimentelor, parafrazarea, 

sumarizarea, formularea întrebărilor), observarea, focalizarea, confruntarea și furnizarea de 

informații.  

Aceste abilităţi se pliază pe aspectele de personalitate ale profesorului şi treptat se 

conturează un stil personal care ne permite furnizarea de informații și soluții în ceea ce 

privește dezvoltarea personală a elevilor. 

 Pe lângă abilitățile pesonale, cunoașterea unor metode folositoare în 

activitățile de la clasă pot fi instrumente utile pentru desfășurarea unor lecții remarcabile. 

Metoda de lucru prin intermediul căreia, adultul consilier poate derula activități 

centrate pe prevenirea unor comportamente de risc și rezolvarea de conflicte și 

îmbunătățirea relaționării ar fi ceapa culturală. 

Obiectivele 

activității: 

 Să dezvoltăm un comportament pro-activ; 

 Să  găsim căi de rezolvare a conflictelor și îmbunătățirea 

relaționării; 

 Să descoperim modalități eficace de integrare în 

colectivitate; 

Metoda cepei culturale este un instrument folositor când se abordează subiectul de 

comunicare interculturală. Ea este în principal utilă pentru a face diferența dintre cultură și 

cultură națională. Ceapa arată că sunt multe straturi de cultură care au un impact asupra 

formării identității  noastre ca indivizi și că aceste diverse straturi au grade diferite de 

importanță pentru fiecare în parte.  

Unele straturi importante pentru oameni ar fi:  

 Genul 

 Locul unde locuiesc 

 Locul de muncă 

 Profesia 

 Vârsta 

 Religia 

 Apartenența politică 

 Etnia 

 Hobby-urile 

Fiecare participant scrie pe fiecare strat ce elemente  reprezintă identitatea lui 

culturală și apoi prezintă celorlalți participanți, oferind explicații la eventualele întrebări. 

Fiecare participant primește o fișă cu imaginea unei cepe și straturile ei . 

Feedback 

Scopul este de introspecție și descoperire a propriei identități dar și de înțelegere a 

celorlalți, relevându-se în multe cazuri sursele de conflict. 
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În concluzie, metoda cepei culturale poate fi un instrument util în rezolvarea 

conflictelor dar și pentru îmbunătățirea relaționării. 

 

Bibliografie: 

 Băban, A. (2000) Suport de curs: Consiliere Psihologică, UBB Cluj.  

 Băban, A. (Ed) (2001) Consiliere educaţională, Psinet, Cluj-Napoca.  
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CONTRIBUȚIA ACTIVITĂȚILOR NONFORMALE LA 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR 

 

Samson Iulia, profesor, Școala Gimnazială Oniceni 

Zettel Dallida Gabriela, profesor, Școala Gimnaziala nr. 1 Vadu Moldovei 

  

Cea mai nouă formă a învățării o constituie educația nonformală ce oferă posibilitatea 

achiziționării unor deprinderi și abilități de viață, prin participarea la activități plăcute și 

motivante. Educația nonformală este reprezentată de acele activități care se organizează în 

afara școlii tradiționale, prin intermediul cărora se creează o legătură între informațiile 

furnizate de educația formală (informații predate de către profesori în cadrul orelor de curs, 

conform programelor școlare aferente fiecărei specialități în parte) și activitățile de exersare 

practică a acestor informații cu scopul de a dezvolta  competențe, abilități și deprinderi.  

Conținutul educației nonformale este adaptat unor situații diferite, stabilite în funcție 

de nevoile și cerințele indivizilor. Scopul acestei educații este acela de a stimula învățarea 

întrun cadru liber de constrângeri, în care nu există teme, note și evaluări.  

Finalitățile educației nonformale sunt stabilite în funcție de scopurile și obiectivele 

exprimate în vederea realizării activităților propuse și contribuie la cultivarea capacităților și 

aptitudinilor necesare dezvoltării personale și profesionale ale elevilor.   

Printre finalităţile educaţiei nonformale identificăm: 

 lărgirea orizontului cultural (sau completarea acestuia); 

 îmbogăţirea cunoştinţelor din diverse domenii; 

 formare profesională şi/sau iniţierea în activităţi complet noi; 

 desfăşurarea de activităţi recreative, de voluntariat etc.; 

 petrecerea plăcută şi organizată a timpului liber; 

 activităţi de exersare şi cultivare a diferitelor pasiuni, de manifestare a talentelor 

(șlefuirea/rafinarea chiar); 

 activităţi de dobândire şi de dezvoltare a unor aptitudini şi capacităţi. 

Umbrela educației nonformale acoperă o gamă extrem de largă de activități, de la 

activitățile interdisciplinare și transdisciplinare, activitățile cultural-artistice, competiții 

sportive, concursuri școlare și extrașcolare, până la cercurile pe discipline, dar și proiecte 

educaționale, participarea la proiecte eTwinning, schimburi bilaterale Erasmus+, activități de 

voluntariat, excursii, vizite la muzee, spectacole de teatru și lista poate continua la infinit, în 

funcție de imaginația și priceperea fiecărui cadru didactic. 

Începând cu anul școlar 2011-2012 a fost implementat programul național  de 

activități educative extrașcolare și extracurriculare intitulat „Școala altfel”, care din anul 

școlar  2012-2013 a devenit programul național „Să știi mai multe, să fii mai bun”. „Școala 

altfel” este un program ce vine în sprijinul educației nonformale și care contribuie, prin 

intermediul unor activități specifice, la dezvoltarea competenței de învățare a tinerilor și la 

dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale acestora. Atât copiii, cât și cadrele didactice sunt 

încurajate să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod plăcut teoria cu aplicațiile ei 

din viața de zi cu zi. 

Vom aminti aici in special proiecte educaționale prilejuite de evenimentele din 

calendarul activităților extrașcolare și extracurriculare, proiecte de voluntariat, participarea la 

diferite proiecte inițiate de asociații care sprijină educația nonformală, dar și proiectele 

realizate în parteneriat cu alte școli, prin care elevii participanți au avut posibilitatea să-ți 

dezvolte o serie de abilități de viață, necesare formării lor personale și integrării lor în 

societate.   
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La nivelul școlilor în care funcționăm, fiecare dintre noi a realizat o serie de proiecte 

educaționale, care au avut ca scop responsabilizarea elevilor, participarea acestora la forme 

de învățare care să le facă plăcere, să le stimuleze inițiativa și creativitatea, să închege 

colectivul de elevi, să le dezvolte spiritul critic și spiritul civic.  

La Școala Gimnazială Oniceni, au fost realizate diverse activități în cadrul 

proiectelor educaționale sau prin implementarea unor programe naționale.  

Proiectul educațional interjudețean   „Împreună pentru o şcoală curată” , realizat în 

cadrul comunității de practică „Prof21” (participanți: Școala Gimnazială Oniceni, Școala 

Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia, județul Suceava, Școala Gimnazială Nr. 1 Dorohoi, 

județul Botoşani, Școala Gimnazială „Gheorghe Nechita” Motoşeni, județul Bacău, Școala 

Gimnazială Dealul Morii, județul Bacău) a avut ca scop formarea unui comportament 

responsabil față de mediul înconjurător. Obiectivele au vizat identificarea problemelor de 

mediu din școală și împrejurimile ei; implicarea elevilor în activități ecologice în școală și în 

preajma acesteia pe durata anului școlar 2015-2016; formarea abilităților de valorificarea 

deșeurilor confecționând obiecte cu utilitate practică; dezvoltarea abilității de colectare 

selectivă a deșeurilor la un număr de 150 de elevi. În urma derulării proiectului, elevii au 

făcut dovada formării competenţelor legate de protecţia mediului, conservarea şi valorificarea 

potenţialului natural al zonei şi-au  format şi dezvoltat un comportament ecologic demonstrat 

de activitățile ulterioare; au constituit exemple elocvente pentru colegii lor, pentru 

comunitate. Pe lângă formarea şi dezvoltarea unor abilităţi practice elevii au câştigat 

respectul de sine şi încrederea în propriile forţe, puterea lor de a se afirma. Elevii ți-au 

dezvoltat acele aptitudini specifice care să le permită o viitoare orientare şcolară şi 

profesională. Totodată părinţii elevilor vor fi mult mai responsabili faţă de educaţia propriilor 

copii. 

Primele activităţi de voluntariat au fost surprinse în proiecte precum „Colectăm, 

Pământul ajutăm” (ce şi-a propus colectarea unui număr cât mai mare de pet-uri, proiect 

realizat cu elevii unei clase de gimnaziu pe o perioadă de 2 ani), „Să păstrăm Pământul 

curat” (proiect  de ecologizare a zonelor adiacente râului Moldova pe o porţiune de 7 km,  

extins la toate clasele de gimnaziu, la sfârşitul căruia elevii primind certificat de „Elev 

verde”). Ambele proiecte au fost ulterior incluse în activităţile de obţinere a certificatului şi 

steagului verde Eco-școală. 

De la acest gen de voluntariat am trecut la activităţi umanitare. Proiectul educaţional 

extraşcolar de voluntariat intitulat „DAR din suflet de copil” a avut ca scop donarea unor 

obiecte de prima necesitate (săpun, şampon, pastă de dinţi), rechizite şcolare, jocuri şi jucării, 

dulciuri şi fructe pentru copiii instituţionalizaţi. Proiectul s-a născut ca urmare a solicitării 

formulate de o parohie din judeţul Suceava. Elevii au participat cu bucurie, la proiect aderând 

elevi din toate clasele şcolii (atât nivel primar, cât şi gimnazial), inclusiv cadrele didactice 

care s-au implicat nu numai în organizarea activităţilor, ci donând alături de elevi, pentru a fi 

exemplu de urmat.  

În urma participării la aceste proiecte, elevii au primit certificate sau adeverinţe de 

voluntariat din partea partenerilor externi. Poate că la vârsta aceasta aceste documente nu au 

o valoare atât de mare. Valoarea lor stă în sentimentele şi emoţiile investite, dar mai ales în 

competenţele dobândite. După aceste experienţe, au devenit mai conştienţi de importanţa lor 

în societate, de puterea lor de a schimba ceva, şi-au întărit abilităţile de comunicare, de 

muncă, încrederea de sine. Au conștientizat faptul că proiectul  de ecologizare a localităţii la 

care participau constant de la începutul anului e tot o formă de voluntariat activ, că a dona din 

puţinul tău nu îţi oferă doar linişte sufletească, ci îţi demonstrează că poţi trece peste barierele 

impuse de anumite mentalităţi, că a fi bun creştin nu înseamnă doar a merge regulat la 

biserică, sau a respecta canoanele religioase. Voluntariatul în şcoli este un prim pas în 
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conştientizarea tinerilor de rolul lor în societate, de importanţa lor ca individ, de nevoia 

societăţii de oameni ca ei.  

La Școala Gimnazială nr. 1 Vadu Moldovei au fost realizate proiecte educaționale 

precum:„Și nouă ne pasă”, „Spune NU consumului de droguri”, „Fii Tolerant, nu 

violent! ”. 

Proiectul educațional „Și nouă ne pasă” și-a propus să îi ajute pe elevi să înțeleagă 

faptul că apa este vitală pentru supraviețuirea omenirii, că pământul trebuie respectat, ocrotit 

și ajutat  pentru binele nostru al tuturor, în condițiile în care tone de pet-uri îl urâțesc. Natura 

trebuie ocrotită, astfel că fiecare elev a participat la campania de răsădit pomi, la activitățile 

de ecologizare. În curţile şcolilor unde ne desfăşurăm activitatea şi în preajma acestora sunt 

aruncate gunoaie de către elevi (paharele și cutiile de la lapte, paie din plastic, sticle, pet-uri, 

ambalaje diverse). În timpul orelor de curs și al pauzelor, am remarcat ușurința cu care 

risipesc hârtia: rup filele caietelor pentru a confecționa diferite obiecte de joacă, pentru o 

simplă greșeală de scriere rup foaia cu totul, pentru o lucrare scrisă scurtă folosesc 2 file (de 

la mijloc).  Astfel, au fost organizate echipe responsabile cu colectarea deșeurilor, trierea 

selectiva a acestora, depozitarea lor în locuri special amenajate pentru a fi preluate de firma 

de salubritate a primăriei.  

În urma derulării proiectului, elevii implicați și-au dezvolta următoarele abilități de 

viață: 

abilitatea de colectare selectivă a deșeurilor; abilitatea de valorificare a deșeurilor 

confecționând obiecte cu utilitate practică. De asemenea, elevii au avut posibilitatea de a 

promova în comunitate ideea de colectare selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora, 

respectiv protejarea mediului înconjurător, adoptând și acasă un comportament responsabil 

pentru protejarea mediului.  

Proiectul „Spune NU consumului de tutun, alcool și droguri”, și-a propus ca scop 

însuşirea cunoştinţelor teoretice despre tutun, alcool şi droguri (cu variantele naturale şi 

sintetice, inclusiv aşa numitele etnobotanice), efectele pe termen scurt şi lung ale consumului 

de substanţe psihotrope, alcool şi tutun, precum şi a modalităţilor de prevenire a dependenţei 

de tutun, alcool şi droguri. 

Activităţile proiectului (Drogul – între mit şi realitate, Alcoolul nu e aliment!, 

Tutunul nu te face mare!, Fii dependent, nu independent!) au vizat informarea și 

conștientizarea elevilor asupra efectelor devastatoare ale consumului de tutun, alcool și 

droguri. Astfel, pe lângă informațiile teoretice, vizionare de filme, au avut posibilitatea să-și 

manifeste creativitatea realizând afișe, postere, scurte poezii și compuneri cu mesaje antidrog, 

mesaje împotriva consumului de tutun și alcool.  

Pornind de la două proiecte educaționale desfășurate în școlile noastre, „Toleranța – 

apanajul umanității” - Școala Gimnazială Oniceni și „Fii tolerant, nu violent!” - Școala 

Gimnazială nr. 1 Vadu Moldovei, am inițiat un proiect eTwinning intitulat „Cine seamănă 

vânt culege furtună sau Violența naște violență”, proiect care s-a derulat prin intermediul 

platformei eTwinning, programul Erasmus+. Proiectul s-a desfășurat în școlile participante: 

Școala Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială nr. 1 Vadu Moldovei, Școala Gimnazială 

Todirești și Școala Gimnazială Preutești, toate din județul Suceava, și a avut ca scop 

dezvoltarea abilităților de gestionare a emoțiilor în vederea realizării coeziunii de grup și 

formarea unei atitudini civice conștiente și durabile față de fenomenul de violență în mediul 

școlar, astfel încât să devină mai buni, mai toleranți, mai responsabili. Obiectivele proiectului 

au vizat dezvoltarea abilității de gestionare a emoțiilor prin implicarea în activități de grup, pe 

întreaga durată a proiectului, dar și după terminarea acestuia, prin colaborare, comunicare, 

prin exprimarea opiniilor proprii și raportarea la viața comunității în care trăiesc, adoptarea 

unor atitudini responsabile față de situațiile care ar putea genera conflicte prin implicarea în 
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situațiile de rezolvarea de probleme. Proiectul a avut un impact vizibil asupra elevilor 

participanți în măsura în care au reușit să se autocunoască, să participe la activitățile școlare 

și activitățile de grup fără a îți impune propriile păreri prin forță, și-au exprimat părerile 

deschis și sincer, au manifestat un grad ridicat de înțelegere, respect și colaborare și, nu în 

ultimul rând, au dovedit că știu să utilizeze instrumentele web 2.0, atât de necesare în secolul 

XXI.  

Indiferent de tipul activității nonformale, importantă este participarea liberă, fără 

constrângeri, exprimarea deschisă a ideilor și părerilor proprii, colaborarea și comunicarea 

sinceră, toate acestea dezvoltând calitățile personale ale fiecărui participant, fie el elev sau 

profesor, abilităţi necesare dezvoltării sale profesionale şi integrării în societate.  
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ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PRIN INTERMEDIUL 

ACTIVITĂȚILOR DIN CURRICULUM NONFORMAL 

 

ed. Veronica Tănasă,  

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Paradisul Piticilor’’ Gura Humorului 

 

Pornind de la varietatea situaţiilor de învăţare şi de la gradul diferit de intenţionalitate 

acţională, educaţia se poate obiectiva în trei ipostaze: educaţia formală, educaţia nonformală 

şi educaţia informală. Apropierea de idealul educaţional al şcolii româneşti se poate realiza 

doar dacă între educaţia formală, informală şi nonformală se desfăşoară o fuziune productivă. 

Prin urmare, din dorinţa de a promova un învăţământ de calitate, modern, flexibil, stimulativ 

şi creativ, bazat pe experienţă, performanţă, tradiţii şi valori într-un parteneriat real grădiniţă-

comunitate care să formeze cetăţeni activi capabili să se intergreze cu succes în viaţa  şcolară 

şi socială ulterioară, Grădiniţa ,,Paradisul Piticilor” nu a rămas indiferentă  faţă de marea 

bogaţie de forme de educaţie nonformală. Curriculum formal a fost completat  de curriculum 

nonformal prin abordarea proiectelor educaţionale  accesibile copiilor preşcolari, a 

campaniilor şi a activităţilor educative şi extracurriculare. Acestea au îndeplinit condiţii 

strategice, după cum urmează: adecvare, fezabilitate-caracter realist, economicitate-consum 

optim de resurse, simplitate şi precizie, sistematizare, lizibilitate şi claritate în concepere şi 

redactare, operaţionalitate-aplicare facilă, flexibilitate, încadrare în timp, etc. şi au vizat: 

integrarea copilului în comunitate; deschiderea grădiniţei către instituţiile furnizoare de 

educaţie prin intermediul parteneriatelor încheiate; promovarea dimensiunilor noilor educaţii- 

educație pentru sănătate, educaţie ecologică, dezvoltarea cognitivă, interpersonală şi socială a 

copiilor prin flexibilizarea conţinuturilor învăţării şi abordarea interdisciplinară şi 

transdisciplinară a acestora  pentru a răspunde provocărilor societăţii actuale. Proiectele 

derulate au fost la diferite niveluri de desfăşurare- atât la nivel internaţional, naţional, cât şi 

judeţean. 

Proiect internaţional Să învăţăm despre pădure: 

Desfăşurarea proiectului: 

Etapa 1: etapa de lucru în clasă 

În luna octombrie  s-a demarat proiectul ,,Să învățăm despre pădure’’ cu anunţul făcut 

la gazeta părinţilor, constituirea comitetului de mediu, formarea şi organizarea echipei de 

proiect, stabilirea responsabilităţilor şi a activităţilor care urmau a fi desfăşurate pe parcursul 

întregii perioade, alegerea titlului proiectului. 

Etapa 2: etapa de lucru în pădure 

În luna septembrie s-a plantat un copăcel în curtea grădiniței cu ocazia Zilei 

Internaționale ONU pentru Pace- 21 septembrie. Cu această ocazie, copiii au exprimat idei 

proprii, cunoștințe privind copacii- speciile lor,  mediul lor de viață, modul de îngrijire a 

copacilor, importanța lor în viața omului, etc. 

La sfârşitul lunii octombrie  a avut loc o primă lecţie- drumeţie desfăşurată în pădurea 

din imediata apropiere a grădiniței. Această acţiune a avut ca scop stimularea curiozităţii 

copiilor prin investigarea mediului înconjurător, precum şi aplicarea cunoştinţelor şi 

deprinderilor în context interdisciplinar. Preşcolarii au observat transformările din natură 

specifice anotimpului toamna, au desfăşurat jocuri de mişcare şi distractive, s-au întrecut în a 

aduna frunze, au colectat materiale din natură, pe care ulterior le-au folosit la activităţile din 

grădiniţă, au intrepretat cântece despre anotimpul toamna, etc. Activitatea s-a desfăşurat în 

colaborare cu o altă grupă de copii din grădiniţă. 
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  Dat fiind impactul ieșirii în natură asupra preșcolarilor, la începutul lunii 

noiembrie s-a desfășurat lecția vizită într-o gospodărie din apropierea grădiniței- livadă și vie. 

Copiii au avut posibilitatea de a adresa o sumedenie de întrebări atât educatoarelor, cât și 

gospodarului care a participat activ și afectiv la activitate. 

În luna aprilie a avut loc activitatea desfăşurată în Pădurea Voroneț sub formă de 

plimbare, observare în natură, observarea florilor şi culegerea lor, identificarea şi 

consemnarea aspectelor pozitive şi negative, jocuri de mişcare în pădure, picnic, etc. La 

activitate au participat  cele 2  grupe de preşcolari din grădiniţă. 

În luna mai s-a desfăşurat activitatea în pădurea Gura Humorului. Copiii au avut 

ocazia să se plimbe prin pădure, bucurându-se de aerul curat, de sunetele încântătoare scoase 

de păsărele, să  observe diferite vietăţi din pădure întâlnite întâmplător- melc, fluturaş, 

furnici, șopârlă, etc. să-şi petreacă timpul liber în natură, jucându-se liber şi organizat. De 

asemeni, și-au exersat deprinderile de ecologizare, adunând toate gunoaiele întâlnite în 

plimbarea lor. 

Altă activitate a fost concursul interinstituții pe temă ecologică- ,,Apa înseamnă 

viață’’- cu Școala Gimnazială Petru Comărnescu Gura Humorului- elevii clasei I și o 

activitate de plantare de semințe desfășurată  în sala de grupă- ,,Azi sădesc o boabă mică, 

mâine am o floricică’’. 

Etapa 3: etapa de evaluare 

Luna  iunie a fost marcată prin finalizarea proiectului cu ajutorul unor activităţi şi 

acţiuni specifice. Dintre acestea amintesc: 

-activitate demonstrativă în faţa părinţilor,  în care copiii au demonstrat că sunt buni 

ecologiști și că iubesc natura  

-activitate în comunitate- pe esplanada Muzeului din centrul orașului Gura 

Humorului, în care preșcolarii au interpretat printre altele și un cântec despre natură: Lăsați 

Terra să ttrăiască! 

-desene cu tema ,,Pădurea’’ 

-realizarea unui power point cu fotografii din cadrul proiectului 

-raport privind activitățile proiectului 

-portofoliul  proiectului. 

Programul naţional ,,Să citim pentru mileniul III’’ –cu tema ,,Cartea- izvor pentru 

suflet şi minte” a primit avizul IȘJ, după evaluarea aplicației, drept urmare grădinița a devenit 

unitate resursă în cadrul proiectului. 

Tema lunii octombrie-“Biblioteca grupei mele” -îmbogăţirea fondului de carte din 

biblioteca fiecărei grupe , cât și din biblioteca grădiniței 

Tema lunii noiembrie -“Totul ne vorbește!” -realizarea de etichete funcționale pentru 

identificarea cărților din bibliotecă, cât și a obiectelor din ambientul clasei 

În luna decembrie s-a desfăşurat activitatea “ Cine este Moș Crăciun?” -activitate în 

parteneriat cu părintele Luţac Tiberiu care a prezentat  copiilor pilde, legende, colinde 

“Mihai Eminescu- poet de neuitat” a fost tema lunii ianuarie, în cadrul căreia, chiar de 

ziua marelui poet, pe 15 ian., preşcolarii grupei mari s-au deplasat la Biblioteca Orăşenească, 

unde au ascultat poeziile acestui poet, ei înşişi au recitat şi au interpretat cântece. 

Februarie 2016-“Atenţie, începe spectacolul”-teatru de păpuși, joc dramatizat Scufița 

Roșie 

Martie 2016- Cel mai frumos dar pentru mama- elemente de comunicare scrisă, desen, 

recitare poezii în cadrul serbării 

Aprilie 2016- Pe urmele cărții- lecţie vizită Librăriile Alexandria 

Mai 2016- Pliantul poveștilor cunoscute- activitate în parteneriat cu G.P.N. ,,Căsuţa 

Piticilor’’ Gura Humorului 
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Iunie 2016- Uite, cât de multe știu!- lecţie deschisă cu părinţii  

Iunie 2016- Proiectul în imagini- prezentarea proiectului în cadrul sesiunii de evaluare 

de la G.P.N. Arlechino Suceava 

Programul naţional Kalokagathia cu tema ,,Dacă vreau să cresc voinic, fac mişcare 

chiar de mic!” a primit avizul IȘJ, după evaluarea aplicației, drept urmare grădinița a devenit 

unitate resursă în cadrul proiectului. 

În luna noiembrie s-a lansat proiectul în prezenţa părinţilor. Tema activităţii a fost 

însăşi tema proiectului:,,Dacă vreau să cresc voinic, fac mişcare chiar de mic!” 

În luna decembrie a avut loc activitatea -,,Moş Crăciun, poftim la dans!’’  în cadrul 

serbării de Crăciun desfăşurată în sala de festivităţi a grădiniţei 

Activitatea cu tema ,,Omul de zăpadă-prietenul din ogradă’’-jocuri cu zăpada, 

planificată a se desfăşura în luna ianuarie s-a realizat abia în luna martie, din cauza lipsei 

zăpezii.  

,,E primăvară şi am ieşit pe-afară!’’-plimbare în aer liber desfăşurată în luna martie 

Tema lunii aprilie ,,Ştafeta pinguinilor’’- s-a desfăşurat sub formă de concurs cu 

Şcoala Gimnazială ,,Petru Comărnescu’’ Gura Humorului 

,,Campionii şahului’’-concurs de şah în luna mai 

Tema: ,,Proiectul în imagini’’, realizată în luna mai a constat în  prezentarea 

proiectului în cadrul sesiunii de evaluare de la G.P.P. 1-2-3 Suceava. 

Proiectul  judeţean ,,Noile educaţii-educaţia pentru sănătate” cu tema,,Sunt micuţ, 

dar cresc eu mare- cu apă, vitamine şi mişcare!’’  a primit avizul IȘJ, după evaluarea 

aplicației, drept urmare grădinița a devenit unitate resursă în cadrul proiectului. 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în semestrul I au fost variate, cadrele 

didactice demonstrându-şi disponibilitatea pentru dezvoltarea acestui subiect, pe cât de util pe 

atât de sensibil. 

Luna octombrie cu activitatea ,,Sunt micuţ, dar cresc eu mare- cu apă, vitamine şi 

mişcare!’’ a reprezentat punctul de început al proiectului marcat prin lansarea acestuia atât în 

rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor acestora.  

,,Parada fructelor şi a legumelor de toamnă’’ -confecţie în luna noiembrie cu materiale 

din natură a unor costume personalizate, respectiv prezentarea acestora într-o paradă 

desfăşurată în cadrul Carnavalului toamnei alături de părinţii copiilor. 

În luna decembrie, în cadrul serbării de Crăciun, organizată în sala de festivităţi a 

grădiniţei, copiii din cele două grupe au executat paşi de dans modern- pe melodia ,,Fulgi de 

nea’’- Bimbam, sau dans popular- Horă şi Dansul Căiuţilor. Tema a fost intitulată sugestiv: 

,,Moş Crăciun, dansez cu tine!’’   

Tot în luna Decembrie -,,Apa înseamnă viaţă’’- realizare postere/ expoziţie- activitate 

realizată în parteneriat cu şcolarii clasei I de la Şcoala Gimnazială ,,Petru Comărnescu’’ Gura 

Humorului 

Ianuarie - ,,ABC-ul sănătăţii’’ -realizare dicţionar de alimente sănătoase 

,,Mingea veselă’’- jocuri cu  mingi, baloane, cercuri şi ,,De ce uneori mă 

îmbolnăvesc?’’-întâlnire cu specialistul (farmacist) au fost activităţile lunii februarie. 

Luna martie a fost dedicată, bineînţeles fiinţei dragi-Mama, prin cele două activităţi 

desfăşurate:,,Un dar culinar pentru mama mea’’-activitate practică de preparare a unui dar 

culinar sănătos şi ,,Dansez pentru mama’’-învăţarea unor paşi de dans modern, prezentarea 

dansului în cadrul serbării de 8 Martie 

Luna aprilie, luna Sărbătorii de Paşte a intermediat desfăşurarea activităţilor 

,,Iepuraşii cei zglobii’’- concurs sportiv cu Şcoala Gimnazială Petru Comărnescu Gura 

Humorului şi ,,O reţetă de post cu multe vitamine’’-activitate casnică în parteneriat cu părinţii 

de preparare a unei salate. 
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,,Mărul de aur’’- s-a intitulat concurs intergrădiniţe (cu G.P.N. ,,Căsuţa Piticilor’’ Gura 

Humorului), desfăşurat în luna mai. 

Tema: ,,Proiectul în imagini’’, realizată în luna mai a constat în prezentarea 

proiectului în cadrul sesiunii de evaluare de la G.P.N. Ţăndărică  Suceava. 

Programul naţional ,,Şcoala Altfel- Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

S-au desfăşurat următoarele activităţi 

,,Hai cu toţi i în poieniţă!’’ -drumeție la pădurea Voroneț, ecologizarea spațiului verde 

,,Vizităm şi învăţăm!’’-vizită la Muzeu și la Ambulanța Gura Humorului 

,,Fac mişcare să cresc sănătos şi mare!’’- exerciții de mișcare, gimnastică, concurs 

sportiv în sala de sport a Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu Gura Humorului  

,,Nu te teme de medicul stomatolog!’’-vizită Cabinet de Stomatologie, întâlnire cu 

specialistul 

,,Ne distrăm cu Clovnul şi prietenii lui!’’- vizionare teatru de păpuși, mânuire păpuși 

de teatru, karaoke, dans 

,,Lăsaţi copiii să vină la Mine!’’- vizită, împărtăşirea copiilor la Biserică 

,,Să fie sărbătoare de Paşti pentru toţi copiii!’’- activitate caritabilă, de ajutorare a 

celor aflați în dificultate 

Participarea la Campanii: 

Campania Globală ,,Plant a tree for Peace’’- au participat copiii de la cele 2 grupe 

care au plantat 2 puieți de brad în curtea grădiniței. 

Campania de binefacere ,,Împărţim zâmbete!’’ în cadrul proiectului ,,Împreună pentru 

un zâmbet’’ iniţiat de Liceul Sportiv Suceava, în cadrul căreia, Asociaţia fondatoare a 

grădiniţei a donat în jur de 50 de cadouri sub formă de ghetuţe pline cu dulciuri, cu ocazia 

acţiunii ,,Sfinte Nicolae, noi te aşteptăm cu drag!’’  

Campania judeţeană ,,Un gând bun de mărţişor’’-în  parteneriat cu 7 grădinițe din 

județul Suceava: „Gulliver”, „ABC” şi „Ţăndărică”, din municipiul Suceava, „Voinicelul”, 

din municipiul Fălticeni, „Prichindelul”, din Rădăuţi, „Paradisul Piticilor”, din Gura 

Humorului, şi grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale Ostra. Preşcolarii din cele şapte 

grădiniţe din judeţ au oferit pe  1 martie mărţişoare sucevenilor, în contextul în care această 

data din calendar reprezintă un prilej de triumf al primăverii, al renaşterii, al bucuriei. Cei 

1281 de preșcolari au confecţionat, împreună cu educatoarele şi părinţii, mărţişoare pe care 

au lipit urări, mesaje specifice primăverii, izvorâte din inocenţa vârstei și le-au oferit cu toată 

dragostea şi bucuria cetăţenilor din judeţul Suceava. 

Campania Globală pentru Educaţie- ,,Finanțați viitorul- Dreptul la educație pentru 

toți!’’/ ,,Grădiniţa  ideală’’(9-15 mai ); Inițiator- Organizația Salvați Copiii -Save the Children 

Romania; 

450 copii preșcolari implicați; Scopul campaniei: asigurarea unei finanțări suficiente, 

transaparente și adecvate nevoilor din învățământ pentru o educație de calitate. 

Parteneri:Consiliul Județean Suceava/Primăria Suceava, Organizația Salvați Copiii, 

Palatul Copiilor, G.P.P. Așchiuță Suceava, G.P.N. Istețel Moldovița, G.P.P.Paradisul Piticilor 

Gura Humorului, ARED Suceava, CJRAE Suceava. 

Activităţi educative şi extracurriculare:  

Septembrie- ,,Grădiniţa şi-a deschis porţile!- activitate de deschidere a grădiniţei , 

sfinţire, prezentare ofertă educaţională. Activitatea a inclus: cuvântul de deschidere a 

resprezentantului oficial al grădiniței, al directorului educativ al instituției, moment religios, 

vizitarea grădiniței de către părinți și copii, întâlnire cu părinții în care s-au prezentat țintele, 

obiectivele pentru viitorul apropiat.  

,,Plantează un copăcel pentru pace!’’-activitate practică ecologică cu ocazia Zilei 

Internaţionale pentru pace  
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Octombrie- ,,Carnavalul toamnei’’-activitate de divertisment- parada costumelor de 

fructe şi legume, recitare poezii,interpretare cântece, dans şi voie bună,specifică unei 

activităţi de divertisment. La activitate au participat şi părinţii preşcolarilor. 

Noiembrie- ,,Nu tremur la cutremur!’’-vizită, întâlnire cu specialist ISU, exerciţii 

aplicative de simulare a comportamentului în caz de incendiu sau cutremur. Activitatea s-a 

desfăşurat în luna februarie din cauza lipsei de timp a partenerilor educaţionali din cadrul 

ISU, chiar dacă s-a făcut inclusiv adresă scrisă, încă din luna octombrie,  de solicitare a 

sprijinului  din partea ISU pentru desfăşurarea activităţii. 

Decembrie- ,,Creştini, Crăciunul a sosit!’’- program artistic la Farmacia DigitalisFarm 

Gura Humorului şi Şcoala Petru Comărnescu, parteneri la care copiii grădiniţei au fost cu 

colindul. 

Ianuarie- ,,Săniuța fuge, zboară’’-concurs de săniuș 

Februarie - ,,Paza bună trece primejdia rea’’- vizită la Farmacie 

Martie - ,,Stop accidentelor de circulaţie- viaţa are prioritate’’- întâlnire cu specialistul  

Aprilie- recuperare tema lunii ianuarie:,,Săniuța fuge, zboară’’-concurs de săniuș 

Mai -,,Micii ecologiști’’-activitate practică  de ecologizare  

Iunie - ,,Rucsăcelul ni-l luăm şi-n excursie plecăm’’- excursie 

Pe lângă aceste activităţi cuprinse în calendarul activităţilor educative şi 

extracurriculare întocmit la începutul anului şcolar, s-au mai desfăşurat activităţi educative 

ca: 

Toamna în livadă- drumeţie 

Ziua 1 Decembrie a fost marcată de ambele grupe, prin activități specifice. Prin 

cântec, poezie şi dans copiii şi-au exprimat dragostea pentru ţară, însemnele ei, preţuirea 

pentru trecutul istoric. Expoziţia cu tema „România- ţara mea”, organizată în grădiniță a 

întregit şirul manifestărilor organizate cu acest prilej.  

În luna decembrie, activitatea educativă în parteneriat cu părinţii ,,Sfinte Nicolae, noi 

te aşteptăm cu drag!-atelier de lucru, program artistic desfăşurată la Aşezământul Social 

Bucşoiţa şi  ,,Iată vine Moş Crăciun”- serbare de Crăciun desfăşurată în sala de festivităţi a 

grădiniţei în parteneriat cu părinţii preşcolarilor. 

În luna ianuarie-,,Cum acordăm primul ajutor?’’- întâlnire cu specialistul (asistent 

medical Ambulanță Gura Humorului), exerciții de simulare a acordării primului ajutor în caz 

de nevoie. 

Vizionare teatru de păpuşi Arabella 

Zilele porţilor deschise la Şcoala parteneră- ,,Petru Comărnescu’’ Gura Humorului-

vizită 

Ce ridiche uriaşă!- joc dramatizat 

Miniprogram artistic la Biserică cu ocazia Sfintelor Paşti 

Vizită la Jandarmerie 

Salata de legume- activitate casnică 

Zâmbește și dăruiește- Hai la joacă de ziua ta!-program artistic în centrul oraşului 

Gura Humorului  

Joc, distracţie şi voie bună de ziua colegilor noştri!- aniversarea zilelor de naştere ale 

tuturor copiilor din grădiniţă 

Rolul acestor activităţi din cadrul curriculumului nonformal nu poate fi neglijat, 

întrucât maximizează aportul educaţiei nonformale în scopul formăriii personalităţii copilului 

- o personalitate integratoare, apropiată de cea pe care o doreşte societatea. 
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ROLUL CERCULUI DE BIOLOGIE ÎN DEZVOLTAREA UNEI 

ATITUDINI ECOLOGICE 

 

prof. Maria Telișcă,  

Școala Gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuți 

  

 Motto: ,,Natura poate să-ți slujească de carte, de profesor, de povățuitor. Ea 

te cheamă, ea îți procură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu închide 

această mare carte plină de învățături înțelepte, nu o neglija pentru celelalte cărți în care se 

cuprind numai strofe din cântarea întreagă ce stă înaintea ta”. (I. Simionescu, 1940) 

 Educația ecologică este o parte a educației care trebuie să înceapă cât mai 

devreme, în copilărie, întrucât doar astfel există șansa ca generația de mâine să fie orientată 

spre un mediu de viață sănătos. Așadar, școlii îi revine un rol esențial în formarea de 

deprinderi, convingeri și comportamente trainice de protecție a biosului. 

 Cercurile ştiinţifice reprezintă asocieri nonformale ale elevilor, în cea mai 

mare parte în scopul realizării de activităţi ce vin în completarea celor prevăzute în programa 

şcolară la orele de curs ale materiilor respective. Înființarea cercului de biologie ”Prietenii 

plantelor” a fost în același timp o dorință și o necesitate de a valorifica baza materială a 

școlii, Grădina Botanică, înființată printr-un program de granturi de dezvoltare școlară, în 

anul 2007. 

 Activitatea instructiv- educativă în cadrul cercului a fost organizată conform 

unui plan de activitate, după particularitățile individuale și de vârstă ale elevilor. Prin 

activitățile pe care le-am propus elevilor am urmărit ca aceștia să își dezvolte capacitățile de a 

ocroti, respecta și proteja natura, de a se implica în programe de acțiune pentru mediu în 

cadrul comunității locale, de a-și îmbogăți cultura ecologică prin manifestarea unei atitudini 

de cercetare, explorare, investigare a mediului și, nu în ultimul rând, de a-și petrece o parte 

din timpul liber în mijlocul naturii.  Toate aceste obiective au 

putut fi realizate prin utilizarea unor metode și tehnici în care 

predomină investigația (observarea, experimentul, 

documentarea, studiul de caz), comunicarea (conversația, 

dezbaterea, reflecția), programarea prin mijloace speciale 

(instriurea asistată pe calculator).   

 S-a urmărit inventarierea plantelor existente în 

grădină, încadrarea speciilor, descrierea lor, ocazie cu care 

elevii din clasele mari au realizat și un catalog botanic. Acest 

lucru a presupus și apelarea la abilitățile elevilor de 

tehnoredactare și de utilizare a aparatului de fotografiat.   

 O altă activitate a presupus culegerea de 

informații cu privire la 

utilizările plantelor în 

prevenirea și tratarea 

unor afecțiuni, elevii descoperind cu uimire calitățile 

pe care le au plantele din curtea școlii: Ginkgo 

biloba, Tilia cordata, Lavandula angustifolia, 

Mentha piperita, Vaccinium myrtillus etc. Întâlnirile 

din cadrul cercului erau plăcute și datorită ceaiurilor 

pe care le preparau din plantele culese de ei din 

grădină.  
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 Ne-am îndreptat atenția și asupra plantelor considerate monumente al naturii, 

întocmind o listă a acestora, însoțită de fotografii și admirând în cele câteva zile de primăvară 

exemplarele de Fritillaria meleagris (laleaua pestriță), elevii 

conștientizând importanța protejării acestor plante, de o deosebită 

valoare științifică, s-au documentat în legătură cu legislația 

referitoare la mediu și au înțeles că omul modern ar trebui să 

înțeleagă că natura va deveni sursa bunăstării sale dacă el se va 

simți ca făcând parte din natură și dacă se va îngriji permanent de 

integritatea ei. 

 Educaţia de mediu este şi practică, în sensul 

învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac până la 

reducerea 

consumului sau 

cum să trăim 

producând un 

impact negativ cât 

mai mic asupra 

mediului. În acest sens, elevii au fost implicați 

în fiecare sezon în acțiunile de plantare, 

dezvoltându-și un set de valori şi sentimente de 

grijă pentru mediu, motivaţia şi devotamentul 

de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

Simpla activitate de plantare a unui arbore de către un elev nu va da niciun rezultat, ci 

îngrijirea acestuia, realizarea unor observații 

notate în caiet vor participa la schimbarea 

mentalității elevului și la formarea unor 

atitudini pozitive față de natură. Participând la 

acțiunile de ecologizare organizate în grădina 

școlii sau în parcurile din municipiu, sprijinite 

și de Asociația de părinți a școlii, elevii își pot 

forma abilități de protecție a naturii, aplicându-

le la momentul oportun, conștientizând 

răspunderea și responsabilitatea față de mediul 

ambiant.  

 Așadar, instruirea ecologică presupune nu doar o simplă acumulare de 

informații, ci activități de protecție a mediului atent alese, formarea unei atitudini adecvate 

față de natură, conștientizarea interrelațiilor natură- om- natură. Atitudinea față de natură este 

o problemă de cultură și educație, de civilizație și o datorie civică, iar ocrotirea naturii este o 

datorie a fiecărui locuitor al Terrei. 
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AFIRMAREA ȘI STIMULAREA CREATIVITĂȚII ARTISTICO-

PLASTICE A COPIILOR PREȘCOLARI 

 

prof. Maria Ungureanu, 

 Școala Gimnazială Budeni 

 

Cunoaștem copilul? Cunoaștem sensul adânc al primilor lui pași?  

 

Mulți ar putea răspunde pozitiv la această întrebare, destui negativ, dar cei mai 

avizați, noi educatorii, vom cădea pe gânduri. Cu cât cercetăm mai atent lumea copilului și a 

copilăriei, cu atât trebuie să devenim mai prudenți. Copiii își manifestă din plin creativitatea 

în activitățile pe care le fac. Interesul, curiozitatea, spontaneitatea, deschiderea la nou, 

tendința de a îmbina realul cu fantasticul, toate aceste ingrediente necesare creativității se 

manifestă în copilărie. Pentru că sunt convinsă de valoarea creativității atât pentru copii cât și 

pentru adulți, în paginile următoare, am încercat sădescriu factorii de mediu care dezvoltă sau 

inhibă creativitatea şi modalităţile concrete prin care ne putem ajuta copiii să îşi manifeste și 

să-şi dezvolte sistematic creativitatea.  

 Copilul are o viață proprie cu mentalitatea și activitatea specifică vârstei lui. Cine nu 

obsevă pulsul mare de energie al copilului de care trebuie să se descarce necontenit și care îl 

face să se manifeste în fel și fel de forme? E o necesitate incontestabilă, o pornire firească de 

activitate care nu trebuie întreruptă, oprită, stânjenită, ci numai dirijată sistematic spre o 

dezvoltare potrivită înclinațiilor copiilor. 

Una din aceste forme de activități zilnice ale copilului este pasiunea pentru desen. 

Desenul este o formă de echilibru între lumea exterioară și cea interioară, prin desen 

copilul își va compensa trebuințele lui proprii, trăirile sale cognitive și afective, copilul are 

posibilitatea de a exprima tot ceea ce, în experiența lui trăită, nu poate fi formulat și asimilat 

numai prin mijloacele limbajului vorbit. 

Copilul trebuie îndrumat să-și folosească ochii, nu numai pentru a vedea, ci și pentru 

a privi, urechile, nu numai pentru a auzi, dar și pentru a asculta cu atenție, mâinile,nu numai 

pentru a apuca obiectele, ci și pentru a le pipăi și simți. Pornind de la considerentul că 

potențialul creativ al copilului nu se valorifică de la sine, apare și mai pregnantă răspunderea 

socială a grădiniței, care inițiază la vârste atât de fragede, dezvoltarea și cultivarea 

aptitudinilor și atitudinilor creatoare ale copiilor. 

Creativitatea nu se învață prin lecții speciale, ci prin întreaga activitate din grădiniță,în 

care copiii trebuie să semanifeste liber, fără teama de a greși sau de a fi aspru criticați. Numai 

în acest fel se poate cultiva la copii: îndrăzneala, independența, originalitatea. 

Ca orice fenomen de o deosebită complexitate, cum este creativitatea, pentru 

manifestarea lui, este necesară prezența unui ansamblu de factori care intercondiționează 

reciproc: 

-factori intelectuali ( gândire creatoare, imaginație creatoare); 

-factori nonintelectuali( motivația, factorii voluntari) 

-factori temperamentali și caracteriali 

Cercetările mai vechi și mai noi acordă locul întâi factorilor de ordin intelectual. 

Această prioritate este ușor explicabilă, deoarece spiritul nu poate opera în gol, ci presupune 

prealabile achiziții realizate prin cunoașterea directă (percepții) sau indirectă (gândire) și 

stocate în memorie. 
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Căci, așa cum spune un proverb arab- ,, Niciun sac gol nu stă în picioare,, -niciun 

act de creație nu poate fi singur realizat fără informație, fără preparație, fără cunoștințe 

asimilate și bine structurate.  

 Dintre componentele intelectuale ale creativității, gândirea divergentă (creatoare) este 

generică.  

 Gândirea divergentă, cere celui care rezolvă problemă generarea mai multor soluții, 

puţine dintre acestea fiind noi, de o calitate înaltă şi funcţională, într-un cuvânt 

creativ. Caracteristicile ei sunt: originalitatea,flexibilitatea,fluența, elaborarea. 

Originalitatea prevede capacitatea individului de a adopta atitudini personale fără 

tendinţa de a copia sau a reproduce modul de gândire al altcuiva. 

 Flexibilitateaeste capacitatea de a adapta gândirea la situaţii noi, uneori 

neprevăzute,cu scopul de a căuta şi a găsi soluţii optime de rezolvare a problemelor ce apar în 

diverse domenii de cunoaştere inclusiv în cel al cunoaşterii artistice.  

 Fluenţa este o proprietate a stilului şi se caracterizează prin cursivitate şi fluiditate în 

exprimare (având ca suport limbajul şi fluenţa lui). 

 Elaborarea este o abilitate care se exprimă prin configurarea detaliată a ideii – 

răspuns cu ajutorul elementelor intuitiv grafice. 

Unii autori mai adaugă la aceasta încă două elemente principale ale creativității: 

senzitivitatea și ingeniozitatea.  

Senzitivitatea este facultatea de a simți de a fi sensibil. Aria și profunzimea 

sensibilității depind de spiritul de observație. 

Ingeniozitatea indică spiritul inventativ și de inițiativa-calităti indispensabile 

creativității umane. 

 Expresivitatea exprimă culoarea, forma, mărimea, ritmul, simetria, asimetria şi 

dinamica, cu cât este mai expresivă opera de artă cu atât mai mult ne place. Dezvoltarea 

creativităţii nu poate fi dezvoltată fără a înţelege ce-i acela mijloc de expresivitate. Însuşirea 

de a fi ingenios se impune ca un semn al unei minţi agere, capabile să găsească soluţii 

neordinare în cele mai complicate şi surprinzătoare împrejurări. Ingeniozitatea permite 

evitarea stereotipurilor. Experimentele utilizate de-a lungul timpului au ilustrat în grafice o 

curbă descendentă pe care o urmează creativitatea, aceasta fiind mult mai pregnantă la 

vârstele mici şi pierzându-şi productivitatea la vârsta adultă. Din acest motiv, este important 

ca programele educative de la toate nivelurile să meargă mai mult în direcţia cultivării 

creativităţii. 

Preşcolarii creativi se diferenţiază de obicei de restul grupului prin diferite 

comportamente specifice şi, dacă li se permite acest lucru, îşi dezvoltă în mod liber 

creativitatea. Ei sunt foarte curioşi, vin cu soluţii neobişnuite, cu idei originale, au iniţiativă şi 

un spirit de observaţie foarte bine dezvoltat, văd conexiuni între elemente aparent fără nicio 

legătură, pun întrebări adecvate, caută alternative şi explorează noi posibilităţi, manipulează 

şi controlează simultan mai multe idei, învaţă rapid şi uşor, au o memorie bună, un vocabular 

foarte bine dezvoltat, găsesc căi neobişnuite pentru soluţionarea problemelor, au o imaginaţie 

vie şi o capacitate deosebită de a crea.Deoarece preşcolarul dispune de un potenţial creativ 

susţinut de manifestarea pregnantă a trebuinţelor de cunoaştere, de autoafirmare şi 

independenţă, de relaţii cu ceilalţi, stimularea acestor trebuinţe ar trebui să cunducă la 

întreţinerea şi potenţarea manifestărilor creative ale preşcolarului. 

Componentele acestui potenţial creativ sunt: 

-Trebuinţele de progres întâlnite la această vârstă – trebuinţa de cunoaştere, trebuinţa 

de independenţă, trebuinţa de autoexprimare; 

-Imaginaţia liberă, nestânjenită de canoane; 

-Spontaneitatea; 
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-Animismul gândirii, care mijloceşte interferenţa firească a lumii umane cu lumea 

animalelor şi cu lumea lucrurilor. Potenţialul creativ al preşcolarului se manifestă în 

activităţile sale cotidiene: în joc (activitatea fundamentală), în desen şi pictură (activităţi care 

pentru el, cel puţin iniţial, un joc cu liniile şi culorile), în limbaj (o activitate de 

intercomunicare umană realizată cu mijloacele limbii), matematică, muzică. Copiii sunt 

imaginativi si au un potenţial creativ fantastic. Este felul lor natural de a fi. 

 

MODALITĂŢI DE EVIDENŢIERE A CREATIVITĂŢII LA VÂRSTA 

PREŞCOLARĂ 

La preşcolari, capacitatea creatoare comportă în primul rand trăsături de personalitate 

înnăscute, susceptibile de dezvoltare prin educaţie. Fiecare copil normal dezvoltat “fizic şi 

psihic” posedă un anumit act creativ, care poate să se manifeste sub diferite forme. 

Contribuţia testelor de creativitate poate fi apreciată din două puncte de vedere; calitatea cea 

mai evidentă fiind activizarea independentă pe baza conceptelor verbale propuse, pentru 

rezolvare care stimulează gândirea divergentă, cerând rapiditate şi promptitudine în rezolvare, 

contribuind astfel la dezvoltarea capacităţilor intelectuale, iar prin aplicarea acestor exerciţii 

este diagnosticată şi prezenţa flexibilităţii verbale şi semantice, contribuind astfel la 

stimularea şi educarea “actelor creative” ale preşcolarilor. 

Personal consider că activitatea care are cea mai mare pondere în educarea 

creativităţii copilului preşcolar este activitatea artistico-plastică, în mod deosebit desenul şi 

pictura. Aceste activităţi sunt în strânsă corelare cu activităţile de cunoaşterea mediului şi 

educarea limbajului. Prin organizarea unor plimbări, excursii, observări spontane se 

urmăreşte stimularea imaginaţiei copiilor, dându-li-se posibilitatea să-şi aleagă în cadrul 

orelor de desen sau pictură aspectele care i-au impresionat cel mai mult. 

Impresiile uneori sunt atât de bogate încât desenul copiilor capătă cursivitate în 

pregătirea elementelor. Prin culoare, copilul redă tot ce l-a impresionat mai mult, într-o formă 

reală sau imaginară, manifestându-şi dorinţa de a crea, de a se afirma. Copilul trăieşte din 

plin, pe plan afectiv, tot ce-I place mai mult ca formă, culoare, mişcare; pe acest fond afectiv 

bogat şi sincer exprimat, copilul se manifestă ca un participant active, ca un character fecund, 

în stare să realizeze tot ceea ce gândeşte. 

Pictura constituie o activitate prin care jucându-se, copiii ne dau posibilitatea să 

constatăm modul cum văd, cum înţeleg lumea, ce i-a impresionat mai mult din multitudinea 

de aspecte care le-au reţinut atenţia. Prin modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de 

pictură, educatoarea poate merge până acolo în a descoperi chiar starea afectivă, emoţională a 

unui copil în ziua desfăşurării activităţii. Astfel, dacă preşcolarul a folosit în mod 

preponderant galbenul sau portocaliul, este vessel, bine dispus, accesibil, iar dacă într-o zi 

copilul a folosit culori ca albastru, nuanţe de gri şi negru, copilul este trist, zbuciumat în felul 

său intern şi trebuie scos din această stare. Copiilor le place foarte mult să îmbine culorile, să 

le asocieze, chiar dacă nouă nu ni s-ar părea potrivită o anume alăturare de culori, să obţină 

culori noi prin amestecul a două sau mai multe colori. Prin diferitele tehnici ale picturii cum 

ar fi: fuzionarea la margine şi în masă, taşimania, stropirea, picurarea şi dirijarea picăturilor, 

se poate evidenţia creativitatea copiilor şi în acelaşi timp se şi poate educa. Ca urmare a 

aplicării unor teste, care încurajează în destulă măsură exprimarea creativă a preşcolarilor, 

rezultatele obţinute cu copiii din grupul selectat au fost importante. Astfel, progresul de la o 

etapă la altaa fostmare dacă-l comparăm cu cel realizat de grupă în mod obișnuit . O parte 

dintre copii s-au exprimat plastic prin originalitate, creativitate, alţii au apelat la imitaţie, 

fenomen specific în cadrul relaţiilor de colegialitate şi care se manifestă de la această vârstă. 

Lucrările de desen au fost mai reuşite datorită cunoaşterii şi utilizării mai frecvente a tehnicii 

de lucru şi a bogăţiei informaţiilor acumulate până acum. 
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În acest sens m-am axat pe construirea unor modele de tip formativ, în primul rând că 

ele facilitează dezvoltarea funcției de completare, funcției de proiectare și anticipare, de 

analogie și de construire a realului din imaginativ, de apariție a unor modele originale care 

duc la forme ale creației obiective. Deoarece imaginația creatoare este considerată nucleul 

central al activității, analiza trebuie făcută prin prisma celor trei grupe mari de abilități 

specifice: fluiența, flexibilitatea și originalitatea. Aceste abilități trebuie dezvoltate în scopul 

ajungerii la o imaginație reușită, la tipuri creatoare ale acesteia. Printr-o analiză atentă a 

testelor efectuate ne putem spune părerea cu privire la capacitatea motorie a copilului și în 

același timp desprindem și unele trăsături de personalitate ca: perseverența, siguranța, elanul, 

expresivitatea, timiditatea.  

CUM POT EDUCATOARELE ÎNCURAJA CREATIVITATEA? 

- Prin furnizarea unui mediu care permite copilului să exploreze şi să se joace fără 

restrângeri exagerate 

- Prin adaptarea la ideile copilului, fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât 

să se potrivescă cu cele ale adulţilor 

- Prin acceptarea ideilor neobişnuite ale copilului, fără a judeca modul divergent în 

care acesta rezolvă o problemă. 

  - Folosind modalităţi creative pentru rezolvarea problemelor, în special a 

problemelor ce apar în viaţa de zi cu zi. 

- Alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităţilor, pentru 

trecerea de la ideile obişnuite la idei mai originale. 

 - Încurajând procesul, iar nu scopul. 

CONCLUZII 
Crearea unei ambianţe bine organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă 

iniţiativă şi să creeze. Educatoarea trebuie să urmărească dezvoltarea copilului, să furnizeze 

materiale în toate centrele de activitate, să stabilească ţeluri corespunzătoare pentru fiecare 

copil în parte şi pentru toată grupa de copii în ansamblu, să planifice teme care să răspundă 

intereselor copiilor, să respecte personalitatea fiecăruia, să le menţină trează curiozitatea şi să 

stimuleze învăţarea prin cooperare. 

Experienţa a demonstrat de fiecare dată că orice copil posedă potenţial creativ, iar 

creativitatea este educabilă.             
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NOI METODE ȘI STRATEGII PENTRU MANAGEMENTUL CLASEI 

 

prof. Maria Ungureanu, 

 Școala Gimnazială Budeni 

 

I. Noțiuni introductive 
I.1 EtimologieEtimologic, managementul echivaleaza cu a ține în mâna și a stăpâni, a 

conduce cu mâna forțe, ceea ce implica ideea controlului acțiunii și orientarea sau 

direcționarea ei. Cuvântul management împrumutat din limba engleză sub forma verbului to 

manage înseamna a administra, a conduce. S-a derivat apoi în limba engleză manger și 

management ceea ce înseamnă conducator sau conducere. In limba engleză verbul to manage, 

cu substantivul derivat management a avut inițial sensul de a mânui, de a” struni caii”. Cu 

timpul, verbul to manage a trecut din sfera sportivă a strunirii căilor in domeniul artei 

operative și al științei militare. In ultimele decenii acest termen a fost foarte des utilizat in 

activitățile economice, iar astăzi este folosit în toate domeniile – educație, sănătate, sport etc. 

– cu semnificația de conducere eficientă, rațională, modernă.  

I.2 Scurt istoricMajoritatea teoreticienilor în management găsesc începuturile 

managementului la Frederick Taylor si la Henry Fayol, alții consideră că au existat și înaintea 

acestora specialiști si practicieni care au pus in evidență elemente manageriale (Robert Owen, 

Charles Babbage, Henry Metcalfe, Henry Robinso Towne). Sunt cercetători in domeniu care 

împing istoria preceptelor manageriale pâna in Antichitate. 

 I.3 Școlile de management Au fost clasificate după diferite criterii de diverși 

specialiști. Astfel după unii există școala procesului de management, școala empirică, școala 

comportamentului uman, școala sistemului social, școala teoriei deciziilor, școala 

matematică, școala dinamicilor; după alții școala clasică, școala neoclasică, școala organizării 

moderne. Alte clasificari amintesc: școala behavioristă, școala stiințifică, școala cantitativă, 

școala decizională, școala procesuală.  

 I.4 Managementul –  Dincolo de terminologie, problema fundamentala rămane cea a 

esenței managementului. Managementul este în același timp și un ansamblu de discipline 

teoretice, principii, metode specifice (știința), metode și tehnici care privesc conducerea, 

gestiunea, administrarea și organizarea instituțiilor (tehnica), cât și arta de a-i face pe oameni 

să lucreze productiv și eficient, de a comunica, de a asculta fie în calitatea lor de membri ai 

organizațiilor sau instituțiilor, fie in calitate de clienți, beneficiari, furnizori, acționari etc. 

(arta). Dar managementul astăzi este conceput și practicat și ca organizare a schimbării și 

inovării, a eficienței și chiar a calitații și excelenței. 

 II. Caracteristici generale și specifice managementului educațional 

II.1 Caracteristici generale ale managementului educational 

Managementul desemnează știința, arta și tehnica de a planifica, a conduce, a 

organiza, a controla elementele unui sistem, ale unui domeniu de activitate specific. 

Termenul a fost utilizat la început în economie, iar apoi s-a extins în toate domeniile de 

activitate și s-a dovedit a fi eficient prin dezvoltarea caracteristicilor specifice (ex. 

Managementul resurselor umane, al priorităților, al stresului etc.). Dar acestea își au la rândul 

lor manifestări particulare în fiecare domeniu (militar, medical, educațional etc.). 

Managementul educațional este știința și arta de a pregăti resursele umane, de a forma 

personalități potrivit unor finalități solicitate de societate și acceptate de individ. Acesta poate 

fi analizat în sens acțional, operațional, practic, tactic, procesual, teoretic, global, general, 

strategic, științific. Managementul educațional presupune o abordare interdisciplinară, care 

studiază evenimentele ce intervin în decizia organizării unei activități pedagogice determinate 
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și în gestiunea programelor educative. Coducerea managerială implica și accente pe idei, pe 

abordare sistematică, pe schimbare, pe strategie pe inovare.  

Managementul educațional reprezintă o metodologie de abordare globala, optimă, 

strategica a activității de educație, ansamblul de principii și funcții, de norme și metode de 

conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (în ansamblu sau la nivelul 

elementelor componente). Managementul educațional are obiective clare și ierarhizate, 

principii de eficientă și calitate, funcții specifice, elemente strategice, afirmarea creativității in 

soluționarea situațiilor, abordare interdisciplinară și sistematică, cercetări fundamentale. Se 

diferentiază de managementul general prin raportare specifică la finalitățile educației, la 

conținut, la resursele umane antrenat, la activitățile centrate pe informare, comunicare și 

participare prin strategii educaționale specifice la comportamentele actorilor implicați (bazate 

pe motivație, responsabilitate, cooperare, logică, afectivitate). 

 Managementul educațional implică stăpânirea teoriei, metodologiei, a principiilor, o 

anumită mentalitate, o manieră proprie, o artă de dirijare, antrenare a resurselor. 

Managementul educațional este o disciplină, necesară pentru a fi eficienți și productivi in 

relațiile educaționale, în stimularea transformării la nivelul personalităților, atât a elevilor, cât 

și a cadrelor didactice. Distincția majoră la nivelul acestui concept este cea între 

managementul educațional la nivel macrostructural ( la nivelul sistemului de învățământ, 

regăsit în politicile educaționale naționale, europene, mondiale – ex. Minister, inspectorate 

etc.), la nivel intermediar (la nivelul instituției și avem in vedere managerul educațional al 

instituției școlare, directorul școlii) și la nivel microstructural (la nivelul clasei de elevi și 

avem in vedere managerul educațional al clasei de elevi, profesorul). Distincția celor trei 

abordări se realizează nu numai pe baza denumirii, a autorității, a elementelor formale, ci are 

in vedere și formarea de specialitate, experiența (evaluată nu neapărat în ani de vechime) care 

se concretizează in cunostințe, competențe, atitudini, și valori ce determină manifestarea unei 

conduite responsabile, eficiente, autentice in relațiile atât cu elevii, cât și cu profesorii. Cele 

trei abordări ale managementului vor fi tratate nediferențiat din simplul motiv că ele nu pot fi 

separate, cel puțin deocamdata in sistemul educațional românesc . Instituțiile școlare sunt 

conduse de specialiști in management, nu neapărat de cadre didactice. Această condiție, ca 

directorul școlii sa fie cadru didactic, este prevazută in toate legislațiile educaționale 

europene). Sunt aspecte care vizează doar managementul clasei așa cum există și cele 

specifice managementului instituției școlare, dar majoritatea aspectelor tratate se referă la 

cele trei abordări.  

Managementul sistemului și al instituțiilor de învățământ cuprinde: formularea clară a 

finalitaților, proiectarea rețelei instituționale, elaborarea conținuturilor învățării, asigurarea 

cadrului legislativ-normativ, formarea inițiala și pe parcurs a personalului de conducere și 

intruire, stabilirea unor tehnici de evaluare care să permită reglarea pe parcurs a sistemului și 

procesului de învățământ și optimizarea rezultatelor. Originea conceptului de management 

educațional nu are, la o primă analiză, legatura directa cu domeniul pedagogic, însă noțiunea 

de management educațional provine din științele socio-umane înrudite cu pedagogia, dar 

individualizate prin obiectul lor de studiu: economie, sociologie, psihologie, politologie.  

Managementul educațional cunoaște, integreaza și adaptează date oferite de științe conexe 

socio-umane: economie (organizarea și utilizarea eficientă a resurselor educțtionale în raport 

cu obiectivele), sociologie (managementul organizațiilor, grupurilor, relațiilor, fenomenelor 

sociale generate in context educațional), psihosociologie (dimensiunile personalității 

managerului în exercitarea rolurilor), politologie (luarea deciziilor, organizarea, conducerea 

grupurilor conform unor obiective). Activitatea unor persoane care determină și direcționează 

activitatea celorlalți prin urmarirea realizării de activități în cele mai bune condiții, prin 

conștientizarea și asumarea de responsabiliățti asupra realizărilor si insucceselor. Arta 
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conducătorului de a realiza scopuri prin mobilizarea eforturilor tuturor membrilor 

organizației. Managementul educațional este, din acest punct de vedere, arta de a lucra cu 

idei(obiectivele educaționale, programele analitice, strategiile didactice), relații(structura 

organizatorică, legaturi între elemente și acțiuni, sarcini, echilibrul autoritate/libertate, 

centralizarea/descantrelizare), oameni (formare, motivare, delegare de autoritate, stimulare, 

evaluare), resurse (precizare, diversificare, preocupare, adaptare, integrare).  

 

II.2 Conceperea de metode pentru managementul clasei 

Majoritatea dovezilor cu privire la eficienta interventiilor utilizate în cazul copiilor cu 

tulburari emotionale sau comportamentale, pot fi clasificate în trei mari scoli de gandire-

comportamentală, cognitivă și sistemică.  

 Teoreticienii școlii behavoriste consideră că cea mai eficientă modalitate de a-i 

ajuta pe copiii cu comportamet problematic este sa i se predea copilului noi 

comportamente;copilul să fie recompensat, atunci când se comporta corespunzător sau sa i se 

retraga recompensa sau sa fie pedepsit, atunci când se comportă necorespunzător. Un avantaj 

secundar al modiicării directe a comportamentului copilului este că, prin acest proces, se vor 

modifica si convingerile copilului, spre exemplu, respectul de sine al copilului se va 

îmbunătăți.  

Teoreticienii școlii cognitive consideră că pentru a schimba comportamentul 

neadecvat al unui copil trebuie să se schimbe convingerile copilului. Schimbând convingerile 

copilului și invătându-l să creadă sau să perceapă diferit realitatea, educatorul îi poate 

modifica comportamentul. Prin urmare intervențiile cognitive funcționează în direcție opusă 

fata de intervențiile behavioriste.  

Teoreticienii școlii sistemice consideră că tinerii cu dificultăți emoționale și de 

comportament sunt produsul interacțiunilor, urmare a legăturilor dintre copil și oamenii din 

lumea sa. Ei spun că ar trebui să studiem aceste legături dintre oameni, în loc să studiem 

comportamentul sau  atitudinile acestora; de asemenea , trebuie să studiem cadrul sau durata 

de viată a problemei din comportament, pentru că problemele pot avea o viață proprie. O 

intervenție în cazul unui copil cu dificultăți comportamentale ar putea implica modul în care 

adulții răspund, interacționează și comunică față de problema respectivă. Pentru a ajuta 

copilul, un mediator ar putea modifica structura și cadrul interacțiunilor dintre factorii de 

decizie, în special dintre părinti, profesor și director.  

Fiecare dintre cele trei școli promovează o varietate de intervenție.  

 II.3 Noi  strategii în managementul clasei 

1. Strategia Learn 

--Limit ( Limitare) 

- Expect (Așteptări) 

-Accept (Acceptarea) 

- Relinquish ( Retragerea) 

 -Network (Relaționarea)  

 

Strategia Learn – este o modalitate de evaluare a ceea ce nu funcționează bine, 

Learn pune la dispoziție un cadru care ajută profesorii să structureze relațiile de la școală, din 

clasă și legăturile dintre școală, copil și mediul de acasă.  

Limit ( Limitare)- 1- Regulile sunt clare 

2- Consecințele sunt clare   

3- Rutina este utilizată 

Expect (Așteptări)- 1- Elevii trebuie să atingă obiectivele( recompensa) 

2- Elevii percep evoluția ( recompensa) 
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3- Activitatea din clasă Stimulează și Recompensează  

Accept (Acceptare) -   1- Profesorul ÎL ACCEPTĂ pe elev 

2- Elevul  ÎL ACCEPTĂ pe profesor 

3- Elevii se ACCEPTĂ unii pe alții 

 

Relinquish ( Retragere) 1- Elevul este RESPONSABIL pentru comportamentul 

problematic  

2- Elevul ASIMILEAZĂ programa școlară 

3- Profesorul folosește ATUURILE și INTERESELE elevului 

Network (Relaționare)  1- Stabilirea unei ALIANȚE între părțile participante 

2-Există ROLURI DEFINITE pentru fiecare dintre părți 

3- Există OBIECTIVE COMUNE pentru fiecare dintre părți 

 III.  Concluzii   

În sistemul de învăţământ, cadrele didactice trebuie să se raporteze la cei pe care îi 

educă, să stabilească relaţii de cooperare cu copiii şi părinţii acestora şi cu ceilalţi factori ai 

societăţii. Ei nu educă numai la catedră, în grupă, ci şi prin fiecare contact relaţional cu copiii 

şi părinţii desfăşurând o muncă de creştere şi dezvoltare, conducere şi direcţionare. 

Activitatea cadrelor didactice se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în 

formare. De aici derivă necesitatea unei maxime responsabilităţi faţă de comportamentele si 

intervenţiile educatorului.  

Managementului clasei de elevi trebuie să i se acorde o importanţă deosebită. Unul 

din factorii determinanţi ai managementului clasei de elevi vizează formarea cadrelor 

didactice. Randamentul unui cadru didactic într-o clasa depinde de cunoştinţele sale, de 

abilităţile dobândite, de motivaţiile sale şi de anumite trăsături de personalitate. 

Bibliografie: 

 1. Dragomir, M.(coord.) (2001), Mic dicţionar de management educaţional, Editura 

Hiperbola, Centrul Regional Cluj;  

2. Romiţă, B., Iucu,(2006), Managementul clasei de elevi - Aplicaţii pentru 

gestionarea situaţiilor de criză educaţională, Editura Polirom, Iaşi ;  

3. Vlăsceanu, M.(1993), Psihosociologia educaţiei şi învăţământului, Editura Paideia, 

Bucureşti; 

 4-Jerry Olsen, Thomas W. Nielsen- Noi METODE și STRATEGII pentru 

managementul clasei, 2009 
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PORTOFOLIUL COORDONATORULUI DE PROIECTE ȘI 

PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

 

Insp. Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava 

 

„Educaţia este acea reconstrucţie şi reorganizare a experienţei,  

care se  daugă la înţelesul experienţei precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija 

evoluţia celei care urmează.”  J. Dewey 

  

Educaţia nonformală şi informală se află într-o relaţie complexă cu şcoala. Pe de o 

parte, şcoala valorifică primele achiziţii nonformale ale copiilor, pe de altă parte, şcoala 

trebuie să asigure fundamentele care fac posibile educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, 

în diferite contexte. Documentele recente de politici educaţionale acordă un rol important 

acestor conexiuni. O măsură concretă în aces sens este elaborarea portofoliului personal 

pentru educaţie permanentă, ce conţine, pe lângă studii şi educaţie formală, calificările 

obţinute şi competenţele dobândite în contexte nonformale, care sunt recunoscute sau nu 

printr-un act de studiu. Portofoliul induce astfel o presiune asupra sistemelor formale de a 

deveni mai competitive şi de a-şi diversifica oferta. (Educaţia nonformală şi informală: 

realităţi şi perspective în şcoala românească / Octavia Costea (coord.), Matei Cerkez, Ligia 

Sarivan, …- Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2009 ).   

În mediul școlar învățarea formală este completată de învățarea nonformală care se 

realizează în cadrul activităților extracurriculare și extrașcolare., desfășurate „în afara clasei”. 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare se desfășoară în cadrul instituțiilor formale sau în 

afara lor, dar sub tutela acestora sau în colaborare cu acestea, individual sau în grup/echipă, 

suplimentar față de conținuturile propuse de curriculum-ul formal. Activitățile 

extracurriculare și extrașcolare se desfășoară în afara programelor școlare, sunt conduse de 

persoane specializate, calificate și completează formarea personalității elevului realizată în 

mediul formal. 

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației nr.3337 din 08.03.2002 a fost 

jalonată activitatea desfăşurată unităţilor de învăţământ preuniversitar. În unităţile de 

învăţământ gimnazial, liceal, profesional, consiliul de administraţie numeşte, la propunerea 

consiliului profesoral, un cadru didactic titular care, pe lângă atribuţiile prevăzute de Legea 

nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, 

avea atribuţii privind activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ, 

numit în continuare consilier pentru proiecte şi programe educative şcolare. Consilierul 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, subordonat directorului 

unităţii de învăţământ şi, respectiv, inspectorului şcolar pentru activitatea educativă din 

inspectoratul şcolar, își desfășura activitatea conform Fișei postului care făcea parte din 

ordinul mai sus amintit. Ordinul nr. 4925 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar nuanța 

atribuțiile coordonatorului de proiecte și programe educative extinzând aria lui de 

competențe, atribuindu-i și responsabilitatea comisiei metodice a diriginților. 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

din România (ROFUIP) aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, publicat in M. Of. nr. 23 

si 23bis/ 13.01.2015 a cuprins și responsabilitățile coordonatorului pentru proiecte și 

programe educative școlare și extrașcolare, consacrat în mediul școlar sub titulatura de 

„consilier educativ”.  În prezent aceste responsabilități și atribuții sunt reglementate de 

OMENCȘ nr. 5079/2016. 



745 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

Atribuirea responsabilității coordonării activității educative formale și nonformale 

unui cadru didactic implică dobândirea și justificarea unor competențe și experiență 

profesională și psihopedagogică, experiență  în coordonarea unor proiecte educative școlare și 

extrașcolare, abilități de comunicare, organizare și coordonare. ROFUIP aprobat prin 

OMENCȘ nr. 5079/2016, precizează atribuțiile și responsabilitățile coordonatorului de 

proiecte și programe educative școlare și extrașcolare (art.68 – extras din ROFUIP/2016): 

(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este, 

de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul 

de administrație, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administrație al 

unității de învățământ.  

(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

coordonează activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează și 

desfășoară activități extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu 

responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților/ asociația 

de părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii 

guvernamentali și neguvernamentali.  

(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își 

desfășoară activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educației privind educația 

formală și nonformală.  

(4) Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile coordonatorului pentru 

proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.  

(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate 

fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislației în vigoare.  

Atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare sunt reglementate de același document, art.69: 

a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din 

unitatea de învățământ;  

b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale 

clasei/grupei;  

c)  elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și 

extrașcolare ale unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, 

cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării părinților și 

a elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație;  

d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;  

e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor 

elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și părinților;  

f) prezintă consiliului de administrație rapoarte semestriale privind activitatea 

educativă și rezultatele acesteia;  

g) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de 

învățământ;  

h) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile 

educative; 

i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, 

tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;  

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale 

desfășurate la nivelul unității de învățământ;  

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul 

programelor de parteneriat educațional; 

l) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare.  
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Din punct de vedere etimologic, cuvântul portofoliu este alcătuit din două cuvinte 

care provin din limba latină: portare, pentru a transporta sau păstra şi folio cu semnificaţia de 

hârtie (document). Portofoliul ca metodă nu este o invenţie recentă; conceptul a existat în 

multe domenii diferite de sistemele educaţionale. Artiştii, arhitecţii şi fotografii utilizează 

portofoliul pentru a-şi prezenta activitatea potenţialilor clienţi într-un format eficient, o 

colecţie de mostre scrise sau artistice de o manieră portabilă, de obicei fără comentarii asupra 

modului de percepere a acestora. „Iniţial portofoliul era un instrument de prezentare al 

artiştilor, care le oferea acestora oportunitatea de a arăta dovezi concrete a muncii lor, ceea ce 

nu putea face un simplu Curriculum Vitae. A fost transferat mai târziu în domeniul 

educaţional ca un instrument de comunicare tripartită între elev, profesori şi părinţi şi ca un 

instrument pedagogic. Acum portofoliul este folosit în diferite instituţii implicate în învăţarea 

permanentă, devenind un instrument de validare a competenţelor nonformale. (Tool Report 

Portfolios, 2005). Există o mare varietate în modelele de portofolii personale pentru educaţie 

permanentă, dar scopul principal al acestuia rămâne de certificare a competenţelor dobândite 

în diverse contexte (studiu, muncă, altele) şi de autoanaliză pentru dezvoltare 

personală.”(Speranţa ŢIBU și Petre BOTNARIUC, „Susținerea autonomiei tinerilor și a 

participării acestora la viața activă - Portofoliul de învățare permanentă” elaborată de 

Institutul de Științe ale Educației). Actualmente, portofoliul este asociat cu domeniul 

educaţional, dar în realitate, în sens general, este metoda portofoliului (performanse portfolio 

or portfolic assessment) care este aplicată în orice practică şi reflectă rezultatul unor acţiuni. 

În acest context o primă clasificare are la bază criteriul de activitate practico rezultativă. 

Distingem două tipuri de portofolii: Portofoliul procesului educaţional (aplicabilitatea în 

domeniul de învăţământ preuniversitar, superior); 

 Portofoliul profesional portofoliu orientativ practic – analiza activităţii practice; portofoliu 

de abordare orientativă a problemei – îmbunătăţirea calităţii de soluţionare a problemei; 

portofoliu de abordare prin cercetare; portofoliu tematic). 

Portofoliul poate fi abordat din perspectiva criteriului temporal (săptămânal, lunar, 

anual sau pe perioada gimnaziului, liceului)  și al subiecților (individual, de grup). (Svetlana 

NASTAS, Portofoliul: orientări și perspetive, în Revista Ştiinţifică a Universităţii de Stat din 

Moldova, Revista de pedagogie  nr. 9  (2013), pag.18). 

Portofoliul este folosit, frecvent, ca metodă alternativă de evaluare a elevilor, alături 

de proiect, observarea sistematică, fişa pentru activitatea personală a elevului sau investigaţia. 

„Metoda portofoliului  presupune utilizarea unui mix de metode şi instrumente utilizate în 

stagii consecutive pentru a produce un set coerent de documente care să ateste abilităţile unui 

individ dobândite în diferite moduri”, referindu-se la modalităţile de recunoaştere şi validare 

a învăţării non-formale oferă (Speranţa ŢIBU și Petre BOTNARIUC Susținerea autonomiei 

tinerilor și a participării acestora la viața activă - Portofoliul de învățare permanentă”, 

Institutul de Științe ale Educației, București, 2009, p. 4). De asemenea, în lucrarea citată se 

precizează că „Printre metodele complementare de evaluare se numără: observarea 

sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, 

autoevaluarea, studiul de caz, fişa pentru activitatea independentă.” (pag.18) În acest mod 

este evidențiat faptul că portofoliul, la modul general, este un instrument de evaluare.   

În mediul educațional foarte uzitat este conceptul de portofoliu al elevului. 

„Portofoliul educaţional al elevului - unul dintre cele mai utilizate instrumente de evaluare 

alternativă este în prezent portofoliul educaţional care constă într-o colecţie a celor mai 

reprezentative produse ale activităţii elevului.” Încă din cea de-a doua jumătate a anilor ’80 

portofoliul începe să se afirme şi să aibă o popularitate tot mai mare în rândul profesorilor ca 

o alternativă la instrumentele de evaluare standardizate utilizate în sistemele de învăţământ 
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din SUA, Canada, Australia, Marea Britanie şi parţial din Franţa şi Germania.  (Speranţa 

ŢIBU și Petre BOTNARIUC, p.21) 

„Portofoliul profesorului - Portofoliul nu reprezintă un instrument de susținere şi de 

consemnare doar a activităţii elevului, ci acesta a fost preluat în practica şcolară şi ca 

instrument de managementul dezvoltării profesionale a profesorului. A fost introdus şi 

portofoliul profesorului care să susţină şi să ateste activitatea şi dezvoltarea profesională a 

profesorului. După cum îl descrie K. P. Wolf (1991)  acesta reprezintă: „o colecţie structurată 

ilustrând cea mai bună activitate a unui educator care ... demonstrează opţiunile efectuate, 

reflecţia şi colaborarea, ... confirmă realizările profesorului în timp şi într-o varietate de 

contexte, ... conţine exemple ale realizărilor acetuia (ex. planurile de lecţii, programe, lucrări 

ale elevilor), ... cuprinde reflecţiile educatorului cu privire la semnificaţia acestor produse şi 

care este structurat în jurul dimensiunilor cheie ale învîăţământului: planificarea, predarea 

propriu-zisă, evaluarea şi celelalte activităţi profesionale”. (Speranţa ŢIBU și Petre 

BOTNARIUC, p..23-24) 

Pornind de la reperele oferite de lucrarea citată anterior putem transfera atributul de 

instrument de evaluare și portofoliului coordonatorului de proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare (CPPESE) fiind totodată un instrument de analiză a dezvoltării 

instituționale a unității școlare din care face parte. Totodată, portofoliul CPPESE dezvăluie 

abilități de analiză, sinteză și introspecție care reflectă experiențe de învățare și dovezi ale 

acestora dezvoltate pe parcurul unei perioade de timp (semestrial, an școlar, ciclu de 

învățământ etc.). Acesta este axat pe rezultatele finale învățării (formale, nonformale, 

informale), mai puțin pe procesul de învățare fiind, cu precădere, un instrument de evaluare a 

activității educative școlare și extrașcolare desfășurată în mediul școlar, în funcție de 

obiectivele strategice ale unității școlare și a celor specifice vizate pe termen lung, mediu și 

scurt. 

Portofoliul coordonatorului de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare  

ilustrează riguros și creativ componenta educațională vizată de unitatea școlară. Pentru 

realizarea acestuia sunt necesare instrumente de colectare și înregistrare a datelor dar și 

instrumente de proiectare, planificare și evaluare  unitare a activităților propuse ca modalități 

de  atingere a obiectivelor generale/specifice/operaționale.  

Portofoliul coordonatorului de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

este un instrument de analiză a progresului realizat și a rezultatelor vizate în planurile 

manageriale, operaționale semestriale și anuale precum și un instrument de reflecție și 

autoevaluare pentru autorul acestuia, dar și un punct de plecare pentru planurile de 

îmbunătățire a activității din perspectiva educației oferită beneficiarilor educației. 

Dincolo de aspectele prezentate mai sus orice portofoliu necesită alocarea unor 

resurse de timp relevante și alocarea unui efort personal, al coordonatorului de proiecte și 

programe educative școlare și extrașcolare, dar și al unui efort al muncii în echipă, echipă 

constituită prin instrumente formale sau mai puțin formale la nivelul unității școlare. 

Așadar, din perspectiva coordonatorului de proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare portofoliul poate fi structurat fie în conformitate cu elementele precizate în 

ROFUIP/2016, art.70,  fie  după domeniile pe care acesta le coordonează (consiliere și 

orientare, consiliile elevilor, consiliile părinților, proiecte de prevenție - pe subdomenii, 

proiecte din cadrul noilor educații, monitorizarea unor domenii de activitate, componenta de 

formare profesională - din perspectiva educației nonformale, contribuții personale la 

performanța școlară, prestigiul unității etc.), ținând seama de criteriul temporal și al 

subiecților, fiind un portofoliu anual/semestrial și un portofoliu de grup care poate oferi 

elemente relevante despre domeniile pe care un coordonator de proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare le are în atribuțiile sale. 
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Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare conține (extras din ROFUIP/2016, art. 70):  

a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative 

extrașcolare;  

b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;  

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;  

d) programe educative de prevenție și intervenție;  

e) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare;  

f) măsuri de optimizare a ofertei educaționale extrașcolare;  

g) rapoarte de activitate semestriale și anuale;  

h) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric/electronic, 

transmise de inspectoratul școlar și minister, privind activitatea  educativă extrașcolară.  

Portofoliul CPPE – structură orientativă: 

I. Documente generale 
- Decizie de numire;  

- Fișa postului – operaționalizată; 

- Curriculum vitae CPPE 

- Banca de date: 

o Date contact cadre didactice 

o Repartizarea învățătorilor/diriginților pe clase 

o Tabel evidența șefilor de catedră /comisii metodice 

o Tabel evidența profesorilor responsabili pe diverse domenii de activitate la 

nivelul școlii (responsabilul cu educația pentru sănătate, responsabilul cu 

educația ecologică, responsabilul cu educația rutieră, responsabilul cu 

protecția civilă, responsabil prevenirea violenței, responsabilii comisiilor 

permanente etc.) 

II. Documente manageriale  

- Planul de activitate – educație formală și nonformală (activitatea educativă)  - anual. 

Semestrial, avizate de CA 

- Calendarul activităților educative 

- Planuri operaționale (exemplu: Plan operațional pentru prevenirea violenței în mediul 

școlar; Planul operațional pentru un climat de siguranță) 

- Oferta activităților extrașcolare și activităților complementare 

- Planificarea activităților extrașcolare (pentru fiecare clasă/lunar) 

- Proceduri specifice domeniului educației școlare și extrașcolare 

- Informări / Rapoarte periodice: semestriale, anuale privind activitatea educativă. 

III. Monitorizare, consiliere, îndrumare şi control  
- Instrumente de monitorizare (frecvența elevilor, cazuri de violență, aplicarea 

regulamentelor etc 

- Documente de monitorizare a activităților de îndrumare și control (asistențe la 

activități de dirigenție, activități extrașcolare, de consiliere a părinților, activități din 

Școala altfel etc.). 

IV. Consiliere și orientare 

- Programe școlare, ghiduri și materiale auxiliare 

- Evidențe ale orelor de dirigenție/ activități de suport educațional pentru elevi, orelor 

de dezvoltare personală (CP, clasaI, aII-a) 

- Orarul orelor de dirigenție 

- Evidențe ale comisiei/comisiilor metodice a diriginților (componență, tematică, 

calendar) 
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- Planul de activitate a comisiei diriginților 

- Raportul de activitate a comisiei diriginților 

- Graficul asistențelor la orele de dirigenție 

- Consiliile claselor– componență. 

V. Consiliul Școlar al Elevilor 

- Componența Consiliilor elevilor/clase 

- Componența Consiliului Școlar al Elevilor 

- Planificarea activităților Consiliului Școlar al Elevilor 

- Raport de activitate. 

VI. Consiliul Reprezentativ al Părinților / Asociația Părinților 

- Componența CRP  

- Componența A.P 

- Planificarea activităților CRP/A.P 

- Planificarea activităților de suport educațional pentru părinți 

- Tematica ședințelor / lectoratelor cu părinții 

- Activități de consiliere școlară. 

VII. Programe / proiecte educative în domeniul educației nonformale 

- Evidența proiectelor educative școlare și extrașcolare 

- Proiectele activităților educative (anexă - fișă model) 

- Exemple de bune practici (informații și fotografii publicate) 

- Evidența proiectelor – noile educații 

- Evidența activităților de timp liber: program pentru vacanţele şcolare, Școala altfel, 

școli de vară, afer school, excursii etc.. 

VIII. Concursuri extrașcolare 

- Invitații / Acorduri de parteneriat 

- Centralizarea rezultatelor obținute la concursuri, festivaluri, competiții 

- Diplome (copii xerox) 

IX. Proiecte desfășurate în parteneriat (unități școlare, ong-uri, asociații etc.) 

- Acorduri de parteneriat/ Protocoale de colaborare 

- Evidența proiectelor desfășurate în parteneriat. 

X. Proiecte de prevenție 

- Planuri operaționale (prevenirea violenței, siguranța și securitatea în mediul școlar) 

- Procese verbale de prelucrare a R.O.I, a regulilor de circulație rutieră, a normelor 

P.S.I.etc. 

- Evidența campaniilor organizate 

- Evidența proiectelor de prevenție (prevenție consum alcohol, tutun, droguri; prevenția 

a violenței; siguranța în mediul școlar; siguranța rutieră etc. 

- Bază de date a elevilor cu dificultăţi (abandon, absenteism, ritm lent de învăţare, 

delincvenţă juvenilă, dependenţă) şi măsuri de ameliorare aplícate. 

XI. Proiecte de intervenție 
- Situația migrației părinților elevilor (tabel centralizator); plan de măsuri 

- Evidența elevilor aflați în situații de risc 

- Evidența proiectelor de intervenție. 

XII. Componenta legislație, norme și reglementări 

- Cadru legislativ (ordine, metodologii, norme, instrucțiuni, regulamente etc.) 

- Documente specifice primite de la ISJ;        

- Auxiliare 

- Instrumente de lucru 
- Caiete metodice. 
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DOCUMENTARE, INFORMARE ŞI RESURSE ÎN EDUCAŢIE 
 

LABORATOARELE DE ,,EDUCAȚIE  ȘTIINȚIFICĂ” 

 

laborant Amos Doina,  

Colegiul Național ,,Petru Rareș” Suceava 

 

“Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai 

personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce 

asigură o participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulație, de 

stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.” Jean Piaget 

Laboratoarele de ,,educație științifică” au rolul de a deschide copiilor gustul pentru 

știință, a  hrăni curiozitatea nativă, pentru a-i pregăti pentru studiul formal al fizicii, chimiei și 

biologiei. Este mult mai simplu să afli și să înțelegi din practică, prin joacă, noțiuni și 

fenomene științifice, astfel ca atunci când începi să înveți formule și definiții, totul să capete 

sens mult mai ușor. Şcoala pregăteşte elevii pentru viaţă şi o lume în schimbare, formându-le 

capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi dobândească locul într-un sistem 

flexibil şi dinamic, modelându-le personalitatea în vederea dezvoltării capacităţii de 

comunicare, a gândirii critice şi creative, a abilităţilor de relaţionare şi muncă în echipă, a 

unor atitudini pozitive şi responsabile. 

Fizica din laborator explică în mod științific legile ce determină evoluția 

fenomenelor naturale, cu toate implicațiile ce decurg din activitatea umană. Elevul va studia 

proprietățile obiective ale materiei, forța și energia, și va aplica cunoștințele pentru 

soluționarea problemelor tehnice și științifice.Utilizarea TIC la fizică îi va forma pe elevi ca 

viitori specialişti în domeniul ştiinţific. Elevii vor fi capabili să poată utiliza tehnologii 

moderne în viaţa de zi cu zi, vor şti să prelucreze date experimentale utilizând competenţele 

dobândite la TIC, vor putea să reprezinte grafic mărimile fizice măsurate experimental în 

funcţie de diverşi parametrii care variază şi să interpreteze rezultatele obţinute. 

Chimia este știința ce studiază compoziția, comportarea, structura și proprietățile 

materiei, precum și schimbările care au loc în timpul reacțiilor chimice. Este o știință fizică 

pentru studiul varietăţii de atomi, molecule, cristale şi alte forme ale materiei, simple sau 

combinate.În cazul în care fenomenul chimic, este imposibil de pus în evidenţă pe cale 

experimentală, se poate apela la simularea sa cu ajutorul calculatorului, prin animaţie, grafică, 

sunet. 

În laboratorul de biologie, elevii se pregătesc pentru ştiinţa naturii care se ocupă cu 

studiul vieţii şi al organismelor vii, inclusiv al structurii lor, funcţia, creşterea, originea, 

evoluţia. Baza didactico-materială a laboratorului de biologie oferă posibilitatea îmbinării 

activităţilor teoretice cu activităţile practice desfăşurate de elevi. 

Lucrările practice de laborator, pentru chimie, fizică, biologie care nu numai că sunt 

utile, dar au drept scop atragerea elevilor către natură, determinându-i să cunoască și să 

înțeleagă fenomenele fizice și chimice care au loc. 

Educația formală se realizează prin accesul la diferite resurse existente în dotarea 

tehnică a laboratoarelor:internet,laptop, tablă inteligentă Mimio, calculator, imprimantă, 

videoproiector, ceea ce permite realizarea unor lecţii atractive. Există o multitudine de 

programe şi softuri educaţionale, care sunt o mare provocare a învăţământului, a educaţiei în 

găsirea unui ”limbaj comun”, a unor metode pedagogice pentru a capta atenţia, a menţine 

contactul cu noua generaţie. Pe măsura trecerii timpului, a creşterii performanţelor 
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computerelor şi ale celorlalte instrumente TIC precum şi a accesibilizării economice a 

acestora, platformele de învăţare câştigă din ce în ce mai mult teren 

Pentru ca munca noastră să fie utilă, dar şi plăcută, cu mai puţin stres şi mai multe 

satisfacţii, trebuie să vedem ”cui vorbim”, cum sunt aceşti tineri şi ce îi motivează.Generaţia 

IT este obişnuită să obţină informaţiile foarte repede. Ei funcţionează ”multitasking”, în 

paralel, se ocupă de mai multe lucruri în acelaşi timp (schimbă mesaje pe WhatsApp în timp 

ce ascultă muzică şi îşi scriu tema în word). Preferă imaginile, reprezentările grafice faţă de 

text, lucrează ”în reţea” şi sunt ”alway-on”. Elevii au nevoie de feedback imediat, întărire 

pozitivă, doresc să se autoafirme, să-şi manifeste forţele proprii, asertivitatea şi creativitatea. 

Lumea IT, online le oferă aceste posibilităţi, le satisface o serie din aceste nevoi. Dar de ce n-

am face-o şi noi? Să folosim limbajul tehnologiei, dacă aceasta este cheia.Iată adevăratul 

motiv pentru a folosi posibilităţile oferite de tehnologie: nu pentru a ne uşura munca, ci 

pentru a ”vorbi aceeaşi limbă” cu elevii noștri.  

Dacă tinerii doresc să se afirme, să le creem spaţiul necesar. În ceea ce priveşte 

activitatea practică din cadrul orelor de laborator, în cazul existenţei aparaturii necesare 

desfăşurării experimentelor, competenţele TIC pot completa lucrarea, oferind în final diverse 

tabele cu statistici, calcule etc., urmând ca elevul să execute interpretarea rezultatelor 

obţinute.Lucrările elevilor se pot gestiona în biblioteci virtuale, care să poată fi accesate de 

toţi cei care sunt interesați. Crearea unei astfel de biblioteci nu este simplă însă, perseverând, 

în timp se vor stoca din ce în ce mai multe materiale. 

Laboratoarele pot asigura realizarea experimentelor de către fiecare elev în parte dând 

astfel posibilitatea dezvoltării competenţelor specifice disciplinelor fizică,chimie, 

biologie. Experimentele şi lucrările de laborator propuse se pot efectua în timp real şi cu 

mijloaceși materialele didactice existente în dotare, au un caracter aplicativ, deoarece sunt 

însoţite de măsurări şi calcule ale mărimilor fizice corespunzătoare fenomenelor studiate.  

Este o mare provocare pedagogică şi o mare responsabilitate a noastră, profesori şi 

părinţi, de a folosi posibilităţile oferite de tehnologie în spirit inteligent şi creator, astfel încât 

o serie de valori precum creativitatea, apartenenţa la grup, solidaritatea şi nu în ultimul rând 

bucuria jocului să fie prezente în viaţa reală. 

Evoluțiile rapide din viața socială generează o cerere de continuare a proceselor de 

reînnoire a cunoștințelor, deprinderilor și valorilor pe durata vieții. Din perspectiva unei 

analize sistemice, educația părinților apare ca o dimensiune a educației permanente și desigur, 

a educației adulților.Domeniul educațional, sub umbrela schimbărilor tehnologice, sociale și 

culturale, are o noua față, cea dominată de educație permanentă. 
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186 DE ANI DE LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ DE BIBLIOTECĂ 

 

prof. Daniela Argatu, 

 CCD “George Tofan” Suceava 

 

Evoluția acestui domeniu legislativ a fost una sinusoidală, dar atât timp cât tradiţia 

înseamnă continuitate a ceea ce este valoros, trebuie valorizată corect pentru a ne construi un 

prezent valoros, lipsit de repetarea unor erori care nu au făcut bine profesiei de bibliotecar.  

Prin lucrarea aceasta vizez interesul legitim al unei unei categorii socioprofesionale 

importante în cultura românească, urmărind perioada modernă şi contemporană din istoria 

legislativă a bibliotecii românești și stabilirea locului şi rolului acestei profesii în societate, 

atât de-a lungul timpului, cât şi în momentul prezent.  

Din perspectivă diacronică, în cei 186 de ani de legiferare a activității bibliotecilor din 

România se disting de la hotărâri, legi organice, ordonanțe, ofisuri, decizii, circulare, adrese, 

normative, metodologii, statute, standarde și articole în legislația conexă (peste două sute de 

documente), o multitudine de aspecte abordate sau în curs de reactualizare, dezoltare, 

adaptare la noile politici europene.  

Toate aceste documente sunt dovada unui interes real de-a lungul istoriei moderne și 

recente a României pentru acest organism viu – biblioteca – aflat în evoluție și face parte din 

fibra relevantă a devenirii profesionale a unui bibliotecar. 

Am preferat abordarea succintă a atâtor ani de evoluție pentru a permite o analiză 

obiectivă: 

 Regulamentele Organice (1831-1832) aduc primele reglementări biblioteconomice ferme 

şi explicite (1833) atât în Moldova cât şi în Ţara Românescă.  

 Circulara Eforiei Şcoalelor din 1.07.1840 către magistraturile oraşelor să înfiinţeze pe 

lângă şcolile judeţene biblioteci cu tipărituri în limba română. 

 Ofisul nr. 1502/octombrie 1857 al Caimacamului Alexandru Dimitrie Ghica către 

Departamentul din Ţara Românească de a trimite la specializare pe probleme de bibliotecă în 

străinătate a directorului şcolilor publice. 

 Alexandru Ioan Cuza întemeieiază Biblioteca Militară Naţională în 1860 pe baza unui 

ordin de zi și promulgă legea bugetului acestui Minister de război în care se prevedea într-

unul din articole suma (exorbitantă pentru acele vremuri) de 40.000 lei, special destinată 

respectivei biblioteci pentru "cumpărarea de cărţi, instrumente, modeluri şi abonament la 

Jurnale". 

 în 1864 Alexandru Ioan Cuza aprobă Regulamentul pentru bibliotecile publice. 

 în anul 1883 Ion Bianu este numit directorul Bibliotecii Academiei care a devenit 

Biblioteca Naţională a României, în anul 1901 fiindu-i înglobată şi Biblioteca Centrală de 

Stat din Bucureşti, apoi mai multe biblioteci particulare. 

 Ion Bianu s-a îngrijit de aprobarea unei legi în anul 1884 prin care toate tipografiile din 

ţară erau obligate să trimită Bibliotecii Naţionale câte două exemplare din toate lucrările pe 

care le tipăreau, asigurându-se astfel colecţionarea publicaţiilor tipărite în România. 

 Se înființează în 1883 de către Ștefan Ștefureac, Teodor Ștefanelli și Dionisie 

Simionovici „Biblioteca cărţilor didactice”, „Biblioteca de petrecere şi învăţătură pentru 

tineretul român” la Suceava.  

 Pe 3 mai 1891, într-o scrisoare adresată preşedintelui Consiliului de Miniştri (document ce 

cu valoare de act de întemeiere), Regele Carol I îşi declara "dorinţa de a înfiinţa un aşezământ 

spre binele tinerimii universitare de la toate facultăţile din ţară, înzestrat cu o bibliotecă 

totdeauna deschisă" (Biblioteca Fundaţiei Culturale Regale „Principele Carol I” ). 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1883
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1901
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1884
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Viitorul lăcaş de cultură avea să fie atestat prin lege ca instituţie de stat, sub administraţia 

Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. 

 14 martie 1895 - a fost inaugurată  Biblioteca Fundaţiei Culturale Regale „Principele Carol 

I”  cu 3.400 de volume.  

 30 aprilie 1896: se adoptă Legea Școalelor – a învățământului primar și normal–primar 

(Legea Poni) și se stipulează înființarea Casei Școalelor dar prevedea și sume pentru 

înzestrarea cu cărţi a bibliotecilor rurale. 

 1898 - Spiru Haret înființează primele 320 de biblioteci populare rurale în Vechiul Regat, 

acestea având o dublă funcție: școlară și comunitară.  

 Regulamentul bibliotecilor publice la Deva pe 28 august 1899 de către Adunarea Generală 

a Astrei. 

 Lege pentru înfiinţarea Casei de Economie, credit şi ajutor a corpului didactic – 31 

ianuarie 1903 (a doua perioadă de ministeriat a lui Spiru Haret , 14 februarie 1901 – 7 

octombrie 1904) care prevedea fonduri și pentru organizarea de biblioteci în cadrul lor spre 

uzul cadrelor didactice. A fost modificată în 28 aprilie 1910 în cea de-a treia perioadă a sa de 

minsteriat. 

 Ordinul Ministerului Instrucţiunii Publice din 19 iulie 1919 de a-i atribui profesorului 

Iorga în mod onorific, sarcina de a organiza şi conduce bibliotecile din subordinea, dar şi de a 

conduce Asociaţia Bibliotecilor Publice. 

 Se inaugurează în 1922 a doua fundaţie regală – Fundaţia Culturală Regală „Principele 

Carol” – de către regele Carol al II-lea. 

 Decizia Casei Şcoalei nr. 13093 / iulie 1922 privind înfiinţarea bibliotecilor şcolare în 

ţinuturile alipite (Basarabia şi Bucovina). 

 Regulamentul bibliotecilor şcolare şi populare din septembrie 1922. 

 Primul Congres al bibliotecarilor în luna aprilie 1924 și primul Statut al asociației aprobat 

(amânat în 15 septembrie) – Al. Tzigara-Samurcaş, directorul Fundaţiei Universitare Carol I, 

Eugen Barbul, directorul Bibliotecii din Cluj, prof. Petre Andrei, directorul Bibliotecii 

Universitare din Iaşi. 

 Decizia nr. 1975 din 17 ianuarie 1924 privitoare la stabilirea tirajelor de cărţi destinate 

Bibliotecii pedagogice şi cea pentru popor. 

 Biblioteca - Fundaţia „Regele Ferdinand I” din Iaşi a fost întemeiată prin Actul din 11 

februarie1926, începută în 1930 şi inaugurată în 1933. 

 În aprilie 1933, la propunerea Dimitrie Gusti preia conducerea Fundaţiei Culturale Regale 

„Principele Carol” și apoi în calitate de ministru al Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor (între 

1932-1933), reunește cele cinci fundaţii Uniunea Fundaţiilor Regale.  

 Regulamentul pentru aplicare Legii privitoare la Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului din 

30.03.1931 ce prevedea înfiinţarea Comisiunii bibliotecilor. 

 Legea pentru organizarea bibliotecilor şi muzeelor publice din 14 aprilie 1932 (Legea lui 

Nicolae Iorga). 

 Decizia nr. 139208 din 26 septembrie 1932 a ministrului instrucţiunii şi cultelor D. Gusti, 

de a înfiinţa „ceasul de şezătoare” şi bibliotecile de clasă. 

 Regulamentul bibliotecilor publice la 15 septembrie 1935 de către Adunarea Generală a 

Astrei. 

 La 5 martie 1947 Biblioteca Academiei Române lansează un apel pentru toate bibliotecile 

din ţară cu scopul organizării unei conferinţe a conducătorilor de biblioteci, privind 

organizarea unitară a bibliotecilor publice, efectuarea împrumuturilor şi schimburilor de 

publicaţii, întocmirea unui catalog general al tuturor bibliotecilor din ţară, înzestrarea 

bibliotecilor şi situaţia personalului aferent. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1896
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 1947 - a doua Conferinţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din România - Biblioteca Academiei 

Române, director prof. Ion I. Nistor, împreună cu Biblioteca Fundaţiei Universitare "Carol I" 

București. 

 Decretul nr.17/1949 (depozitul legal) al Ministerului Artelor și Informațiilor pentru 

editarea și difuzarea cărții, completat apoi cu diferite dispoziții, ordine sau instrucțiuni, 

întrucât la acea dată nu au putut fi precizate formele mai noi de stocare a informațiilor nu au 

putut rezolva problema din lipsa de autoritate. Biblioteca Centrală de Stat avea obligația 

gestionării depozitului legal românesc. 

 Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1074 din 5 octombrie 1950 dispune: 

 înfiinţarea pe lângă Comitetul pentru Aşezămintele Culturale, a Fondului de Stat al Cărţii, 

pentru înzestrarea bibliotecilor publice nou înfiinţate pentru trierea fondului de cărţi care au 

intrat în patrimoniul statului; 

 art 7. pct. a: undă verde redactării bibliografiei naţionale curente care trebuia să apară de la 

1 martie 1952 sub coordonarea Camerei Cărţii din RPR (Biroul de evidenţă şi înregistrare a 

cărţii); 

 se hotărăşte crearea de biblioteci regionale, raionale şi comunale. Se ia decizia înfiinţării 

anuale a câte 300 de biblioteci comunale cu un minimul de 1500 de volume şi bibliotecar 

salariat; 

 Biblioteca Academiei Române primeşte sarcina întocmirii bibliografiei naţionale 

retrospective a publicaţiilor apărute de la 23 august 1944 până la înfiinţarea Camerei Cărţii 

(modificată mai târziu - realizarea bibliografiei retrospective a publicaţiilor româneşti, fără 

limită în trecut); bibliotecile specializate şi cele universitare au îndatorirea de a elabora 

„bibliografii de recomandare”. 

 Hotărârea nr. 144/1951 al Consiliului de Miniștri privind fixarea cadrului financiar 

pentru desfășurarea activității bibliotecilor prin acordarea avansurilor pentru aprovizionarea 

bibliotecilor cu publicaţii. 

 Hotărârea nr. 1542/1951 a Consiliului de Miniștri privind măsurile ce trebuie luate 

pentru îmbunătățirea activității bibliotecilor din Republica Populară Română a introdus 

sistemul unic de evidenţă în bibliotecile din ţara noastră (a înfăptuit o corelare 

biblioteconomică a evidenţei individuale, reprezentată în mod tradiţional de registrul 

inventar, cu o nouă formulă de evidenţă primară şi globală, consemnată în registrul de 

mișcare a fondurilor (RMF) – este singurul document guvernamental fundamental emis în 

timpul comunismului, încă neabrogat și care a avut valoare de lege: 

 În Articolul 1, se precizează ca în biblioteci vor fi încadrați „bibliotecari 

corespunzători din punct de vedere al nivelului politic, cultural și profesional.” 

 În Articolul 4 se anunța crearea Bibliotecii Centrale de Stat și prevedea „forme 

unice de evidență și de statistică în toate bibliotecile știintifice, de documentare, de masă și 

școlare” - cu urmări benefice în uniformizarea tehnicilor de bibliotecă, premisă a realizării 

unui sistem național de biblioteci, care presupune tocmai uniformitate în evidențe.  

 Articolul 5 se referea la înființarea Fondului de Stat al Cărții „pentru 

înzestrarea bibliotecilor publice nou înființate, pentru trierea fondurilor de cărți, care au intrat 

în patrimoniul statului prin HCM nr. 1074 din 5 octombrie 1950, prin hotărâri judecătorești 

etc. pentru a fi repartizate bibliotecilor de stat”. Acest Fond urma sa realizeze schimb de 

dublete, pentru diversificarea fondurilor cu anticariatele de stat. A fost abrograt prin HCM nr. 

877 / 1970. 

 Articolul 7., pct. a, se preconizeaza crearea unui instrument de o deosebita 

valoare informationala, bibliografia nationala curenta care trebuia sa apara la 1 martie 1952 

sub coordonarea Camerei Cărții din RPR (Biroul de Evidență și Inregistrare a Cărții). la pct. b 
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se introduce cenzura comunista în biblioteci („fond liber” și „fond secret S”): „Direcția 

Generala a Presei și Tipăriturile de pe lângă Consiliul de Miniștri împreună cu Comitetul 

Așezămintelor Culturale va întocmi și edita lista tipăriturilor ce urmează a fi scoase din 

biblioteci și va controla permanent conținutul politic al fondurilor de cărți din bibliotecile de 

toate categoriile”.  

 preconiza înființarea anuală a câte 300 de biblioteci comunale cu un minimum 

de 1500 de volume și bibliotecar salariat, crearea de biblioteci regionale, raionale și 

comunale. 

 Biblioteca Academiei Române primește sarcina întocmirii bibliografiei 

naționale retrospective a publicațiilor apărute de la 23 august 1944 până la înființarea 

Camerei Cărții, ulterior realizează bibliografia retrospectivă a publicațiilor românești fără 

limită în trecut. 

 Bibliotecile specializate și cele universitare au indatorirea de a elabora 

„bibliografii de recomandare”. 

• Ordinul nr. 144/1956 al ministrului culturii privind Instrucțiunile pentru 

păstrarea securității și igienei fondurilor bibliotecii. Constituit într-un regulament-cadru de 

funcționare a bibliotecilor, aplicat de-a lungul anilor, fără să se mai cunoască sursa. Potrivit 

acestui ordin, instituțiile care au în subordine biblioteci sunt obligate: 

 să creeze condiții și mijloace pentru păstrarea în bune condiții a cărților; 

 să încadreze personal permanent și corespunzator din punct de vedere cultural 

și profesional; 

 să se îngrijească de predarea după inventar a fondurilor de cărți în caz de 

schimbare a responsabilului bibliotecii; 

 să controleze o data la 6 luni modul în care se respectă instrucțiunile privitoare 

la păstrarea, securitatea și igiena fondurilor de carte (Art.1). Bibliotecile au libertatea să facă 

schimb de cărți sau colecții cu alte biblioteci din dubletele disponibile sau alte publicații 

nefolosite, doar cu aprobarea specială a conducerii imediat superioare (Art. 7). Lectura este 

gratuită (Art. 27). Bibliotecile își vor desfășura activitatea pe baza unor regulamente de 

funcționare în care se vor prevedea drepturile și obligatiile cititorilor (Art. 28). Se prevăd, de 

asemenea, reguli de imprumut, drepturi și obligatii, sancțiuni și modalități legate de 

recuperarea publicatiilor imprumutate (Art. 40-49). 

 Decretul nr. 409/1955 al Marii Adunări Naționale privind transferarea mijloacelor fixe 

către unitățile socialiste, cărțile devin mijloace fixe care nu pot fi scoase din evidența decât 

în condiții deosebite, după un anumit timp și după îndeplinirea unor îndelungate formalități, 

care cereau din partea bibliotecarilor timp, răbdare și multe demersuri (măsură care a făcut și 

continuă să facă încă mult rău bibliotecilor deoarece acestea continuă să fie încă mijloace 

fixe). 

 Ordinul 395/1956 al ministrului culturii privind schimbul de publicații între bibliotecile 

din sistemul Ministerului Culturii. Reglementarea a rămas fără obiect după înființarea 

Fondului de Stat al Cărții și ulterior a Rezervei Nationale de Tiparituri (RNT) din cadrul 

Bibliotecii Nationale a României în ale cărei atribuții intră prelucrarea și distribuirea 

dubletelor din biblioteci și alte institutii.  

 Norme pentru organizarea împrumutului între biblioteci elaborate Ca urmare a 

aplicării art. 3 din HCM nr. 1542/1951, de către Ministerul Culturii prin Direcţia Generală a 

Aşezămintelor Culturale în 1958.  

 Minim de tehnică de bibliotecă, elaborat de Direcția Bibliotecilor din Ministerul Culturii 

și apărut la Editura de Stat Didactică și Pedagogică în 1958, reprezintă un alt instrument ca 

rezultat al aplicării HCM nr. 1542/1951 referitoare la constituirea unui cod unitar de norme și 

tehnici de biblioteconomie: 
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 I - Evidența fondului . 

 II - Cota cărții. 

 III  - Cataloagele bibliotecii. 

 IV - Pregătirea cărților pentru bibliotecă. 

 V – Așezarea cărților. 

 VI - Eliberarea publicațiilor. 

 VII - Tehnica activităților bibliotecilor: filiale și mobile. 

 VIII - Tehnica împrumutului între biblioteci. 

 IX - Păstrarea cărților. 

 X – Evidența activității. 

 XI - Păstrarea actelor bibliotecii. 

 HCM nr. 64/ 1959 Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. 

 HCM nr.62/1960 prin cele trei articole ale sale „autorizează Biblioteca Centrală de Stat, 

bibliotecile centrale universitare și bibliotecile institutelor de învățământ superior din 

Republica Populara Română, să facă schimb de tipărituri, periodice științifice proprii și 

microfilme cu instituții similare din străinătate”. Orice relație de schimb trebuia însă să aibă 

avizul Direcției Generale a Presei și Tipariturilor de pe lângă Consiliul de Miniștri, adică al 

cenzurii. Așa se explică faptul că până la evenimentele din 1989, în mod practic, schimbul de 

publicații a fost întreprins de relativ puține biblioteci ale țării. 

 HCM nr. 583/ 1960 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor săvârşite în legătură cu activitatea artistică sau culturală şi modificarea 

art. 8 din HCM nr. 64/ 1959. 

 HCM nr. 771/ 1962 Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă stă la baza Instrucțiunilor nr. 

231/9 martie 1966 privind casarea cărților și publicațiilor.  

 Decretul nr. 853/ 1964 al Consiliului de Stat ratifică „Convenţia Unesco privind 

Schimburile Internaţionale de Publicaţii, întocmită la Paris, la 5 decembrie 1958”. 

 Decretul nr. 836/ 1964 ratifică cea de-a doua Convenţie Unesco referitoare la Schimbul 

de Publicaţii Oficiale şi Documente Guvernamentale (nu a fost pusă în aplicare în România). 

 Instrucţiunea nr. 231/ 9 martie 1966 elaborată în baza HCM nr. 771/ 1962 

„privind casarea cărţiilor şi publicaţiilor”, care cuprinde două capitole: „Casarea publicaţiilor 

- mijloace fixe” (capitolul I) şi „Casarea publicaţiilor - mijloace circulante” (capitolul II). 

Casarea cărţilor din biblioteci intră la capitolul I. Acestea putea fi casate numai dacă sunt 

deteriorate fizic sau au conținutul depășit, dar numai după îndeplinirea anumitor condiții – 

cele de timp fiind determinante - și în urma unor complicate formalități (publicațiile editate 

înainte de 1945, precum și cele cu conținut depășit, nu puteau fi casate decât cu avizul 

Fondului de Stat al Cărții). Aceste condiții și formalități devin mai apăsătoare în urma 

aplicării Decretului nr. 49/1982 care interzice casarea publicațiilor străine și a celor românești 

apărute înainte de 1944, cu exceptia numerelor disparate din publicațiile periodice, ce nu 

aveau perspectiva de completare. 

 Legii nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind „angajarea gestionarilor, constituirea de 

garanţii şi răspunderi în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste” şi HCM 

nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind „gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor 

socialiste”. 

 Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de 

garanții și răspunderii în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor s-a aplicat mai în 

bibliotecile publice, apoi, prin Ordinul ministrului învățământului nr. 39/l970 este extinsă și 

în bibliotecile de învățământ. Din păcate, cărțile ajung să fie supuse aceluiași regim ca și 

uneltele, și nu pot fi scoase din uz decât după un număr de ani - ca orice mijloc fix - 
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indiferent de gradul lor de uzură, ceea ce este absurd, făcând să zacă în biblioteci, 

inutilizabile, zeci de volume, iar bibliotecarii au fost obligați să-și constituie garanții 

materiale. 

 Legea nr.2/1971 privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din 

unitățile socialiste stabilea obligația fiecărui salariat de a urma, periodic, forme de 

perfecționare a pregătirii profesionale corespunzător sarcinilor de serviciu pe care le are de 

îndeplinit s-a aplicat și pentru bibliotecari. Consiliul Culturii și Educației Socialiste și 

Ministerul Invățământului au organizat fiecare după o metodologie proprie, cursuri de 

perfecționare a bibliotecarilor, astfel încât fiecare bibliotecar, o dată la cinci ani urma 

asemenea cursuri. Din păcate, în absența unor programe în acord cu cerințele naționale reale, 

dar și cu programe similare din strainătate, adesea, aceste cursuri erau formale. 

 Decretul Consiliului de Stat nr. 703/28 decembrie 1973 privind stabilirea 

normelor unitare de structură pentru instituțiile cultural-educative. Potrivit acestui decret, 

bibliotecile au fost organizate pe următoarele tipuri (în acord, de altfel, cu nomenclatorul 

ISO): 

 biblioteci publice (comunale, municipale și judetene); 

 biblioteci școlare; 

 biblioteci ale instituțiilor de învățământ superior (cu personalitate juridică la 

peste 200.000 de volume, punct nerespectat, deoarece, cu exceptia bibliotecilor centrale 

universitare, toate celelalte biblioteci de invatamant superior nu au dobandit personalitate 

juridica); 

 biblioteci specializate; 

 biblioteci naționale (BCS, BAR). Decretul stabilește și organigrama unei 

biblioteci publice care cuprinde, în funcție de mărimea unității respective, următoarele 

activități: 

 completarea colectiilor; evidenta și prelucrarea colectiilor; cercetarea și 

informarea bibliografica; documentarea; depozit legal; rezerva națională; schimb de 

publicații; activități cu publicul și alte activități similare; 

 depozite de cărți și alte publicații; 

 legătorii, ateliere sau puncte tipografice; 

 laboratoare de restaurare și patologie a cărții. S-au desființat cele 23 de 

institute de informare și documentare din România și transformate în oficii de informare 

documentară cu personal substanțial redus. Prin același decret, Institutul Național de 

Informare și Documentare Științifică și-a schimbat denumirea în Institutul Național de 

Informare și Documentare (INID). Care trebuia să coordoneaze rețeaua tuturor institutelor de 

informare și documentare și care la rândul lor erau subordonate ministerelor sau altor organe 

centrale, institute centrale de cercetare și academii de știință,  

 Legea 23/1974 pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. 703/ 28 

decembrie 1973.  

 Legea nr. 63/1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural național al 

Republicii Socialiste România, lege care prezintă interes și pentru unele biblioteci deținătoare 

de lucrări de patrimoniu. Potrivit acestei legi, din patrimoniul national fac parte: 

 bunuri cu valoare artistică deosebită; 

 bunuri cu valoare istorică și documentară deosebită; 

 bunuri cu valoare științifică de documente ale naturii; 

 documente din biblioteci, precum manuscrise, fotografii, stampe, gravuri, 

materiale cartografice. în privința cărților, acestea devin bunuri patrimoniale dacă pot fi 

incluse în una din cele trei categorii:  
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- cărți românești editate până la 1830; 

- cărți străine editate până la 1800 (inițial se fixase anul 1725); 

- cărți cu valoare bibliofilă deosebită. Toate bunurile care fac parte din 

patrimoniul național cultural trebuie înscrise în evidențe centralizate de stat și supuse unui 

regim special de păstrare, conservare, valorificare științifică și introducere în circuitul public. 

Pentru punerea în aplicare a acestei legi s-au înființat: Comisia Centrală de Stat a 

Patrimoniului Cultural Național și Directia Patrimoniului Cultural Național cu oficii județene 

și ale municipiului București pentru patrimoniul național cultural. 

 Decretul nr. 138/ 1974 al Consiliului de Stat privind „stabilirea normelor 

unitare de structură pentru unităţile de în formare documentară” B şi HCM nr. 

1598/1974 

 Adresa nr. 27672/1975, Ministerul Educației și Învățământului face 

recomandări privind topografierea publicațiilor în bibliotecile de învățământ. A fost pentru 

prima dată când s-au prezentat, într-o succesiune firească tehnicile biblioteconomice dintr-o 

bibliotecă (în baza îndrumarului din 1958). 

 Decretul nr. 83/ 1976 al Consiliului de Stat privind aprobarea normelor 

de structură şi a structurilor organizatorice tip pentru instituţii cultural-educative din 

subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului. Prin acest nou decret, care aplică art 

10 şi 13 din Decretul nr 703/ 1973 se stabilesc organigramele şi atribuţiile bibliotecilor 

centrale universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi și Tmișoara după 1990 precum şi ale 

Bibliotecii Centrale Pedagogice din Bucureşti. De asemenea, activitatea specifică a 

Bibliotecii Centrale Pedagogice urma să cuprindă şi îndrumarea metodologică a reţelei de 

biblioteci şcolare şi biblioteci pedagogice ale caselor corpului didactic din subordinea 

inspectoratelor şcolare. BCU din București, Cluj-Napoca și Iasi vor avea rol metodologic 

pentru bibliotecile din învățământul superior din centrul universitar respectiv și din alte centre 

universitare stabilite de Ministerul Educației și Invățământului. BCU București răspundea și 

de dotarea lectoratelor de limba, literatura și cultura poporului român din strainatate, precum 

și completarea centralizată cu publicații străine a bibliotecilor din institutele de învățământ 

superior din toată țara. Aceste organigrame, urmate de noi organizări au fost doar pretexte în 

vederea diminuarii substanțiale a alocațiilor bugetare pentru instituțiile de cultură, iar prin 

Îndrumările nr. 1075 și nr. 6613 din 1977, ca urmare a desființării multor posturi de 

bibliotecari comunali, CCES și Ministerul Educației și Învățământului au căzut de acord ca 

îndrumarea activității bibliotecarilor comunali să fie făcută de către bibliotecarii școlari, care 

urmau să împrumute cărți sătenilor în fapt, lucrurile au rămas neschimbate.  

 Decretul nr. 399/1977 republică Decretul nr. 703/1973. 

 Îndrumările CCES nr. 1075/ 1977şi Ministerul Educaţiei şi 

Învăţământului nr. 6613/1977: îndrumarea activităţii bibliotecarilor comunali să fie făcută 

de către bibliotecarii şcolari care urmau să şi împrumute carte sătenilor. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare aprobat 

prin OM nr. 1557/1977. 

 Instrucțiunile nr. 86 /1981 ale Consiliului Culturii și Educației Socialiste 

(CCES) privind activitatea anticariatelor de stat precizează la Articolul 19 că desfacerea 

bunurilor susceptibile a face parte din patrimoniul cultural național se realizează prin 

acordarea dreptului de preemțiune la cumpărare instituțiilor publice. Pentru biblioteci se 

stabilesc următoarele priorități: biblioteci naționale, biblioteci centrale universitare, biblioteci 

județene iar termenul de răspuns de la oferta anticariatului este de maximum 30 de zile. 

 Decretul nr. 49/ 1982 interzice casarea publicaţiilor străine, cu excepţia 

numerelor disparate din publicaţiile periodice care nu au perspectivă de completare. 
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 Dispozitia nr. 551/1983 a Consiliului Culturii și Educatiei Socialiste privind 

inventarierea publicatiilor prevede termenele și condițiile de efectuare a inventarierii la cărți, 

periodice și alte documente grafice și audiovizuale, obiecte muzeale și recuzită. Potrivit 

acestei dispoziții se procedează la inventarierea fondului de publicații (cărților, periodicelor, 

celorlalte documente grafice și audiovizuale se face prin confruntarea datelor din 

documentele de evidență Registul de inventar - cu bunurile aflate în unitate întocmindu-se 

liste numai pentru cele constatate lipsă sau găsite în plus - Art. 6):  

 la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului sau a altor 

organe împuternicite; 

 în cazul modificării prețurilor ca urmare a hotărârilor organelor competente; 

 cu ocazia operațiunilor de recalculare sau reevaluare dispuse de organele în 

drept; 

 cu prilejul comasării, divizării sau desființării bibliotecii ca urmare a unor 

calamități naturale sau a unor cazuri de forta majora (Art. 5); 

 ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune; 

 ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot 

fi stabilite decât prin inventariere. 

Bunurile specifice bibliotecilor se inventariază astfel: 

 la bibliotecile cu până la 5000 de volume și unități bibliografice, în fiecare an; 

 la bibliotecile cu 5001-10000 de volume și unități bibliografice, o dată la doi 

ani; 

 la bibliotecile cu 10001 la 50.000 volume și unități bibliografice, o dată la trei 

ani; 

 la bibliotecile cu peste 50.0001 până la 250.000 volume și unități 

bibliografice, o dată la cinci ani; 

 la bibliotecile cu 250.001 până la 1.000.000 volume și unități bibliografice, o 

dată la șapte ani. 

 Decretul nr. 10 al Consiliului de Stat, publicat în Buletinul Oficial, nr. 2/17 

ianuarie 1986 aprobă Catalogul formularelor tipizate comune, care a fost editat de ISIAP 

în 1987. Acest catalog conține machetele și codurile tuturor formularelor tipizate între care și 

cele cuprinse în nomenclatorul pentru biblioteci. 

 Norme de utilizare a formularelor tipizate nr.744/1987, aprobate de 

Comisia Guvernamentala. Formularele tipizate au fost elaborate și codificate intr-o conceptie 

unitară, în scopul ordonării și prelucrării cât mai operativă a datelor care să fie prelucrate 

informatizat. 

 Decretul nr. 89 al Consiliului Provizoriu de Uniune Natională, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 1/5 februarie 1990, desființează Comisia Guvernamentală pentru 

raționalizarea sistemului de evidență, urmând ca orice modificare și aprobare a formularelor 

tipizate pentru biblioteci să fie de competența Ministerului Culturii, respectiv a Bibliotecii 

Naționale. 

 27 martie 1990 – înființarea a A.B.I.R (Asociaţiei Bibliotecarilor din 

învăţământ România), şi apoi prin apariţia A.N.B.P.R (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor 

şi Bibliotecilor Publice din România). 

 Decretul-lege nr. 141/1990 privind organizarea activității de informare și 

documentare Decretul nr. 138/1974 care preconiza crearea Sistemului Național de Informare 

și Documentare (SNID), organism destinat să funcționeze pe baza autonomiei unităților 

componente (în Articolul 2 al acestei legi se precizează că în alcătuirea SNID vor intra INID, 

IRS, OSIM, dar și Biblioteca Natională, Biblioteca Academiei, BCU din București și Muzeul 
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Național). Pentru fundamentarea și elaborarea programelor care decurg din obiectivele 

acestui sistem national urma să se constituie Consiliul Științific al Sistemului Național de 

Informare și Documentare al cărui regulament trebuia să fie aprobat de Guvernul României. 

 Înființarea în mai 1991 a Asociației bibliotecarilor din Biblioteca Municipală 

"Mihail Sadoveanu" București (B.M.M.S) și pe 31 octombrie 1997 obţine statut juridic sub 

denumirea de A.B.I.D.O.B (Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti). 

 Ordinul nr. 66/1991 al ministrului culturii privind conservarea fondului 

național de tipărituri și alte materiale grafice și audiovizuale și al întocmirii statisticii 

naționale asupra acestora. Instituțiile interne aveau obligația de a trimite cu titlu de depozit 

legal 22 de exemplare – cărți, broșuri, publicații periodice, calendare, albume, hărți, atlase, 

cărți pentru ilustrate; 9 exemplare - portere, tablouri, programe spectacole, afișe, materiale de 

publicații, productii software; 1 exemplar – teze de doctorat, videocasete. Acest ordin nu s-a 

respectat. 

 Ordinul nr. 252/1991 al Secretariatului General al Guvernului privind 

clădirile în care își desfășoară activitatea instituțiile culturale, între care se numără și 

bibliotecile. prevede ca schimbarea destinației acestor clădiri se poate face numai pe baza 

aprobării secretariatului general al guvernului la propunerea bine motivată a prefecturilor, 

Primariei Municipiului București sau a ministerelor ori altor organe de stat în subordinea 

cărora se află unitatea sau instituția deținătoare a bunului în cauză (Art.1). Prefecturile au 

obligația de a nu emite nici o autorizație pentru efectuarea lucrărilor de transferare a acestor 

clădiri, fără aprobarea secretariatului general al guvernului (Art. 2). 

 Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, 

prezintă interes și pentru biblioteci, întrucât statistica de biblioteca este unul din principalii 

indicatori ai activității acestor instituții culturale. Potrivit acestei ordonante, statistica publica 

în Romania este organizata de Comisia Nationala pentru Statistica și aparatul sau teritorial. 

Prin consultarea ministerelor și organismelor interesate, organul central stabileste sistemele 

de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de inregistrare și 

prelucrare, prelucrarea și difuzarea datelor, astfel incat sa se asigure deplina obiectivitate și 

realitate a cercetarilor statistice (Art.2). Persoanele juridice au obligatia sa organizeze astfel 

activitatea proprie astfel incat sa poata comunica serviciilor de statistica publica, datele în 

forma și la termenele stabilite prin normele emise (Art.18). Refuzul, intarzierea transmiterii 

datelor statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta 

organelor de control statistic materialele și evidentele necesare verificarii datelor statistice, 

neaplicarea masurilor dispuse de organele de control statistic, constituie contraventie și se 

sanctioneaza cu amenda (Art. 19). Toate acestea trebuie aplicate și în biblioteci și este bine sa 

fie cunoscute și respectate de toti bibliotecarii. Activitatea statistica în biblioteca trebuie sa-si 

gaseasca loc în toate regulamentele retelelor de biblioteca și ale unitatilor bibliotecare și sa fie 

supusa controlului organelor ierarhice. 

 Ordonanța Guvernului nr. 19 privind activitatea de standardizare în 

România, publicată în Monitorul Oficial nr. 212 din 28 august 1992: 

 standardizarea constituie o problemă de stat (Art.1); 

 în România se elaborează standarde romane care se aplică pe plan național și 

standarde profesionale care se aplică în anumite domenii de activitate (Art.3.); 

 coordonarea și efectuarea activității de standardizare se realizează de către 

Institutul Român de Standardizare, organ de specialitate al administrației publice centrale, 

aflat în subordinea guvernului (Art. 4); 

 în domeniul bibliotecilor există un comitet tehnic național specialiști ai 

domeniului care coordonează elaborarea standardelor în biblioteconomie și informare 
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documentară. Caracterul de obligativitate pentru standardele romane se stabileste odată cu 

aprobarea lor de către Institutul Român de Standardizare, pe baza avizului ministerelor sau 

altor organe interesate (Art.19); 

 încalcarea dispozițiilor prevăzute în această ordonanță atrage răspunderea 

materială, civilă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați (Art. 

26); 

 standardele de stat (STAS) în vigoare care își mențin valabilitate până la 

revizuirea și transformarea lor în standarde române (SR)(Art. 32). 

 Ordinul nr. 452/1992 al ministrului culturii privind Regulamentul de 

organizare și funcționare a bibliotecilor publice de stat revine asupra obligației de depozit 

legal în vederea „conservării fondului național de tipărituri și alte materiale grafice și 

audiovizuale”, dar și alte măsuri: 

 potrivit acestui regulament, o bibliotecă publică trebuie să dețină cel puțin 

3000 volume cărți (Art. 2); 

 bibliotecile județene au sediile în municipiile reședință ale județelor și 

îndeplinesc funcția de bibliotecă publică de stat pentru municipiile respective (Art. 4); 

 bibliotecile județene asigură asistența de specialitate pentru bibliotecile 

municipale, orășenești și comunale (îndrumare pe teren, materiale metodologice, studii, 

cercetări, perfecționare profesională). Coordonarea activității bibliotecilor revine consiliului 

de administratie, constituit conform legii (Art. 12); 

 personalul de execuție este format în principal din bibliotecari cu studii de 

specialitate și mânuitori de carte. Se mai pot încadra pe o perioadă nedeterminată în 

bibliotecile publice, spre deosebire de bibliotecile din învățământ și absolvenți ai unor 

instituții de învățământ superior sau a unor licee de altă specialitate, cu condiția perfectionării 

prin cursuri sau alte forme stabilite prin lege (Art. 14); 

 bibliotecile județene sunt obligate să trimită câte un exemplar din programele 

și statistica anuală, Direcției de specialitate din Ministerul Culturii (Art. 20); 

 orarul de funcționare se stabilește astfel: 50 de ore săptămânal pentru secțiile 

în care se lucrează în 2 schimburi și 30 de ore săptămânal pentru secțiile în care se lucrează 

într-un singur schimb. 

 Adresa nr. 14415/1992 a Ministerului Culturii privind recuperarea 

publicațiilor de la cititori recomandă bibliotecilor publice încheierea unui angajament cu 

cititorul prin care acesta din urmă să se oblige ca, în caz de pierdere a unei cărți împrumutate, 

să achite de 100 de ori (sau chiar mai mult) contravaloarea cărții respective. Acest 

angajament devine titlu executoriu în instanță, biblioteca putând solicita organului 

judecătoresc instituirea unei rețineri pe venitul debitorului (cititorului) în conformitate cu 

Codul de Procedură Civila în vigoare.  

 Regulamentul de acordare a sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu 

Articolul 8 din HG nr. 281/1993, prevede un spor de până la 15% din salariul de bază pentru 

cei care lucrează în activitatea de conservare și restaurare în biblioteci și un spor de până la 

10% din salariul de bază pentru cei care lucrează în depozitele de carte veche.  

 Ordinul nr. 36293/1993 al ministrului educației naționale privind normarea 

bibliotecarilor școlari. Se acorda o normă întreagă numai dacă biblioteca deținea 10.000 de 

volume și avea înscriși 900 de cititori, elevi și cadre didactice ale școlii. Norma posturilor de 

bibliotecar se putea face luându-se în calcul media indicatorilor pe inspectorat (se puteau 

norma posturi de bibliotecar renunțând la fracțiunile de normă de bibliotecar plătite cu ora la 

alte instituții de învățământ). 



762 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

 Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale și necorporale, completată prin OG nr. 54/1997 și HG nr. 684/1998 prin care 

cărțile, revistele și celelalte documente grafice și audiovizuale, cu excepția celor înregistrate 

în patrimoniul de stat, aflate în inventarul de bibliotecă, continuă să rămână pe mai departe 

mijloace fixe. Ele sunt incadrate în grupa 6 de clasificare, intitulată „Mobilier, aparatură, 

birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”, având o 

durată normală de funcționare de 15 ani. Prin urmare trebuiau păstrate 15 ani publicații cu 

valoare adesea efemeră. 

 Legea nr. 54/1994 se modifică Legea nr. 22/1969 privind angajarea 

gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor organizațiilor socialiste. Se înlocuiește sintagma „organizații socialiste” din titlul 

și cuprinsul legii cu termenii „agenți economici, autorități sau instituții publice”. În vechea 

lege garanțiile gestionare ale bibliotecarilor trebuiau depuse la CEC și cu o dobândă mult 

redusă față de cea dată altor depunători la bancă, noua lege înlătură aceasta nedreptate 

permițând garanțiile în numerar atât la CEC cât și la alte banci cu „o dobândă anuală, stabilită 

de depunătorul garanției, care nu poate fi mai mică decat dobânda pentru depozitele la termen 

pe un an”. 

 Ordonanța Guvernului nr. 68 privind protejarea patrimoniului cultural 

național este publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 31 august 1994. Potrivit acestei 

ordonanțe patrimoniul cultural național este compus „din bunuri culturale mobile și imobile 

cu valoare deosebită, de interes public, care sunt mărturii de neînlocuit ale potențialului 

creator uman și relația sa cu mediul natural și cu mediul istoricește constituit de pe teritoriul 

României, ale istoriei și civilizației nationale și universale”. Bunurile culturale se clasifică în: 

 bunuri culturale mobile (instituții publice specializate, colecțiile și 

bibliotecile); 

 bunuri culturale imobile. În vederea conservării bunurilor culturale mobile, se 

atrage atentia asupra asigurării condițiilor permanente de climat nepoluat și microclimat 

controlat; asigurării condițiilor necesare pazei contra incendiilor (Art. 21). De asemenea, 

Ministerul Culturii a primit sarcina elaborarii de norme și a unei metodologii specifice pentru 

conservarea bunurilor din patrimoniul cultural național. 

 Ordinul nr. 6566/1994 al ministrului învățământului privind Regulamentul de 

organizare și funcționare a bibliotecilor școlare în temeiul HG nr. 812/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului. Potrivit acestui regulament, 

biblioteca școlară functionează în unitățile de învățământ primar, gimnazial, liceal, 

profesional și în celelalte unități de învățământ preuniversitar și este destinată sprijinirii 

procesului instructiv-educativ, satisfacerii cerintelor de informare documentară, de lectură și 

de studiu ale elevilor, cadrelor didactice și celorlalte categorii de personal din unitatea de 

învățământ în care funcționează. Prevedea: 

 (Art.2). Biblioteca unității școlare coordonatoare asigura o completare 

periodică a fondurilor de publicații și acorda asistență de specialitate bibliotecilor școlare din 

satele aparținătoare (în mediul rural, la biblioteca școlară din satele aparținătoare, are acces 

întreaga populație, cu condiția ca, pe cât posibil, circuitul cititorilor adulți să nu afecteze 

circuitul școlar; 

 (Art. 5). Biblioteca școlară poate fi sprijinită de un colectiv de cadre didactice 

din care să faca parte cel puțin câte un profesor de la disciplinele cu cea mai mare pondere în 

formarea elevilor, precum și cel puțin un reprezentant al comunității locale, preferat dintre 

părinții elevilor; 

 (Art. 8). Biblioteca școlară trebuie să dispună de un fond corespunzător de 

cărți, de minimum 10 volume în medie pentru un elev. La constituire, o biblioteca școlară va 
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avea o dotare de minimum 3 volume în medie pentru un elev, urmând ca raportul de 10 

volume în medie pe elev să fie atins progresiv, în cel mult cinci ani. 

 (Art. 9). Spațiul corespunzător bibliotecii va cuprinde cel puțin două încăperi – 

una pentru depozitarea suporților informaționali, iar cealaltă pentru lectura în sală. Daca 

școala nu dispune de spațiu pentru bibliotecă, colecțiile bibliotecii școlare se depozitează în 

spații asigurate prin grija comunității locale, în imediata apropiere a școlii; 

 (Art. 10). Încadrarea bibliotecilor școlare va fi facută cu bibliotecari cu normă 

întreagă, jumătate de normă sau de cadre didactice cu indemnizație de bibliotecar; 

 (Art. 12). Perfecționarea bibliotecarilor școlari se realizează prin studiu 

individual, cursuri de perfecționare, schimburi de experiență etc. organizate în cadrul caselor 

corpului didactic de inspectoratele școlare județene și de Ministerul Învățământului prin 

Biblioteca Centrală Pedagogică; 

 (Art. 16). Pentru cărțile nerestituite după a doua somație, pierdute sau 

deteriorate de cititori, se percepe de la aceștia atât valoarea reactualizată a cărților, în funcție 

de prețurile medii în vigoare, pentru lucrări de același gen, la data constatării contravenției, 

cât și o amendă reprezentând 1-3 ori prețul mediu actual al acesteia (Art. 76). 

 Ordinul nr. 1015/1994 al ministrului culturii referitor la Normele 

metodologice privind completarea colecțiilor de cărți, periodice și alte documente 

grafice și audiovizuale ale bibliotecilor publice de stat. Potrivit acestor norme, colecțiile 

bibliotecilor se structureaza în: 

 colecții de bază (destinate consultarii în sala și cuprind carti (fără să se 

precizeze ce fel de carti), periodice, alte documente grafice și audiovizuale, colecții speciale 

(publicații care fac parte din patrimoniul cultural național, fondul arhivistic national, lucrări 

cu caracter bibliofil, publicații de depozit legal) și literatură de referință. Colecțiile de bază ar 

cuprinde 1-2 exemplare din aceste tipuri de lucrări); 

 colecții uzuale (destinate împrumutului la domiciliu utilizatorilor și cuprind 

alte tipuri de documente). 

 bibliotecile municipale, orășenești și comunale ar trebui să aibă, în categoria 

colecțiilor de bază numai lucrări de referință, iar colecții speciale numai în mod exceptional. 

Activitatea lor de achiziții se va axa pe constituirea colecțiilor uzuale (Art. 4); 

 procesul de achizitie ar trebui să țină seama de standardele europene privind 

indicii de dotare cu cărți pe cap de locuitor (Art. 5); 

 Se dau sume de achiziții pe locuitor pentru bibliotecile județene, în funcție de 

numărul de locuitori, pentru bibliotecile municipale și orășenești, precum și pentru 

bibliotecile comunale. Nivelul alocațiilor în localitățile cu minorități naționale și în cele 

balneo-climaterice se majorează cu până la 50%(Art. 6).  

 Legea învățământului nr. 84/1995 înființează Consiliul Național al 

Bibliotecilor din Învățământ (CNBI), organ consultativ al Ministerului Educației Naționale, 

iar prin Ordinul ministrului educației naționale, nr. 3049/8 ianuarie 1998 este aprobat 

Regulamentul de organizare și functionare a CNBI (format din 31 de membri, iar prin 

Ordinul nr. 3313 din 23 februarie 1998, biroul executiv și secretarul permanent). Consiliul 

National al Bibliotecilor din Învățământ urmează a se ocupa de toate problemele esențiale ale 

biblioteconomiei școlare și universitare: 

 elaborează strategia de dezvoltare a bibliotecilor și a altor structuri de 

informare documentară din sistemul național de învățământ, precum și programe de 

modernizare și informatizare a acestora; 

 participă la elaborarea proiectelor de acte normative privind organizarea, 

funcționarea și finanțarea bibliotecilor și a altor structuri de informare și documentare din 

învățământ, precum și salarizarea personalului acestora; 
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 formulează propuneri privind dezvoltarea construcțiilor de biblioteci din 

învățământ, îmbunătățirea proiectelor de construcții existente; întocmește studii și sinteze 

privind situația actuală și de perspectiva în bibliotecile din învățământ, formarea și 

perfecționarea personalului acestor biblioteci; 

 elaborează criterii de evaluare a dotării bibliotecilor școlare și universitare, 

precum și recomandări privind asigurarea resurselor materiale și financiare ale bibliotecilor 

respective. 

 Ordinul nr. 111/1995 al ministrului culturii - Cadrul organizatoric al 

desfășurării activității de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din domeniul 

culturii și artei. Potrivit acestui ordin, directorii și directorii adjuncți ai bibliotecilor publice, 

alte categorii de personal bibliotecar, vor fi perfecționați prin Centrul de Perfecționare a 

Personalului din Cultură și Artă de pe lângă Ministerul Culturii. Se prevede de asemenea: 

 posibilitatea perfecționării la locul de muncă pentru bibliotecarii începători 

(Art.1); 

 personalul nou-încadrat pe funcții de specialitate în biblioteci, inclusiv cel 

transferat fără studii de specialitate, trebuie să parcurgă, în primii trei ani de la încadrare, un 

program de inițiere și formare în domeniu. Programul se va chema Bazele biblioteconomiei. 

Absolvirea acestui program era o condiție a menținerii în funcție a persoanei respective (Art. 

2); 

 personalul de specialitate cu vechime îndelungată în bibliotecă va parcurge din 

patru în patru ani un program de dezvoltare profesională (specializare). Absolvirea acestui 

program conditionează înscrierea la examenul pentru o treaptă superioară de salarizare în 

viitorii patru ani și se constituie ca primă condiție pentru menținerea în funcție a personalului 

respectiv (Art. 3); 

 în caz de nepromovare, programul și examenul de absolvire se poate repeta o 

singură dată (Art. 4); 

 la examenul de promovare vor fi luate în calcul calificativele obținute la 

absolvirea programului de dezvoltare profesională, precum și calificativele obținute la locul 

de muncă. Pentru examenul de promovare se cerea elaborarea unor lucrări personale pe o 

tematică stabilită în funcție de cerințele locului de muncă și avizată de bibliotecă județeană și 

inspectoratul județean de cultură (Art. 5); 

 programele de inițiere și perfecționare permanentă pot căpăta diferite forme: 

cursuri, seminarii, interviuri, stagii de specialitate etc. și vor fi stabilite de direcția de 

specialitate a Ministerului Culturii (Art. 6); 

 personalul încadrat pe ultimele trepte de salarizare nu este obligat să parcurgă, 

în ultimii cinci ani dinaintea pensionarii programul de dezvoltare profesională (Art. 7); 

 fondurile privind pregătirea și perfecționarea personalului vor fi suportate de 

instituția trimițătoare sau de cursanți (Art. 11); 

 personalul care urmează programul finanțat de instituție este obligat să 

semneze un act adițional la contractul de muncă prin care se angajează, în cazul transferului 

în alt domeniu sau desfacerea contractului de muncă într-o perioadă de patru ani de la 

absolvire să restituie integral cheltuielile de perfecționare (Art. 13). 

Ordinul este insotit de doua anexe: 

 în Anexa 1 a sunt enumerate categoriile de personal care vor fi pregătite prin 

programe de inițiere și formare. Acestea sunt: directori, directori adjuncți, șef-serviciu, șef-

birouri, bibliotecari și bibliografi (cu excepția absolvenților de învățământ bibliologic), 

conservatori, restauratori etc. 

 în Anexa 1 b sunt prezentate categoriile de personal care au absolvit programul 

de inițiere și formare și care vor fi cuprinse în programul de dezvoltare profesională. Sunt 
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aceleași persoane ca în Anexa 1 a, inclusiv directorii Bibliotecii Nationale la care se adaugă și 

absolvenții formelor de învățământ bibliologic. 

 Ordinul nr.1086/l995 al ministrului culturii pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Nationale a României și care 

accentuează funcțiile naționale ale acestei instituții, între care cele de depozit legal, de centru 

național pentru schimbul internațional de publicații, de centru național pentru împrumutul 

internațional de publicații.  

 Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii serviciilor postale nr. 

83/l996, publicata în Monitorul Oficial, nr.426/31 august l999 prin care, pentru trimiterile 

poștale, în țară și în străinatate, efectuate de muzee și biblioteci se va percepe un tarif redus 

cu 70% (Art.21, pct.5,6) . De asemenea, se prevede a nu se supune tarifării schimburile 

postale între biblioteci și muzee, în țara și în strainătate (Art.23, pct.2,3). Din păcate Poșta nu 

aplică această ordonanță, asteptând compensații de la guvern. 

 Ordinul nr. 1284 publicat în Monitorul Oficial nr. 332 din 4 decembrie 1996, 

Ministerul Culturii publică: Normele metodologice privind criteriile unice de clasare a 

bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural national; Metodologia de 

eliberare a adeverintelor de export; Regulamentul privind deșfăsurarea activităților 

comerciale cu bunuri culturale. Metodologia face distincția între: 

 tezaurul patrimoniului cultural național, din care fac parte valori culturale 

excepționale naționale și universale ( în funcție de importanța autorului, importanta istorică și 

documentară a obiectului, valoarea sa estetică și artistică, unicitatea, originalitatea și raritatea, 

starea de conservare) 

 fond patrimonial cultural național, cu valori de importanță națională (bunuri cu 

semnificatie istorică documentară, bunuri cu semnificație artistică cu valoare etnologică, 

științifică și tehnică, monumente de arhitectură și tehnică populară). 

 patrimoniu cultural comun în care sunt incluse valori de însemnătate locală, 

fără semnificații aparte (bunuri cu valoare memorială, istorică, documentară, literar-artistică: 

carte și carte veche, periodice, manuscrise, dactilograme, fotografii și filme color, clișee, 

înregistrări audio-video, partituri muzicale izolate și în colecție, cartografie).  

 Ordinul nr. 1029/1996 al ministerului culturii fixează tarifele pentru 

serviciile și activitățile depuse de Centrul de Perfecționare a Personalului din Cultură și Artă 

de Pregatire Postliceală și Postuniversitară. 

 Ordinul ministrului învățământului nr. 3586 din 10 aprilie 1996 privind 

Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor centrale universitare și a 

bibliotecilor institutelor de învățământ superior: 
 Coordonarea activităților bibliotecilor centrale universitare și a bibliotecilor de 

învățământ superior se asigură de către Ministerul Învățământului, care se consulta cu 

Consiliul Național al Bibliotecilor din Învățământ (Art. 2); 

 BCU sunt instituții de importanță națională, cu personalitate juridică, direct 

subordonate ministerului învățământului (Art. 4); 

 Bibliotecile institutelor de învățământ superior, fără personalitate juridică, sunt 

subordonate institutelor de învățământ superior respective (Art.6); 

 Bibliotecile centrale universitare acordă sprijin metodologic bibliotecilor de 

învățământul superior din zonele de îndrumare stabilite de Ministerul Învîțîmântului (Art. 7); 

 Bibliotecile institutelor de învățământ superior asigură accesul la documentele 

proprii studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii de personal din instituția 

de învățământ superior respectivă. Pentru alte categorii de utilizatori se pot percepe taxe în 

condițiile legii (Art. 8); 
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 Bibliotecile universitare cooperează cu personalul didactic, cercetători, alți 

specialiști pentru selecția documentelor românești și străine, evaluarea periodică a colecțiilor 

(Art. 10). Bibliotecile centrale universitare acorda asistenta metodologica în activitatile de 

biblioteconomie și instruire profesionala personalului institutelor de invatamant superior din 

zonele de indrumare stabilite de Ministerul Educatiei Nationale; asigură calificarea și 

perfectionarea personalului propriu prin organizarea de cursuri de biblioteconomie și 

informare documentara;  

 Documentele care nu pot fi recuperate de la utilizatori din motive probate cu 

acte (decese, calamitati, incendii etc.) vor fi scazute din registrele de evidenta ale bibliotecii 

cu aprobarea celor în drept pe baza unor acte justificative (Art. 28). 

 Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic: 
 capitolul V este dedicat exclusiv bibliotecilor. Aici se precizează locul și rolul 

bibliotecilor de învățământ în școlile de toate gradele și tot acum obțin titlul de cadre 

didactice auxiliare; 

 (art. 8) precizează că pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare de 

bibliotecar, documentarist și redactor trebuie ca persoanele respective să fi absolvit cu 

examen de diplomă o instituție de învățământ, secția de biblioteconomie, sau alte instituții de 

învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din 

domeniul biblioteconomie. Pot fi ocupate aceste funcții, pe perioade determinate, de 

persoanele care au urmat un curs de inițiere în domeniu cu obligația urmării unei forme de 

învățământ de specialitate. 

 Ordinul nr. 2017/1997 al ministrului culturii și Ordinul nr. 5133/1997 al 

ministrului învățământului, nu mai sunt supuși obligației de constituire a garanțiilor 

bănești, abrogându-se dispozițiile Art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea 

gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor. 

Conform acestor ordine bibliotecarii cu atribuții de gestionari trebuie să semneze un 

angajament prin care se obligă să suporte integral contravaloarea pagubelor produse din vina 

proprie asupra bunurilor care le sunt încredințate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. Au rămas cu garanții de un salariu doar persoanele care aveau garanții mai mari de 

un salariu tarifar.  

 Ordonanța guvernului României nr. 84/25 august 1998 privind 

constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din învățământ ce urmează a fi utilizat 

„pentru modernizarea bibliotecilor, inclusiv informatizarea și dotarea cu publicații și 

echipamente specifice și pentru constituirea, amenajarea și dezvoltarea spațiilor necesare 

acestora„. Fondul, potrivit urmează a se constitui „din sponsorizări și donații, din 

împrumuturi externe, contractate în condițiile legii de către Ministerul Educației Naționale și 

garantate de catre Ministerul Finanțelor”. În Articolul 3 se precizează și alte tipuri de venituri 

care pot sprijini bibliotecile: 

 tarife percepute de la alte categorii de utilizatori decât cei prevăzuți în 

regulamentele proprii de organizare și funcționare ale bibliotecilor de învățământ superior, a 

Bibliotecii Pedagogice Naționale și ale bibliotecilor caselor corpului didactic; 

 fonduri obținute din valorificarea lucrărilor bibliografice și de informare 

documentară publicate și a lucrărilor elaborate de acestea: granturi, servicii de reprografie și 

multiplicare făcute pentru utilizatori; sume reprezentând contravaloarea taxelor poștale pentru 

împrumut interbibliotecar de documente, precum și accesul la bazele de date internationale; 

 încasări din realizarea unor lucrări solicitate de utilizatori (traduceri, 

bibliografii, sinteze documentare etc.), participarea bibliotecilor la activități de cercetare și 

documentare, recuperarea valorii actualizate a publicațiilor pierdute sau deteriorate, 

organizarea de cursuri profesionale, închirieri de spații (cf. metodologiei). 
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 în Articolul 4 se precizează că MEN gestionează fondurile obținute pe care le 

repartizează bibliotecilor și celorlalți ordonatori de credite. 

 Metodologia de aplicare a Ordonantei nr. 84/1998 precizează criteriile și 

cerințele obligatorii pentru toate bibliotecile din rețeaua învățământului prevăzute în acest 

document guvernamental. În privința contractelor de sponsorizare se arată ca acestea trebuie 

făcute conform Legii nr. 32/19 mai 1994, modificată prin Ordonanța guvernului nr. 36/1998, 

precizându-se destinația expresă a sumelor primite de la sponsori. Biblioteca primitoare va 

informa sponsorul de utilizarea reală a sumei. Ordonanta prevede aplicarea de tarife nu numai 

utilizatorilor nespecifici bibliotecii respective, ci și pentru utilizatorii specifici, atât pentru 

accesul în bibliotecă cât și pentru împrumutul interbibliotecar. 

Important: Metodologia modifică hotărârea ordonanței ca MEN să facă 

redistribuirea sumelor încasate, delegând pe ordonatorii secundari și terțiari de credite dreptul 

de a decide, conform autonomiei universitare, cu privire la folosirea resurselor extrabugetare 

obținute, cu raportarea ulterioară către MEN a modului de utilizare a fondului constituit, iar 

banii necheltuiți într-un an pot fi reportați în anul următor, cu aceeași destinație. 

 Ordonanța Guvernului nr. 102 din 27 august 1998, precizează că 

metodologia, criteriile de autorizare a instițutiilor în domeniul formării profesionale continue 

sunt elaborate (după caz) de Ministerul Educației Naționale sau Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale și tot MEN este cel care autorizează instituțiile implicate în procesul de 

formare profesională, reactualizează formarea profesională continuă prin sistemul educațional 

ce asigură completarea educației de bază prin educația recurentă sau compensatorie. În 

Articolul 2 se precizează că formarea profesională continuă se realizează prin programe 

specifice, inițiate și organizate de instituții publice și organisme private cu activitate în 

domeniu, în spiritul parteneriatului social, folosind metode interactive cu accent pe domeniile 

multimedia (educație prin corespondență, educație la distanță, videoconferințe, instruire 

asistată de calculator). Finanțarea acestor programe de formare profesională continuă se 

asigură de la bugetul de stat sau bugetele locale, contribuții ale participanților, organizații 

sindicale și patronale și din diferite alte fonduri. Articolul 7 se pune în acord cu practicile din 

Comunitatea Europeană. Astfel, formatorii, care pot fi specialiști români sau străini, nu vor 

mai presta aceasta muncă în cadrul obligațiilor de serviciu, ca până acum, ci vor fi 

„remunerați conform legislației în materie”. 

 Ordinul nr. 3267/16.02.1998 al Ministerului Educaţiei Naţionale cu 

privire la programul „Biblioteca pentru toţi elevii” (BPTE) şi alte 11 reglementări 

apărute în acel an (ianuarie-octombrie). 

 ISO 11620: 1998 Informare şi Documentare – Indicatori de performanţă 

pentru bibliotecă.  

 Hotărârea nr. 966 din 23/12/1998, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

525 din 31/12/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 

privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând 

instituţiilor publice.  

 Înființarea pe 22 octombrie 1999 Asociației bibliotecarilor din Biblioteca 

Naţională a României - A.B.B.N.R. 

 1999 - are loc Adunarea de constituire a F.A.B.R. (Federaţia Asociaţiilor de 

Biblioteci din România) la care aderă ca părţi constitutive: A.B.I.R., A.N.B.P.R., A.B.B.N.R. 

Şi A.B.I.D.O.B. 

 Adresa nr. 5069/1999 a Ministerului Culturii bazată pe hotărârea 

Ministerului Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 25/27 ianuarie 1994, se precizează 
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ca „bunurile distruse sau constatate lipsa din vina unor persoane se evaluează la valoarea de 

înlocuire în vigoare la date constatării pagubelor”.  

 Standard ocupaţional pentru ocupaţia: Bibliotecar; Domeniul: 

Învăţământ, educaţie, cultură, mass media. Standard aprobat COSA la data de 07-01-

1999 

 Legea nr. 182 /2000 privind protejarea patrimoniului cultural național 

mobil publicată în  Monitorul Oficial, nr. 530/27 octombrie 2000. Potrivit noii legi, 

patrimoniul cultural national cuprinde 5 categorii mari de bunuri: 

 bunuri arheologice și istoric-documentare de valoare deosebită sau 

excepțională: manuscrise, incunabule, cărți rare și cărți vechi, cărți cu valoare bibliofilă; 

documente și tipărituri de interes special: documente de arhivă, hărți și alte materiale 

cartografice(Art. 3); 

 bunuri cu semnificație artistică, de valoare deosebită sau exceptională; 

 bunuri cu semnificație etnografică de valoare deosebită sau excepțională; 

 bunuri de importanță științifică, de valoare deosebită sau excepțională; 

 bunuri de importanță tehnică, de valoare deosebită sau excepțională. 

Pentru fiecare bun clasat, Ministerul Culturii va elibera un certificat de clasare și fișa 

standard a obiectelor (Art. 14). Aceste acte nu constituie un titlu de proprietate. Clasarea are 

ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în cele două inventare: 

 inventarul Fondului patrimoniului cultural național; 

 inventarul Tezaurului patrimoniului cultural. Centralizarea, evidența 

informatizată și administrarea documentelor care au stat la baza întocmirii inventarului se 

efectuează de Institutul de Memorie Culturală (Art. 15). Copiile, tirajele postume și 

facsimilele executate de pe bunuri culturale mobile clasate trebuie să fie marcate vizibil, 

pentru a nu fi confundate cu originalul – ele vor purta mentiunea copie, facsimil, tiraj postum, 

numele autorului și anul în care au fost realizate. 

Articolul 29: în situația în care proprietarul bunului cultural mobil clasat în tezaur este 

o persoană fizică care nu are posibilități financiare pentru acoperirea cheltuielilor de 

conservare și restaurare, aceste operațiuni, vor fi finanțate, parțial sau integral, de la bugetul 

de stat, ori de la bugetele locale. în cazul vânzării bunului cultural mobil, costurile de 

restaurare vor fi restituite de proprietarul-vânzator instituției fianțatoare. 

 Hotărârea Guvernului nr. 645/15 august 2000 referitoare la profilurile, 

specializările, durata studiilor, precum și titlurile obținute de absolvenții 

învățământului universitar, la profilul filologic apar specializarile: bibliologie și știința 

informării; biblioteconomie; biblioteconomie – limba și literatura română sau o limbă și 

literatură străină cu o durată de 4 ani și în urma absolvirii cărora se obtine titlul de licențiat 

în filologie. De asemenea, la profilul istorie exista specializarea istorie – biblioteconomie cu 

o durata de studii tot de 4 ani și obținerea titlului de licențiat în istorie–biblioteconomie. 

La învățământul universitar de scurtă durată (3 ani) exista profilul biblioteconomie cu 

specializarea biblioteconomie–arhivistică și acordarea titlului de bibliotecar–arhivist. Un alt 

profil, la aceeași formă de învățământ, este filologie cu specializările bibliologie și 

muzeologie și acordarea titlului de bibliotecar–muzeolog.  

 Hotărârea Guvernului nr. 999/26 octombrie 2000 care stabilește 

nomenclatorul domeniilor și al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul 

instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare. În domeniul știintelor 

comunicarii și informarii, cel de-al cincisprezecelea domeniu pe listă, se afla specializările 

bibliologie, documentare, arhivistică. 
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 Implementarea managementului calităłii totale în biblioteci, în conformitate cu 

Ordonanța nr. 59/30 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

NR. 43/31.01.2000. 

 Ordinul ministrului culturii nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice 

bibliotecilor publice stabilește în funcție de valoarea, circulația și gradul de uzură al 

publicațiilor (Art. 15) durata de utilizare a documentelor din biblioteca (de la data intrării 

acestora în bibliotecă) după cum urmează: 

 documente care fac parte din patrimoniul cultural național și din depozitul 

legal local – nelimitată; 

 documente care constituie colecțiile de bază ale bibliotecilor și care nu se 

împrumută la domiciliul beneficiarilor – 15 ani (în funcție de durata valorii informative a 

documentelor); 

 documente care constituie colecțiile uzuale ale bibliotecilor și care se 

împrumută la domiciliul utilizatorilor, cu excepția documentelor care fac parte din colecțiile 

pentru copii – 5 ani; 

 documente care fac parte din colecțiile pentru copii – 3 ani; 

 publicații periodice de informație generală, în cazul bibliotecilor care nu 

constituie colecții de bază, în afara de cele colecționate pe profilul bibliotecilor și a actelor 

normative – 3 ani. 

 OMEC nr. 3946/2001 - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor 

specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie, activitatea face trimitere la întreg 

colectivul de lucrători. 

 Legea nr. 334 din 31/05/2002 - Legea bibliotecilor (începuturile Legii 

bibliotecilor le găsim în „Regulamentul bibliotecilor“ publicat în Monitorul Oficial din luna 

ianuarie 1997, realizat după modelul Regulamentul organic“ (1831); „Regulamentul școlar“ 

(1836); „Regulamentul bibliotecilor publice“ (1864); „Legea muzeelor și bibliotecilor 

comunale“ (1932); „Decretul lege“ 703/1973 dar și după Legea bibliotecilor din Danemarca 

și din Federatia Rusă), republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 

februarie 2005 modificată și completată prin: 

 Ordonanţa Guvernului nr. 26/2006; 

 Legea nr. 114/2006; 

 Legea nr. 277/2006; 

 Legea nr. 156/2009; 

 Legea nr. 330/2009, abrogată prin Legea nr. 284/2010; 

 Legea nr. 344/2009; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 4/2012; 

 Legea nr. 41/2013; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2013. 

 Ordin MEC nr. 3595 / 29.04.2002 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Bibliotecilor din Învățământ (CNBI). 

 Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (republicat cu modificările şi 

completările ulterioare). 

 LEGEa nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise.  
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  Ordin nr. 2338/5286 din 26/07/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 35 din 11/01/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul 

interbibliotecar. 

 Manifestul UNESCO pentru bibliotecile şcolare adoptat de România în 

2004. 

 Normele privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor 

şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi comunicate instituţiilor 

tutelare prin Adresa Nr. 25.035/27.01.2004. 

 OMEdC nr. 4726/19.07.2006 cu privire la acordarea fondurilor pentru 

achiziţia de carte şcolară  

 Anexa 1 la OMEdC nr. 4726/19.07.2006: Metodologia privind achiziţiile 

în vederea actualizării şi îmbogățirii fondului de carte al bibliotecilor şcolare şi CCD. 

 Ordin MCC nr. 2312/26.07.2006 și Ordin MEC nr. 4800 / 1.08.2006 

privind componența Comisiei Naționale a Bibliotecilor. 

 HG nr. 9/2009; Ordinul Preşedintelui INS nr. 690/2006. 

 19 martie 2007 - în Aula Bibliotecii Academiei Române s-a votat în 

unanimitate noul statut al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), fostul ABIR. 

 Legea nr. 307/2006 - privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului 

Ministrului de Interne nr. 163/2007. 

 ORDIN nr. 1.305/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea de distinctii și premii personalului didactic și de cercetare, precum și 

bibliotecarilor din învătământul superior de stat. 

 Statutul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), votat de Adunarea 

Generală de constituire (19 martie 2007) actualizat în septembrie 2016. 

 Codul deontologic al bibliotecarului din România adoptat de ABR în 2007 

 Decizia nr. 1931 din 2008: ABR furnizor de formare continuă și 

Autorizaţia nr. 0003585 din 21.07.2010, eliberată de CNFPA 

 Standardul ocupațional al unui metodist din administrație sau servicii 

publice, Cod COR: 214906 din 2008 coroborat cu prevederile actelor normative referitoare 

la domeniul bibliotecilor și ale legislației conexe. 

 Ordin nr. 5913/2008 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul 

preuniversitar şi Metodologia din 13/11/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 

din 14/01/2009 şi completată de Ordinul nr. 5.559 din 22 noiembrie 2013 privind regimul 

manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale, 

publicat în MO nr. 186 din 14 martie 2014. 

 Criterii specifice de selecţie şi promovare a personalului pentru ocuparea 

funcţiilor de conducere şi de specialitate în biblioteci, 1.07.2009, Comisia Naţională a 

Bibliotecilor. 

 SR ISO 11620:2009, CT 229: Informare şi documentare. Indicatori de 

performanţă pentru biblioteci. Înlocuieşte SR ISO 11620:2000. 

 Cod Penal actualizat în 2014 - Legea 286/2009, articolul 203. 

 Ordin 2249/9 iunie 2009 pentru aprobarea tipizatelor de bibliotecă. 

 OMECTS nr. 4461 din 12.07.2010 privind aprobarea programei pentru 

susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, 

la specializarea „Profesor documentarist”. 

 Anexa la OMECTS nr. 4461 din 12.07.2010 Metodologia privind angajarea 

şi promovarea în funcţii a personalului din bibliotecile școlare. 
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 Ordin nr. 4713/2010, Metodologia de încadrare în CCD actualizat la data 

de 20.01.2009, avându-se în vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 

11 februarie 2005, precum şi următoarele acte: - O.G. nr. 26/2006 , Legea nr. 277/2006. 

 Hotărârea de Guvern nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006. 

 Protocolul Scutului albastru pe 18.04.2011 între ABR, ICA, ICOM, 

ICOMO, SRRTv, CCAAA.  

  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată prin OUG nr. 

49/26.06.2014, OUG nr. 4/7.03.2013, OUG nr. 117/23.12.2013, OUG nr. 92/2012 - privind 

luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte 

plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 

31 decembrie 2013, OUG 84/2012 - privind stabilirea salariilor personalului din sectorul 

bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare, OUG 21/2012, OUG 80/2010 - pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru 

instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, OUG 80/2010 - pentru completarea 

art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, 

precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, Legea 166/2011 - 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar OMECT nr. 4925/2005 - *06.07.2011 

 Ordin nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare a Casei Corpului Didactic Anexa nr. 2b) a Legii nr. 334/2002: Norme 

privind încadrarea cu personal de specialitate în bibliotecile şcolare. 

 OMECTS nr. 5556. din 7.10.2011  aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Bibliotecilor școlare și a Centrelor de documentare şi informare. 

 HG nr. 286/2011 - aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale din sectorul bugetar 

 OMECTS 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 OMECTS nr. 6143/1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar. 

 OM Nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar. 

 Ordin nr. 5298 din 07/09/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de 

stat şi particulare autorizate/ acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite 

şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, anexa IX - Atribuţii specifice pentru 

personalul didactic auxiliar. 

 Hotărârea de Guvern 1242/14.12.2011 - modificarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006. 

 Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

6143/2011 
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 OMECS nr. 5439/07.10.2015 pentru modificarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011. 

 Ordin nr. 3961/3.05.2012 privind aprobarea programei școlare pentru 

cursul opțional Lectura și abilitățile de viață şi Regulamentul specific privind 

organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viațăˮ, pentru elevii din 

clasele a V-a - aXII-a. 

 Hotărâre nr. 862 din 6 noiembrie 2013 privind înscrierea în inventarul 

centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, modificarea datelor 

de identificare și darea în administrarea Ministerului Culturii și a Bibliotecii Nationale 

a României a unui imobil aflat in domeniul public al statului Emitent: Guvernul 

Publicat În: Monitorul Oficial nr. 697 din 14 noiembrie 2013. 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea 

şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în 

domeniul învăţământului (transformarea Bibliotecii Pedagogice Naționale în secție a 

BCU București). 

 CCM nivel de ramură învățământ nr. 59276/05.11.2012 actualizat 2014-

2016. 

 Legea Depozitului completată prin Ordinul nr. 2428 din 2 septembrie 

2013. 

 Ordin nr. 23 din 17 februarie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor 

privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României 

  Instrucţiuni din 17 Februarie 2014 privind Funcţionarea 

Bibliotecilor În Armata României 

 Legea nr. 81/2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

 Lege nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea 

documentelor în formă electronică*), Emitent: Parlamentul Publicat: Monitorul Oficial Nr. 

138 Din 25 Februarie 2014. 

 Legea nr. 8/1996, actualizată 2014, privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe. 

 Ordin nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar  

 OMECS nr. 5481/14.10.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind 

regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic 

 Ordin nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 Guvernul României - Ordonanţă de urgenţă nr. 96/2016 din 08 decembrie 

2016 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. 

 OMENCS 6161_2016 referitor la aprobarea gradațiilor de merit pentru 

2016-2017. 

 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Conform art. 

7, alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cumpărarea directă se putea realiza 

pentru valorile care nu depășeau suma de 132.519,00 fără TVA pentru produse sau servicii. 

http://edu.ro/index.php/legaldocs/17094
http://edu.ro/index.php/legaldocs/17094
http://edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/20546
http://edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/20546
http://edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/20546
file:///C:/Users/Teo/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp263238/00137318.htm
http://www.monitoruljuridic.ro/monitorul-oficial/138/2014-02-25/
http://www.monitoruljuridic.ro/monitorul-oficial/138/2014-02-25/
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Prin HG nr. 395/2016 precizează în art. 43-46 modalitatea de achiziție prin SEAP: întrucât 

cele mai multe biblioteci realizează achiziții directe pe vechile prevederi din OUG 34/2006 

(abrogată prin noua lege), totuși, aliniatul 3 din art. 43 din norme: (3) în cazul în care 

autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau 

lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că preţul postat de operatorii 

economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei sau din motive tehnice 

imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea 

contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o 

notă justificativă. 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A PEDAGOGULUI ȘCOLAR 

 

pedagog Nicoleta Bezușcu, 

Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava 

 

 Cu toții am auzit de conceptul de dezvoltare personală. Problema cu privire la acest 

concept, apare atunci când ne gândim la aceasta, ca la o colecție de articole de pe blogurile de 

profil, sau cursuri de dezvoltare personală, filmulețe video motivaționale sau cărți pe care le-

am citit cărora nu le dăm valoarea reală. Acest lucru, nu pentru că ar fi rea ideea de a 

participa la cursuri de dezvoltare personală sau de a citi o colecție de articole pe această temă 

sau să urmărim acele video-uri motivaționale, dar dacă nu le dăm valoarea cuvenită, dacă nu 

ne propunem să le punem în practică, este ca și când am avea o cantitate uriașă de bani și de 

resurse pe care nu le utilizăm în niciun fel și nici altora nu le dăm acces la acestea. 

Dezvoltarea personală reprezintă procesul prin care scopul nostru în viață și 

obiectivele pe care le-am stabilit se realizează în vederea maximizării potențialul nostru. 

Deoarece nu ne-am născut nici perfecți și nici învățați putem depune un efort pentru a 

dobândi autocunoașterea, dezvoltarea abilităților și comportamente noi pentru ca viața 

noastră personală să fie mai împlinită.Bineînțeles că, fiecare dintre noi ar trebui să știe cel 

mai bine ce își dorește de la viață și ce are nevoie pentru a-și îndeplini dorințele. Dacă am ști 

de la început, de pe băncile școlii, ce vom face în viață și cu ce resurse, drumul nostru ar fi 

mai simplu și nu am mai avea nevoie de dezvoltare personală. 

Primul pas în dezvoltarea personală, o reprezintă autocunoașterea, definirea exactă și 

clară a ce anume ne dorim să îmbunătățim la noi înșine. Ceea ce ne ține pe loc sunt 

convingerile nesănătoase, limitative și/sau o comunicare deficitară. Important este să ne fie 

clară zona în care dorim să creștem și apoi să acționăm în acest sens și să vedem cum putem 

schimba situația în care suntem. Sigur că resursele de dezvoltare personală sunt bune precum 

sunt și banii, pentru că dacă nu le-am avea, atunci ar fi cu adevărat o problemă. Ceea ce le 

face inutile este doar lipsa utilizării acestora, ca și banii pe care dacă-i avem, dar nu-i utilizăm 

devin inutili. Totuși, atunci când facem această alegere înțeleaptă și inspirată de a le utiliza se 

întâmplă un fenomen aproape miraculos și anume, că devin utile. Ceea ce este și mai 

interesant este că plusul valoare pe care-l primim noi se răsfrânge și asupra celor cu care ne 

înconjurăm adăugându-le și lor un plus valoare la dezvoltarea lor personală, iar apoi aceștia 

adaugă un plus valoare celor cu care ei se înconjoară. 

Noi, ca și pedagogi, este foarte important să ne îmbunătățim pe noi, să ne cunoaștem 

pe noi și apoi pe elevi. Să învățăm să le cunoaștem punctele forte și punctele slabe cu toată 

istoria și cultura lor. Nu poți impune unui elev să își schimbe comportamentul dacă 

comportamentul pedagogului este derizoriu sau inadecvat. La cămin, pedagogul are o dublă 

misiune: de a preveni apariția comportamentelor de evitare a învățării (de exemplu retragerea 

în lumea virtuală sau în lumea electronicelor de care, generațiile de astăzi sunt atrase) și de 

rezolvarea/prevenirea acestor comportamente relaționând și încurajând, către relaționarea 

interumană prin crearea unei legături/relații sănătoase elev-pedagog. Pentru a putea schimba 

modul în care ne raportăm la elevi ne putem baza pe reușitele lui, pe punctele lui forte 

precum și pe oferirea în mod continuu de aprecieri. În procesul acesta, elevul este apreciat 

pentru micile sale progrese, este încurajat pentru propriile sale pasiuni și, faptul că este înțeles 

și acceptat cu micile lui nereușite, care pentru el, în acele momente, probabil, le percepe ca 

fiind cele mai mari. Un alt aspect important este faptul că adolescentul resimte foarte intens 

reproșurile, insuccesul personal, sau ridiculizarea propriilor alegeri, care de obicei, nu sunt pe 

placul tuturor. De aceea reproșurile, pot fi înlocuite cu un set întrebări, în care să se 
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vizualizeze și să conștientizeze felul în care au reacționat, având astfel posibilitate de a se 

cunoaște mai bine. De exemplu într-o situație conflictuală, am putea adresa urmatorul set de 

întrebări celor implicați în conflict: “Care este rolul tău în acel conflict”?„Modul în care ai 

acționat în acest conflict reprezintă persoana care tu ți-ai dori să fie în viitor”?„Deciziile pe 

care le iei în acest conflict sunt în concordanță cu genul de persoană pe care ți-ai dori să fii”? 

„Dacă ai vedea o altă persoană comportându-se așa cum ai făcut-o tu, ce părere ai avea 

despre acea persoană”? Utilizând întrebări în rezolvarea unor situații, elevii vor învăța să 

gândească mai clar lucrurile și vor descoperi ei răspunsurile care să îi ajute să se descopere pe 

ei înșiși, iar astfel vor ajunge să se cunoască mai bine decât ar fi crezut. Pornind de aici, îi 

zugrăvim care ar putea fi rezultatul unui anumit comportament și cum ar arăta situația în 

cazul în care am schimba comportamentul. Dacă există motive pentru a i se face reproșuri 

unui elev în privința comportamentului aceasta se va face doar în prezența acelui elev (în 

privat). Mai întâi definim problema pe care o întâmpină, identificăm ceea ce îl deranjează, 

analizăm felul în care problema îl face să se simtă și căutăm mai multe soluții din care el să 

aleagă cea mai bună soluție de a rezolva acea problemă.Însă, baza comportamentului pornește 

și din educația primită acasă. Dacă există lacune în educația de bază de care sunt responsabili 

părinții, acestea se vor reflecta în comportamentul elevului. 

În cazul unui un elev timorat, speriat, ignorat, acesta are nevoie de mai multă atenție 

din partea celor ce îl înconjoară (și cu atât mai mult din partea pedagogului care reprezintă 

într-o anumită măsură o autoritate pentru acesta), demonstrându-i-se că și el (elevul/copilul) 

este important pentru aceștia (inclusiv pentru pedagog). În rezolvarea acestei probleme, este 

important, să-i oferim sprijin în a se descoperi pe el însuși, să îl ascultăm activ și apoi să-l 

ajutăm să-și găsească soluțiile la propriile situații, ca o încununare a reușitei în rezolvarea 

acestei probleme pregnante, regăsite în rândul adolescenților. 

Obiectivele dezvoltării personale, nu urmăresc să excludă modul tradițional de 

educație, ci vine ca o completare a acesteia, prin completarea orizontului de cultură din 

diverse domenii, care poate contribui la perfecționarea individuală dezvoltându-se astfel 

flexibilitatea, adaptabilitatea, atitudinea, comunicarea și entuziasmul. 

Principalul obiectiv al dezvoltării personale, presupune urmărirea conștientă a unei 

creșteri personale, prin extinderea autocunoașterii și a îmbunătățirii permanente a abilităților 

personale.  

Datoria noastră morală de pedagogi, este să le oferim elevilor, solul fertil în care să 

crească prin dezvoltarea potențialului lor, aerul potrivit care să-i inspire prin descoperirea 

scopului și să le ofere climatul corect în care să trăiască prin susținerea lor în ceea ce fac. 

 Atmosfera căminului este alcătuită din cuvinte. Acestea au foarte mare însemnătate 

deoarece pot aduce zâmbete sau tristețe. Este important să înțelegem că, convingerile noastre 

devin gândurile noastre. Gândurile noastre devin cuvintele noastre. Cuvintele noastre devin 

acțiunile noastre. Acțiunile noastre devin obiceiurile noastre, iar obiceiurile noastre devin 

viața noastră. Astfel că, este important să înțelegem că, cuvintele pe care le folosim, ne 

influențează propria stare emoțională, iar starea noastră emoțională o influențează pe a celor 

din jurul nostru, chiar dacă, în fapt nu ne-am propus acest lucru în mod conștient. De aceea 

este foarte important mediul în care elevii aleg să trăiască deoarece fie le dezvoltă, fie le 

blochează abilitățile și talentele pe care le au.  

De exemplu, dacă punem un dovleac într-o cană când are dimensiunea unei alune, va 

crește după forma și de dimensiunea cănii și nu va deveni mai mare. Tot așa se întâmplă și cu 

grupurile alese de către elevi. Dacă acestea se bazează pe principii și valori sănătoase atunci 

acel grup are toate șansele să progreseze.  

 O altă problemă majoră, apare din faptul că, elevii se compară între ei și cu cei din 

jurul lor. Ca rezultat al acestei comparații, aceștia se consideră (cei drept, în mod eronat) 
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inferiori față de ceilalți, fără să fie conștienți că de fapt, singura comparație constructivă este 

să se compare ei înșiși cu ei înșiși și doar cu scopul de a deveni mai buni de la un moment la 

altul, de la o zi la alta, de la o lună la alta și de la un an la altul. Niciodată (și studiile o 

dovedesc), comparațiile cu alte persoane și cu alt scop decât cel de a deveni mai buni de la o 

zi la alta, nu au fost și nu vor fi constructive. Adică, una este să conștientizăm lucrurile care 

pot fi îmbunătățite la propria persoană și să le îmbunătățim și cu totul altceva este să căutăm 

motive de a ne compara, ca apoi să ne autocriticăm, evitând indirect dezvoltarea personală și 

progresul/creșterea ca și ființe umane în oricare aspect al vieții aflat în discuție. O altă emoție 

negativă, este reprezentată de faptul că se plâng ușor de situația în care se află și astfel, se 

crează un obicei nesanătos și un climat nepotrivit și neprietenos unei dezvoltări sănătoase, 

bazate pe orientarea spre soluții. Aceste stări emoționale de compătimire creeză un climat 

propice blocajelor și stagnării pe drumul progresului personal.  

Rolul nostru este să intervenim într-un mod cât mai prietenos și cât mai potrivit în a-i 

ajuta să renunțe la astfel de comportamente, orientându-i și încurajându-i să-și formeze noi 

obiceiuri sănătoase și potrivite progresului și dezvoltării personale. Bineînțeles că acest lucru 

nu presupune că nu le vom accepta și că nu le vom înțelege emoțiile proprii, ci chiar îi vom 

accepta și înțelege emoțiile avute (adică îi validăm ca și ființe umane). Îi direcționăm și 

încurajăm către comportamentul adecvat amintit mai sus și către găsirea soluțiilor practice cu 

privire la problema în care se află, dându-le încrederea că sunt capabili să-și depășească 

respectiva problemă de la momentul respectiv. Chiar dacă nu va fi neapărat ușor de realizat 

acest lucru (la acel moment), dar va fi un lucru, cu adevărat înțelept. 

Fiecare elev, trece prin momente în care se luptă cu vinovăția, rușinea, neîncrederea în 

propria persoană, sau cu teama de necunoscut. Toate aceste emoții negative, dacă nu sunt 

discutate și înțelese la timp, acești elevii vor ajunge adulți frustrați, cu o atitudine negativă 

asupra propriei persoane și asupra vieții. Nu lucrurile sau situațiile îi fac să se simtă într-un 

anume fel, ci modul de gândire referitor la acea situație. De exemplu, dacă gândim cu tristețe 

la o situație, așa ne vom simți, dacă ne gândim cu calm, așa ne vom simți, dacă gândim cu 

furie, așa ne vom simți, și tot așa mai departe.Atunci când atribuim propriile sentimente 

situațiilor din exteriorul nostru, ne blocăm în modul de gândire și la sentimentele generate de 

aceasta. Aceste situații când apar, se crede în mod incorect că situația respectivă, ne face să 

ne simțim așa cum ne simțim. De fiecare dată, când nu reușim să ne dăm seama de faptul că, 

emoțiile noastre sunt în principal produsul propriului mod de gândire, acționăm ca și cum 

mediul înconjurător este cel care ne controlează. De exemplu, dacă gândim că zilele înnorate 

sunt foarte triste ne vom simți depresivi în zilele ploioase. Din cauza acestui mod incorect de 

gândire, referitor la cauză și efect, individul se comportă ca și cum condițiile meteo îi 

cauzează acea dispoziție și nu modul de gândire referitor la vreme. 

Dezvoltarea personală ține și de dezvoltarea încrederii în propria persoană și în 

potențialul acesteia, având legătură directă cu stima de sine. Stima de sine de fapt, se referă la 

imaginea pe care o avem noi înșine în mintea noastră, cu privire la propria persoană. De cele 

mai multe ori, gândurile cu privire la propria persoană au la bază o imagine deformată, care 

are o foarte mică legătură cu imaginea reală a persoanei proprii. Această imagine deformată, 

cu privire la propria persoană are mai multe surse, dar una dintre sursele importante o 

reprezintă educația dată de societatea în care trăim, prin diversele canale de comunicare 

(întâlnirile și discuțiile neconstructive cu grupurile lipsite de educație și de dezvoltare 

personală, dar care au o putere de influență asupra acestora, canalele mas-media, etc.). 

Totodată, dacă mereu am fost criticați de cei ce ne înconjoară (familie, colegi de școală, 

colegi de cămin, etc.) ajungem ca ”oglinda minții” să ne deformeze realitatea și imaginea a 

ceea ce suntem într-un mod neconstructiv și ireal. Pe de altă parte, dacă fiecare mic progres a 
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fost încurajat și apreciat corect, atunci evident că și dezvoltarea personală este una 

armonioasă și sănătoasă bazată pe un climat propice de dezvoltare. 

Tânărul adolescent parcurge schimbări fizice și emoționale profunde motiv pentru 

care are nevoie să fie sprijinit în permanență cu scopul de a elibera ceea ce este mai bun din 

el ca și ființă umană. Noi îl putem ajuta să primească încrederea în sine insuflându-le-o. Aici 

facem referire la încrederea în propria inteligență, încrederea în propriile cunoștințe și 

competențe, încrederea în capacitatea de a lua propriile decizii, cât și încrederea în 

posibilitatea de a îndeplini o sarcină. 

Unii dintre părinți se dovedesc a fi (de multe ori) lipsiți de răbdare, refuzând să-i 

asculte crezând că ei știu deja ce e mai bine pentru elev/copil, iar elevul/copilul se simte 

astfel frustrat, neînțeles și asta datorită lipsei ascultării active (chiar și într-un context în care 

părintele ar intui corect ce vrea să spună copilul/elevul). A învăța gestionarea emoțiilor, și 

solicitarea de ajutor la momentul potrivit este o sarcină pe care o aprofundăm pe tot parcursul 

vieții.  

 O educație eficientă, este cea care se bazează pe ascultare activă și respect reciproc. 

Nimic nu îi doare mai mult pe elevi, decât sentimentul că nu sunt ascultați cu adevărat. De 

aceea, ascultarea activă a celuilalt, reprezintă o forță puternică în relațiile umane. În asemenea 

situații, rolul pedagogului și comportamentul acestuia, este să respecte anumite reguli. Să fie 

foarte atenți la gestionarea propriilor emoții căutând să nu se enerveze și să nu vorbească pe 

un ton ridicat deoarece acesta (pedagogul), reprezintă și el, un model pentru elevi, având un 

rol de educare și modelare. Un pedagog care este veșnic încruntat și nemulțumit se va impune 

prin frică. Atunci când transmitem lucrurile cu furie și cu supărare elevul devine anxios (iar 

anxietatea este dușmanul ascultării), astfel încât, elevul nu mai înregistrează mesajul clar și 

din acest motiv nu își amintește foarte clar conținutul acestuia, pentru că tot ceea ce se 

transmite este supărarea. Pentru a reuși să îl ascultăm eficient pe cel din fața noastră, este 

important să uităm de noi și să ne dedicăm nevoii celuilalt. . Însă, un pedagog care vorbește 

calm, zâmbitor îi va trage în sus pe elevi și le va câștiga simpatia și respectul, fără să îl 

discrediteze pe acesta în fața altora. Ascultarea ne întărește relațiile cimentând legăturile 

dintre noi, iar în prezența unui ascultător receptiv, suntem capabili să clarificăm ceea ce 

gândim și ceea ce simțim. Prin ascultare se construiesc relații apropiate. Cu cât mai puțin îi 

ascultăm, cu atât mai intoleranți, critici, nesiguri și anxioși vor fi. De aceea ascultarea, este 

cel mai mare dar pe care-l putem face pentru calmarea stărilor conflictuale. 

Principal este ca noi să îi ajutăm pe elevi să conștientizeze cât de importante sunt 

propriile gânduri, nevoi, emoții, deoarece toate acestea se reflectă în comportamentul lor. 

Aceasta este perioada în care se pun bazele sănătății mentale și sunt dezvoltate tipare 

de comportament care vor funcționa în viitor. Pentru a avea elevi cu o stare psihică sănătoasă, 

este necesară găsirea motivațiilor lor. Ei au nevoie de discuții care să îi încurajeze să se 

gândească la propriile motivații. Motivaţia este fundamentul pe care se construieşte succesul 

educaţional. Înainte de a-i motiva trebuie imunizați împotriva fricii de eșec. Frica și teama de 

eșec îi paralizează în procesul dezvoltării personale . Eșecul reprezintă o etapă din drumul 

progresului în vederea reușitelor lor. Pentru a putea deveni imuni în fața fricii de eșeceste 

important să vedem, în orice nereușită, o experiență din care putem învăța și progresa. 

Implicit, se poate afirma că, lipsa motivaţiei poate să conducă nu numai la performanţe 

şcolare scăzute, ci şi la alte acumulări negative care pot sta la baza unor abateri sau deviații 

comportamentale. Cu totul și cu totul neconstructive sunt etichetele negative puse elevilor, 

deoarece acestea se imprimă asupra lor asemeni unor tatuaje însoțindu-i pe tot parcursul vieții 

care, pot duce la probleme de ordin emoțional și rațional. Critica și pisălogeala, este folosită 

în situația în care îi va ajuta la îmbunătățirea lucrurilor, dar dacă nu este urmată de această 

îmbunătățire (cum bine știm că rar se întâmplă și doar pe o perioadă foarte limitată de timp), 
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mai degrabă renunțăm la ea, însă pentru a putea ajuta elevii să depășească situațiile negative 

din calea lor, este necesar în primul rând ca noi pedagogii, să îi ascultăm și să le înțelegem 

punctul lor de vedere. De aceea, un pedagog bun ar trebui să afle care sunt lucrurile de care 

elevii sunt interesaţi, care sunt lucrurile care-i pasionează şi să găsească modalităţile cele mai 

potrivite de a le transforma în modalităţi de stimulare a progresului lor şi în căi de a le 

dezvolta o atitudine pozitivă și deschisă faţă de învăţare şi cunoastere. 

Pedagogul se mai poate implica în ai ajuta pe elevi, atunci când sunt copleșiți de o 

situație neplăcută, ajutându-i să-și dea seama că nu întotdeauna pot ei să controleze situația, 

dar pot controla gândirea și modul cum percep și abordează lucrurile și situația respectivă. Să 

vadă în acea situație, o ocazie minunată de învățare, de tolerare a propriilor slăbiciuni și să le 

conștientizeze, fără să permită ca aceste emoții negative să le zguduie încrederea în sine. Este 

ideal, ca între elevi și pedagog să existe o comunicare activă, eficientă pentru că, dialogul 

deschis sparge barierele ce ar apărea în lipsa acestuia, iar astfel și elevul se va simți 

confortabil și deschis. Cu cât mai înțeles și m-ai acceptat se simte un elev, cu atât se simte 

mai în siguranță să intre în profunzimea problemelor. Problemele importante care nu sunt 

rezolvate la timp, pot să cauzeze stres psihic și astfel, duc la probleme de ordin emoțional și 

rațional. 

 În concluzie, una dintre cele mai importante aptitudini pe care o putem dezvolta o 

reprezintă găsirea vocii interioare, prin care să facă propriile alegeri și decizii, ajutându-i 

deopotrivă să fie și responsabili. Totodată, să înțeleagă că responsabilitatea le revine în mod 

exclusiv lor, să învețe să privească oamenii în ochi atunci când discută și să învețe să 

transmită un mesaj clar, coerent și astfel să descopere, că de fapt și ei (copiii/elevii) sunt 

importanți și vor fi auziți.  

Odată cu dezvoltarea abilităților cognitive dobândite în cadrul diverselor activități, 

adolescentul reușește să fie capabil să-și asume responsabilități tot mai importante gândindu-

se și preocupându-se de o viitoare ocupație și de o viitoare carieră. Va recunoaște și va 

aprecia importanța unor trăsături și valori precum cinstea, grija pentru ceilalți, ajutorul oferit 

celorlalți (altruismul). 

Aceasta reprezintă un pion principal în dezvoltarea ființei umane (și, implicit a 

elevului), deoarece ajută la anticiparea situațiilor stresante și se poate pregăti astfel, la 

evitarea sau înfruntarea acestora căutând modalități prin care pot evolua și fără a dezvolta o 

problemă și mai mare din problema deja existentă la acel moment.  

Toate acestea se dezvoltă în timp și e nevoie de experiență, răbdare, efort și mult 

exercițiu. Folosirea cuvintelor de laudă, a reacțiilor pozitive adresate elevilor pentru micile 

performanțe obținute îi va motiva să își dorească și mai mult de la ei, le crește stima de sine și 

încrederea în propria persoană. Cercetările au demonstrat că, circumstanțele externe nu 

reprezintă factorul primar care determină starea noastră de bine a interiorului nostru. Aceasta 

este o convingere care își are rădăcinile în gândirea optimistă și are tendința de a atrage după 

sine o viață frumoasă, sănătoasă și plină de semnificații. Optimismul, recunoștința și 

capacitatea de a ierta ajută la formarea unei existențe fericite precum și cultivarea modului 

corect de gândire. De aceea, pentru a putea beneficia de toate plusurile pe care le poate aduce 

dezvoltarea personală, încurajăm toți elevii să participe la activități extrașcolare, activități de 

voluntariat în care își pot exprima liber propriile idei, pot auzi altele noi, îi pot oferi noi 

perspective și oportunități pe plan personal și profesional.  
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EDUCAŢIE. VALORI. MODELE 

 

prof. documentarist Mattyllena BOICU, 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni 

 

Şcoala are îndatorirea directă de a insufla individului informaţii, deprinderi, valori şi 

modele pe care societatea le consideră importante pentru viaţa socială. Nu numai cititul, 

scrisul şi aritmetica, ci şi cinstea, respectarea cuvântului şi punctualitatea constituie o parte a 

programei de socializare a şcolii.Şcolile învaţă nu numai adevăruri şi procese de gândire, ci şi 

norme şi valori ale societăţii. Acestea sunt predate elevilor atât direct, cât şi indirect. 

Educaţia joacă un rol important în societate. Ea este utilă în repartizarea rolurilor în 

societate şi în favorizarea schimbării. În societatea modernă, educaţia formală completează 

rolul familiei în procesul de socializare a tinerilor. Complexitatea societăţilor contemporane 

reclamă o pregătire mai specializată pentru tineri decât poate fi, în general, asigurată doar de 

familie. Această pregătire necesită specialişti care au cunoştinţe tehnice necesare şi pot 

transmite aceste cunoştinţe celor lipsiţi de experienţă.  

Baza de cunoştinţe din zilele noastre, care se schimbă rapid, demonstrează că şcolile 

nu asigură elevilor doar adevăruri fundamentale, ci îi şi învaţă cum să continue să înveţe, ca 

să se adapteze la schimbare. Învăţarea modului de a gândi constituie o altă parte 

fundamentală a sistemului educaţional.  

Normele şi valorile sociale sunt, de asemenea, învăţate în mod indirect. Respectul faţă 

de alţii, supunerea faţă de autoritate, cinstea, simplitatea şi punctualitatea constituie o parte 

din „programa şcolară ascunsă”
154

.  Folosirea sistemului de notare de asemenea îi învaţă pe 

elevi că realizările personale şi competiţia sunt importante. 

În mileniul III, sistemul şcolar asigură indivizilor deprinderi tehnice şi sociale de care 

au nevoie ca să-şi îndeplinească îndatoririle profesionale în mod satisfăcător, fie că ajung să 

lucreze în ţară sau peste hotare ca muncitori în fabrici, vânzători, avocaţi, doctori, piloţi, etc. 

Educaţia asigură mobilitate socială. Educaţia poate ajuta o persoană să urce pe scara socială.  

Sistemul educaţional, printr-o comunicare indirectă, îndeplineşte mai multe funcţii 

latente (adică neplanificate sau necunoscute), dar importante. Multe dintre relaţiile celor de 

aceeaşi vârstă, dezvoltate în şcoli, au devenit (sau devin) baza unor prietenii durabile. 

Legăturile în domeniul carierelor şi al slujbelor deseori îşi au originea în relaţiile din anumite 

şcoli sau cu anumite şcoli. Şi multe căsătorii rezultă din relaţiile începute în şcoli.Toate 

relaţiile dintre participanţii (mai mult sau mai puţin activi) din sistemul educaţional se 

bazează doar pe comunicare. Astfel, comunicarea este activitatea centrală a grupului 

profesor-elevi, elevi-elevi. 

I.A. Comenius, în opera sa „Didactica Magna” – pe care o numeşte arta universală 

de a educa şi a învăţa - afirmă că idealul educaţiei este viaţa eternă şi că religia e mijlocul 

cel mai perfect prin care se obţine îmbunătăţirea omului, desăvârşirea societăţii şi fericirea 

veşnică în comuniune cu Dumnezeu.A face educaţie după Comenius este a dezvălui şi a 

reprezenta în viaţa omului perfecţiunea imaginii – chipului – lui Dumnezeu. Tinerii trebuie 

„aduşi acolo, de a fi luminaţi în spirit, sfinţi în înclinările conştiinţei şi puternici în fapte”. 

Scopul acesta se înfăptuieşte prin învăţământ (cultură), virtute (bune moravuri) şi 

religiozitatea sau pietate. Chiar în cea mai veche rânduială a vieţii monahale, rămasă de la Sf. 

Pahomie cel Mare şi ucenicii lui, în Egipt,  patria de origine a monahismului, se prevedea ca 
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în mănăstire să nu se primească niciun novice fără să ştie şi fără să înveţe cititul. Dacă nu se 

ştia carte, era dat de îndată la un învăţător tot călugăr să înveţe cititul, chiar dacă nu ar fi vrut. 

Şcoala e casa culturii, instituţia clasică în care se învaţă slovele, se formează ideile, se 

cultivă spiritul şi se dospeşte cultura. Şcoala Mileniului III urmăreşte să nu se producă la 

întâmplarecomunicarea valorilor şi modelelor între membrii grupului. Membrii se informează 

unul pe altul, se liniştesc unul pe altul, strigă unul la altul, se corectează unul pe altul. Ei 

comunică informaţii, sentimente şi atitudini. Comunicarea urmăreşte să transmită un sens (al 

unei idei sau situaţii, al unui fenomen), ceea ce nu se poate realiza fără influenţare, fără un 

model. Influenţarea este consubstanţială comunicării. Fenomenele de influenţare nu sunt 

datorate direct cuvântului.  Influenţa se produce prin construirea unei lumi de obiecte 

cognitive pentru actorul care va fi influenţat. Influenţarea se bazează pe procese de 

comunicare inconştiente, implicite.  

În persoana educatorului, copilul îşi vede „modelul” şi este influenţat de acesta în 

comportamentul lui şi în randamentul lui de învăţare. Alegerea unui model în viaţă nu este la 

fel la toate vârstele sau la toate persoanele. Un tânăr, atunci când îşi formează viitorul, este 

influenţat de tot ceea ce îl înconjoară. În general, personalitatea şi comportamentul unei 

persoane este rezultatul influenţei venite din partea mediului înconjurător, dar şi a modelului 

ales. 

În Şcoala Mileniului III, educaţia, valorile, modelele apar în două arii importante ale 

procesului educaţional: dezvoltarea personalităţii şi achiziţionarea de cunoştinţe. În mediul 

şcolar, elevii sunt într-un permanent proces de interacţiune, cu alţi elevi sau cu personalul 

didactic. Ca urmare, apar situaţii inedite care, prin ignorare sau în lipsa comunicării, a unei 

abordări adecvate, pot duce la instalarea de complexe (de inferioritate sau superioritate), de 

inhibiţii etc., ce stau în calea dezvoltării unei personalităţi armonioase, echilibrate, asertive. 

Analizând criteriile de clasificare a valorilor descoperim în lucrarea Teoria Valorilor a 

lui Tudor Vianu că o valoare poate fi reală sau personală, materială sau spirituală, mijloc 

sau scop, integrabilă, neintegrabilăsau integrativă, liberă sau aderentă faţă de suportul ei 

concret, perseverativăsau amplificativăprin sensul şi ecoul ei în conştiinta subiectului 

deziderativ. 

Şcoala Mileniului III este preocupată să găsească strategii de a cultiva copiilor 

valoriprecum competenţa onestitatea, curajul acţiunii civice, încrederea, principialitatea, 

gândirea critică şi etică, compasiunea şi respectul faţăde cei din jur, performanţa bazată pe 

cunoaştere solidă, asumarea raţională ariscurilor, ori curajul de a învăţa din propriile 

experienţe. 

Savanţii şi cercetătorii în domeniul educaţiei au ajuns, pe căi diferite, la aceeaşi 

concluzie cu Comisia Internaţională pentru Educaţie în secolul XXI, comisie ce a funcţionat 

sub egida ONU, anume aceea că noul tip de educaţie în secolul întâi al mileniului trei se 

bazează pe patru competenţe fundamentale (numite piloni, stâlpi ai educaţiei) şi de esenţă 

transdisciplinară: 

 a învăţa să cunoşti (să ştii); 

 a învăţa să faci; 

 a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi; 

 a învăţa să fii. 

Şcoala Mileniului III situată într-un timp al vitezei nelimitate, al tehnologiei şi al 

informaţiei care progresează, al meseriilor care se schimbă, analizează strategii de formare a 

unor elevi care săfie capabili să facă faţă progresului, dar mai ales cerinţelor pieţei. Prin 

transdisciplinaritate, elevii trec de la tipul de învăţare conceptuală aprofundată şi utilă, la 

învăţarea prin probleme provocatoare, semnificative, adaptate nivelului lor cognitiv, fiind 
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capabili să aplice cunoştinţele, să realizeze în situaţii noi şi complexe, pentru a favoriza 

transferul şi a genera noi cunoştinţe. 
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 Evoluția informației de pe hârtie pe calculator a modificat modul de producere şi de 

organizare a cunoştinţelor. Tendinţa actuală este ca informaţia să devină o marfă ca oricare 

alta, ceea ce face ca randamentul şi utilitatea bibliotecii să depindă în cea mai mare măsură de 

modul în care va răspunde nevoilor şi cerințelor beneficiarilor. Industriile culturale, presa, 

cărţile, discurile, video-ul, radioul, televiziunea dezvoltă servicii concurente pentru biblioteci. 

Mileniul al III -lea ne îndeamnă să utilizăm mijloacele de informare moderne. 

Apariţia documentelor electronice, a bazelor de date on-line şi răspândirea Internetului au dat 

naştere la noi servicii de informare, mult mai rapide şi mai complete. Internetul oferă 

posibilitatea de a se consulta bazele de date ale altor biblioteci aflate uneori la sute de mii de 

km distanţă.  

Serviciul multimedia oferă posibilitatea de acces şi regăsire a informaţiei în sistem 

electronic, care presupune baze de date, informaţii text, informaţii grafice şi sonore, stocate 

pe un mediu electronic.
155

 

Bazele de date sunt structurate astfel încât să faciliteze stocarea, regăsirea, 

modificarea și ștergerea datelor în concordanță cu diferite operații de procesare a datelor. O 

bază de date este o colecţie de date centralizate, creată şi menţinută computerizat, în scopul 

prelucrării datelor în contextul unui set de aplicaţii. Prelucrarea datelor se referă la operaţiile 

de introducere, ştergere, actualizare şi interogare a datelor.
156

 

Ansamblul bazelor de date este gestionat de SGBD (Sistem de Gestionare a Bazelor 

de Date), sau în engleză DBMS (Date Base Management Sistem). Monitorizarea bazelor de 

date este necesară pentru a putea fi actualizată, modificată, utilizată în obținerea de rapoarte 

sau/și statistici. 

Bazele de date științifice cuprind reviste academice și peer-review din diverse 

domenii, precum și o analiză atentă a acestor informații legate de: tipul accesului, domeniile 

acoperite, tipurile de documente, limba, anul de apariție etc. Informațiile sunt indexate pentru 

a permite regăsirea informațiilor necesare utilizatorilor.  

Bazele de date pot fi stocate pe diferite suporturi, off-line sau on-line și pot fi accesate 

prin intermediul rețelelor de informare intranet (locale), la distanță sau prin Internet. 

Calitatea unei baze de date este reflectată prin patru criterii principale: 

 Volumul informației și acoperirea domeniilor de interes științific; 
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 Facilitățile de interogare; 

 Timpii de acces; 

 Grafica ecranului. 

Bazele de date sunt stocate pe CD-ROM-uri şi se identifică ca: 

1. baze de date bibliografice (autor, titlu…) pun la dispoziţia utilizatorilor mii de 

documente, ce pot fi identificate, dar nu se poate consulta conţinutul. Acestea cuprind cuvinte 

cheie, clasificări și o scurtă descriere a conținutului publicației; 

2. baze de date full-text furnizează utilizatorilor conţinutul integral al textului, sau 

fragmente din documente (articole, cărți, poeme, eseuri, postere...), ce au fost stocate în 

dosarul computerizat; 

3. baze de date faptice pun la dispoziție o informaţie descriptivă a întreprinderilor, 

organismelor sau a diverselor instituţii. Acestea cuprind informaţii din anuare şi statistici sau 

date financiare, rezultate ale diverselor studii, proprietăți fizice sau chimice ale substanțelor; 

4. baze de date mixte (hibride) furnizează diverse tipuri de înregistrări, reprezentând o 

combinație între bazele de date full-text și cele numerice; 

5. baze de date pentru brevete conțin brevetele existente până la data interogării. 

Consultarea unei astfel de baze de date ajută cercetătorul, reducând riscul de a fi respins de 

către biroul de brevetare, pe motiv că presupusa invenție nu reprezintă o noutate; 

6. baze de date pentru rapoarte și proiecte de cercetare furnizează informații asupra 

proiectelor de cercetare, de exemplu: NTIS – National Tehnical Information Service. 

Condiţia fundamentală a eficienţei tehnologiilor informaţiei, legate de calculatoare şi 

documente electronice, este construcţia reţelelor. Acestea reprezintă faze avansate ale 

organizărilor informaţionale. În unele biblioteci coexistă mai multe programe, sau mai multe 

versiuni, instalate interdependent în diverse filiale ale aceleaşi biblioteci, în care se realizează 

baze de date diferite, fără a fi adunate într-o bază de date comună sau măcar reunite într-o 

reţea în care căutarea să se poată face simultan.
157

 

Strădaniile IFLA și ale numeroșilor cercetători s-au axat pe nevoia utilizatorilor 

pentru instrumente puternice, care să favorizeze regăsirea eficientă a informațiilor, într-un 

timp relativ scurt, în orice colț la lumii. 

Automatizarea bibliotecilor și conectarea în reţele, a determinat suprapunerea 

bibliotecii electronice peste biblioteca tradiţională, contribuind astfel la realizarea bibliotecii 

virtuale.  Prin toate iniţiativele luate la nivel european, este încurajată crearea de conţinut 

digital şi constituirea de baze de date, urmărindu-se o mai bună diseminare a informaţiei 

pentru a permite utilizatorilor accesul on-line la resursele colecţiei și  pentru încurajarea 

creaţiei în format electronic, precum și pentru promovarea şi prezervarea digitală a 

patrimoniului cultural naţional în format electronic. 

În acest mod, un cititor/utilizator poate obţine:  

- generarea de indexuri tipărite; 

- realizarea de cercetări retrospective; 

- realizarea bibliografiilor; 

- diseminarea selectivă a informației prin informare; 

- localizarea unui document de interes şi rezervarea acestuia pentru un eventual 

împrumut; 

- consultarea unor documente şi informaţii disponibile pe medii electronice în alte 

sisteme de informare şi documentare; 
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-  preluarea din alte sisteme a unor înregistrări bibliografice de interes şi stocarea lor 

în calculatorul propriu. 

Prin urmare, și Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava pune la dispoziția 

utilizatorilor săi accesul la baze de date (fig. 1), prin afișarea link-urilor pe interfaţa paginii 

web (www.biblioteca.usv.ro).  

 
 

Fig. 1. Bazele de date disponibile prin intermediul Bibliotecii Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava 

 

În cadrul proiectului Anelis Plus
158

, biblioteca universitară beneficiază de următoarele 

baze de date: IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, IET - Institute of 

Engineering and Technology, ProQuest Central, SpringerLink Journals, Oxford University 

Press Journals, Thomson Reuters și Total Materia. 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers şi IET - Institute of 

Engineering and Technology oferă acces la 152 reviste de specialitate, în text integral, din 

domeniul ingineriei şi al ştiinţei calculatoarelor din întreaga lume (reviste din anul 2005). 

Baza de date ProQuest Central oferă acces la textul integral şi la rezumate din 

reviste ştiinţifice de cercetare în format on-line, de la edituri academice de prestigiu, edituri 

universitare, societăţi academice şi asociaţii profesionale din întreaga lume. Este o platformă 

ce acoperă peste 160 de domenii, inclusiv de afaceri, ştiinţă şi tehnologie, medicină şi 

sănătate, literatură, societate şi cultură, artă, istorie, religie, calculatoare, educaţie, în care se 

regăsesc articole provenite de la peste 9000 de edituri din întreaga lume. 

SpringerLink Journals este înfiinţată în anul 1996 şi oferă acces cu text integral la 

reviste şi cărţi străine ştiinţifice de cercetare în format on-line. Este una din cele mai utilizate 

resurse electronice de documentare ştiinţifică de la noi din ţară şi din lume, cu acoperire 

multidisciplinară. 
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Oxford University Press Journals oferă acces on-line la reviste cu text integral 

pentru perioada de arhivă din anul 1998 până azi, ce conţin reviste ştiinţifice atât din 

domeniile matematică, fizică, chimie, medicină, cât şi din domeniile ştiinţifice economice, 

sociale şi umaniste. Este parte a celei mai mari edituri universitare din lume. 

Web of knowledge Thomson Reuters este baza de date bibliografică şi bibliometrică 

în format on-line ce oferă informaţii despre recunoașterea ştiinţifică a articolelor ştiinţifice şi 

de identificare a noilor tendinţe şi tehnologii la nivel mondial.  

THOMSON ISI este autoritatea recunoscută pentru evaluarea ISI a jurnalelor 

ştiinţifice, creat în colaborare cu prestigiosul Institute for Scientific Information din 

Philadephia, SUA. Informațiile regăsite pe această platformă sunt din domeniul ştiinţelor 

exacte, artă sau ştiinţe sociale şi umaniste. 

Alături de resursele electronice oferite de proiectul Anelis Plus, Biblioteca 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava beneficiază şi de platforma Total Materia. Această 

bază de date este achiziţionată de Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și 

Management şi oferă informaţii despre proprietăţile fizice şi mecanice a materialelor. Accesul 

la baza de date este disponibilă de la staţiile de lucru din interiorul bibliotecii universitare. 

În diagrama de mai jos este redată utilizarea bazelor de date pe anul 2016: 

 

 
Fig. 2. Accesarea bazelor de date 

Observăm faptul că utilizarea platformelor este destul de disproporționată de la o bază 

de date la alta și de la o lună la alta a anului 2016.  

Cea mai accesată platformă pentru anul 2016 - Thomson - prezintă o oarecare 

constantă. Se diferențiază lunile septembrie, octombrie și noiembrie cu o creștere 

semnificativă, datorată perioadei de evaluare a cadrelor didactice din învățământul superior 

sucevean, probabil.  

În cazul platformei IEEE frecvența accesărilor este aproximativ constantă, cu excepția 

lunii ianuarie, atunci când numărul utilizărilor crește semnificativ datorită perioadei de 

examinare a studenților, probabil.  

Accesările platformei Spingerlink sunt oscilante, și se suprapun cu scăderi în perioada 

vacanțelor și creșteri ușoare pe parcursul  anului universitar. 
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Astfel, mijloacele de informare ale mileniului al III -lea oferă numeroase facilităţi 

cercetătorilor, prin utilizarea bazelor de date. Dintre acestea amintim: 

 Articolele ştiinţifice cu text integral şi/sau cu rezumat, ce sunt identice cu cele 

din varianta tipărită. 

 Acces on-line la platforma de reviste cu text integral şi rezumate pentru anul 

curent şi pentru o perioadă de arhivă, în funcţie de periodicitatea de publicare a revistelor. 

 Posibilitatea de a accesa on-line articole ştiinţifice acceptate spre publicare de 

editorii revistelor, înainte ca acestea să apară în varianta tipărită a revistei. 

 Actualizare zilnică, săptămânală, lunară sau trimestrială, conform periodicităţii 

revistelor. 

 Se oferă facilităţi de tipărire, de salvare, de exportare şi de trimitere pe e-mail 

a textului integral, a informaţiilor bibliografice şi a rezultatelor obţinute în urma căutărilor. 

 Posibilitatea programării unor „alerte prin e-mail” (instrument de lucru care 

generează şi transmite la cerere un e-mail către utilizator ori de câte ori apare un nou articol 

care satisface cumulul de criterii definit de utilizator la configurarea alertei). 

 Se pot efectua căutări după cuvinte cheie, autori, titlul revistei, articolului sau 

căutări avansate după o serie de filtre introduse de cercetători. 

 Oferă posibilitatea de configurare a unui cont personal prin care fiecare 

cercetător poate salva articolele de interes, căutările efectuate şi bibliografiile. 

 Se oferă facilităţi de tipărire, salvare a informaţiilor, a rezultatelor căutărilor, 

pe format hârtie şi format electronic (dischetă, CD/DVD) și trimitere pe e-mail. 

 Posibilitatea de a accesa on-line articole ştiinţifice acceptate spre publicare de 

editorii revistelor, înainte ca acestea să apară în varianta tipărită a revistei prin opţiunea 

“Advance Access”. 

 Accesul la revistele on-line din platformă se face prin Internet, pe bază de IP 

care sunt autentificate în clasele de IP-uri oferite de Autoritatea contractantă 24 de ore din 24. 

Numărul maxim de conexiuni simultane pe care îl permite deţinătorul platformei este 

nelimitat, sau limitat în funcție de contract. 

 Accesul, fără perioade de restricţionare, la rezumatele articolelor disponibile 

pe platformă şi la articolele în text integral ale revistelor. 

Accesarea resurselor electronice conduce la o învăţare rapidă şi eficientă a metodelor 

de documentare. Utilizatorii apreciază accesul rapid la noutăţile ştiinţifice în domeniul de 

cercetare şi documentare, considerându-l o nouă sursă de informare. Așadar, specialiștii în 

informare vor servi și în viitor ca ghizi pentru depistarea resurselor și adesea ca interpreți ale 

lor. 

Astfel, asigurarea accesului la informaţia ştiinţifică de ultimă oră, sub formă 

electronică, vizează atât creşterea calităţii, cât şi a cantităţii cercetărilor româneşti. Accesul 

resurselor electronice e un proces complex, iar biblioteca joacă un rol esenţial în 

implementare şi utilizare, având însă nevoie de fonduri, personal specializat şi sprijinul 

autorităţii tutelare pentru a-şi putea îndeplini rolul de intermediar informaţional în societatea 

bazată pe cunoaştere. 
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BIBLIOTECA ŞI PÂNZA DE PĂIANJEN 

 

prof. Ramona Liana Chiricheş,  

Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava 

bibl. Mihail Gabriel Chiricheş,  

Liceul cu Program Sportiv Suceava 

 

Am început un an calendaristic nou, 2017. Se scurg zilele începutului de an în funcţie 

de starea noastră de bine sau de indispoziţiile pe care le avem. Dincolo de toate acestea, ne 

strecurăm în timp. Sunt sigur că muţi dintre noi am dori să corectăm anumite momente din 

viaţă, să oprim timpul atunci când suntem cufundaţi în fericire, practic, toţi dorim ceva, 

dorim, la fel ca un păianjen, să prindem în viaţa noastră prada zilnică (acel ceva de care avem 

nevoie zilnic, anual, sau, de ce nu, acel ceva spiritual sau material). 

O bibliotecă oferă resurse nemărginit-reale, de care putem să ne apropiem, pentru  

care avem datoria, noi, cei care dorim transmiterea educaţiei pentru tineri sau oameni în 

general, să credem în produsul ei, produs pe care biblioteca îl oferă: recreere, descoperire, 

dezvoltare, informare etc. 

Putem confunda o bibliotecă cu o pânză de păianjen? Desigur. Să realizăm un tablou. 

Biblioteca oferă resurse de carte, resurse virtuale, digitale, resurse de spaţiu, resurse 

umane, etc., resurse care vin în sprijinul celui care doreşte să caute mai mult, să fie mai 

aproape sau mai departe de lumea dezlănţuită. Biblioteca este o pânză de paianjen care-şi 

prinde prada singură, însă, de remarcat aici, că, cel care este prins în pânza bibliotecii, nu este 

decât întărit, şi nu rănit, este întărit să poată merge mai departe, să fie mai încrezător. Aşadar, 

pânza de păianjen a bibliotecii are reacţia inversată  faţă de pânza de păianjen naturală. 

De ce oferă biblioteca informaţie? Este o întrebare simplă la care primim răspunsuri 

complexe. Explicaţia unei zile însorite, calde ca de vară, dar rece ca o zi de iarnă, este un 

răspuns la fel de complex şi plin de argumentete încorporate, ca un cip cu o capacitate de 

lucru ridicată. 

Este ceva trist în bibliotecă? Nimic, este o grădină plină de amintiri sau un castel plin 

de gânduri şi imaginaţie prin care, dacă treci, eşti mai puternic informat. 

Biblioteca este informare! Ne informăm chiar din pânza de păianjen. Da, ,,Pânza de 

păianjen” este informare, este titlul cărţii scrise de Cella Serghi, este literatură contemporană, 

este informare, este istorie trăită, este o carte pe gustul tuturor! 

În acestă carte ne regăsim aproape toţi, pe grupe de vârstă; 15, 30, 50, chiar peste 70 

de ani. Ne regăsim, ne informăm cu privire la trecutul real al acestor locuri din ţara noastră. 

A fost ca o apă de izvor în mijlocul unei veri toride să descoperim că pe un link: ,, am 

doar 18 ani.ro”, se aminteşte şi se vorbeşte despre această carte. Regăsim ,,Pânza de 

păianjen, de Cella Serghi. La începutul lui 2017 acest site avea cu foarte puţin sub 10 000 de 

vizualizări, deci, aproape 10 000 de persoane au regăsit titlul acestei cărţi; cred că este bine! 

Să ne lăsăm prinşi în această pânză, să ne reamintim că ne putem redescoperi sau, de 

ce nu, descoperi, citind această carte. 

,,Pânza de păianjen”, aşa cum spune chiar autoarea romanului, Cella Serghi, a fost 

scrisă la îndemnul unor mari personalităţi literare din acea perioadă (Liviu Rebreanu, Camil 

Petrescu, Mihail Sebastian), iar faptul că ea , autoarea, nu este bine cunoscută nici astăzi, se 

datorează insuficientei promovări în perioada imediat următoare publicării romanului şi nici 

mai târziu în timp nu a fost suficient promovată. 

Pe această pânză ne întoarcem în timp, multele realităţi trăite de generaţiile dinaintea 

noastră după război, când viaţa era dură în toate aspectele, când, mai ales, mâncarea , ca şi 
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distracţia, erau un lux pentru cei mai mulţi români, când doar marea avea  acelaşi efect asupra 

omului, ca cel de astăzi, de frumos, de albastru, de ,, prezenţă vie”.  

Găsim în această carte, prinşi în pânza de păianjen, pe cei săraci cât şi pe cei bogaţi, în 

acest roman se trăieşte, se moare,  se supravieţuieşte, se fac târguri, există bucurii, tristeţi, dar 

mai ales speranţă. 

Cartea are o frumuseţe aparte, a demonstrat-o un elev de nouăspezece ani care la 

finalul cărţii a exclamat: ,,M-a fascinat!” L-am întrebat cum se poate regăsi într-o carte scrisă 

acum mai bine de şaptezeci de ani. Răspunsul a fost scurt: ,,Prin trăiri!” 

Dacă se face o căutare pe internet cu citate din Cella Serghi, cu siguranţă vom găsi, 

oricare dintre noi , un citat care să ne reprezinte, în care să ne regăsim, care să ne facă să 

vibrăm: ,,S-au făcut cercetări toată noaptea. Uşile fuseseră găsite vraişte. Totuşi, din casă nu 

lipsea nimic. Răvăşite erau batistele şi sufletul unui copil. Dar asta n-a băgat nimeni de 

seamă”! 

,,Pânza de păianjen” are ceva magnetic în ea, în multe scene descrise găsim ,,umbra” 

noastră, umbră care ne este atât de credincioasă. 

Dincolo de toate atracţiile hipnotice, aşezate în frumoase tablouri ale adolescenţei sau 

tinereţii, regăsim în această carte toleranţă, deschidere şi creativitate. 

Romanul a fost revizuit în două ediţii; scris în 1938, revizuit în 1946 şi 1971. Toate 

acestea spun că în literatură şi nu numai, o carte supravieţuieşte în timp, nu numai prin 

adevărurile ei, dar, mai ales, prin valoarea umană, personală a autorului. 

Lectura acestei cărţi este o lectură de calitate, iar această lectură bună, este calea de 

înţelegere a lumii, ne pune în contact imediat cu realităţi, cu oameni, ne transmite valori ale 

unei generaţii care nu mai este vie decât în amintiri, dar care a existat cu adevărat. Este 

dovedit că poveştile sunt nemuritoare, că generaţiile se schimbă şi au alte centre de interes, 

dar, ,, Pânza de păianjen”, la fel ca o realitate imediată în trăiri, se transformă în acea poveste 

nemuritoare, pe care, la nivel sentimental, o trăim mereu la fel. Cartea aceasta răspunde 

nevoii de informare la fel cum răspunde nevoii de divertisment ori recreere. 

Dacă televiziunea sau internetul ne scutesc de efortul de imaginaţie, această carte 

dezvoltă o imaginaţie sănătoasă, aproape de realitatea fiecăruia, departe de zgomotul multor 

cărţi de duzină. 

,,Pânza de păianjen” este un roman ce reconstituie, totodată, existenţa socială şi 

morală a epocii, multe calităţi ale autorului sunt analitice, iar personajul principal este o 

femeie, Diana Silva, care-şi analizează cu luciditate şi sinceritate viaţa, căutând în dragoste 

un sens al existenţei. Este clar, meseria de avocat a autorului a contribuit la introspecţia 

sensibilă a tuturor personajelor. 

P.S. Lectură plăcută! 
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VALOAREA FORMATIVĂ A CLIPEI 

 

      bibl .Cojghiceanu Mona,  

Școala Gimnazială Ipotești - Județul Suceava 

 

1. Gânduri răzlețe despre formare 

Ce este formarea și cum se face ea nu aflăm numai prin intermediul tratatelor sau al 

cursurilor de formare. Adesea, acestea au ceva artificial și induc ideea de încheiat, de 

definitivat, de epuizat. Ele geometrizează mintea, o subsumează șabloanelor și definițiilor. 

Multe lucruri le putem afla prin intermediul gândurilor răzlețe ce ne vin în timpul acțiunilor 

mici, ”neînsemnate”, răsfirate, al fulgurațiilor de idei, legate de ceea ce ni se întâmplă sau ne 

iese în cale.  

Vă propun, așadar, un alt mod de a vorbi despre calitate și excelență în formarea 

continuă, mai puțin doct, sistematic și metodic, fiind eu purtată de idei și nu ele de mine. 

Găsesc de cuviință că multe gânduri pot fi ”risipite” în noianul de situații de oameni și de 

lucruri și că pot fi descoperite atunci când reflectăm la acestea.  

Prezentăm, în continuare, o serie de puncte de vedere mai ”libere” de încorsetările 

teoretice și de normele învățate. Sunt puncte de vedere apărute dincolo de teorie, chiar 

împotriva ei, testate în împrejurări paideice din afara spațiului formal de învățare.  

 

2. Formarea - un itinerariu fără sfârșit 

Formarea este un itinerariu fără sfârșit. Nu e un capăt, ci un început permanent. 

Propune neîncetat o continuare și un rest, arată că ceva profund, esențial, nu s-a produs. O 

formare de calitate nu exclude insatisfacția, un anumit gol care trebuie umplut, căci ceva mai 

poate fi dezvăluit, trăit. O formare de calitate te scoate din indiferență, poate declanșa o 

anumită schimbare.  

Nu toate formările se anunță ”mari” dintru început. De multe ori ele încep cu îndoieli, 

rateuri cărora le urmează liniștea, dacă este vorba despre o formare de calitate. Unele formări 

sunt doar începute, eșuate, duse până la jumătatea drumului, pentru că timpul nu are răbdare, 

nu apar momente prielnice, mecanismele interne nu s-au potrivit sau nu au avut aceeași 

cadență. Nu toate sunt așa cum apar la început; uneori îți descoperi ținta pe măsură ce te 

apropii de ea. Este extraordinar să descoperi frumusețea unei profesii și să te adaptezi din 

mers, pe măsură ce i te dedici în așa fel, încât licărirea inițială să devină vâlvătaie, o chemare 

profundă, în ultimă instanță un sens al existenței tale.  

A ști să identifici ce e valoros, a face clasificări în cunoștință de cauză, a exersa 

valoarea care ți se potrivește și care este și în beneficiul altora, iată câteva dintre țintele unei 

formări de calitate, unei formări autentice. Incongruențe exterioare au fost și vor mai fi, ceea 

ce rămâne important este interiorul, care trebuie configurat armonios și autoconstructiv din 

punct de vedere valoric. Este adevărat că apar conjuncturi în care tensiunile valorice sunt 

mari și produc mutații radicale la nivelul peisajului cultural (situațiile de tranziție, de 

schimbări de paradigme culturale). Societatea are o vitalitate proprie, o edificare 

problematică, o dinamică prin încercări și erori. Dacă individul nu este pregătit pentru a 

întâmpina cum se cuvine ”embriologia” valorilor, acestea pot rezona negativ.  

Fundamentarea și fortificarea axiologică a individului constituie ținta adevăratului 

demers formativ. O persoană bine ”construită” interior va aspira către un exterior social de 

aceeași factură și valoare.  

Se vorbește tot mai mult despre o criză culturală, care este, în fapt, una de educație, de 

raportare la lumea valorilor. Asistăm la o criză a culturii din perspectiva receptării ei și nu a 
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producerii de noi fapte de cultură. Dacă există o criză a culturii, aceasta e cauzată de 

poziționarea noastră greșită față de ea. Nu cultura este în criză, ci noi. Avem numeroși stimuli 

culturali în jurul nostru, dar trebuie să-i distingem pe cei valizi de cei lipsiți de valoare. 

Formarea trebuie să ne învețe să ne orientăm autonom în peisajul nostru spiritual, să 

înțelegem permanent faptele de cultură. Formarea nu se face pentru valori statice, ci pentru 

valori mutabile, polimorfe, deschise, purtătoare de viitor.  

Ca să ajungem la cunoaștere și să întrupăm valori, trebuie să devenim în același timp 

propriul nostru magistru și propriul nostru discipol, prin experimentarea ambelor 

responsabilități.  

 

3. Formarea prin sine 

Există o dimensiune ascunsă a formării, cea realizată prin sine, cel de altădată sau cel 

de acum. Poate că nici un factor nu este mai formativ decât persoana ce ajunge să se perceapă 

sau să se judece pe sine. De regulă, formarea este gândită ca o relație eu-altul, dar poate 

surveni și în cadrul unei monade autoreflectate, dedublate. De câte ori nu ni se întâmplă să 

învățăm de unii singuri, să ”ne vină mintea la cap”, să ne străfulgere gândul cel bun. O astfel 

de formare de toate zilele aureolează și dă sens.  

Nu învățăm numai de la alții, ci, la un moment dat, și prin noi înșine, printr-o 

neîncetată proiecție, autoconstrucție, edificare. Vine o perioadă când te saturi de ideile 

vehiculate de alții și le cauți pe ale tale. După ce ai citit tone de cărți, începi să le dai 

deoparte, ”să uiți ” ceea ce spun ele, să traversezi un spațiu de ”nuditate” intelectuală, să vezi 

lucrurile ca pentru prima dată, ingenuu, și să acorzi o atenție deosebită experienței proprii. Nu 

că ai avea neapărat idei inedite și mari, ci pentru că acestea sunt descoperite sau trăite de tine. 

Poți învăța astfel mult mai mult din aceste firimituri de viață care au, de multe ori, o valoare 

formativă mult mai însemnată decât lucrurile nodale, și, atunci când le evoci, pot antrena idei 

mult mai profunde decât cele descoperite în cărți.  

Cred că fragmentarul și episodicul au darul de a concentra esențialul. În ultimă 

instanță, nu suntem decât așchii imperfecte ale perfecțiunii de deasupra noastră. Valoarea, 

calitatea, excelența trebuie să-și găsească un corespondent și în faptele noastre de zi cu zi. 

Omenescul este instaurator și purtător de adevăr, un adevăr care poate da aripi ”înaltului” din 

noi.  

 

4. Formarea prin alții 

Ca să evoluăm, avem nevoie și de repere. Ne uităm în dreapta și în stânga, la ceea ce 

au ajuns unii, la cum evoluează și se formează alții, pentru a fi sau a evolua noi înșine. 

Căutăm modelul în afară, dând sens și consistență interiorului nostru. Pentru a ajunge la noi, 

trecem prin alții. Nu ne putem percepe cum trebuie, dacă nu apelăm și la ”ochii” celorlalți.  

În fond, ce este un model formativ? Este un model care ne arată ce trebuie să 

devenim, unde trebuie să ajungem. Modelele sunt purtătoare de valori, dar și de false valori. 

Le putem întâlni din întâmplare, fără să le căutăm în mod special, dar, de multe ori, ele ne 

sunt sugerate, induse sau impuse prin tehnici sofisticate de manipulare a conștiinței. De 

regulă, modelele sunt impuse sau sugerate de alții. Educația instituționalizată reprezintă o 

heteromodelare, după repere de multe ori unice, standardizate, în conformitate cu o gamă 

destul de săracă, dacă nu chiar unilaterală de elemente. Cel mai bun model este cel pe care îl 

identificăm sau edificăm noi înșine. Căutarea de unul singur a modelului autentic și adecvat 

propriului eu ar trebui să constituie una dintre temele esențiale ale oricărui program de 

formare. Adevăratul model este cel care ne trimite dincolo de el, cu ceva din el, pentru a ne 

regăsi natura intimă. Un formator ne-a format cu adevărat atunci când nu mai avem nevoie de 

el, când, poate, am devenit noi înșine formatori.  
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Trăim într-o perioadă în care specialiștii ne livrează formule despre cum să fim sau să 

devenim. Ni se sugerează la tot pasul, cu o superioritate subînțeleasă, faptul că cei mai buni 

povățuitori într-ale devenirii sunt specialiști în educație și formare. Se dă de înțeles implicit 

că nu trebuie să ne încredem în intuițiile proprii. Idee complet falsă. S-a creat un adevărat 

mit: totul vine de la alții și totul se poate preda doar de către alții (cum să te comporți, cum să 

iubești, cum să devii milionar etc.) Se uită faptul că aproape tot ce s-a realizat în istoria 

umanității în materie de educație nu s-a înfăptuit numaidecât sub imperiul unei autorități 

ultraspecializate, ci prin angajarea unei normativități autoimpuse, prin degajarea contextuală 

a unor principii călăuzitoare de către actorii implicați în acest domeniu. Până la generalizările 

sofisticate ale marilor pedagogi, și-a spus cuvântul această normativitate.  

 

5. Valoarea formativă a clipei 

Întreaga cultură modernă și postmodernă confirmă fugacitatea și glisarea temporală. 

Pictura de tip impresionist, arta cinetică, filosofia de tip romantic și fulgurația 

deconstructivistă a metafizicii contemporane, toate acestea demonstrează o nouă poziționare 

față de ceea ce presupune trecerea fulgerătoare a clipei. Timpul omului actual este din ce în 

ce mai fragmentat și expus disipării. Experiența așteptării, a răgazului, a contemplării sau a 

ocultării duratei, a intrat într-o perioadă de recul. Pentru o raportare înțeleaptă la 

temporalitate, credem că e nevoie de formare în cadrul căreia evenimențialul să se conexeze 

inteligent cu stabilul, sinteza să se concilieze cu analiza, iar clipa să se întâlnească cu 

eternitatea.  Ar fi bine dacă în cadrul formărilor am fi învățați nu numai cum să devenim 

înțelepți, să ne cunoaștem pe noi înșine, ci și cum să exploatăm viața, să ne trăim clipa și să 

înnobilăm timpul, fructificând fiecare ceas și extrăgând valoare din orice moment al vieții.  

Trăim într-o lume în care sunt valorizate acțiunea și febrilitatea. Ne mișcăm din ce în 

ce mai repede, vizăm eficiența cu orice preț, blamăm orice pierdere de vreme. Timpul liber 

și-a pierdut înțelesul, iar atunci când îl avem, fie îl transformăm într-unul activ, printr-o 

pernicioasă răsturnare (să câștigăm un ban în plus), fie ne bucurăm de el cu ingrediente 

culturale, comportamentale și existențiale cel puțin suspecte.  

S-a ajuns la situația de a ne simți jenați dacă dispunem de timp și îl folosim pentru 

sine. Ascundem faptul că unii dintre noi mai alunecăm în dulci reverii, ne complacem în clipe 

de răgaz. Uităm că acest timp poate prefața un timp al rodniciei și al creativității, al edificării, 

al înălțării. Cuvintele de ordine par să fie activitate, mișcare și reușită. Am intrat într-o 

civilizație ce repudiază pauza, suspendarea și inactivitatea. Timpul liber nu este un timp 

egoist. Indirect, el îi poate deservi pe alții. Gândurile dintr-un moment de reverie pot deveni, 

cândva, un bun spiritual și pentru alții. Departe de a-l repudia și diminua, acest  timp trebuie 

protejat, încurajat și reconsiderat. El presupune acel răgaz al reînnoirii sinelui, al regăsirii 

eului, al experiențelor interioare care îmbogățesc. A avea timp pentru tine ar putea anunța 

faptul că timpul are un sens, iar celălalt timp ar putea fi risipit în cel mai cu folos mod.  

Timpul orientează omul, dă sens și semnificație diferitelor sale trasee de formare.  De 

aceea e necesar să înțelegem cât mai bine cum să valorificăm timpul învățării și al formării, 

cum să valorificăm clipa. Care este timpul prielnic acțiunii și înfăptuirii lucrurilor? Ne-o 

spune Ecleziastul (3;1-8), într-o formulare unică și plină de tâlc: ”Pentru orice lucru este o 

clipă prielnică și vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer.” 

 

6. Formarea pentru autoevaluare 

Dacă ”tradițional” procesul învățării a fost centrat pe copil, perspectiva modernă a 

învățării permanente implică și adultul, pedagogiei asociindu-i-se andragogia (știința și 

practica educației adulților). Conceptele pe care acest nou domeniu le vehiculează sunt: 

flexibilitatea, centrarea pe cursant, aplicabilitatea, reflecția asupra rezultatelor, negocierea și 
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colaborarea dintre cursanți  ori dintre cursanți și formator, motivarea intrinsecă, evaluarea 

reciprocă și autoevaluarea. Întrucât la adulți există o experiență anterioară, aceasta trebuie 

activată, speculată, orientată spre tandemul câștigător – câștigător, astfel atât formatorul, cât 

și formabilul au de câștigat.  

Formarea profesională este un proces de schimbare. În general, orice schimbare și, în 

cazul nostru, o devenire profesională nu se produc spontan, ele reprezintă un proces complex 

care trece prin mai multe etape, fiecare cu propriile caracteristici. Se-ntâmplă ca la-nceputul 

carierei să ne dedicăm profesiei cu o incompetență inconștientă, întrucât avem încredere în 

forțele noastre și nu suntem conștienți de obstacole, ceea ce ne dă o stare de optimism. 

Treptat, experiența ne face să ne dăm seama că avem limite, că nu știm cum să facem față 

tuturor problemelor și ne confruntăm cu o incompetență conștientă dublată de pesimism. Este 

momentul când unii pot lua decizii radicale de a abandona profesia. Ajutorul de care are 

nevoie poate veni sub forma unui curs de formare, a unui mentor sau a unei asociații 

profesionale. Sprijinul moral și profesional prin cursurile de formare sau discuțiile cu un 

mentor pot conduce spre optimismul etapei de competență conștientă. Acest ciclu nu este 

specific numai începutului de carieră, el se poate repeta pe tot parcursul activității. Este de 

dorit ca, în primele etape ale carierei sale, bibliotecarul să poată beneficia de o formare care  

să-l ajute să se poată autoevalua, formare pe bază de standarde, care să constituie un sprijin 

permanent în devenirea profesională.  

 

7. Formarea ca iluminare 

O metaforă des utilizată atunci când se vorbește despre formare se referă la lumină și 

iluminare. Formarea înseamnă iluminarea ființei, dumirire, înțelegere și revelare. Prin 

procesul formării, omul se eliberează de întunericul din el și din jurul său, intrând în sfera 

luminii adevărului, a binelui, a dreptății, într-un cuvânt, a valorii. Lumina este purtătoare de 

adevăr și cunoaștere, ea alungă întunericul, spaimele și ignoranța. Tot ceea ce atinge creează 

un orizont revelează, aduce la viață și învie. Logosul divin orientează omul spre lumină; prin 

și în lumina divină, omul este pe calea devenirii.  

Iluminarea noastră derivă dintr-o bună situare față de Lumina dumnezeiască, față de 

Ființa dătătoare de viață. Devenim luminați în măsura în care ne deschidem acestei lumini 

line, diafane, demiurgice.  
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BIBLIOTECA – SPAȚIUL ÎNVĂȚĂRII ACTIVE 

 

bibl. Mona Cojghiceanu,  

Școala Gimnazială Ipotești 

 

 

MOTTO: „Se poate considera cartea ca un fruct. O pipăim, o cântărim. Învelişul ei este ca o 

piele strălucitoare şi proaspătă, iar cartea pare un măr copt, bun de mâncat până la cotor. 

Deschizându-i paginile, misterul nu  mai există în privire, ci în lectură. Nu citim un fruct, dar 

mâncăm din ochi o carte.”  (Jean Cavrol – Lecturi) 

 

Situația cititorului în școala românească 

 

Este umanim recunoscut că tinerii zilelor noastre nu fac din lectură punctul lor forte. 

În urma discuților cu ei, cu colegii, cu părinții, în urma aplicării unor chestionare a 

rezultat că elevii preferă alte activități – calculatorul, sportul, plimbarea etc. Pentru lectură (și 

nu neaparat literară), elevii alocă foarte puțin timp (aproximativ o jumătate de oră pe zi). 

Peste 50% au precizat titlul unor cărți, dar i-au uitat autorul (ceea ce nu s-a întâmplat când li 

s-a cerut numele unui interpret actual de muzică.) De asemenea, unii nu-și mai aduceau 

aminte de protagonistul cărții al cărei titlu îl știau, dar cunoșteau care anume actor a jucat 

rolul eroului din cartea respectivă.   

În urma interpretării datele obținute, s-au configurat câteva cauze ale acestei situații 

deloc îmbucurătoare, dintre care enumerăm câteva: 

a) Elevii provin din familii în care niciunul dintre membrii ei nu citesc, nu-i 

încurajează în lectură. De asemenea, din lipsa timpului sau a preocupărilor pentru carte, acești 

părinți nu orientează, nu discută cu copii lor despre cărți, ca urmare nu există preocupare 

pentru a cumpăra vreuna. 

b) Lipsa timpului este o altă problemă invocată de elevi care, implicați în tot felul de 

proiecte, activități școlare și extrașcolare abia dacă reușesc să-și pregătească lecțiile (destul 

de simple, de altfel) la toate disciplinile, nu să mai aibă timp și de lectură. Și apoi, la ce bun 

efortul, dacă tot sunt pe internet toate comentariile de care au nevoie pentru a doua zi? 

c) În mediul rural, copiii sunt puși la treburile casei, la munci agricole, la 

supravegherea fraților și surorilor, așa că mulți dintre ei, deși ar vrea, nu au timpul fizic 

necesar de a deschide măcar o carte. 

d) În plin secol XXI, nu trebuie uitat un lucru: cititul nu este preocuparea majoră a 

grupului de prieteni, lectura fiind de multe ori preocuparea tocilarilor, a copiilor care sunt 

marginalizați, excluși chiar din gașcă , în care au loc doar teribiliștii, incultura, vocabularul 

urât, grosolănia comportamentală și atitudinală. 

e) Nu este deloc de neglijat faptul că unii elevi citesc foarte greu: nu recunosc literele, 

nu găsesc prea ușor vreun sens învelișului sonor pe care, până la urmă, îl redau. Problemele 

vin, în acest caz, de la faptul că, prin programele pentru clasele I-IV, accentul nu se mai pune 

pe citit și scris. Nemulțumirile cadrelor didactice care predau la ciclul primar nu sunt deloc 

puține. 

f) Mass-media scrisă și vorbită nu promovează valorile, nu sunt prezentate realizările 

tinerilor care studiază, citesc, participă la manifestări culturale naționale și internaționale. Se 

duce parcă o campanie anti-cultură, anti-valori și care, din dorința de a face ratting, de a 

vinde produsul , se adresează unei populații tot mai puțin educate, cu un grad redus de 

cultură. 
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h) Lipsa banilor face ca fondurile bibliotecilor să fie insuficiente pentru achiziționarea 

cărților cu tematică actualizată, iar veniturile părinților interesați nu fac față prețurilor foarte 

mari ale cărților care, ce-i drept, există din abundență pe piață. 

i) Condiția socială, economică destul de modestă a profesorului face ca acestuia să-i 

scadă prestigiul în societate. Elevii și părinții nu mai țin cont de sfaturile lui despre nevoia de 

a învăța, de a citi mereu, de a fi conectat la cultura națională și universală, de a se desăvârși 

ca personalitate. În societatea actuală, se pare că nu mai este nevoie de un Domnu’ Trandafir. 

j) Paradoxal, dar sistemul însuși este afectat, dominat poate de populism, promotor al 

superficialități, al amatorismului. 

De multe ori, nici profesorii nu fac suficient pentru ca lectura, cititul să devină pasiuni 

pentru elevi care, aflându-se pe drumul formării caracterului lor, al dezvoltării personalității 

au nevoie de informații, sensibilitate, dar mai ales de valori de la care să învețe a-și ghida 

viața prin zbaterile existențiale ale secolului al XXI-lea. Pentru a-l duce pe elev spre  

dezvăluirile oferite de textul unei cărți, profesorul are nevoie de har, de vocaţie, dovedite atât 

în felul în care relevă aceste frumuseţi elevului, cât şi în alegerea strategiei didactice. Purtat 

prin hățișurile programelor școlare, dar, mai ales, ale prea multelor documente, profesorul 

abia are timp să parcurgă conținuturile de la clasă. Dezvoltarea gustului pentru lectură 

necesită timp. Suntem, în ultimii ani, martorii unui aflux de metodologie didactică de import, 

adoptarea ei rămânând încă fragmentară, deoarece învăţământul românesc nu s-a desprins 

încă de tradiţia "multului" din programe, date fiind formele de evaluare naţională, multe 

dintre ele  constituind poveri suplimentare pentru elevi și profesori.  

Totuși, fenomenul lipsei interesului pentru lectură nu trebuie generalizat, întrucât 

există, din fericire, elevi foarte buni care, prin pasiunea lor pentru citit, prin cărțile pe care cu 

regularitate și cu motivare le parcurg în mod consecvent, dovedesc dorința de a afla cât mai 

multe. 

Și pentru acești copii excepționali, și pentru cei care, din responsabilitate pentru 

tânăra generație, muncesc și se dăruiesc, este necesar a se face mai mult. Ori, pentru această 

nobilă misiune întreaga societate, dar mai ales școala, trebuie să acționeze permanent. 

 

Chemarea în lumea cărților 

Școala este aceea care trebuie să dezvolte gustul și interesul copiilor de a citi, să 

dezvăluie frumusețile din scrierile naționale și universale. Într-o lume guvernată de 

computere, se formulează tot mai des întrebarea : „De ce trebuie să-l pregătim pe elev pentru 

a citi din cărțile la fel prezentate de la descoperirea tiparului? De ce să atingă foile de hârtie și 

să urmărească cu privirea rândurile tipărite când, după accesarea unor adrese pe diferite site-

uri, poate urmări tot ce-și dorește?” 

Răspunsul este că, oricât de uluitoare sunt posibilitățile unei mașinării din ce în ce mai 

acaparatoare cum este computerul, acesta nu poate asigura atmosfera emoțională generată de 

citirea pe „nerăsuflate” a unei cărți incitante. Totuși, nu este suficient pentru această citire. 

Numai atunci când noi, educatorii, ne vom găsi timp să ascultăm părerile elevilor despre ce 

au citit, să trăim alături de ei traiectoria personajului favorit, numai atunci se poate realiza 

„puntea” între imaginile din cărți și realitate. 

Chemarea în lumea cărților nu vine doar din interior, ci deseori din afară, fiind 

generată și urmărită de familie și școală. Astfel, mai târziu ea devine o parte din viață, un pas 

esențial în formarea gustului pentru lectură, în generarea „iubirii de carte”. Cărțile sunt în 

măsură să-i inițieze pe elevi în lectura și înțelegerea unor opere literare inspirate din universul 

vârstei lor, totodată contribuind la dezvoltarea inteligenței, a sensibilității și imaginației. 

Acestea au rolul de a stârni bucuria, plăcerea  și necesitatea lecturii, sentimente descoperite 

de fiecare dată când deschidem o carte. Mesajul artistic al operei, înțeles în varietatea 
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semnificațiilor sale de către micii cititori, contribuie la educarea acestora în spiritul unor 

virtuți morale alese: cinste, demnitate, adevăr, curaj. Interferența dintre categoriile estetice și 

extraestetice (frumosul, urâtul, ludicul, grațiosul, miniaturalul, duiosul, binele, dreptatea, 

munca, umanismul etc.), valorificarea lor creatoare conferă operei un spor de afectivitate și 

prin aceasta, implicit, atrage elevul-cititor să o parcurgă, să o înțeleagă, să-i susțină 

semnificațiile. 

Misiunea bibliotecii școlare devine, în acest sens, foarte importantă. Este o misiune 

grea, dar nu imposibilă, dacă pornim la drum cu două convingeri. Mai întâi, acceptarea că 

elevii, precum cititorii maturi, sunt de o mare diversitate, iar în școală avem de-a face nu cu 

abstracții, ci cu o extraordinară societate de profiluri de cititori. De aceea, bibliotecarul, 

sprijinit de profesorii de la clasă, trebuie să cunoască elevii în calitate de cititori empirici, cu 

simpatii și nevoi proprii de lectură și să accepte marea diversitate de așteptări și de 

comportamente din partea lor. În al doilea rând, atât bibliotecarul, cât și profesorul, printr-o 

colaborare permanentă, trebuie să recurgă la strategii adecvate, cărți negociate, activități 

comune care vizează cititul și care vor duce la triunghiul spre dorința comună urmărită - 

LECTURA. 

 

Biblioteca – spațiul învățării active 

În contextul prezentat mai sus, se pune întrebarea: „Ce poate face școala, prin 

intermediul bibliotecii, ce poate face bibliotecarul, pentru ca elevii să depăşească un anumit 

tip de comoditate a lecturii şi să iubească cititul cărților?” Instrumentele pe care le deţine 

actualmente o bibliotecă școlară în privinţa dezvoltării gustului pentru lectură, a asigurării 

unor condiții atrăgătoare nu sunt  stimulative pentru elevi. Dacă ne gândim la lipsa unui 

mobilier adecvat, la lipsa sălii de lectură, la lipsa dotărilor tehnologice, la fondul învechit de 

carte etc., vom ajunge la concluzia că doar încrâncenarea bibliotecarului, în colaborare cu 

ceilalți factori educaționali, de a nu se lăsa învins de realitatea neprielnică în care se zbat 

bibliotecile școlare face ca lectura, cartea, să nu cadă în derizoriu.  

A vorbi despre lectură înseamnă a exersa conjugarea verbului a dărui sau, mai exact, 

a te dărui. Ne referim aici la ceea ce un bibliotecar poate face în spațiul mai mic sau mai 

mare al unei biblioteci școlare, pentru a atrage elevii înspre lectură.  

În primul rând, relaţia elev-cititor – bibliotecă trebuie să fie constantă și să asigure un 

procent bun al elevilor înscrişi, consultarea unui număr mare de cărţi, frecventarea şi a altor 

biblioteci, preferinţa pentru cartea pe suport de hârtie, folosirea instrumentelor de informare 

din bibliotecă. În al doilea rând, dezvoltarea gustului pentru lectură presupune crearea unor 

situaţii care să-i stimuleze pe elevi. Foarte utile sunt manifestările şi activităţile care trezesc 

curiozitatea sau care provoacă emoţii artistice. Biblioteca este chemată să descopere noi căi 

de atragere a potenţialilor cititori, posibilitatea unor cercetări, studii atractive, nelegate de 

obligaţiile sau programele şcolare.  

Biblioteca trebuie să devină spațiul în care elevii să se pregătească, pentru a doua zi, 

la școală, spațiul în care se pot pregăti suplimentar, pentru a participa la olimpiade și la 

concursuri școlare,  spațiul de activare a unor veritabile cercuri de lectură ad-hoc, neformale, 

în care să fie antrenate şi cadre didactice. Astfel, elevii pot să fie iniţiaţi în descoperirea 

universului unor cărți, să asiste la discuţii cu care nu erau obişnuiţi, să emită păreri personale. 

Cu alte ocazii, se pot desfăşura „mese rotunde” pe diverse teme, ca de exemplu despre 

prietenia dintre Mihai Eminescu și Ion Creangă.  

Expunerea unui număr cât mai mare de cărţi, care să permită oricând răsfoirea sau 

împrumutul, permite elevului un contact nemijlocit cu cartea selectată pentru o anumită temă. 

În aceste activităţi pot fi angrenaţi toţi elevii care doresc să contribuie cu un text, o fotografie, 

materiale inedite sau publicaţii expuse. 
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Organizarea de expoziţii aniversare, prilejuri de readucere în memoria cititorilor a 

scriitorilor importanţi din literatura şi cultura română, expunerea celor mai importante 

volume, informarea asupra vieții și activității autorilor devin adevărate incursiuni în opera 

scriitorilor aniversați, despre care elevii au posibilitatea să afle mai multe, înlesnind 

curiozitatea cunoașterii. 

Dialogul direct şi sincer cu elevii, în ambianţa plăcută din bibliotecă, poate să scoată 

la lumină preocupările şi problemele lor. Astfel, comunicarea deschisă, mulţimea cărţilor din 

jur şi liniştea odihnitoare pot atrage elevii în bibliotecă, pasul următor fiind împrumutul 

cărților și lectura lor. Recomandarea bibliotecarului va fi luată în considerare, așa că elevul va 

parcurge anumite texte literare adecvate vârstei, care pot eventual sugera soluţiile unor 

probleme de viaţă sau în care elevul poate găsi un personaj cu care să se identifice. Treptat, 

obţinând satisfacţii în urma lecturii, aceşti elevi pot să devină cititori de literatură, receptivi la 

valorile artistice.  

Ca biblioteca să devină spațiul învățării, bibliotecarul trebuie să le vină elevilor în 

întâmpinare cu ceea ce aceștia îşi doresc mai mult, urmând să le îndrume lectura, treptat, spre 

ceea ce este valoros. În dorinţa de a promova clasicii, nu trebuie ignorată literatura nouă, 

contemporană, iar cartea recomandată trebuie să fie atractivă, interesantă, la nivelul adecvat 

de înţelegere şi să aibă personaje în care copiii să se regăsească. 

Elaborarea periodică a unor materiale promoţionale, a unor liste bibliografice de 

interes, la sugestia elevilor, cu sprijinul lor, în momentele lor de relaxare, ajută la 

descoperirea frumuseților cărților şi la încurajarea lecturii. Impresiile despre lecturile alese de 

elevi sau recomandate de bibliotecar pot fi împărtășite și celorlalţi, formându-se astfel grupuri 

de cititori, stârnindu-se interesul reciproc şi diferenţiat al componenţilor grupului pentru 

citirea anumitor cărţi. Fiecare cititor din grup are posibilitatea să îşi expună părerea în faţa 

celorlalţi, exprimând ceea ce i-a plăcut mai mult. Sub influenţa celor auzite, ei vor face 

schimb de cărţi (tot prin intermediul bibliotecii). Activitatea se poate finaliza cu o listă a 

preferinţelor elevilor, pe domenii de interes. 

Anumite manifestări culturale cu caracter competitiv, organizate între clase sau între 

şcoli, recitările, interpretarea artistică a unor texte literare, citirea unor pasaje din cărţi, 

îmbinate cu diverse alte forme artistice de manifestare prin fotografii, imagini video, pictură, 

muzică, dansuri au rolul de a crea o anumită atmosferă propice lecturii, de a atrage elevii spre 

cartea de literatură, de a trezi emoții artistice. 

Cu certitudine, nu există reţete pentru stimularea lecturii, dar important este ca 

biblioteca să găsească noi strategii pentru promovarea culturii individuale prin lectură, să 

ofere elevilor lecturile fundamentale, să-i ajute să selecteze ceea ce este valoros. 

Pentru ca biblioteca școlară să devină cu adevărat spațiul învățării active, ea trebuie să 

asigure o atmosferă care promovează gândirea și încurajează discutarea și exprimarea ideilor 

și convingerilor. În acest context, biblioteca trebuie să ajute, alături de ceilalți factori 

educaționali, la formarea unor persoane care pot să comunice, care pot gândi şi învăța 

continuu, de-a lungul întregii lor vieţi, persoane care pot să manifeste atitudini şi 

comportamente pozitive, responsabilitate şi adaptabilitate, persoane care pot lucra eficient în 

echipă. Învăţarea activă este imperativă, căci presupune apelul permanent la capacitatea 

elevilor de a-şi activa curiozitatea pentru a căuta noi sensuri, de a-şi folosi cunoştinţele 

acumulate. Bibliotecarul poate deveni „cel care creează şi organizează” contextul favorabil 

cunoașterii, „antrenor” pentru elevi în a învăţa să iubească și să aprecieze cartea și lectura. 

Premisa de la care poate să pornească în demersul său este: „Ceea ce ştim este determinantul 

principal pentru ceea ce putem învăţa”. 
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Parafrazându-l pe Mircea Cărtărescu, subliniem în final: cărţile sunt fluturi cu care 

zburăm prin propria minte (citind, privim în noi înşine), prin „biblioteca interioară” (printre 

acele cărţi care definesc personalitatea fiecăruia). 

Elevii trebuie să înţeleagă că literatura nu este un teritoriu limitat, ce se rezumă doar 

la ora de limba română, ci este o deschidere de orizonturi infinite. 

Bibliografie: 

 Argatu, Daniela (coordonator). Ghidul bibliotecilor şcolare şi al centrelor 

de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar românesc, Bucureşti, Editura 
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 Ciubăncan, Lucia, Bibliotecarul școlar. Ghid practic, Cluj-Napoca, Editura 

Eurodidact, 2002 

 Onojescu, Monica, Revista Cercurilor de lectură, An VI, Nr. 1/2013, Cluj-

Napoca 

 Pamfil, Alina, Lecturiada , Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007 

SISTEMUL INFORMATIC LA COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU 

RAREȘ” SUCEAVA 

 

Gabriela DROBOTĂ – Colegiul Național Petru Rareș Suceava 

Maria NEGRU – Colegiul Național Petru Rareș Suceava 

 

Caracterul complex al activităţii, de la nivelul oricărei firme sau instituţii face ca 

informaţiile despre trecut să-şi piardă valoarea de cunoaştere necesară luării deciziei. Rolul 

hotărâtor în conducerea şi organizarea oricărei activităţi, îl are factorul uman, dar elementul 

care leagă şi condiţionează diferitele faze ale procesului îl constituie informaţia. Dacă 

sistemul decizional reprezintă “sistemul nervos” al unei organizaţii, sistemul informaţional 

este “sistemul circulator”. El oferă materia primă (informaţia) necesară în stabilirea şi 

îndeplinirea obiectivelor manageriale, a sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor atât 

manageriale, cât şi de execuţie din cadrul organizaţiilor socio-economice. 

Sistemul informaţional poate fi definit ca ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor 

şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să 

contribuie la stabilirea şi la realizarea obiectivelor organizaţie. 

Datele şi informaţiile reprezintă componentele primare ale sistemului informaţional. 

Sistemul informatic reprezintă partea automatizată a sistemului informaţional. 

Raportul dintre sistemul informaţional şi cel informatic este de întreg-parte. 

Sistemul informatic este acea parte a sistemului informaţional în care operaţiile de 

culegere, de prelucrare, de stocare şi de transmitere a datelor se realizează cu ajutorul 

calculatorului. 

Componentele sistemului informatic sunt: 

1. Componenta fizică (hard) – este constituită dintr-un ansamblu de echipamente 

pentru culegerea, pentru prelucrarea, pentru transmiterea şi pentru stocarea datelor şi 

informaţiilor. 

2. Componenta logică (soft) – cuprinde sistemul de operare şi programele de aplicaţii. 

3. Baza de date – cuprinde un ansamblu de colecţii de date şi descrierea legăturile 

dintre acestea. 

4. Resursele umane – cuprinde personalul de specialitate (operatori, programatori, 

analişti, ingineri de sistem). 

5. Cadrul organizatoric – cuprinde cadrul legal necesar funcţionării sistemului 

informatic (staţii de calcul, oficiu de calcul, centru de calcul). 
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Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access  

Sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD) Microsoft Access face parte din 

pachetul de aplicaţii Microsoft Office exploatabil sub sistemele de operare Windows.  

Microsoft Access deţine toate caracteristicile specifice unui sistem de gestiune a 

bazelor de date relaţionale; puternic, flexibil şi uşor de folosit, el reprezintă totodată şi un 

instrument complex de dezvoltare a aplicaţiilor de baze de date.  

Microsoft Access include avantajele oferite de sistemul de operare Microsoft 

Windows; în plus, permite şi facilităţi de tipul drag and drop. De asemenea, Microsoft 

Access este deplin compatibil cu tehnicile de legare şi încapsulare din tehnologia OLE a 

firmei Microsoft.  

Caracteristicile definitorii ale sistemului de gestiune a bazelor de date Microsoft 

Access se pot sintetiza în următoarele:  

 1. Posibilitatea creării unei baze de date care să poată fi utilizată de către un 

utilizator sau mai mulţi utilizatori în mod partajat;  

 2. Interogarea bazei de date se poate realiza în mod grafic prin interfaţa QBE 

(Query By Example), sau prin limbajul SQL (Standard Query Language);  

 3. Automatizarea unor activităţi/acţiuni prin programare în limbajul VBA sau 

prin macrocomenzi;  

 4. Realizarea importului/exportului de date către alte aplicaţii ale pachetului 

Microsoft Office sau alte SGBD-uri relaţionale;  

 5. Interfaţa utilizator GUI (Graphical User Interface) este uşor de folosit şi 

respectă principiile de utilizare caracteristice tuturor aplicaţiilor pachetului MS Office, ceea 

ce face ca utilizatorul să regăsească un mediu de lucru familiar la care să se adapteze cu 

uşurinţă;  

 6. Fundamentarea pe concepte noi, cum sunt conceptele de obiect, proprietăţi 

ale obiectelor, eveniment, procedură declanşată la apariţia unui eveniment, metode la care 

obiectele reacţionează în momentul producerii unui eveniment, programare orientată pe 

obiecte şi evenimente;  

 7. Asistenţă în dezvoltarea de aplicaţii şi utilizarea bazei de date;  

 8. Existenţa meniului Help şi a facilităţilor de ajutor contextual;  

 9. Înglobarea de componente Wizard pentru a ajuta utilizatorii în dezvoltarea 

de aplicaţii;  

 10. Tabelele din baza de date pot prelucra sute de mii de înregistrări.  

 

Microsoft Access este un instrument puternic pentru dezvoltarea şi gestionarea 

bazelor de date relaţionale de capacitate mică/medie. Sub aspectul performanţelor în 

funcţionare, acestea scad o dată cu creşterea volumului bazei de date; astfel, când numărul 

înregistrărilor depăşeşte ordinul sutelor de mii, viteza de lucru este sub nivelul celei oferite de 

sistemele de gestiune a bazelor de date Oracle, Microsoft SQL Server sau Informix.  

 

Organizarea datelor 

include crearea şi manevrarea 

tabelelor ce cuprind date în format 

tabelar.  

Legarea tabelelor şi 

extragerea datelor leagă mai 

multe tabele prin intermediul 

legăturilor dintre date, creând 
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tabele temporare. Pentru crearea acestor legături, Microsoft Access foloseşte interogări prin 

in-termediul cărora datele alese vor fi stocate într-un tabel temporar (recordset). Capacitatea 

de a lega tabele prin relaţii este una dintre deosebirile esenţiale dintre bazele de date 

relaţionale şi aplicaţiile de gestiune a fişierelor.  

Introducerea şi editarea datelor presupune proiectarea şi implementarea modului de 

vizualizare a datelor, a formularelor de introducere şi de editare, ca posibilitate de prezentare 

a datelor în afară de cea sub formă tabelară. Majoritatea utilizatorilor preferă formularele 

pentru introducerea datelor, mai ales când sunt implicate date din mai multe tabele.  

Prezentarea datelor implică existenţa rapoartelor prin intermediul cărora se pot 

centraliza informaţiile necesare tipăririi.  

 

Tabele în Microsoft Access 

Datele ce fac obiectul prelucrării (datele de intrare) vor fi memorate într-o bază de 

date; elementele fundamentale ce creează o bază de date relaţională sunt tabelele. Este 

esenţial ca fiecare tabel al bazei de date să conţină informaţii specifice unui singur tip de 

obiecte.  

Un tabel reprezintă o colecţie de date legate între ele, memorată pe linii şi coloane; 

fiecare linie conţine o înregistrare-entitate completă de date referitoare la un anumit tip de 

obiecte. La rândul ei, fiecare înregistrare este compusă din coloane sau câmpuri – un câmp 

reprezentând cea mai mică entitate de date.  

Fiecare câmp trebuie să fie legat, într-un fel, de destinaţia tabelului din care face 

parte. Interacţiunea cu tabelele se face rareori direct; în acest scop, tabelelor le sunt asociate 

alte obiecte Microsoft Access – inte-rogări, formulare şi rapoarte. Atunci când programul 

trebuie să afişeze sau să refere datele memorate în baza de date, un formular sau un raport va 

regăsi datele din tabelul sau interogarea la care este asociat şi le va afişa în format de 

formular sau de raport.  

Formularea problemei  

Cerinţele informaţionale ale conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitare 

impun proiectarea unei baze de date pentru:  

 urmărirea operativă a situaţiei încadrării profesorilor; 

 urmărirea operativă a normei orare la clase 

 urmărirea operativă a situaţiei perfecţionării profesorilor 

 urmărirea indicatorilor de eficienţă la nivelul fiecărui cadru didactic. 

 urmărirea evenimentelor şcolare şi extraşcolare  

 

Sunt puse la dispoziţie toate informaţiile necesare realizării bazei de date.  

Cerinţele informaţionale ale conducerii şcolii vor fi satisfăcute se elaborează 

următoarele situaţii/rapoarte:  

 afişarea claselor de elevi; 

 afişarea diriginţilor  

 situaţia încadrărilor pe arii curriculare; 

 situaţia schemei orare pe claseş 

 analiza profesorilor care nu au participat la cursuri de perfecţionare în ultimii 4 ani;  

 analiza situaţiei perfecţionării profesorilor. 

 afişarea rezultatelor la olimpiade şi concursuri 

 afişarea calendarului evenimentelor 

 afişarea participanţilor la evenimente  
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Vom prezenta în cele ce urmează fiecare tabelă: 

Tabela ANGAJATI conţine datele personale ale tuturor angajaţilor: personal didactic 

şi nedidactic. Câmpul CompartimentId este cheie străină pentru tabela COMPARTIMENTE 

care împarte angajaţii în şapte compartimente. Toţi profesorii având CompartimentId 1 

caracteristic compartimentului didactic. 

 
 

Tabelele bazei de date 

 

 

 
 

Tabela ANGAJAŢI 

 

Tabela CATEDRE conţine date cu privire la comisiile metodice.  
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Tabela CATEDRE 

 

Tabela clase conţine informaţii cu privire la clasele liceului ca nivel, profil, secţie, 

nume, şi conţine ca cheie străine referinţa către ID-ul dirigintelui din tabela ANGAJAŢI. 

 

 
 

Tabela CLASE 

 

Tabela compartimente ce conţine date cu privire la compartimentele liceului.  

 
 

Tabela COMPARTIMENTE 

 

Tabele CURRICULUM conţine informaţii cu privire la obiectele ce se predau la 

fiecare clasă. Această tabelă conţine câmpul ObiectId de tipul LookUp ce este cheie 

secundară ce se referă la obiectul din tabela OBIECTE, ProfesorID ce este cheie secundară şi 

se referă la profesorul ce predă obiectul, din tabela ANGAJAŢI. Pentru a stabili schema orară 

a fiecărei clase am introdus numărul de are al fiecărui obiect. 
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Tabela COMPARTIMENTE 
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR EDUCAȚIONALE  ÎN 

BIBLIOTECILE ŞCOLARE 

 

prof. Violeta Dumistrăcel, 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

bibl. Violeta Vorobeţ,  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

Destinul istoric al bibliotecilor școlare a cunoscut momente de glorie şi clipe de 

poticnire. Unele biblioteci au avut o trainică evoluţie, altele au dispărut ori au renăscut din 

cenuşă. Trăim într-o lume puternic informatizată şi tehnicizată, unde idealurile culturale sunt 

în aparenţă ocultate de mărunte griji cu caracter pragmatic - pe fondul promovării unei 

libertăţi de exprimare aproape nemărginite.  

Bibliotecile şcolare contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport 

necesar activităţilor de educaţie. Rolul acestora în noul context educaţional trebuie privit cu 

mare atenţie,deoarece diversificarea tipologiei documentare şi a modalităţilor de acces la 

resursele informaţionale a făcut ca aceste structuri de informare şi documentare săînceapăsă-

şi piardă, puţin câte puţin, în ultimele decenii, poziţia cu greu atinsă.  

Principala menire a bibliotecilor şcolare este de a pune la dispoziţia utilizatorilor 

întreaga informaţie necesară, precum şi instrumentele de documentare şi metodologia de 

utilizare a lor. Bibliotecile şcolare sunt componente esenţiale şi indispensabile ale sistemului 

de învăţământ preuniversitar, rolul primordial fiind de suport alactivităţilor didactice şi de 

cercetare. 
159

 

Prin urmare, lectura va face parte din modul de a fi al omului contemporan, iar 

bibliotecile vor fi receptate ca centre eficiente de comunicare culturală şi socială. Ele vor fi 

răspunzătoare de calitatea informaţiilor şi cunoştinţelor oferite comunităţii, vor avea un rol 

accentuat în gestionarea resurselor informaţionale universale, vor fi factor decisiv de 

revigorare a schimbului naţional şi internaţional de idei. 

Apariţia noilor comunicaţii informatice au dus la apariţia de noi activităţi sociale şi la 

metamorfoza decisivă a unor activităţi tradiţionale. În această societate supertehnologizată, 

introducerea educaţiei tehnologice în cadrul procesului instructiv-educativ, duce la cultivarea 

unui veritabil umanism tehnologic, dar şi formarea unei atitudini active de înaltă moralitate şi 

responsabilitate.
160

 

Bibliotecile şcolare trebuie să devină surse de informare permanentă şi la zi, prezenţe 

active în viaţa şi lumea elevilor, iar cei care răspund de activitatea lor, respectiv bibliotecarii 

şcolari şi cadrele didactice, trebuie să aibă în vedere găsirea unor noi forme şi metode de 

muncă cu cartea, care să corespundă cât mai bine procesului de modernizare a 

învăţământului. Această modernizare vine în întâmpinarea ideii că elevul trebuie să fie 

pregătit bine şi din timp pentru viitor, şi că el trebuie să devină totodată cât mai receptiv la 

nou, capabil să studieze şi să se informeze singur.  

Bibliotecile şcolare sunt considerate ca fiind colecţii de cărţi, periodice şi alte resurse 

documentare şi informaţionale pentru uzul elevilor şi profesorilor. Trebuie avut în vedere 

rolul lor educaţional şi de organizator al resurselor cunoaşterii. Colaborarea între biblioteci şi 
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şcoli, adică între planurile de învăţământ şi şcoli este necesară pentru a corobora oferta 

bibliotecilor în materie de resurse documentare şi de informare şi cerinţele informaţionale ale 

şcolilor.
161

 

Bibliotecarul şcolar trebuie să fie la curent cu toate lucrările de specialitate, să 

citească multă literatură, pentru a putea să recomande elevilor cărţile cele mai accesibile sau 

cărţile cele mai bune din domeniul care îi interesează pe aceştia. Acesta, conştient de 

misiunea lui, se documentează şi în probleme de pedagogie şi psihologie, pentru a şti cum să 

procedeze cu elevii în diferite împrejurări, să le cunoască particularităţile de vârstă şi 

interesele în funcţie de aceste particularităţi.
162

 

Biblioteca şcolară are o sarcină educativă de mare răspundere. Ea trebuie să-şi facă 

simţită prezenţa, să ştie să-şi dezvăluie în modul cel mai adecvat măreţia tainelor, să-i 

cunoască bine pe cei ce doresc să-i devină cititori, să-i ofere fiecăruia cărţile şi instrumentele 

muncii cu cartea necesare pentru şcoală, pentru viaţă.  

În acest context nou, principala sarcină a bibliotecarului constă în deprinderea elevilor 

cu tehnica muncii intelectuale, în obişnuirea lor cu folosirea tuturor mijloacelor moderne de 

informare puse la dispoziţie de biblioteca şcolară a zilelor noastre. Este de la sine înţeles că 

această sarcină se realizează în strânsă colaborare cu întregul activ de cadre didactice din 

şcoală sub directa îndrumare a acestora.  

S-a demonstrat că, atunci când bibliotecile şi utilizatorii colaborează, elevii 

progresează în scris-citit şi ştiu mai bine să rezolve unele probleme. Ei dobândesc o 

experienţă a tehnicilor de informare şi comunicare.
163

 

 Rolul bibliotecarilor şcolari variază după programele şi metodele de învăţământ ale 

şcolilor, în cadrul juridic şi financiar naţional. În anumite contexte există mari domenii în 

care este de importanţă capitală ca bibliotecarii şcolari să aibă cunoştinţe pentru a putea 

aplica servicii eficace în instituţiile lor: gestiunea resurselor, bibliotecilor, informaţiei şi 

pedagogiei.  

 În momentul de faţă, bibliotecile ar trebui să ofere, alături de catalogul în care se 

reflectă fondurile, materiale şi servicii care să sprijine utilizatorii să se dezvolte şi să 

acţioneze folosind variatele şi tot mai numeroasele formate şi dispozitive oferite de 

tehnologie, în scopul creării şi consumului de conţinut şi activităţi, atât cele care necesită 

prezenţa fizică a utilizatorilor, cât şi virtual, în care tehnologiile moderne să aibă o prezenţă 

notabilă. Acest lucru presupune trecerea de la nivelul cel mai tradiţional al bibliotecii, la un 

nivel care amplifică conceptul de lectură cu o mare varietate de parametri: texte, muzică, 

imagini, fim şi alte manifestări culturale, constituind astfel, un centru de informare şi 

cunoaştere, de resurse şi activităţi culturale de toate tipurile, având o ofertă de servicii extrem 

de actuală, de care pot beneficia toţi elevii cu şi fără dizabilităţi.  

Pentru ca acest lucru să fie posibil sunt necesare următoarele: îmbogăţirea ofertei 

bibliotecii cu activităţi care să includă dispozitive şi conţinuturi digitale şi care să exploateze 

capacitatea de motivare pe care o oferă aceste elemente proiectării de noi produse, servicii şi 

activităţi relaţionate cu lectura; folosirea oportunităţilor pe care le oferă web-ul pentru a pune 

la dispoziţie produse/servicii/activităţi care să promoveze comunicarea dintre utilizatori, 

încurajându-i să disemineze conţinuturi, fie individual, fie în grup; să fie în acelaşi timp şi un 

centru de resurse pentru profesori, oferind platforme şi servicii electronice, care să le permită 

accesul facil la informaţia sau resursele pe care le utilizează în clasă. 
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Toate acestea s-ar putea concretiza în propuneri şi activităţi pe care le vom numi 

integratoare, care să reinventeze biblioteca, transformând-o într-o bibliotecă a tuturor, o 

bibliotecă ancorată în realitatea cotidiană şi în comportamentul publicului tânăr.
164

 

 O bibliotecă tradiţională pune la dispoziția utilizatorilor cataloage (alfabetice, 

sistematice) prin intermediul cărora aceştia au acces la colecţiile existente (carte, periodice, 

casete audio, discuri fonografice, cd-uri, dvd-uri, etc). În multe cazuri acestea sunt 

inexistente sau imposibil de întreţinut. Dezavantajul este că singura metoda de regăsire a 

informaţiei este ordinea la raft.  

Informatizarea pune la dispoziţia utilizatorului cataloage electronice. Prin intermediul 

computerului, utilizatorul poate regăsi un document folosind una din următoarele informaţii: 

numele autorului (vedeta), titlul propriu-zis, editura, colecţia, subiectul tratat sau chiar orice 

cuvânt din titlu, informaţii la titlu, cuprins. Se poate spune că are la dispoziţie mai multe 

cataloage tradiţionale ordonate după: autor (vedeta), titlu, editură, colecţie, subiect, şi multe 

altele. 

 Un document a cărui descriere a fost introdusă o singură dată în baze de date se va 

regăsi automat în toate aceste cataloage. Unul sau mai multe cataloage cu fişe dactilografiate 

sau scrise de mâna este foarte dificil de întreţinut.  

Un sistem informatizat întreţine automat zeci de cataloage, prin intermediul cărora, o 

informaţie este obţinută foarte rapid (câteva fracţiuni de secundă, în funcţie de performanţele 

sistemului şi mărimea bazelor de date). În câteva minute de interogare a bazelor de date se pot 

regăsi informaţii care altfel ar fi necesitat zile întregi de căutări sau ar fi fost imposibil de 

regăsit. În acest mod, se pot informa mai mulți utilizatori, mai eficient, iar cu ajutorul 

facilităţilor de căutare oferite de sistemul informatic de bibliotecă, un întreg serviciu 

bibliografic stă la dispoziţia utilizatorului.  

     Milioane de cărți electronice sunt acum disponibile pentru un număr infinit de 

cititori, dar nu există nici o garanție că tehnologia digitalizării va supraviețui. La fel ca multe 

tehnologii dinaintea sa, ar putea și ea deveni învechită, iar cele mai mari biblioteci electronice 

din lume ar deveni practic inaccesibile. Universul digital este, cu toate acestea, o realitate. În 

câțiva ani, cărțile au fost eliberate de ancorarea lor de hârtie. Era electronică le-a transformat 

mai radical decât inventarea codexului sau apariția tiparului. 

     Cartea a supraviețuit, dar cu prețul statutului său incontestabil de artefact al culturii 

înalte. La începutul secolului al XXI-lea trecem printr-o revoluție a informației, care ar putea 

submina irevocabil statutul cărții și care, potrivit previziunilor celor mai pesimiste, ar putea-o 

face inutilă. Având în vedere cantitatea de hârtie mereu în creștere consumată la nivel global, 

profețiile care anunță sfârșitul tehnologiilor bazate pe hârtie par absurde.
165

 

E-cărțile, deși reprezintă foarte clar un mare pas înainte în evoluția culturii, au destul 

de multe probleme, unele de ordin intern (multitudinea de formate incompatibile, diversitatea 

programelor necesare citirii), cât și altele, de ordin extern, reprezentate, printre altele, de faptul 

că, la fel ca în cazul celor mai multe tipuri de materiale digitale, ele pot fi piratate, aducând 

astfel pierderi destul de mari celor care ar trebui să fructifice publicarea lor, și anume, autorii.  

Cărțile electronice pot fi întâlnite într-o varietate extrem de mare de formate, pornind 

de la deja clasicele documente de tip .txt sau .doc și mergând până la cărțile tipărite și scanate. 

Fiecare format are avantajele și dezavantajele sale, cele mai căutate și populare formate fiind 

cele care permit căutarea unor anumite elemente (cuvinte, fraze, etc.) în cadrul textului.  

Acesta este probabil și motivul pentru care cei mai mulți scriitori se opun cu vehemență 
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transferării în format digital a tuturor romanelor lor, fiind conștienți că acest lucru le-ar putea 

scădea dramatic numărul de cărți obișnuite vândute.  

Cel mai important dintre avantajele cărților în format electronic este spațiul ocupat. E-cărțile 

ocupă foarte puțin spațiu de memorie, toate cărțile scrise vreodată în lume încăpând pe un hard 

disc cu dimensiuni mai serioase.  

În acest format, cărțile sunt mult mai accesibile și "mai portabile", ceea ce reprezintă un factor 

foarte important în ziua de azi. Un alt mare avantaj este reprezentat de costul foarte mic al 

publicării unei astfel de cărți, un factor care s-ar putea dovedi a fi decisiv, pe termen lung, în 

evoluția cărților electronice.  Este deja destul de clar că e-cărțile reprezintă viitorul conceptului 

de "carte" și ca, la un moment dat, "cărțile de hârtie" vor fi privite ca niște curiozități, ca niște 

obiecte de anticariat.
166

  

Atât așa-numitele „e-book-uri”, cărțile în format electronic, cât și volumele tipărite pe 

hârtie pot fi răsfoite cu buricele degetelor. Ambele sunt redactate într-un procesor de text 

instalat pe computer, iar la prima vedere, singura diferență dintre ele o constituie suportul de 

stocare.  

În ceea ce privește tradiționalele cărți tipărite, acestea sunt ușor de obținut (librăriile 

fiind amplasate peste tot), sunt portabile, nu deranjează atât de mult ochii și sunt și ieftine. În 

plus, nu necesită energie electrică pentru a funcționa. Pe de altă parte, însă, pot deveni greoaie 

când cari cu tine două sau trei bucăți, au nevoie de o sursă de lumină pentru a fi citite, iar dacă 

iti scrii notițe pe ele, poți fi sigur că acestea nu vor dispărea niciodată (chiar și urmele de 

creion rămân vizibile). 

Cât privește e-book-urile, sunt ușor de citit – majoritatea e-reader-elor oferă funcții de 

zoom sau de redimensionare a literelor –, sunt portabile și poți căra cu tine mai multe deodată, 

se spune că sunt mai eco-friendly pentru că nu e nevoie să omori copaci în procesul de 

producție, le poti împânzi cu notițe care nu sunt permanente, iar condițiile de lumină sunt 

irelevante. Problema e că necesită un dispozitiv de stocare de câteva sute de dolari și energie 

electrică, obosesc mai mult ochii și sunt mai voluminoase decât cărțile „tradiționale”, plus că 

se pot confrunta și cu defecțiuni de software.
167

 

În zilele noastre, mai mult ca oricând, este o cerere incredibilă de informații. 

Oamenilor le place să găsească și să citească informații care să le îmbogățească cunoștințele , 

să le facă viața mai ușoară sau numai ca să se distreze sau să-și petreacă în mod plăcut timpul 

liber. O definiție de dicționar ar suna cam așa:  

o carte electronică este varianta electronică a unei cărți tipărite, care poate fi citită pe 

calculator, laptop, pe dispozitive portabile de lectură, pe dispozitive gen Palm / PDA, pe 

ecranul telefonului mobil sau terminale Internet. 

 Carțile electronice sunt pur și simplu cărți, doar că o arată altfel decât am fost noi obișnuiți. 

Un film este tot film, fie că îl vizionăm pe marele ecran, de pe o casetă video, de pe un DVD 

sau la televizor. La fel și cărțile electronice sunt înșiruiri logice de cuvinte care ne transmit 

informații sau cunoștințe, fie că le citim pe hârtie, pe ecranul calculatorului sau pe un 

dispozitiv special de lectură.  

Informația poate fi stocată pe CD-ROM, dischetă, alt mediu de stocare sau poate fi transmisa 

prin mijloace electronice (Internet). Așa cum pentru cartea tipărită suportul îl reprezintă hârtia, 

cartea electronică are nevoie de un hardware pentru a fi citită (PC sau alte dispozitive).
168

 

        E-book este în traducere cartea electronică. Este cartea care nu mai trebuie 
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cumparată, căutată între rafturi prăfuite, sau cartea care nu poate fi citită pentru că este 

împrumutata către altcineva. E-book este cartea de calculator, cartea din calculator, cartea care 

este disponibilă pentru un număr infinit de cititori, cartea care poate fi citită ușor și care poate 

avea parte de o prezentare grafică net superioară unui tipar clasic. 

    E-book-ul este în momentul actual modalitatea prin care se pot păstra cele mai vechi 

cărți, este cel mai bun mijloc prin care o carte rară poate fi multiplicată, fără a fi necesară 

tipărirea acesteia în mai multe exemplare. E-book-ul este cartea care poate fi citită de un 

numar infinit de persoane simultan, și aceasta pentru că poate exista pe calculatorul fiecărei 

persoane.
169

 

Dintre alte avantaje mai amintim cheltuielile foarte mici de producție și faptul că 

astfel vor fi reduse consumurile de masă lemnoasă și, astfel, pădurile vor fi protejate. Până 

acum sunt deja mai multe tipuri de cărți electronice. Piața acestor produse informaționale va 

fi, în esență, InternetulScăderea indicelui de lectură este explicată prin faptul că scrisul, în 

cultura contemporană, are un rol mai puțin important, cartea pierzându-și locul său de 

instrument privilegiat de exprimare și transmitere a culturii. Ea nu mai reprezintă un obiect 

“sacru”, pe care îl citești de la prima la ultima pagină, ci o modalitate, ca oricare alta, de 

informare și de petrecere a timpului liber.  

Bibliotecile românești ar trebui să devină centre de cercetare ale lecturii viabile, 

avându-se în vedere schimbările majore survenite în structura intereselor și nevoilor de 

lectură, a mijloacelor de comunicare, a relațiilor cu creatorii și cu comunitatea în care 

activează, totul interpretat într-o viziune globală care ar deschide calea spre o comunicare 

reala la nivel național și european.  

Prioritare ar fi cercetările care să ne lămurească asupra impactului pe care 

automatizarea și informatizarea le au asupra utilizatorilor, mai ales acum, când mulți contestă 

funcția de „cunoaștere” a Internetului. De interes ar fi și studiile care să configureze „hărți” 

ale lecturii și ale lectorului, tipologii ale intereselor de lectură, modul în care sunt percepute 

noile servicii puse la dispoziție de către bibliotecă. Avantajele noului mediu electronic se 

materializează în: democratizarea culturii și cunoașterii, ameliorarea semnificativă a vieții 

cotidiene a oamenilor (exemplu: creșterea accesului la lectură al persoanelor cu deficit de 

vedere); facilitățile aduse de editarea, difuzarea și accesarea electronică la cei cuprinși într-o 

formă sau alta de învățământ; deschiderea unei largi perspective consultării documentelor la 

domiciliu, expedierea imediată, sub formă de fișier, a textelor solicitate.  

Noile tehnologii influențează pozitiv dimensiunile, conținutul și calitatea lecturii, 

ducând la noi oportunități: posibilitatea accesării conținutului unor documente aflate la 

distanță și a reproducerii integrale sau parțiale a acestora; sprijinirea lecturii active, prin 

furnizarea unor noi căi și piste de căutare, de rezumare și decodare a textelor, punând la 

dispoziție suportul necesar lecturii multiple, asigurate acum de accesul simultan la mai multe 

texte.  

Se schimbă, calitativ, conținutul conceptului de lectură, funcțiile și efectele sale psiho-

sociale. Pentru a putea discerne anumite proiecții de dezvoltare în acest domeniu, studiul 

sociologic se impune cu necesitate, cercetările viitoare trebuind sa realizeze drumul către o 

societate (democratică) a cunoașterii.
170

 

Trecerea de la manualul clasic la cel digital se înscrie într-un curent mai larg, cel al 

digitalizării și al virtualizării culturale. Suporturile culturale actuale ca și mediul de 
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transmitere a acestora nu aveau cum să nu fie influențate de inovările tehnologiilor de 

informare și de comunicare. Cartea veche sau contemporană, tabloul din sala de expoziție sau 

muzeu, concertul sau un spectacol oarecare pot fi consultate/ascultate/apreciate și prin 

intermediul „dubletelor” digitale ce ne parvin fie prin intermediul unor suporturi informatice 

(DVD-uri, de pildă), fie prin magistralele internetului. Mai toată cultura clasică a fost 

transpusă, din punctul de vedere al transmisibilității acesteia, și într-o versiune digitalizată. 

Cum este firesc, și suporturile curriculare au fost influențate de aceste evoluții. Învățământul 

nostru dispune deja de numeroase ocazii de instruire pe bază de ordinator (secvențe sau lecții 

facilitate de calculator, platforme specializate în care unele materii sunt stocate etc.). Ideea 

introducerii învățării pe bază de suport informatic se așază pe un orizont de așteptare care ar 

putea favoriza sau motiva învățarea, cel puțin pentru unele categorii de vârstă. 

Manualul digital nu trebuie înțeles ca o dublură sau un substitut al celui real, tipărit, 

obiectual, ci se constituie într-un alt produs construit pe baza a noi principii de explicitare a 

materiei, după didacticizări suplimentare a conținuturilor și mulat pe o filozofie a învățării 

care să potențeze activismul, interactivitatea, progresivismul, creativitatea. Manualul digital, 

mai evident decât cel clasic, se constituie nu într-un depozitar de informații, ci într-un 

instrument de învățare și de prelucare/semnificare a acestora. Identitatea de conținut, prin 

temele și subtemele enunțate de programă, se menține pe mai departe, dar nu și din punct de 

vedere formal-structural, întrucât manualul digital dispune informația sau sugerează activități 

după o altă logică a succesiunii sau conectivității cu privire la acestea. În plus, acesta asigură 

o integrativitate de conținut, întrucât poate include sau trimite la secvențe informative 

suplimentare – scriptice, auditive, filmice etc., de care beneficiarul elev poate dispune la un 

moment dat. Tehnologiile multimedia, mai ales cele interactive, pot juca un rol deosebit în 

descoperirea de noi cunoștințe și valori, într-o formă agreabilă, în consens cu interesele 

elevilor. 

Transcodarea digitală presupune operațiuni suplimentare, specializate – atât din 

perspectivă didactică, cât și informatică – și este asigurată de echipe de specialiști care 

trebuie să cuprindă, cel puțin, pedagogul, psihologul, expertul în comunicare, dezvoltatorul 

software și, eventual, designerul, pentru că trăim într-o lume în care formele, înfățișarea 

reușesc să potențeze ori să compromită conținuturile. Altfel spus, digitalizarea învățării 

presupune o schimbare a unei ipostaze importante a curriculumului – cea care este 

disponibilizată elevului prin intermediul manualului. Or, se știe, un bun curriculum, gândit pe 

termen lung, nu se face într-un an-doi, ci e nevoie mai mulți ani de analiză, expertiză, testare, 

evaluare, reformare. Cu toate acestea, suntem conștienți că, în vremurile de azi, timpii de 

reflecție și de reacție se cer a fi scurtați. 

În raport cu manualul clasic, nu trebuie dezvoltată o ideologie a alternativității sau 

înlocuirii totale a suportului tradițional cu cel nou, ci una a complementarității, a anexării 

progresive în spațiul învățării, pe lângă ceea ce există (cărți, manuale, alte mijloace de 

învățământ), a noi surse sau prilejuri de învățare. Expedierea totală a manualului tipărit la 

„grapa de gunoi” a istoriei nu ni se pare nici oportună, nici înțeleaptă. Sunt secvențe sau 

situații când interacțiunea cu manualul-obiect se impune, fie din rațiuni psihologice, fie 

didactice, fie antropologice (a completa cu propria mână, caligrafiind, anumite răspunsuri, 

cerințe etc. sau a „silabisi” primele litere, urmărind cuvântul cu degetul pe foaia de hârtie, nu 

sunt nici pe de parte activități desuete din perspectiva psihologiei învățării).  

Învățarea prin intermediul manualelor digitale favorizează structurile metacognitive, 

competențele de asociere și de integrare a cunoștințelor, pe orizontală sau verticală, intra sau 

interdisciplinare. Aceasta înseamnă că elevii trebuie să posede deja competențe bazale, de 

citire, recunoaștere, interpretare a semnelor etc. ce pot fi achiziționate prin intermediul 

suporturilor tradiționale. Mai mult chiar, la un moment dat, informația poate fi dată doar 



809 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

parțial, aceasta fiind generată plenar de/împreună cu elevul. Unele cercetări de psihologia 

învățării arată faptul că studiul pe bază de suport real este mai profund și asigură o 

durabilitate mai mare a ceea ce se încorporează. O serie de marcatori existenți în corpul 

secvenței de parcurs (sau adăugați de cel care învăță) conduc la o retenție mai puternică și la 

o procesare mai înaltă a ideilor supuse atenției. În plus, interacțiunea prin intermediul 

analizatorilor cu suportul de pe care se învață este diferită, ca intensitate și timp, suportul 

digital presupunând precauții sau restricții de natură medicală. 

Nu putem previziona cum va arăta viitorul și ce înfățișare sau putere de pătrundere 

vor avea noile tehnologii. Cert este că astăzi și, după cât se vede, măcar în următoarele două-

trei decenii, analogicul și digitalul vor coexista. Din acest motiv, stiloul și touchpad-ul trebuie 

să se întâlnească în același ghiozdan/rucsac măcar o bună perioadă de acum încolo. 

Renunțarea la suporturile fizice ar constitui un handicap, așa după cum astăzi o carență 

evidentă ar fi și ignorarea dezvoltării aptitudinilor digitale.
171

 

 Adaptarea la instrumentele informatizate în centrele de informare va fi destul de 

rapidă, fiind suficient cunoaşterea procedurilor fundamentale de utilizare a acestora. În 

schimb aceste sisteme informatizate necesită un înalt grad de competenţă în ceea ce priveşte 

operaţiile pur profesionale de catalogare, bibliografie şi biblioteconomie.  

Timpul considerabil câştigat de document prin utilizarea sistemelor informatizate 

pentru deservirea cititorilor va fi utilizat pentru primirea publicului şi pentru organizarea unor 

activităţi culturale de larg interes: prezentări de cărţi, de autori, expoziţii de carte, 

simpozioane, mese rotunde etc. Aceste activităţi culturale sunt, în general, foarte apreciate de 

publicul cititor, stimulându-i chiar şi pe cei cărora nu le place în mod deosebit să citească, să 

se apropie de cărţi sau de orice alt document (reviste, casete video, etc.)  

Rolul major al bibliotecii şcolare va fi un rol de informare: - informare la nivelul cel 

mai concret, pentru a-i ajuta pe cititori să utilizeze resursele regrupate în acelaşi loc. De 

asemenea, bibliotecarul-documentarist îi va îndruma pe cititori pentru ca aceştia să poată 

beneficia la maximum de serviciile oferite în cadrul centrului, în condiţiile în care cititorii 

aşteaptă să li se indice documentele cele mai pertinente în domeniile care-i interesează, având 

nevoie de informaţii referitoare la numărul şi calitatea lucrărilor de interes pentru ei.  

Bibliotecarii vor trebui să fie deschişi faţă de noul concept de centru cultural, cu o 

sferă mult mai largă decât cea a conceptului de bibliotecă şcolară. Ei vor trebui să fie foarte 

performanţi în ceea ce priveşte calitatea deservirii cititorilor (calitatea achiziţiilor, a 

informaţiilor bibliografice etc.) şi utilizarea sistemelor informatizate.  

 Bibliotecarul va oferi un număr cât mai mare posibil de cărţi şi de documente 

înregistrate pe alte suporturi decât hârtia (discuri, casete audio şi video, dischete, CD-rom uri 

etc.).  

 În comparaţie cu biblioteca tradiţională se vor schimba considerabil multe activităţi. 

Noul centru de informare va fi cu mult mai mare decât o bibliotecă tradiţională, cu săli de 

lectură mult mai diversificate. Activităţile, domeniile acoperite, practicile de transmisie, citire 

şi gestiune a documentelor vor fi într-o mare măsură diferite de ceea ce există la ora actuală 

în bibliotecile şcolare.  

 Operaţiile cele mai repetitive vor fi informatizate şi automatizate, bibliotecarii 

trebuind să se familiarizeze cu informatica, să cunoască noile tehnici şi instrumente. De 

exemplu, vor trebui să încarce baze de date, să asigure comanda electronică pentru 

transmiterea unor documente, să utilizeze posturile de citire asistată de calculator. Societatea 

se orientează în continuare spre utilizarea calculatoarelor de mare performanţă şi uşor 
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operabile, spre noi mijloace de stocare a informaţiei şi spre noi sisteme automatizate de 

furnizare a datelor. În consecinţă, serviciile de diseminare a informaţiei sunt configurate după 

modelul „înaltei tehnologii”, urmărind reducerea activităţilor manuale.  

O bibliotecă va oferi elevilor, şi mai ales celor care sunt în dificultate, structuri şi 

resurse documentare şi umane care va contribui la o mai bună „inserţie” şcolară prin 

realizarea următoarelor obiective: favorizarea / dezvoltarea gustului pentru lectură; 

dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi transferabile, precum şi de metode de lucru 

diversificate; iniţierea elevilor în domeniul utilitarelor pentru calculator şi a bazelor de date. 

Înfiinţarea şi organizarea unui CDI prevede pe lângă un spaţiu audio-video ( dotat pentru a 

primi o clasă, ce trebuie să cuprindă colecţiile de document audio-video ale instituţiei), un 

spaţiu informaţional (comunicarea informaţiei este un element esenţial al muncii 

documentaristului: spectacole, lecturi, dar şi celelalte proiecte ale instituţiei la care se 

lucrează şi care sunt în derulare), o sală pentru consiliere şi orientare (care va tinde să aibă o 

activitate permanentă şi în care documentaţia despre formare şi profesii va fi aranjată în 

ordine alfabetică), un spaţiu pentru arhive şi stoc material (nu poate fi vorba decât despre 

materialul şi arhivele CDI-ului, instituţia fiind, în general, bine dotată, stocul de material nu 

poate fi centralizat şi trebuie repartizat în diferite depozite ale sălilor specializate – 

laboratoare) şi o sală / un spaţiu de informatică.  Rolul bibliotecarului rămâne esenţial şi 

neschimbat: de a-i ajuta pe cititori să se informeze, fiind un intermediar între publicaţii şi 

mijloacele de regăsire a acestora.
172

 

 Reuşita implementării noilor tehnologii în biblioteca școlară va depinde în 

exclusivitate de eforturile conducerii instituţiei în cadrul căreia funcţionează aceasta, şi nu în 

ultimul rând de bibliotecar, care va şti să realizeze interconexiunile necesare unei activităţi 

cât mai benefice a centrului pe care îl conduce.
173

 

În noile orientări ale învăţământului problema interacţiunii profesorului şi elevului 

este una fundamentală. În acest context apare evidentă necesitatea de a transforma 

învăţământul într-un sistem educaţional centrat pe elev, care se axează în acest sens pe 

nivelul de dezvoltare a potenţialului acestuia, aplicând tehnologii adecvate.  

Tehnologiile educaţionale presupun mijloace şi metode, structurări şi forme diferite 

care corelează prin diferite concepte operaţionale: proiectul pedagogic, mesajele 

educaţionale, conexiunea inversă internă, conexiunea inversă externă etc.  

 Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul învăţământul formativ presupune ca 

şcoala să se centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta conţinutul, metodele, 

formele şi criteriile de formare şi evaluare, adică să elaboreze acea tehnologie educaţională 

care dezvoltă un anumit stil de învăţare cu efect durabil.  

S-a constatat că eficientizarea procesului educaţional este posibilă prin integrarea 

tehnologiilor educaţionale, contextualizarea conceptului de „integrare a tehnologiilor 

educaţionale” în procesul educaţional constituie o modalitate eficientă în dezvoltarea şi 

formarea personalităţii elevului. De asemenea, elaborarea modelului procesului de integrare a 

tehnologiilor educaţionale asigură realizarea scopului, obiectivelor generale şi finalităţilor, 

prin proiectarea şi implementarea unui sistem. Implementarea tehnologiei educaţionale a 

învăţării pe baza strategiilor de dezvoltare a gândirii critice la elevi contribuie eficient la 

organizarea şi realizarea eficientă a procesului educaţional, iar racordarea la finalităţile 
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educaţionale cu privire la integrarea tehnologiilor educaţionale în procesul instructiv educativ 

constituie o premisă importantă pentru perspectiva curriculară.  

 Tehnologizarea învăţământului este concepută ca o tendinţă de a organiza instruirea 

şi educaţia în concordanţă cu modelele tehnologice moderne.  

Tehnologiile educaţionale moderne reprezintă un fenomen procesual complex, 

integrat, incluzând resurse umane şi materiale, proceduri, proiectare şi organizare, pentru 

realizarea obiectivelor educaţionale, monitorizarea şi evaluarea acestui proces.  

Integrarea tehnologiilor educaţionale în învăţământ presupune o reunire a 

tehnologiilor educaţionale în procesul educaţional respectând cerinţele de planificare, de 

proiectare, de realizare şi de apreciere, care ar include scopul, condiţiile şi rezultatele. 

Procesul integrării tehnologiilor educaţionale devine inovator şi accesibil în cazul când acesta 

este direcţionat spre elev, spre formarea şi dezvoltarea lui, pe de o parte şi, aportul cadrului 

didactic în activitatea instructiv-educativă, pe de altă parte.  

Tehnologiile educaţionale dezvoltă elementul procesual, care relevă organizarea şi 

dirijarea procesului de învăţare, având ca obiectiv final formarea şi dezvoltarea personalităţii 

elevului.  

Este semnificativă necesitatea de racordare a ştiinţei educaţiei la rolul tehnologiilor 

educaţionale moderne, foarte semnificative pentru proiectarea unei pedagogii operaţionale de 

perspectivă.
174

 

În ultimele decenii, educaţia utilizatorilor s-a conturat ca o nouă zonă de intensă 

cercetare şi, de asemenea, ca o zonă de noi responsabilităţi pentru biblioteci şi pentru 

specialiştii din domeniul informării. Întreaga comunitate de utilizatori ai structurilor 

infodocumentare se confruntă cu o cantitate de informaţii în permanentă creştere şi toată 

acestă masă de informaţii este difuzată şi este disponibilă pe diverse suporturi: pe hârtie, pe 

CD-ROM-uri, online etc. Aceste aspecte îi pun adesea în dificultate pe utilizatori atunci când 

ei cautã informaţii. 

Din acest motiv, structurile infodocumentare trebuie să acorde în prezent o atenţie tot 

mai mare educaţiei utilizatorilor, mai exact educaţiei utilizatorilor pentru cultura informaţiei. 

Literatura domeniului a consacrat în ultimul timp spaţii ample pentru prezentarea celor mai 

recente abordări ale acestui subiect. Au fost realizate, de asemenea, multe instrumente care 

oferă posibilitatea de a învăţa despre sursele de informare relevante şi despre modalităţile de 

accesare a acestora. Termeni foarte des vehiculaţi în lucrările de specialitate sunt: 

comportamentul utilizatorilor, nevoile utilizatorilor, programe de instruire, cultura 

informaţiei, cultura informaţiei digitale, cultura reţelelor, practici informaţionale, abilităţi de 

informare etc. 

Extraordinara dezvoltare cunoscută de tehnologiile informării şi comunicării a 

schimbat aproape radical societatea în care trăim şi, implicit, mediul în care îşi desfăşoară 

activitatea structurile infodocumentare. Mediul electronic are consecinţe şi asupra rolului 

profesioniştilor din domeniul informării, dar şi asupra pregătirii pe care aceştia trebuie să o 

aibă. Ei trebuie să ţină pasul cu mediul informaţional aflat într-o continuă şi rapidă 

schimbare, să facă faţă nevoilor  

Bibliotecarul trebuie să fie la curent şi să ştie cum să utilizeze resursele locale, dar şi 

cum să localizeze, să acceseze şi să importe efectiv resurse din mii de puncte din reţea. 

Nevoile şi comportamentul utilizatorilor s-au aflat mereu în atenţia profesioniştilor 

domeniului, dar acestor aspecte care necesită mult studiu li se adaugă astăzi noi elemente 

aduse în scenă de schimbările tehnologice: programe de instruire în utilizarea resurselor 
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electronice, formarea abilităţilor privind tehnologia informaţiei, cunoştinţe de evaluare a 

colecţiilor electronice etc. 

Diversitatea suporturilor, creşterea cantitativă a colecţiilor de documente, sistemele de 

regăsire şi ultimele modalităţi de transfer al informaţiei sunt elemente care pun numeroase 

probleme în procesul de căutare a informaţiei şi care impun necesitatea educaţiei 

utilizatorilor. Acest aspect a fost înţeles la nivelul structurilor infodocumentare de foarte 

multă vreme. Cele mai avantajoase modalităţi de instruire sunt considerate a fi demonstraţia, 

abordarea practică, foarte importante de dobândit de către utilizatori fiind elementele de bază 

privind folosirea sistemului de regăsire a informaţiei. 

Tehnologia educaţională se ocupă de tehnologia în educaţie. Este implicată în 

folosirea tehnologiei ca „instrument” pentru a intensifica procesul de predare-învăţare în 

cadrul tuturor disciplinelor.  

Noile tehnologii educaţionale implică, în același timp, o schimbare a rolului profesorului de 

la cel de expert la cel de facilitator sau de îndrumător, cât şi a structurii sistemului de 

învăţământ. Evaluarea se poate include în procesul instrucţional, asigurând astfel elevilor un 

feed-back permanent care să îi orienteze. Trebuie să apreciem valoarea acestor tehnologii, 

însă pericolul este acela de a înlocui persoana cu o maşinărie. Media nu cred că trebuie 

considerată un scop în sine, ci un mijloc (un alt sens al cuvântului „mediu”).   “Educaţia are 

dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire pentru un 

viitor în bună măsură imprevizibil”. (Jaques Delors).
175

 

În procesul de formare a competenţelor de informare, bibliotecile au potenţialul 

pentru a deveni instituţii de importanţă fundamentală, dar ele trebuie să acorde o mai mare 

atenţie acestor aspecte legate de instruirea utilizatorilor şi să dezvolte abordările existente 

într-o manieră sistematică. 

Au apărut o serie de iniţiative individuale privind dezvoltarea educaţiei utilizatorilor 

şi se poate observa o îmbunătăţire a activităţilor de predare desfăşurate de biblioteci, dar se 

simte nevoia unui sprijin instituţionalizat din partea organizaţiilor specializate din domeniu. 

În ultimii ani, atenţia specialiştilor s-a îndreptat tot mai mult spre ceea ce este 

cunoscut sub denumirea de cultura informaţiei, cultura digitală, cultura reţelelor. Sunt 

importante două elemente: instruirea utilizatorilor în legătură cu interpretarea diferitelor 

elemente de informaţie din catalogul pe fişe şi instruirea în privinţa obţinerii informaţiei din 

periodice, prin diferite instrumente de acces, precum indexurile pe subiecte, revistele de 

recenzii şi indexurile de citări. 

Toate elementele necesare utilizatorilor într-un mediu tradiţional de bibliotecă trebuie 

să se regăsească şi în cultura informaţiei. Cultura digitală necesită însă şi competenţe 

suplimentare precum: cultură tehnică (abilităţi de utilizare a calculatorului), cultură a 

reţelelor, dar, mai ales, flexibilitate şi adaptabilitate. 

Cultura informaţiei a fost definită ca "abilitatea de a localiza, evalua şi utiliza în mod 

efectiv informaţia necesară". Cultura informaţiei, un produs al societăţii informaţionale, este 

cheia pentru educaţia permanentă şi are o mare importanţă în curriculum-ul din învăţământ, 

îmbunătăţind mediul predării şi învăţării. S-a spus chiar că "este abilitatea de a supravieţui în 

secolul al XXI-lea". 

Cultura digitală a fost definită drept cultura adecvată pentru era Internetului şi această 

definiţie trimite la numeroasele şi variatele informaţii disponibile pe Internet, la care 

utilizatorii au acces. Însă pentru a extrage informaţiile cele mai pertinente şi cele mai fiabile 
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din bazele de date, de pe site-urile web, utilizatorii trebuie să dispună de o serie de criterii 

care să îi ajute la filtrarea surselor de informare. De asemenea, pentru a putea utiliza în mod 

eficient colecţiile electronice, utilizatorii trebuie să aibă cunoştinţe în legătură cu o serie de 

noţiuni pe care le-a introdus Internetul: metadate, motoare de căutare, limbaje etc. 

Gilster a formulat o definiţie a culturii digitale în care arată că aceasta înseamnă 

"dobândirea abilităţii de a înţelege şi utiliza informaţia în formate multiple dintr-o gamă largă 

de surse atunci când este prezentată prin intermediul calculatorului". Abilităţile necesare 

pentru a localiza surse de informare în format modern şi abilităţile de evaluare a acestora se 

dovedesc deci elemente esenţiale pentru cultura digitală. 

Cultura informaţiei bazată pe tehnologia de reţea într-un mediu în reţea a fost 

denumită cultura reţelelor şi definită drept "abilitatea de a identifica, accesa şi utiliza 

informaţie electronică din reţeaua informaţională". Educaţia utilizatorilor pentru cultura 

reţelelor a devenit pentru biblioteci un element critic al activităţii lor şi constă din două 

aspecte: cunoaştere a informaţiei din reţea şi abilităţi pentru a localiza, selecta, evalua şi 

utiliza informaţia din reţea. 

În mediul informaţional în reţea, rolul bibliotecarului devine mai complex, la 

sarcinile sale tradiţionale adăugându-se acum administrarea, regăsirea, analiza, organizarea şi 

punerea la dispoziţia utilizatorilor a informaţiei din reţea, bibliotecarul acţionând nu numai în 

calitate de intermediar, ci şi ca partener al cadrelor didactice în scopul educării utilizatorilor 

pentru cultura reţelelor. 

Misiunea bibliotecilor se reconturează dând posibilitatea creării unui mediu adecvat 

pentru schimbare. Dezvoltările tehnologice, nevoile de informare în continuă schimbare ale 

utilizatorilor determină o restructurare a bibliotecilor, a modului în care bibliotecarii îşi 

desfăşoară activitatea. Bibliotecile pot juca diverse roluri în educaţia pentru cultura 

informaţiei. Dintre acestea, foarte importantă se dovedeşte contribuţia pe care bibliotecile o 

pot avea în dezvoltarea de instrumente de învăţare şi de acces la informaţie. Bibliotecile pot, 

de asemenea, să ofere sprijin pentru utilizarea resurselor de informare din reţea şi pentru 

crearea unor oportunităţi privind activităţile de învăţare în cooperare.  

Învăţarea bazată pe resurse cucereşte tot mai mult teren şi îşi dovedeşte avantajele. 

Dar nu trebuie uitat că aceasta trebuie să se bazeze pe acces la toate tipurile de resurse 

informaţionale, atât tradiţionale, cât şi moderne şi, astfel, depinde şi de implicarea 

bibliotecarilor în proces. Rader spune că, în viitor, bibliotecarii vor fi percepuţi ca parteneri 

educaţionali ai instituţiilor de învăţământ şi ei îi vor ajuta pe elevi să devină consumatori 

efectivi de informaţie.
176

 

Educaţia pentru cultura informaţiei este o responsabilitate a tuturor furnizorilor de 

informaţie. Este necesară însă abordarea strategică a acesteia şi, de asemenea, colaborarea 

între specialiştii din structurile infodocumentare şi experţii din zona învăţământului, a 

tehnologiei şi a altor discipline, pentru dezvoltarea unor programe care să favorizeze cultura 

informaţiei. Aceasta trebuie văzută ca un proces continuu care necesită interacţiunea tuturor 

părţilor implicate. 

Evoluţiile înregistrate la nivelul tehnologiilor, noile modalităţi de comunicare a 

informaţiei şi chiar noile servicii pe care structurile infodocumentare le oferă de câţiva ani au 

determinat şi schimbarea rolului bibliotecarilor. Literatura de specialitate abundă în denumiri 

precum: agent de informare, proiectant de Web, editor manager de informaţie, cercetător al 

informaţiei, gatekeeper, consultant în informare, specialist pe subiect, educator, navigator în 
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reţele, administrator de informaţie, administrator de reţea, proiectant multimedia web, 

webmaster, editor electronic etc. Toate pun accentul pe noile abilităţi pe care bibliotecarii 

trebuie să le aibă pentru a-şi îndeplini cât mai bine rolul fundamental de intermediar între 

universul resurselor de informare şi comunitatea utilizatorilor. Chiar şi acest rol fundamental 

se pare că va cunoaşte unele modificări, căci bibliotecarul va deveni din simplu intemediar 

agent de informare şi producător de cunoştinţe. În viitor, bibliotecarul va trebui să analizeze, 

să interpreteze informaţia, să o reordoneze şi să o sintetizeze, să facă analiza conţinutului 

unui domeniu larg.  

Tehnologiile informaţiei şi comunicării însoţesc procesele de creare, prelucrare, 

utilizare, comunicare şi valorificare a produselor info-documentare indiferent de tiplogie şi 

aceste tehnologii au devenit instrumente indispensabile.  

Biblioteca este o entitate care proceseazăinformaţii şi cunoştinţe şi resursele pe care le  

disponibilizeazăsunt destinate celor care formeazăreţeaua utilizatorilor. Biblioteca a 

avut şi are mecanisme proprii de diseminare a fondului de informaţii de care dispune. Este o 

realitate, însă, faptul cămecanismele tradiţionale de diseminare nu mai satisfac nevoile 

utilizatorilor ei, consumatori de informaţii, care pe măsurăce stăpânesc tot mai bine 

tehnologiile IT, sunt mai instruiţi şi devin mai exigenţi şi pretenţioşi. Se impune astfel ca 

bibliotecile săîşi îndrepte atenţia spre un nou mod de comunicare şi interacţiune cu publicul 

său.  

Educaţia utilizatorilor serviciilor de bibliotecăeste o problemăcare 

preocupăcomunitatea biblioteconomicăinternaţionalăşi bibliotecarii au un rol major în a crea 

un cadru intelectual care săajute la înţelegerea, găsirea, evaluarea şi utilizarea informaţiei, 

activităţi care pot fi susţinute în parte de tehnologia informaţiei dar trebuie completate de 

metode de căutare corecte, prin discernământ şi gândire critică.  

În materie de educaţie, instituţiile de învăţământ încep săse transforme într-un spaţiu 

al învăţării şi cunoaşterii centrate pe elevi şi folosesc tehnologia pentru a implementa o 

schimbare realăa modelului educaţional. În educaţie, tinerii forţeazăschimbarea modelului 

pedagogic, de la o abordare bazatăpe instruire şi centratăpe profesor la una orientatăcătre elev 

şi bazatăpe colaborare.  

Problema evaluării informaţiei a căpătat o amploare fărăprecedent în universul virtual 

datorităgradului de autonomie al utilizatorului, de capacitatea sau incapacitatea acestuia de 

orientare, de identificare şi de calificare a universului informaţional pe Internet, în încercarea 

de a evita capcanele şi pericolele diverselor supraîncărcări specifice mediului online. În acest 

proces complex, rolul bibliotecarilor este major. A identifica şi a califica un tip de 

informaţie nu este o simplăimprovizaţie de moment, este un demers care presupune 

cunoaştere, deprindere şi abilitate în a folosi tehnica muncii intelectuale, respectiv 

competenţe tehnologice, competenţele informaţionale, îndeosebi cele care vizeazăaspectele 

evaluative.  

Trecerea neîndoielnică a timpului este marcatăde transformări, dar contextul şi 

punctul de vedere determinăcaracterul pozitiv sau negativ al acestora. Dacă Biblioteca din 

Alexandria a constituit emblema ambiţiei noastre de a fi omniscienţi, Web-ul constituie 

emblema ambiţiei noastre de a fi omniprezenţi. În timp ce fiecare individ transferăpe Web 

bunurile umanităţii, motoarele de căutare vor transfera aceste noi elemente de conţinut în 

indexurile lor, aducând lumea tot mai aproape de posibilitatea căutării perfecte.  

Căutarea nu mai este doar un simpluinstrument util pentru a găsi ceva pe Web; în 

proporţie mereu crescândă, căutarea devine mecanismul pe care îl folosim pentru a ne 

înţelege pe noi înşine, lumea noastăşi locul nostru în ea. Reprezintămodul cum navigăm prin 

singura resursăcu adevărat infinităcare duce înainte cultura omenirii: cunoaşterea. Căutarea 

perfectă– fiecare bit posibil de informaţie aflat în vârful degetelor noastre, contextualizat şi 



815 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

personalizat perfect – s-ar putea sănu se realizeze niciodată. Dar drumul spre a afla 

dacăaceasta este posibilăsau nu, va fi, cu siguranţăo călătorie promiţătoare, interesantă.  
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METODE DE DOCUMENTARE IN BIBLIOTECA ȘCOLARĂ 

 

bibliotecar-profesor documentarist Ancuța Dura, 

 Colegiul Național”Petru Rareș”, Suceava 

 

În sala de lectură, documente pe toate tipurile de suport sunt împrăștiate pe masa de 

lucru,iar elevii din echipa proiectului încearcă să găsească din răsputeri informații potrivite 

pentru a duce la bun sfârșit tema. Însă, timpul trece, iar aceștia nu progresează absolut deloc. 

Care ar fi motivul? Ei nu știu ”să citească”, să se documenteze! 

Această imagine ilustrată mai sus se întâlnește frecvent în spațiile bibliotecilor 

școlare, acolo unde vin elevi pentru a realiza proiecte pe anumite teme, însă care nu știu să se 

documenteze. Analiza substantivului ”document”DOCUMÉNT, documente, s. n. 1. Act prin 

care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă un drept, se 

recunoaște o obligație. 2.Text scris sau tipărit, inscripție sau altă mărturie servind la 

cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut. – 

Din fr. document, lat. documentum.(Iordan”, 1998)ne sugerează care ar fi sensul activității 

de documentare. 

Dacă verificăm sensul termenului într-un dicționar francez, la care face trimitere 

DEX-ul, găsim definiția lui ca învățătură scrisă sau obiect care servește ca probă sau ca 

informație(Document: renseignement écrit ou objet servant de preuve ou d’information ou 

témoinage(Petit Larousse illustre, 1991) 

Deci termenul poate denumi toate acele obiecte care aduc informații referitoare la un 

anumit subiect, o anumită temă de proiect, etc. În procesul cercetării, o importanță deosebită 

trebuie acordată documentării, adică activității de strângere a cât mai multă informație despre 

o temă de cercetare dată. Știind că există un volum mare de informație se impune să știm să 

identificăm și să folosim corect informația. 

Adesea, elevul are o idee foarte vagă despre subiectul pe care trebuie să-l trateze într-

un proiect. În acest caz, noi ca bibliotecari, este esențial să-l facem conștient că o temă de 

cercetare poate să aparțină mai multor domenii și că poate fi abordată din unghiuri diferite. În 

orice demers de cercetare și documentare, prima operație care se face este aceea de a delimita 

câmpul intelectual în care s-ar încadra tema, în funcție de natura informației pe care elevul 

speră s-o descopere. Unele teme pot fi abordate cum am spus din perspective diferite. Un 

astfel de exemplu ar fi realizarea temei:”Fizica și muzica” care este un proiect interdisciplinar 

și presupune o cercetare a subiectului din perspectiva ambelor domenii.  

O primă etapă, într-o activitate de cercetare-documentare, mai mult sau mai puțin 

importantă, în funcție de caz, o reprezintă definirea obiectului cercetării, urmată de o 

reflectare asupra urmărilor pe care această definire ar putea să le aibă.  

O a doua etapă pentru a putea progresa în demersul documentării este identificarea a 

ceea ce anumite opere enciclopedice pun în corelație cu acel obiect central de cercetare.  

O a treia etapă presupune identificarea disciplinelor stiințifice care ar putea oferi 

informații aprofundate despre obiectul definit. 

Deosebit de importantă în realizarea unui proiect într-o bibliotecă școlară este lectura 

acelor materiale informative puse la dispoziție. Asfel, există o formă particulară de a citi, 

numită ”lectura-căutare” prin care elevii, pornind de la diverse documente, trebuie să fie 

capabili să repereze, să extragă, să găsească relații între informațiile identificate, pentru a-și 

crea propriile conținuturi(lucrări, proiecte, eseuri, etc.). Această activitate, pe cât de 

importantă pe atât de complexă, se impune a se practica într-o bibliotecă școlară pentru că 

astfel deprinderea de documentare necesară de-a lungul vieții, să se formeze. 
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Elevul în cauză trebuie să utilizeze documente cum ar fi: fișa bibliografică, indexul 

enciclopediilor, cuprinsul unor cărți, hărți, iconografia, etc. În cazul în care modul de lucru cu 

acestea nu-i este cunoscut, el se descurajează și renunță sau recurge la copiere. În orice caz, 

munca lui riscă să nu-ți mai atingă obiectivul. În această situație trebuie ca bibliotecarul să-l 

ajute să descifreze limbajul particular al fiecăruia dintre aceste ”unelte”de lucru în 

documentare, astfel încât el să ajungă să știe singur să exploreze un document, să-l identifice 

inițial, să găsească indiciile pertinente pentru extragerea învățămintelor și să le reformuleze în 

așa fel încât să-i fie ușor să le asimileze și să elaboreze pornind de la ele proiecte, referate, 

studii de caz.  

O problemă pe care o întâmpină elevii în realizarea proiectelor și pe care am observat-

o pe parcursul activității de bibliotecar, este aceea că ei nu au curajul să-și exprime ideile, să 

reformuleze informația găsită, întorcându-se iar și iar la formularea din manual, sau la cea a 

profesorului. Din acest motiv, situația de învățare care se creează în sala de lectură în repetate 

rânduri, respectiv aceea de a le fi puse la dispoziție mai multe documente pentru consultat, îi 

va ajuta să-și depășească acest blocaj și să aibă încredere în ei și în ideile lor, în modul lor de 

exprimare. Totodată, însușirea demersului unei documentări corecte îi va ajuta în acelați sens. 

Acest întregul proces de documentare poate fi sintetizat prin schema: 

1. Definirea obiectului de cercetare/ documentare: 

interogarea subiectului(elevului/elevilor)  de către bibliotecar, definirea scopului 

urmărit, stabilirea condițiilor de muncă(timp, grupă/individual, loc, competențe personale), 

cui se adresează produsul de realizat, nivelul publicului, ”traducerea” temei în cuvinte–cheie, 

, consultarea existenței documentelor în baza de date,  

2. Selectarea documentelor: documente scrise, ilustrații, documente audio-vizuale- 

decodare, alegerea elementelor semnificative, regruparea acestora în jurul unui concept, 

integrarea acestora în realizarea temei 

3. Exploatarea documentelor- valorificarea informațiilor: luarea notițelor: triere, 

identificare, clasare și ordonare,  

4. Alcătuirea explicațiilor cu caracter general: ierarhizarea informațiilor în funcție 

de gradul de importanță, comprimarea informațiilor în cuvinte – cheie, titluri, structurarea și 

concluzii 

5. Produsul obținut în urma cercetării/documentării 

Acești pași ar trebui să fie afișați în fiecare bibliotecă la vedere în scopul orientării 

elevilor ori de câte ori au de realizat o temă elaborată, un proiect, etc., iar în timp, prin 

exercițiu, ei și-i vor însuși, transformând procesul de documentare într-o abilitate pe viață, 

pentru că, una din finalitățile educației este și pregătirea elevilor pentru viață. Aceasta este 

sau trebuie să fie o prioritate a școlarizării în mileniul III. 
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Exemplificarea activității de documentare în Biblioteca Colegiului Național”Petru 

Rareș”, Suceava. 

 ROLUL CĂRȚII ȘI AL LECTURII ÎN MODELAREA  SUFLETULUI    

COPILULUI 

 

bibl. Aurica Hrițcu, 

CSEI”SF.ANDREI”, Gura Humorului 

bibl. Luminița Violeta Ulian, 

Școala Gimnazială Ion Barbir Capu Câmpului 

 

„Poveștile sunt o comoară pe care dacă o deschizi, te încarci pozitiv” 

La vârsta copilăriei, poveștile și desenul sunt principalele mijloace de exprimare a 

vieții afective a copilului. In această etapă de vârstă se fixează principalele valori și modele 

de viață, iar copilul se identifică cu personajul care corespunde cu modelul lui educațional 

existent. Personajele din basme ne însoțesc în anii copilăriei și ne oferă modele de urmat  în 

viața adultă.  

Poveștile - fie că sunt expuse oratoric, fie că sunt citite - joacă un rol esențial atât în 

educația, cât și în dezvoltarea copiilor. Reprezintă un stimul pentru creativitate, o întărire a 

relației cu biblioteca  ajută la dezvoltarea morală și îi învață să capete încredere în propriile 

forțe, dar și să pătrundă într-un univers fantastic plin de mistere si distracții. Poveștile nu 

trebuie niciodată înlocuite cu televizorul, desenele sau calculatorul! Deşi desenele şi jocurile 

pe tabletă sunt foarte atractive pentru cei mici, acestea nu vor putea înlocui niciodată 

misterul, fascinaţia şi emoţia unui basm. Poveștile stimulează dorința de cunoaștere, 

imaginația și creativitatea copilului. Contextul narativ al basmului facilitează accesul 

elevului la cuvinte și expresii noi, permite înțelegerea sensului unor cuvinte abstracte sau 

metaforice, dezvoltând astfel limbajul și gândirea.  

Imaginația și creativitatea joacă un rol important în viața elevului  pentru că ea este 

cea care îl ajută să stabilească o legătură între lumea sa internă și cea externă, să își 

construiască propria imagine de sine și să dezvolte pe viitor strategii  de succes pentru 

rezolvarea problemelor și identificarea soluțiilor. 

El trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind „o călătorie prin suflete, gânduri 

si frumuseţi”, aşa cum spunea Mihail Sadoveanu . 

Poveştile reprezintă un mijloc de cunoaştere care  pot  facilita familiarizarea cu 

obiceiuri , trăiri contradictorii, prin intermediul lor ei putând experimenta sentimente de 

iubire, ură, teamă, fericire, tristeţe sau pot asista la confruntarea dintre bine şi rău. Aceste 

redări ale sentimentelor sunt uneori greu de înţeles la vârsta  şcolară mică, însă tocmai acesta 

este rolul poveştilor , ele îmbogăţind viaţa afectivă a copiilor, oferindu-le oportunitatea, prin 

intermediul lecturii, de a experimenta, alături de personajele prezentate, diverse circumstanţe 

desfăşurate în cele mai diverse ipostaze. 

 Atât de așteptate basmele oferă celor mici personaje ce le devin prieteni sau care 

înfățișează lucruri de care trebuie să se ferească. Ceea ce nu știu însă micuții, este că, în 

spatele basmelor, se află fapte de viață  adevărate, tipuri umane (unele dintre ele destul de 

dramatice sau triste), despre care copiii nu ar trebui încă să afle. In acest context, chiar și 

atunci când povestea conține, de exemplu, fapte agresive, copilului trebuie să i se transmită 

mesajul în așa fel încât faptele respective să servească doar ca morală și nu să înspăimânte 

„ A citi pentru întâia oară o carte este ca şi cum ţi-ai face un nou prieten; a reciti o 

carte este precum te-ai întâlni cu un vechi prieten.  ”Proverb chinezesc 

http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Dezvoltarea-increderii-in-forte-proprii-la-copii-a6948.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Dezvoltarea-increderii-in-forte-proprii-la-copii-a6948.html
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Citirea  poveștilor ajută elevul mic să își dezvolte mai repede limbajul, îi poate ajuta  

să se relaxeze și să depășească momentele  neplăcute de peste zi, contribuind la o stare  

optimă a sănătății emoționale. Pierzându-se  în lumea fantastică a personajelor, cei mici pot 

uita, măcar pentru moment, de supărările mărunte. În plus  poveștile: 

 ajută copiii să crească frumos și armonios: 

 ajută la dezvoltarea și îmbogățirea imaginației; 

 oferă un moment de relaxare; 

 îi ajută să învețe mai multe lucruri despre ei însiși și despre lume în general; 

 îi ajută să își dezvolte interese proprii și să aibă oportunități în acest sens; 

 îi ajută să gândească singuri; 

 îi ajută să ia decizii proprii, să învețe diferența dintre bine și rău; 

 îi ajută să își exprime propriile sentimente și emoții; 

 reprezintă pentru ei o formă de joc în care învață semnificațiile vieții reale; 

 dezvoltă încrederea în forte proprii; 

 îndreaptă atenția către aspecte pozitive ale vietii (frumusețe, bucurie, dragoste etc.), dar 

fără a exclude partea negativă (binele învinge intotdeauna răul, deci există și latura negativă 

expusă în povești); 

 îi învață ce înseamnă prietenia; ba chiar își aleg personaje de poveste care să le fie prieteni; 

 le modelează un caracter puternic (din povești în care există eroi, zâne, prinți care se luptă 

de la egal la egal cu monștrii și îi înving – insuflă copilului forță, curaj); 

 dezvoltă viața afectivă a copilului (il ajută să aiba acces la sentimente și trăiri specifice 

personajelor și să le transpuna în viața de zi cu zi); 

Poveștile îi ajută pe copii să se simtă și confortabil și in siguranță și să creeze o 

legatură specială cu biblioteca.  

Multe povești au o morală la sfârșitul lor de care te poți folosi în educarea elevilor. 

Reprezintă un instrument la-ndemână de educație și disciplinare. Prin expresiile literare 

întâlnite în poveștile pentru copii, aceștia își dezvoltă vocabularul, învață cuvinte și expresii 

noi, reușesc să se exprime mai ușor.  

Cum se aleg povestile potrivite ?  

Înainte de a alege o poveste, gândește-te la copii care intră în bibliotecă  și la ce 

anume  au ei nevoie să înțeleagă și să își dezvolte . De exemplu, dacă  le este frică de 

întuneric, bibliotecarul o să alegă o poveste despre un personaj care depășește anumite frici, 

dacă se ceartă cu fratele, alege una în care rivalitatea fraternală este depășită și în care cei doi 

frați ajung să se înțeleagă. Pentru elevii din clasele mici   trebuie alese  povestioare cu 

tematică, cu rol educativ care să aibă o influentă pozitivă și constructivă asupra lor . De 

asemenea, dacă animăluțul lui de companie moare, alege o poveste despre un copil care 

tocmai și-a pierdut animăluțul.  Unui elev cu tendinţe de nepăsare faţă de lumea vie, i se vor 

recomanda lecturi cu personaje din lumea necuvântătoarelor, pentru a înţelege că orice fiinţă 

are trăiri, dureri, suferinţe şi de aceea merită ocrotită. Unui elev care citeşte mai greu şi nu 

conştientizează ceea ce a citit, i se vor recomanda lecturi scurte, care să-l mobilizeze să 

citească din ce în ce mai bine. 

Cărțile împrumutate elevilor mici  trebuie să fie cât mai colorate și pline de imagini 

pentru a le  fi mai ușor să asocieze ce citește cu imaginea. 

Orientarea elevilor spre carte trebuie făcută în funcţie de vârsta, de particularităţile 

individuale ale fiecăruia şi de nivelul la care şi-au însuşit cititul. Unui elev de clasa I- îi, ar 

trebui să i se recomande cărţi cu poezii pentru copii, cu literele asemănătoare cu cele din 

abecedar ca mărime, cu ilustraţii adecvate care să îl ajute să înţeleagă mai bine textul.  

http://www.copilul.ro/povesti/
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Frica-de-intuneric-a2851.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Frica-de-intuneric-a2851.html
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Poveştile contribuie enorm la educaţia copiilor clădind caractere puternice, insuflând 

curaj şi principii morale fără a neglija iscusinţa şi înţelepciunea. Cu alte cuvinte, basmul 

focalizează atenţia micuţului către aspectele pozitive ale vieţii, fără a nega dificultăţile, 

oferindu-i răspunsuri şi soluţii cu ajutorul cărora să lupte împotriva obstacolelor reale. 

Lumea poveştilor este o lume a cugetului curat, a regăsirii firescului, a divinului ca 

omenesc pe cale; o lume plină de sens, în care frumosul şi autenticul sunt posibile. Povestea 

şi basmul s-au născut dintr-o nevoie profund umană - aceea de a transcede răul, 

imperfecţiunea realului, de a transmite o semnificaţie morală în forme accesibile copiilor, de 

a conferi deci oamenilor de mai târziu tăria, forţa spirituală, speranţa necesară pentru 

cizelarea, pentru modelarea lor ulterioară. 

Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit.” De altfel, cartea este o 

comoară fără de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată folosi în 

voie.” Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important 

este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. 

Cartea îndeplineşte numeroase funcţii. Între acestea cea mai înaltă menire a cărţii e 

cea instructiv-educativă. Întregul proces de învăţământ, de la cel preşcolar la cel post-

universitar se bazează pe cartea - manual. Transmiterea sistematică şi cât mai completă a 

cunoştinţelor dobândite de omenire de-a lungul timpului prin stăruire și  eforturi nu se poate 

face decât prin intermediul şcolii, al cărţilor şcolare. 

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care 

dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire 

şi limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi 

supravegheat de şcoală şi familie. 

 Niciodată nu suntem prea mari pentru o poveste. 

Avem nevoie de basm, de credinţă, de model moral pentru copiii noştri dar şi pentru copilul 

din noi. În preajma unui suflet nevinovat de copil se poate întotdeauna vorbi de un paradis 

pământesc; doar în ochii şi surâsul său se oglindeşte ”Lumea de Sus”. Copiii sunt daţi drept 

cele mai bune exemple de desăvârşire. 

 

Poveşti şi basme 

Lumea poveştilor este o lume a cugetului curat, a regăsirii firescului, a divinului ca 

omenesc pe cale; o lume plină de sens, în care frumosul şi autenticul sunt posibile. Povestea 

şi basmul s-au născut dintr-o nevoie profund umană - aceea de a transcede răul, 

imperfecţiunea realului, de a transmite o semnificaţie morală în forme accesibile copiilor, de 

a conferi deci oamenilor de mai târziu tăria, forţa spirituală, speranţa necesară pentru 

cizelararea, pentru modelarea lor ulterioară. 

Am ajuns să-nvăţ că niciodată nu suntem prea mari pentru o poveste. 

Avem nevoie de basm, de credinţă, de model moral pentru copiii noştri dar şi pentru copilul 

din noi. În preajma unui suflet nevinovat de copil se poate întotdeauna vorbi de un paradis 

pământesc; doar în ochii şi surâsul său se oglindeşte Lumea de Sus. Copiii sunt daţi drept 

cele mai bune exemple de desăvârşire. 

Fiecare dintre noi, la un anumit moment al vieţii noastre, a fost prin lumea poveştilor, 

cu inima smerită a vârstei copilăriei. În timp, cu toţii ajungem să ne reamintim de vreo 

povestioară a bunicii la ascultarea căreia adormeam surâzând, de cărticica de basme pe 

care am dobândit-o, tare mândri, ca premiu la sfârşitul clasei I, de cartea de poveşti de sub 

brăduţ, primită în dar de la Moş Crăciun, ori de cea vârâtă în ghiozdanul nostru de către 

doamna simpatică de la bibliotecă, ce ne amintea mereu să o înapoiem în săptămâna 

următoare, pentru a se bucura de ea şi alţi copii. Poate că nu le mai ştim numele, nici 

cuprinsul exact, dar n-am putut uita cât ne-au fascinat, cât ne-au încântat copilăria. 
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Putem, la rândul nostru, să dăruim copiilor libertatea inalienabilă (pe care, deci, nu 

vor avea cum s-o piardă) de a visa frumos, de a (li se) citi, cu gene somnoroase, o poveste/un 

basm în fapt de seară. Clipele de aur ale copilăriei ne vor arăta singure drumul - este practic 

imposibil să ne rătăcim. Odată ajunşi acolo, să furişăm în cămăruţa inimii noastre lumea 

redescoper 

 

„Lăsaţi copiii să vină la Mine, a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor.” (Noul 

Testament, Matei 19, 14) 

„Poveşti sunt toate în lumea asta.” (M. Eminescu) 

„Imaginaţia este începutul creaţiei.” (G. B. Shaw) 

„ A citi pentru întâia oară o carte este ca şi cum ţi-ai face un nou prieten; a reciti o 

carte este precum te-ai întâlni cu un vechi prieten.” 

Proverb chinezesc 

Atât de așteptate basmele oferă celor mici personaje ce le devin prieteni sau care 

înfățișează lucruri de care trebuie să se ferească. Ceea ce nu știu însă micuții,   este că, în 

spatele basmelor, se află fapte de viață  adevărate, tipuri umane (unele dintre ele destul de 

dramatice sau triste), despre care copiii nu ar trebui înca să afle. In acest context, chiar și 

atunci când povestea conține, de exemplu, fapte agresive, copilului trebuie să i se transmită 

mesajul în așa fel încât faptele respective să servească doar ca morală și nu să înspăimânte 

 

Bibliografie: 

  Bratu, B. ” Preşcolarul şi literatura”  E.D.P. Bucureşti, 1997. 

  Bărbulescu, Gabriela, ”Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul 

primar”, Ed. Corint, 2009; 

  Dumitrana, M., ”Educarea limbajului ”  , Bucureşti, 1999. 

 Ona, N.; Petrescu, C.; Ştefănescu, M. ; Pop, I.; Moraru, F. „Laborator metodic  pentru 

domeniul experienţial limbă şi comunicare  Ed. Diana, Piteşti. 
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UN PAS MIC PENTRU O ȘCOALĂ MARE 

 

bibl. Lăcrimioara Floricica Lupăescu, 

Școala Gimnazială Berchișești 

 

Titlul articolului este sugestiv și este chiar titlul unui proiect conceput de mine și 

depus pe linia de finanțare Școala pentru toți , din fonduri europene. În parteneriatul acestui 

proiect am atras două ONG-uri, o autoritate publică locală și trei școli gimnaziale din județul 

Suceava și anume- Școala Gimnazială Ion Barbir Capu Câmpului, Școala Gimnazială 

Constantin Morariu Pătrăuți și Școala Gimnazială Acad. H.Mihăescu Udești    

Argument 
Importanța implementării proiectului este dată de contextul actual, caracterizat prin 

existența unor comunități dezavantajate, majoritare de etnie rroma la nivelul județului 

Suceava, care fac din acțiunile integrate propuse prin proiect o necesitate pentru încurajarea 

părinților de a trimite copiii la grădiniță și la școală. Proiectul iși propune să contribuie la 

Strategia Națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei, respectiv pentru 

combaterea sărăciei şi excluziunii sociale printr-o abordare pe tot parcursul vieții, pentru 

copii și tineri, asigurarea oportunităților de dezvoltare a întregului potențial individual, 

indiferent de originea socială sau etnică, prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor şi 

experienței necesare, asigurarea premiselor pentru participarea deplină la educație, la viața 

socială şi culturală a României, să rămână independenți şi să poată participa la toate aspectele 

vieții în calitate de cetățeni activi, bucurându-se de o calitate ridicată a vieții într-o 

comunitate sigură și stabilă .In vederea întreruperii cercului vicios al sărăciei, proiectul 

propune adoptarea unor acțiuni care pot aborda simultan atât sărăcia copiilor, cât şi pe cea a 

adulților din aceeași familie, care ar trebui să-i trimită la școală, prin intervenții orientate, 

concepute astfel încât să abordeze factorii de bază ai echității. Proiectul propune acțiuni 

integrate constând în – educație, activități extracurriculare / sociale / informare / 

conștientizare/responsabilizare / sprijin material pentru copiii și părinții / tutorii acestora din 

grupul țintă, acțiuni integrate pentru cadrele didactice constând în 

informare/conștientizare/responsabilizare / instruire și formare profesională / sprijin material. 

Marea provocare constă în a restabili performanța sistemului educațional și, în contextul unei 

cereri foarte scăzute de forță de muncă, în a face educația să pară atractivă și utilă. Pe lângă 

crearea unor activități educaționale moderne și cu dotarea necesară, trebuie rezolvate 

aspectele legate de extinderea accesului la educația timpurie, combaterea părăsirii timpurii a 

școlii, adaptarea educației și formării la nevoile pieței forței de muncă și deschiderea 

accesului la învățământul terțiar și la învățarea pe tot parcursul vieții. Ne propunem dotarea 

școlilor și a grădinițelor cu birotică, cu cărți pentru biblioteci , laptop-uri, jocuri și jucării, 

organizarea unui program de activități extracurriculare creative și stimulative , creșterea 

performanțelor copiilor în ce privește rezultatele la învățătură, prezența zilnică, reducerea 

abandonului școlar, reducerea gradului de repetenție în cadrul elevilor, reducerea violenței în 

instituțiile școlare, o mai bună responsabilizare a părinților legat de școala copiilor lor, și a 

cadrelor didactice. În ce privește învățarea pe tot parcursul vieții organizăm programe de 

instruire și de formare profesională pentru cadrele didactice, iar pentru tinerii sau adulții care 

nu au terminat învățământul obligatoriu, din grupul țintă , organizăm programe de tip A doua 

șansă. Asigurarea accesului la educaţie pentru copiii cei mai săraci, de la vârste cât mai 

fragede, este esenţială pentru ruperea cercului vicios al sărăciei şi pentru incluziunea lor 

socială reală. Ne propunem acordarea de stimulente materiale, subvenții in bani, organizarea 

de acțiuni extracurriculare atractive în vederea atingerii acestui obiectiv. În scopul rezolvării 
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nevoilor grupului țintă, identificate cu ajutorul unor analize de nevoi realizate la nivelul celor 

trei școli partenere, proiectul propune un set complex de acțiuni integrate care vor avea efecte 

multiplicatoare pe termen lung: educație, dezvoltarea de metode inovative atât la grădinițe cât 

și în școli prin încurajarea utilizării TIC în procesul educațional, conștientizarea și 

responsabilizarea socială, atât a cadrelor didactice cât și a copiilor și părinților/tutorilor din 

grupul țintă, îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare, îmbunătățirea 

competențelor cadrelor didactice , desfășurarea unor programe de formare profesională 

pentru tinerii și adulții care nu au terminat studiile obligatorii, precum si promovarea 

voluntariatului și a multiculturalismului.  

Totodată proiectul urmărește creșterea protecției grupurilor vulnerabile care necesită o 

atenție sporită la educație și de promovare a ideilor de a fi sănătos , responsabil și 

conștient.Scopul acestor măsuri este să determine facilitarea accesului la educație a tuturor 

copiilor , creșterea calității serviciilor educaționale oferite , să asigure resursele umane 

instruite și calificate și un mediu școlar prietenos și incluziv.  Pentru aceasta, în școlile 

partenere, se vor  îmbunătăţi următoarele aspecte: Schimbarea imaginii şcolii în comunitate 

prin implicarea elevilor și a părinților acestora în activităţi extraşcolare comune profesori-

elevi-părinţi; Propunerea de activități extracurriculare atractive; Repararea şcolilor, repararea 

mobilierului, îngrijirea spațiului verde din jurul școlilor; Organizarea și dotarea bibliotecilor 

școlilor; Înființarea unui club dotat cu calculatoare și rețea Internet pentru elevii școliilor; 

Amenajarea de locuri de joacă pentru copii și terenuri de sport; Atragerea de fonduri 

extrabugetare prin implementarea proiectului; O mai bună comunicare la nivelul instituţiei 

între cadre didactice, cadre didactice - elevi, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale sau 

alţi parteneri;Respectarea cu strictețe a principiului egalității de șanse și gen, nediscriminarea 

și desegregarea în școală și în comunitate.  

Valorificarea rezultatelor: 
Conștientizarea trăirii într-o lume a globalizării, cu resurse limitate, asumării rolului 

activ de cadru didactic, elev și părinte al mediului școlar din Pătrăuți, Udești și Capu 

Câmpului, conștientizarea atitudinii de respect pentru diversitate și abilități de comunicare 

interculturală, înțelegerea cauzelor și efectelor problemelor majore ce afectează mediul 

înconjurător, precum și oportunitățile de a concepe și a lua măsuri autosustenabile, pentru a 

face din grădiniță și școală un loc mai echitabil și durabil, reprezintă firul călăuzitor în 

vederea asigurării sustenabilității pe termen lung a proiectului. Cadrele didactice și părinții au 

rolul de a coordona copiii și elevii din grupul țintă în vederea creșterii prezenței zilnice la 

grădiniță și școală, îmbunătățirea performanțelor școlare a elevilor prin pregătire 

suplimentară la materiile de bază și prin programe de sprijin individual pentru elevii cu 

probleme la învățătură sau cei cu probleme de adaptabilitate sau aflați în situație de 

repetenție. Organizarea de activități extracurriculare stimulative, adaptare curriculară, 

dezvoltarea de resurse materiale noi în procesul instructiv educativ, crearea de modalități de 

instruire-predare-evaluare noi. De aceea noi, echipa proiectului, credem că un copil 

extraordinar se naște la intersecția dintre un profesor bun și un părinte bun.  
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ORGANIZAREA SI EXERCITAREA 

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 

 

ec. Vanda Gabriela Mărcușanu, 

contabil Grădinița cu Program Prelungit „Așchiuță” 

 

 

Controlul financiar propriu se aplică operaţiunilor care afectează fondurile publice şi 

patrimoniul public si privat al institutiilor publice (şcoli, primarii, servicii publice, etc.). 

 

1. DEFINIŢII si  PRESCURTĂRI  

1.1 DEFINITII:  

-  controlul financiar preventiv propriu este formă a controlului intern prin care se 

verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a 

patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora; 

-  angajament legal: orice act cu efect juridic din care rezultă sau ar rezulta o obligaţie 

pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public; 

- credit de angajament: suma maxima aprobată prin buget până la care se pot 

ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate; 

- proiect de operaţiune: orice document prin care se urmăreşte efectuarea unei 

operaţiuni intocmit în vederea aprobării sale de autoritatea competentă; 

- regularitate: caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele 

ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei 

de operaţiuni din care fac parte. 

 

1.2 PRESCURTĂRI 

Bugetul de venituri şi cheltuieli – BVC; 

Controlul financiar preventiv propriu - CFPP 

Ministerul Economiei şi Finanţelor – MEF; 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava – DGFP; 

Ordonanţa de Guvern – OG; 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului – OUG; 

Hotarare de Guvern al României – HGR; 

Hotarârea Consiliului Local – HCL; 

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ   

 Proiectele de operaţiuni supuse CFPP; 

 Angajamentele bugetare; 

 Angajamentele legale; 

 Documentele justificative; 

 

3. RESPONSABILITĂŢI ȘI RĂSPUNDERI  

3.1. CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI  

-  Aprobă procedura 

-  Asigură implementarea și menținerea procedurii. 

-  Monitorizează procedura 

-  Răspunde de aprobarea documentelor pentru operaţiunile care nu au obţinut viza 

CFP. 

 



825 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

3.2. ELABORATORII DOCUMENTELOR 

-  Răspund de nesolicitarea vizei CFP pentru documentele emise, care se încadrează în 

Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv al instituţiei. 

-  Răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror 

documente justificative le-au vizat / verificat / întocmit. Obţinerea vizei de control financiar 

preventiv pe documente care cuprind date nereale şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale, 

nu îi exonerează de raspundere. 

 

3.3. CONTABILUL ȘEF 

-  Răspunde de organizarea activităţii de CFP. 

-  Răspunde de verificarea respectării procedurii de către cei care acordă viză CFP. 

-  Răspunde de efectuarea înregistrărilor contabile aferente operaţiunilor care nu au 

obţinut viza CFP 

 

3.4. PERSOANELE CARE ACORDĂ VIZA PENTRU CFP 

-  Răspund de respectarea prezentei proceduri.  

-  Răspund de verificarea operaţiunilor pentru care au acordat viza de CFP. 

 

4. DESCRIEREA PROCESULUI 

4.1.  ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU  

-  Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal: 

       * angajamentele legale şi angajamentele bugetare; 

       * deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 

       * modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a 

creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; 

       * ordonanţarea cheltuielilor; 

       * constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de 

încasare; 

       * concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului 

sau al unităţii de învăţământ. 

       * vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând 

domeniului privat al statului sau al unităţii de învăţământ. 

       * alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

 

I. Conţinutul  controlului  financiar  preventiv: 

-  Sunt supuse în mod obligatoriu controlului financiar preventiv propriu, documentele 

care conţin operaţiuni ce urmează a se efectua pe seama fondurilor publice şi a patrimoniului 

public. 

-  Proiectele de operaţiuni care fac obiectul CFP precum şi obiectivele şi conţinutul 

controlului exercitat sunt prevăzute în dispoziţia privind aprobarea cadrului operaţiunilor de 

control financiar preventiv propriu din instituție. 

-  CFP constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din 

punct de vedere al: 

        a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data 

efectuării operaţiunilor (control de legalitate); 

        b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi 

metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile 

supuse controlului (control de regularitate); 
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        c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, 

după caz (control bugetar). 

-  CFP se exercită pe baza actelor şi/sau documentelor justificative. 

-  Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, 

regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au 

certificat sau avizat.  

-  Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la baza acte 

şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, 

inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau 

alte persoane competente din cadrul acestora. 

 

II. Efectuarea  CFP 

-  Activitatea de control financiar preventiv este compusă din ţinerea evidenţei 

angajamentelor legale, bugetare şi a ordonanţărilor şi din acordarea vizei de cfp. 

-  Persoanele care au dreptul de a acorda viza cfp sunt numite prin dispoziţie. 

-  Viza CFP se exercită prin semnătura persoanei împuternicite în acest sens sau a 

înlocuitorului desemnat, precum şi prin aplicarea sigiliului personal.  

-  Sigiliul cuprinde: denumirea entităţii publice, menţiunea “Vizat pentru CFP”, 

numărul sigiliului (marca de identificare a titularului acestuia) şi elementele de identificare a 

datei acordării vizei (an, luna, zi). 

 

III. Procedura  de  control: 

-  Proiectele de operaţiuni vor fi însoţite de actele justificative necesare şi de 

Angajamente bugetare individuale / Propuneri de efectuarea unei cheltuieli / Ordonanţări de 

plată după caz, iar facturile vor         cuprinde în mod obligatoriu: 

       * sintagma: ”Bun de plată”; 

       * numele în clar; 

       * data; 

       * semnătura  conducătorului  compartimentului  de  specialitate si anume: pentru 

operatiunile privind cheltuielile de personal – secretar sef, pentru celelalte operatiuni - 

administrator. 

-  Documentele prezentate la viză se înscriu în Registrul proiectelor de operaţiuni 

prevăzute să fie prezentate la viza de CFP (anexa 1) numai în condiţiile în care acestea 

necesită într-adevăr viză. 

-  Persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv preia 

documentele şi le verifică formal cu privire la: 

       * cuprinderea în “Cadrul general al proiectelor de operaţiuni supuse controlului 

financiar preventiv propriu” a operaţiunii prezentate la viză; 

       * completarea documentelor în strictă concordanţă cu rubricile acestora; 

       * existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din compartimentele de 

specialitate; 

       * existenţa documentelor justificative. 

-  Dacă nu sunt respectate aceste cerinţe, documentele se restituie emitentului, iar în 

coloana a 12-a din “Registrul proiectelor de operaţiuni” se menţionează “Restituit” şi 

motivul. 

-  Persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv trece la 

verificarea de fond, care constă în efectuarea verificărilor prevăzute în instrucţiunilor 

specifice fiecărui tip de operţiune. 
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-  Persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv poate solicita 

şi alte documente justificative. 

-  Dacă în urma verificării, documentele prezentate corespund cerinţelor controlului 

financiar preventiv, persoana împuternicită acordă viza prin aplicarea sigiliului personal şi a 

semnăturii. 

-  După parcurgerea procedurii de verificare a documentelor persoana împuternicită 

va completa în mod corespunzător coloanele din Registrul proiectelor de operaţiuni, iar 

proiectele de operaţiuni îşi vor continua circuitul. 

-  Dacă în urma verificării,documentele prezentate la viză nu corespund cerinţelor 

controlului financiar preventiv, persoana împuternicită va emite refuzul de viză (anexa 2), 

care va fi transmis directorului şi -  -  Biroului de Audit Public Intern din cadrul Primăriei. 

 

IV. Regimul refuzului de viză: 

-  Persoana în drept să exercite viza de C.F.P. are dreptul şi obligaţia de a refuza viza 

în toate cazurile în care, apreciază că proiectul de operaţiune nu îndeplineşte condiţiile de 

legalitate, regularitate şi încadrare în limita angajamentelor bugetare pentru acordarea vizei. 

-  Refuzarea vizei se face, în toate cazurile, în scris, utilizând anexa 2. 

-  Persoanele care exercită viza de C.F.P. au obligaţia de a păstra într-un dosar separat 

toate “Refuzurile de viză” emise. 

-  Directorul poate decide efectuarea operaţiunii pentru care s-a refuzat viza de C.F.P. 

numai dacă aceasta nu depaşeşte angajamentul bugetar aprobat şi numai în baza unui act de 

decizie internă prin care dispune pe propria răspundere efectuarea operaţiunii. 

- Persoanele desemnate cu exercitarea CFP vor informa Curtea de Conturi şi MFP 

asupra operaţiunilor refuzate la viza şi efectuate pe propria răspundere. 

-  Informarea se va face de îndată ce efectuarea operaţiunii a fost dispusă, prin 

transmiterea unei copii de pe Decizia de efectuare a operaţiunii şi de pe motivaţia refuzului 

de viză. Numai astfel sunt exonerate de răspundere persoanele împuternicite să exercite viza 

de CFP. 

-  Documentele referitoare la operaţiuni supuse C.F.P. care nu au fost vizate, nu pot fi 

înregistrate în contabilitate. Fac exceptie, documentele privind operaţiunile refuzate la viza de 

control financiar preventiv propriu, dar efectuate pe răspunderea ordonatorului de credite. 

 

V. Raportarea activităţii de CFP 

-  Trimestrial contabilul şef va întocmi un Raport privind activitatea de CFP, care va 

cuprinde situaţia statistică a operaţiunilor supuse CFP şi sinteza motivaţiilor pe care s-au 

întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată (anexa 3). 

 

VI. Organizarea evidenţei  

-  Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale trebuei să asigure, date referitoare la: 

          a) creditele bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi 

modificările intervenite pe parcursul anului (cu ajutorul contului 8060 "Credite bugetare 

aprobate") 

          b) angajamentele bugetare (cu ajutorul contului 8066 "Angajamente bugetare") 

          c) compararea datelor din conturile 8060 "Credite bugetare aprobate" şi 8066 

"Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate; 

          d) angajamentele legale (cu ajutorul contului 8067 "Angajamente legale"). 

-  În contul 8060 Credite bugetare aprobate se înregistrează a începutul exerciţiului 

bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum şi modificările 
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efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează / diminuează creditele bugetare 

aprobate. Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. 

-  În contul 8066 "Angajamente bugetare" se înregistrează angajamentele bugetare, 

precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează / diminuează 

angajamentele bugetare iniţiale. Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la 

un moment dat. 

-  În contul 8067 "Angajamente legale" se înregistrează angajamentele legale, precum 

şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează angajamentele legale 

iniţiale. Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale, iar la finele 

anului, totalul angajamentelor rămase neachitate. 

 

 

4.2. 1. Controlul financiar preventiv al angajamentelor: 

a) Controlul bazei legale  

 

 
 

♦ Angajamentele legale reprezintă actele juridice din care rezulta direct sau indirect o 

obligaţie pe seama fondurilor publice. Angajamentele legale constau  în:  

- legi; 

- ordonanţe; 

- hotărâri ale Guvernului; 

- acorduri, asocieri; 

- acte administrative ale administraţiei publice: hotărâri ale Consiliului local, 

Dispoziţii ale Primarului; 

- contractele administrative şi civile; 

- hotărârile judecătoreşti. 

Controlul preventiv trebuie să constate dacă angajamentul respectiv se face în baza 

unei autorizări legale. 

Consecinţa unui angajament juridic  fără autorizarea legală este utilizarea fondurilor 

publice cu altă destinaţie decât cea prevăzută în actele normative ce au stat la baza elaborării 

şi aprobării bugetului. Fapta atrage răspunderea penală, patrimonială sau administrativă, după 

caz.  

 

b) Controlul de conformitate  

 

 
 

Verifică dacă pe lângă autorizarea legală există autorizare bugetară, în sensul că 

destinaţia creditului corespunde cu destinaţia cheltuielii generate prin actul juridic. Controlul 

juridic de conformitate vizează: 

 existenţa creditului; 

 conformarea cu destinaţia aprobată prin buget. 

Dacă nu există credit şi legea permite suplimentarea creditului prin diferite proceduri 

(rectificare bugetară, virare de credite), mai întâi se parcurg aceste proceduri. 

Nici o cheltuială nu poate fi angajată şi nici efectuată dacă nu există credit aprobat şi dacă 

destinaţia creditului este alta decât cea a cheltuielii 

Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici angajată şi efectuată, dacă nu există o 

bază legală pentru respectiva cheltuială 
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 Finalitatea controlului preventiv de conformitate o constituie angajamentul 

bugetar. 

 Consecinţa efectuării unui angajament juridic fără autorizare bugetară 

constituie infracţiune. 

c) Controlul de regularitate 

Acest control vizează respectarea normelor procedurale stabilite prin acte normative 

centrale sau interne. (ex. impunerea existentei de acorduri, avize, respectarea procedurii de 

achiziţii publice, etc) . parcurgerea aceste etape este obligatorie deoarece angajamentul legal 

trebuie să fie rezultatul unei bune gestionări a resurselor bugetare. 

  La controlul de conformitate, se va urmări dacă: 

a) cheltuiala care rezultă prin executarea angajamentului juridic să aibă bază 

legală. In acest sens pentru actele juridice care privesc contracte, asocieri, angajari de 

cheltuieli în vaza unor hotărâri ale consiliului local se va solicita in prealabilul depunerii 

documentelor pentru viza CFPP, viza de legalitate din partea consilierului juridic/secretarului 

primăriei. 

b) cheltuiala se încadrează în destinaţia creditului care urmează a fi rezervat; 

c) există credit care urmează să poată fi rezervat (angajament bugetar), astfel ca 

să se poată dispune plăţile ca urmare a executării angajamentului juridic; 

d) actul juridic îndeplineşte condiţiile de formă, conţinut şi procedurile prevăzute 

de lege sau de alte reglementări legale. 

 

Nu se supun controlului preventiv: actul de destituire; hotărârile judecătoreşti. In 

cazul modificării salariale controlul preventiv se aplica pe ordinul colectiv. 

 Listele de verificare pe tipuri de operaţiuni sunt cele prezentate în anexele din 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014. 

  

 

4.2.2.Lichidarea 

In etapa de lichidare, se verifică existenţa angajamentelor; se determină realitatea şi 

suma creanţei; se verifică condiţiile de exigibilitate ale creanţei pe baza documentelor 

justificative care să ateste operaţiunile respective. In condiţiile în care după verificarea tuturor 

documentelor justificative întocmite şi semnate de persoanele responsabile, se constată 

îndeplinirea cerinţelor legale, se înaintează documentele ordonatorului de credite sau 

persoanei căreia i s-a delegat această responsabilitate,  care prin semnătură dă aprobarea de 

„bun de plată”.  

 Lichidarea în cazul achiziţiilor publice de servicii, bunuri şi lucrări 

Angajamentele legale sunt: contractele de achiziţii publice. 

Angajamentele bugetare pot fi individuale (pentru fiecare contract) sau globale  

(programul de achiziţii). 

Etape: 

a) Iniţiativa lichidării: creditorul care emite factura; 

b) Inregistrarea formală, obligatoriu, a facturii într-un registru de ordine şi 

evidenţă; 

c) Verificarea şi dovedirea pe baza unui document semnat de o persoană cu 

atribuţii în acest sens, a realităţii datelor înscrise în factură şi înscrierea pe factură sau 

document a menţiunii „conform cu faptele”.Prin această menţiune se certifică faptul că 

serviciile, bunurile, lucrările prevăzute în contracte au fost prestate, livrate, executate 

conform obligaţiilor contractuale. Pentru lucrări de investiţii şi prestări de servicii se numesc 

comisii de recepţie. Documentele constatatoare în acest caz sunt procesele verbale de 
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recepţie. Pentru investiţii de lungă durată, plăţile sunt intermediare, pe faze de execuţie. 

Documentele de constatare a realităţii sunt: ataşamentele iar facturile sunt însoţite de situaţii 

de lucrări, elaborate pe elemente de deviz. 

Pentru achiziţiile de bunuri de valori până în 1000 lei, recepţia se face pe răspunderea 

gestionarului. Pentru bunuri cu o valoare mai mare de 1000 lei, recepţia se face de o comisie 

formată din 3 membrii. Comisiile de recepţii pentru achiziţii de bunuri curente se vor stabili 

anual, prin dispoziţia primarului. Răspunderea pentru corectitudinea recepţiei şi stabilirea 

sumelor de plată revine compartimentelor care au recepţionat bunurile, serviciile sau 

lucrările. Persoana care exercită controlul preventiv efectuează operaţiunea de verificare a 

documentelor justificative, pe baza cărora se vor face înregistrările în contabilitate. 

 Lichidarea în cazul cheltuielilor de personal 

Angajamentul legal: legea salarizării, legi speciale, HCL, dispoziţii ale primarului. 

Angajamentul bugetar global, cuprinzând rezervarea de credite pentru întreg 

personalul şi individual pentru o persoană remunerată (căminul cultural, bibliotecă). 

Dreptul de creanţă: contracte, numiri 

Lichidarea în cazul cheltuielilor de personal constă în: 

o Constatarea realităţii faptelor pe care se întemeiază dreptul de creanţă 

Documentul justificativ: pontajul 

o Cuantificarea creanţei în bani. Documentul de lichidare este statul de plată iar 

documentele justificative: pontajele, dispoziţiile de încadrare, dispoziţiile de stabilire a 

salariilor, referatele privind orele suplimentare, indemnizaţiile, certificatele medicale, alte 

acte, care privesc stabilirea drepturilor salariale  

o Determinarea creanţelor fiscale aferente  

 

4.2.3. Controlul financiar preventiv al ordonanţării 

Precizări preliminare:  

Raport juridic de obligaţie: instituţia publică – terţ creditor 

Titlu de creanţă: creanţa identificată prin lichidare. 

Titlu executor: Pentru ca o plată să poată fi efectuată trebuie emis un ordin de plată.  

Autoritatea competentă:ordonatorul de credite; 

Titlul de creanţă:creditul bugetar; 

Actul juridic constitutiv : HCL de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli 

Viza de control financiar preventiv se acordă când: 

 Dreptul de creanţă al terţului creditor rezultă dintr-un angajament juridic opozabil 

primăriei/instituţiei; 

 Creanţa terţului creditor a fost constatată şi individualizată, ceea ce înseamnă că s-

a făcut lichidarea care corespunde certificării de „bun de plată”. 

 Creanţa este exigibilă; 

 Există un angajament bugetar prin care s-a făcut rezervarea, corespunzător 

angajamentului juridic din care decurge obligaţia de plată; 

 Angajamentul bugetar corespunde subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se 

poate efectua plata. 

Ordinul de plată transmis de ordonator salariatului care face plata trebuie să conţină 

următoarele informaţii: 

 Poziţia bugetară de la care urmează să se facă plata (capitol, subcapitol, titlu, 

articol, aliniat, după caz); 

 Angajamentul juridic din care rezultă obligaţia de plată (lege, HGR, HCL, 

acord, hotărâre judecătorească, etc); 
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 Angajamentul bugetar aferent angajamentului legal; 

 Suma ce urmează a fi plătită; 

 Identitatea beneficiarului plăţii, cuprinzând şi referinţele bancare; 

 Obiectul plăţii. 

Având în vedere condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca plata să poată fi efectuată, 

înainte ca ordonatorul de credite să semneze , controlul preventiv trebuie să constate: 

 Ordinul de a plăti este emis în baza unui angajament legal din care rezultă o 

obligaţie de plată; 

 Au fost întocmite de cei în drept documentele justificative prin care se atestă 

serviciul făcut sau faptele pe care se întemeiază dreptul de creanţă al creditorului; 

 Suma datorată a fost determinată în conformitate cu condiţiile prevăzute de 

angajamentul juridic şi certificată prin semnătura ca fiind „bun de plată”; 

 Creanţele creditorului sunt exigibile; 

 Beneficiarul plăţii este titularul creanţei şi referinţele bancare ale acestuia sunt 

corect trecute în ordinul de a plăti; 

 Un angajament bugetar a fost făcut; 

 Imputarea creditului este corectă; 

 Există credite disponibile; 

 Plata se încadrează în plafonul de credite deschise; 

 

4.3. REFUZUL DE VIZĂ 

Dacă în urma verificării se constată că nu se îndeplinesc condiţiile legale de acordare 

a vizei, documentele vor fi refuzate la viză, refuzul la viză se va comunica în scris, 

conducătorului instituţiei, cu motivaţia explicită şi fundamentată a refuzului, conform Anexei 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. 

 Refuzul de viză va fi consemnat in Registrul privind operaţiunile prezentate la viza 

de control financiar preventiv. 

Refuzul de viza va fi adus şi la cunoştinţa compartimentelor care au iniţiat 

operaţiunea împreună cu documentele justificative care se vor restitui sub semnătură. 

Operaţiunea refuzată la viză poate fi efectuată pe propria răspundere a ordonatorului 

de credite, cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor 

bugetare şi/sau de angajament. Dispunerea de efectuare a operaţiunii cu refuz de viză, de 

către ordonatorul de credite se face prin dispoziţie/decizie scrisă. Câte o copie de pe acest act, 

se transmite persoanei care a refuzat viza şi auditorului. 

 Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv va anunţa 

organul ierarhic, respectiv primarul în cazul instituţiilor subordonate Consiliului local, sau 

Consiliul local în cazul Primăriei asupra operaţiunilor efectuate fără viza CFPP care au 

obligaţia de a lua măsurile legale pentru rezolvarea diferendului. 

Dacă prin efectuarea operaţiunii refuzată la viză s-a prejudiciat patrimoniul şi organul 

ierarhic superior nu a dispus măsuri legale, se va sesiza DGFP- inspecţia teritorială, şi va fi 

informată Curtea de Conturi, cu ocazia efectuării controalelor de descărcare de gestiune. 

 

 Anexa intocmita in urma operatiunii de control la o instituitie publica -

exercitarea CFPP 

N Intrebari Rasp Cons Observatii 
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r.crt. uns 

(DA/NU/ 

PARTIAL) 

Unit

ate 

verificata 

tatare 

organ 

control 

(DA/NU 

PAR

TIAL) 

1 A fost emis de 

către conducerea 

entității publice actul 

de decizie/ordinul prin 

care sunt nominalizate 

persoanele care 

exercită CFPP?  

DA PAR

TIAL 

      Este intocmita 

defectuos deoarece: 

     - nu stabileste 

limitele de competenta  ale 

persoanei imputernicite cu 

exercitarea vizei; 

     - lipseste cadrul 

contextual al operatiunilor 

supuse vizei; 

      - nu este corelata 

cu decizia privind ALOP; 

      - nu este corelata 

cu procedura CFP; 

- nu este corelata cu 

procedura, circuitul 

documentelor”; 

 

2 

Redactarea 

ordinului s-a realizat 

în conformitate OMFP 

nr. 923/2014?  

DA NU -nu respecta modelul 

prezentat în Ordinul 

923/2014; 

3 Desemnarea, 

schimbarea sau 

destituirea persoanelor  

însărcinate cu 

exercitarea CFPP s-a 

efectuat cu acordul  

instituției 

ierarhic superioare?  

DA DA -s-a facut cu acordul 

Primariei pe baza unui dosar 

care cuprinde: referat 

privind organizarea si 

exercitarea CFP, tabel 

specimen semnatura, 

declaratie pe proprie 

raspundere, decizie privind 

exercitarea CFP) 

4 În cazul 

entităților publice in 

OMFP nr 923/2014, au 

fost elaborate norme 

specifice de CFPP?  

 

NU 

NU 

 

5 Aceste norme 

au fost avizate de 

MFP?  

NU 

NU 

 

6 S-au 

confecționat sigilii 

personale pentru 

persoanele  

împuternicite 

să exercite CFPP?  

NU 

NU 
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7 Există 

Registrul privind 

operațiunile prezentate 

la viza  

CFPP ?  

DA PAR

TIAL 

-exista registrul 

CFPP scris manual, dar nu 

sunt respectate 

regelementările legale în 

privinţa conţinutului; 

8 Exercitarea 

CFPP se realizeaza 

conform Ord. 

923/2014 

DA NU -exercitarea vizei 

CFPP se realizeaza ulterior 

efectuarii unei operatiuni 

economice şi nu preventiv, 

nerespectandu-se cronologia 

acordarii vizei, astfel se 

întâlnesc prepuneri de 

angajare a cheltuielilor 

(calcul de disponibil 

bugetar) şi angajamente 

bugetare, vizate CFPP 

ulterior datei din 

angajamentele legale, mai 

precis in momentul platii. 

Acest lucru înseamnă 

financiar ulterior şi nu 

preventiv; 

-nu s-au supus 

controlului financiar 

preventiv contractele  

încheiate şi deciziile de 

stabilire a unor drepturi 

salariale; 

9 Se respecta 

prevederile art. 11 din 

O.G nr.119/1999 

privind controlul 

financiar preventiv, în 

ce priveşte principiul 

separării sarcinilor? 

NU NU -documentele de 

plata sunt semnate de 

contabilul sef al unitatii iar 

angajarile si ordonantarile 

sunt întocmite și vizate de 

către același contabil șef; 

-acest lucru 

contravine prevederilor O.G 

119/1999 „ Persoana care 

exercită CFPP nu trebuie să 

fie implicată, prin sarcinile 

de serviciu, în efectuarea 

operaţiunii supuse CFPP” şi 

OMFP 1792/2002  (norme 

metodologice privind 

angajarea, lichidarea, 

ordonantarea şi plata 

cheltuielilor); 

1

0 

Proiectele 

operațiunilor 

prezentate la viza 

 

DA 
PAR

TIAL 

- referatele nu sunt 

intocmite de catre 

compartimentul initiator, ci 
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CFPP sunt  

însoțite de 

documente 

justificative 

corespunzătoare  

întocmite de 

către compartimentele 

de specialitate din  

cadrul entității?  

de catre contabilul unitatii: 

1

1 

Aceste 

documente sunt 

certificate în privința 

realității, regularității 

și legalității de către 

conducătorii  

compartimentel

or de specialitate 

emitente?  

 

DA 

NU 

 

1

2 

Există un 

grafic al circuitului 

documentelor? 

 

DA 

PAR

TIAL 

- exista, dar este 

incorect şi nu se face referire 

la el in decizie; 

- contine numeroase 

documente care nu se 

vizeaza CFP (facturi, bonuri 

de consum, note de receptie, 

etc) 

1

3 

Toate 

proiectele de 

operațiuni cărora li s-a 

acordat viza de CFPP 

au fost evidențiate în 

”Registrul privind 

operațiunile prezentate 

la viza CFPP”?  

DA 

NU 

- nu sunt înscrise 

documentele specifice 

angajării şi ordonanţării 

cheltuielilor din unitate-

vizate CFP ci facturi, ordine 

de plată şi centralizatoare de 

salarii; 

1

4 

Au fost 

întocmite și transmise 

la organul ierarhic  

superior/MFP 

rapoartele trimestriale 

privind activitatea de 

CFPP, în conformitate 

cu OMFP nr. 

923/2014?  

NU 

NU 

 

1

5 

Au fost 

elaborate liste de 

verificare în care sunt 

detaliate obiectivele 

verificării, pentru 

fiecare operațiune 

NU NU  
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 Cauzele care au generat neconformitatile de mai sus sunt: 

- neaprofundarea prevederilor legale privind controlul financiar preventiv: 

- lipsa unei proceduri de lucru privind CFPP; 

- lipsa unui program legislativ modern care să servească drept suport de 

cunoaştere şi actualizare permanentă a informaţiilor din actele normative; 

- insuficienta numarului de personal; 

- îndeplinesc condiţiile de legalitate, regularitate şi conformitate; 

- denaturarea situaţiilor financiare prin înregistrarea  de operaţiuni patrimoniale 

pentru care nu exista control CFPP; 

- imposibilitatea stabilirii raspunderii persoanelor implicate în operaţiuni 

financiare; 

- nesecurizarea plăţilor; 

- în lipsa unei răspunderi clare, legale, repartizate către personalul din 

subordine, directorul general este singurul care răspunde prin lege de întreaga operațiune de 

alocare și cheltuire a banilor publici. 

 

Recomandari: 

- aplicarea întocmai a  prevederilor legale privind exercitarea CFPP în fazele de 

angajare şi ordonanţare a cheltuielilor; 

- întrucât aprobarea angajării şi ordonanţării cheltuielilor este în sarcina 

ordonatorului de credite, se recomandă a se dipune prin semnătura orice achiziţie publică 

numai dacă i se prezintă referatul de necesitate corect întocmit şi bine justificat, însoţit de 

propunerea de angajare vizată CFP şi de angajamentul bugetar vizat CFP. Toate aceste 

documente trebuie să poarte o dată anterioară producerii tranzacţiei propriu-zise; 

- suplimentarea numarului de personal, atunci când legea va permite, pentru 

intrarea în legalitate, în ceea ce priveşte principiul separării sarcinilor; 

- separarea prin fişele posturilor, a sarcinilor privind exercitarea vizei de control 

financiar preventiv de cele privind efectuarea platilor; 

- corelarea atribuţiilor stabilite prin fisele posturilor cu procedurile de lucru; 

- aprofundarea cadrului normativ de reglementare a CFPP. 

 

STUDIU DE CAZ: 

FOLOSIREA ÎN SCOP FRAUDULOS A VIZEI CFPP 

 

„X” este o instituţie publică din județul Suceava, respectiv Primăria unei comune 

afiliată municipiului Fălticeni.  

Principalele surse de finanţare sunt din venituri   proprii  (impozite, taxe,  amenzi, 

contribuții  cuvenite  bugetelor locale). 

În această instituție nu se respectă principiul separării sarcinilor, astfel încât toate 

documentele de plată sunt semnate de contabilul șef, iar angajările şi ordonanţările sunt 

întocmite şi vizate CFPP  de acelaşi contabil şef. Separarea atribuțiilor este justificată de lipsa 

de personal. 

Potrivit unui Raport al Curții de Conturi, în urma unui control efectual în anul 2014, 

contabilul șef a adus prejudicii primăriei în valoare de 182 mii lei, constând în plata unor 

sume fictive pentru prestări de servicii, taxe și impozite nedepuse la casierie, întocmindu-i-se 

dosar de cercetare pentru presupuse fapte de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale, 

fals material şi uz de fals. 

cuprinsă în cadrul 

specific al entității?  
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Astfel, pe perioada când primarul era plecat într-o delegație în străinătate, contabilul 

șef i-a falsificat semnătura pe niște ordine de plată, și cu ajutorul unui alt salariat, pe baza 

unui contract fals de prestări servicii pentru iluminat public, a achitat și deturnat suma de 17 

mii lei din contabilitate. Contabilul șef a virat banii în contul respectivului salariat, care avea 

deschisă o societate, drept plată pentru contractul fictiv cu acesta, cu știința și acceptul lui. 

Angajatul i-a dat contabilului șef cardul său și codul PIN, pentru ca acesta să poată retrage 

banii. 

În contabilitate sumele erau înregistrate corect: 

- Înregistrarea facturii:  

628 ” Alte cheltuieli cu servicii executate de terți” = 401 ”Furnizori – sub 1 an” 

- Plata: 

401 ”Furnizori – sub 1 an” = 770 ”Finanțare de la buget – Bugetul local”  

     Problema era inexistența acestui serviciu, care probabil nu s-ar fi aflat dacă cei doi 

se înțelegeau. Însă angajatul a reclamat la Primar, care a sesizat Curtea de Conturi și 

Parchetul. Primarul a avut rețineri cu privire la angajatul instituției, afirmând că este posibil 

ca acesta să fie în strânsă legatură cu contabilul șef, dar nu s-ar fi înțeles la sumele cuvenite 

fiecăruia.  

Diferența prejudiciului au fost taxe și impozite însușite personal de către contabilul 

șef, nedepuse la casierie.  

Pentru exemplificare considerăm că suma încasată de contabilul șef este de 10.000 lei, 

de la mai mulți plătitori. Pentru a realiza sustragerea de bani, acesta emitea clienților chitanțe 

cu suma corectă de 10.000 lei pe primul exemplar, iar pe al doilea și al treilea care rămâneau 

la instituție, înscria suma de 5.000 lei, diferența de 5.000 lei reprezenta suma sutrasă de 

acesta, care ascundea în contabilitate această sustragere de bani cu ajutorul unor articole 

contabile: 

- Înregistra încasarea de la client a sumei de 5.000 lei: 

5311 ”Casa în lei” = 4111 ”Clienți”  5.000 

- înregistra transferul sumei de 5.000 lei (reprezentând suma achitată de client 

dar sustrasă de către contabilul şef) din contul 4111 „Clienţi” în contul 461 „Debitori diverşi”, 

asta pentru a se ascunde urmele şi a fi mai dificil de depistat această sustragere de bani 

461 ”Debitori diverși” = 4111 ”Clienți” 5.000  

- înregistra transferul sumei de 5.000 lei din contul 461 „Debitori diverşi” în 

contul 891 „Bilanţ de deschidere” 

891 ”Bilanț de deschidere” = 461 ”Debitori diverși”     5.000 

Prin intermediul acestui ultim articol contabil se realiza scoaterea din evidenţa 

patrimonială a sumei sustrase şi înregistrarea acesteia în evidenţa extra-patrimonială. Sumă 

sustrasă nu apărea astfel înscrisă în situaţiile financiare pierzându-se cu uşurinţă urma acestor 

operaţiuni de la un exerciţiu financiar la altul. Mai trebuie de precizat că având funcţie de 

conducere contabilului şef i-a fost uşor să „gestioneze” sumele din contul 891 „Bilanţ de 

deschidere” asta şi datorită faptului că nimeni nu mai avea acces la acest cont contabil. 

Totuși aceste operațiuni au fost descoperite când clienții au fost contactați pentru 

creanțe neîncasate, aceștia putând confirma încasarea sumelor cu ajutorul exemplarului nr. 1 

al chitanței, care a fost comparat cu celelalte două. Astfel s-a demonstrat că este o delapidare 

a contabilului șef. 

Contabilului șef i-a fost retras dreptul de a exercita viza de control financiar-preventiv, 

nu mai are acces la numerar și la casa de bani, urmând a fi suspendat din funcție sau destituit 

după recuperarea întregului prejudiciu. 

De asemenea, Primarul a încheiat contract în valoare de 15 mii lei cu un expert 

judiciar, care să verifice întreaga activitate financiar contabilă a primăriei, din iulie 2012 până 
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la 31 decembrie 2014. 
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BIBLIOTECA – FEREASTRĂ SPRE CUNOAȘTERE 

 

bibl. Angela Mateescu 

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Capu Codrului 

Școala Gimnazială Păltinoasa 

 

În evoluția sa istorică, societățile, popoarele dar și indivizii cu rang princiar sau 

ecleziastic, au văzut în bibliotecă un loc în care puteau strânge laolaltă tot ceea ce a creat mai 

bun omenirea în timp, suportul fiind diferit (tăblițe de lut, papirus, pergament, cartea 

manuscris, cea tipărită, primele periodice). Cei care strângeau, în special cărțile, erau 

conștienți că această pasiune le asigura un anumit prestigiu, dar și putere. Această mentalitate 

s-a păstrat până în zilele noastre, noile biblioteci fiind puternice în cadrul colectivităților care 

le-au creat și dezvoltat, tocmai prin forța lor informativă, documentară care dă posibilitatea 

unor analize retrospective, prezente sau anticipative asupra lumii, în diferitele ei faze 

evolutive. 

Bibliotecile s-au dezvoltat, parcurgând drumul de la spațiul închis, rezervat unor 

persoane, elite, către unul public din ce în ce mai necesar membrilor colectivităților, cu 

influențe benefice în structurile didactice, artistice, științifice, politico-administrative, sociale. 

Ele au fost printre primele astfel de spații publice, alături de școli, universități, muzee, 

instituții de spectacol, asociații culturale, mass-media. 

În școala modernă contemporană au loc transformări, atât în legătură cu structura și 

conținutul procesului instructiv-educativ cât și în legătură cu tehnologia acestuia. Legătura 

școlii cu știința, cu tehnica și creația literar-artistică, în genere cu viața, se desfășoară atât în 

direcția adâncirii în domeniile cunoașterii științifice, cât și în direcția satisfacerii în cât mai 

mare măsură a intereselor, aptitudinilor și particularităților psiho-individuale ale elevilor. 

Alături de școli, bibliotecile fac parte din instituțiile care exercită influențe multiple 

asupra unei națiuni. Fără distincție de vârstă, profesie, religie, opinii politice, bibliotecile se 

adresează tuturor păturilor sociale, ajutând nevoii de informare și recreere a fiecăruia.  

Principala menire a bibliotecilor școlare este de a pune la dispoziția utilizatorilor 

întreaga informație necesară cunoașterii. Cunoaşterea este un proces fundamental cu ajutorul 

căruia omul încearcă să descifreze tainele mediului înconjurător şi cele ale propriei sale fiinţe. 

Prin cunoaştere a început deprinderea omului de restul fiinţelor şi cu ajutorul educaţiei 

intelectuale se continuă ascensiunea sa spre culmile creaţiei. 

Bibliotecile școlare trebuie să devină surse de informare permanentă și la zi, prezențe 

active în viața și lumea elevilor , iar cei ce răspund de activitatea lor, respectiv bibliotecarii 

școlari și cadrele didactice, trebuie să aibă în vedere găsirea unor noi forme și metode de 

muncă cu cartea, care să corespundă cât mai bine procesului de modernizare a 

învățământului. Această modernizare vine în întâmpinarea ideii că elevul trebuie să devină 

totodată cât mai receptiv la nou, capabil să studieze și să se informeze singur. 

Oamenii trebuie să știe foarte multe lucruri pentru a putea face față cu succes 

solicitărilor cotidiene. Cu mijloacele de comunicare electronică extinse la aproape toate 

colțurile țării, cu biblioteci încărcate de cărți și atlase, școlile și clasele devin centre de 

informații care au acces la ceea ce există sau se petrece în lume. Nimeni nu se îndoiește de 

faptul că informațiile sunt importante. Ceea ce le va fi necesar, însă, elevilor pentru a 

funcționa într-o lume schimbătoare, va fi capacitatea de a cerne informațiile și de a decide 

ceea ce este important. 

Va trebui ca ei să poată înțelege cum diferite informații se leagă, și să poată plasa în 

context  idei și cunoștințe, să descopere sensul lucrurilor întâlnite pentru prima oară, să 
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respingă informațiile care sunt irelevante sau false. Pe scurt, cunoștințele au valoare numai 

atunci când sunt utile, și ele nu pot fi utile decât dacă sunt înțelese în termeni conceptuali, 

putând fi aplicate practic, creativ și critic. Căci viitorul este al celor care examinează 

informația critic și își construiesc propriile lor realități. 

În toată lumea, bibliotecile se află într-o continuă transformare din dorinţa de a 

identifica noi forme şi mijloace de diseminare a informaţiei către cititori.  

În secolul nostru, supranumit pe bună dreptate „secolul vitezei”, setea de informare a 

atins niveluri fără precedent. Omenirea este sortită cunoaşterii, lung proces care înseamnă, pe 

lângă acumulare continuă de informaţii, organizare a cunoştinţelor dobândite, ierarhizare şi 

un întreg lanţ de corelaţii ce vor duce în final la înţelegere şi înţelepciune. Este de la sine 

înţeles că rolul bibliotecii în zilele noastre este mai mult decât acela de simplu depozitar al 

informaţiei, care, cu siguranţă, a devenit atât de vastă, încât multe resurse sunt inaccesibile 

publicului larg. Biblioteca are rolul de a organiza informaţia şi de a o face accesibilă unui 

număr cât mai mare de cititori. Descoperirile din sfera tehnologiei digitale au deschis noi 

orizonturi bibliotecilor şi în acelaşi timp, cititorilor, adevăraţii beneficiari ai progresului, 

actorii cei mai importanţi ai sistemului informaţional, care cuprinde, de asemenea, creatorii 

de informaţie, furnizorii de informaţie şi depozitarii acesteia (biblioteci, arhive şi centre de 

documentare), care au rolul de a păstra într-un cadru organizat informaţia şi de a deservi 

nevoia de informare a publicului larg. 

Rolul esenţial al bibliotecii este de a pune la dispoziţia publicului cititor zestrea 

spirituală şi culturală a întregii omeniri, graţie posibilităţilor oferite de tehnologiile 

multimedia. 

De la înfiinţarea sa, biblioteca a fost permanent raportată la colectivitatea ale cărei 

interese de informare şi documentare le serveşte şi pentru care a fost, de altfel, creată. Fiind o 

instituţie culturală, cu puternice valenţe tradiţionale, rolul ei în societatea începutului de 

mileniu creşte, deci posibilităţile educaţiei permanente ale oamenilor s-au diversificat, prin 

apariţia unor noi instituţii, ce folosesc multiple mijloace moderne de comunicare. 

Ideal, o bibliotecă îşi îndeplineşte funcţia, dacă este capabilă să satisfacă oricărui 

membru al colectivităţii interesele de lectură din colecţiile proprii sau din acelea ale 

întregului sistem. Relevantă este capacitatea de adaptare la timpul de care dispune 

utilizatorul, la starea sa psihică, la ritmul propriu fiecăruia, influenţat de starea de oboseală 

sau de alţi factori. Utilizatorului i se oferă deplină libertate de folosire a documentelor, 

posibilitatea de abordare sau de revenire asupra acestora. De asemenea, biblioteca publică 

devine tot mai mult un complement de neînlocuit al altor instituţii culturale sau mijloace de 

educaţie permanentă. 

În amplul proces de dezvoltare şi organizare a societăţii contemporane, în general, 

biblioteca, parte componentă a sistemului şi a subsistemului cultural, trebuie să-şi 

direcţioneze activitatea în aşa fel, încât ea să menţină permanent un echilibru între stabilitate 

şi dinamism, între modalităţile clasice şi cele moderne de interacţiune, între funcţia 

tradiţională şi tendinţele novatoare.  

„Biblioteca viitorului necesită viziune, tehnologii, servicii, dar în primul rând are 

nevoie de creativitatea oamenilor” concludea cu drept cuvânt specialistul Ph. B. Spies. 

 

Bibliografie: 

  Banciu, Doina; Buluţă, Gh.; Petrescu, Victor, Biblioteca şi societatea, Bucureşti: Editura 

Ager, 2001. 

  Blaga, Petruţa, Managementul sistemelor informaţionale, Târgu-Mureş: Editura 

Universităţii Petru Maior, 2001. 



840 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

 3. Marinescu, Nicoleta, Biblioteca, de la tradiţie la modernitate, Iaşi: Editura Astel 

Design, 1999 

 

 



841 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

FASCINAŢIA CĂRŢILOR 

 

bibl. Mariana Mironiuc, 

Şcoala Gimnazială Bucşoaia  

 

Motto:  

Biblioteca este cheia care deschide portile învăţământului ,,Andre Maurois,,  

 

Lăcaş de cultură - biblioteca asigură baza documentară necesară procesului de 

învăţare. Cititorii au acces la cataloage pentru toate categoriile de documente, împrumut de 

publicaţii la domiciliu, acces la colecţii în săli de lectură, mijloace moderne audio-vizuale. 

Cărţile existente corespund cerinţelor programelor şcolare dar şi gustului de lectură al elevilor 

şi studenţilor. 

Biblioteca şcolară este o colecţie de documente (cărţi, reviste, ziare, 

materiale audio-video, alte suporturi informaţionale), cu caracter enciclopedic, 

adecvate nivelului şi profilului unităţii de învăţământ în care funcţionează biblioteca şcolară. 

Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de 

învăţământ, în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale pe niveluri de studii şi 

profiluri de învăţământ. Ea este destinată sprijinirii procesului instructiv-educativ, satisfacerii 

cerinţelor de informare documentară, de lectură şi de studiu ale elevilor, cadrelor didactice şi 

celorlalte categorii de personal din unitatea de învăţământ în care funcţionează. Un copil care 

creşte în lumea carţilor este asemeni unei flori din gradina naturii. 

Concomitent cu progresul rapid al ştiinţei,cartea trebuie să constituie instrumentul 

principal în educarea şi formarea personalităţii fiecarui om. 

Aflat în lumea carţilor, şcolarul sau preşcolarul se regăseşte în lumea jocului şi a 

jucăriei,a poveştilor cu Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene sau în lumea micilor vieţuitoare pe 

care le iau în joaca lor. 

Prin ilustraţiile viu-colorate ale textelor literare,carţile pentru copii atrag şi incita 

curiozitatea şcolarilor sau preşcolarilor,invitându-i,involuntar,pe firul peripeţiilor distractive 

ale personajelor acestora. 

,,Copilul” – scria G. Calinescu – „se naşte curios de lume şi nerabdător de a se orienta 

în ea.Literatura îi satisface aceasta pornire,îl incita.”Vârsta preşcolara este cea mai favorabilă 

perioadă pentru acumularea unor impresii puternice,este varsta imaginaţiei,a fanteziei,a 

visării şi a jocului.Aşadar este uşor să influenţăm formarea personalităţii copilului prin 

literatură (facând apel la sensibilitatea celui educat). 

Asistam în ultimii ani la o scadere a interesului faţă de lectură,atât în rândul 

elevilor,cât şi în rândul adulţilor,televizorul ,jocurile video,calculatorul,contribuind 

substanţial la diminuarea interesului pentru carte.Sunt copii care nu au intrat niciodata intr-o 

bibliotecă sau nu au acasă o bibliotecă,unul dintre motive fiind lipsa de interes a parinţilor 

faţă de acest domeniu,de aceea instituţiile de invăţământ sunt cele care trezeasc interesul şi 

dragostea pentru ,,citit’’ a copiilor,,luandu-i ca parteneri şi pe parinţii acestora in demersul 

lor. 

Astfel biblioteca işi propune să trezească în sufletele fragile şi avide de cunoaştere ale 

preşcolarilor şi elevilor dorinţa de a patrunde înca de mici în universul liniştit al 

bibliotecii,respectul faţă de carte şi faţă de cel care a scris-o. De aceea ,cartea va deveni 

prietena cea mai dragă şi nedespărţită a copiilor. 
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Răsfoind  o  carte suntem impresionați  de  conținutul  ei  și   punem  în  mod firesc o 

seamă de întrebări: cum s-a realizat această,cum se tipăresc cărțile,care este tehnica și arta și 

cât este, minte, suflet și lumină. 

Scrisul a apărut treptat,ca urmare a necesității de comnicare între oameni.În trecut 

cărțile se scriau de mână,apoi prin inventarea tiparului ele devin accesibile mai multor 

oameni.Cei ce scriu cărți se numesc scriitori sau autori. Cartea este o cale de transmitere de la 

un timp la altul,de la un popor la altul,a tuturor valorilor culturale. Cărțile  sunt de mai multe 

feluri:manuale școlare,romane,cărți de povești,cărți de specialitate,poezii. Legătura dintre om 

și carte este o poveste îndelungată,lectura a fost,este și va fi un mod de îmbunătățire a 

cunoștințelor.  

Dacă sunt descusute cum trebuie , cărțile vorbesc lucruri interesante. Citind o carte 

aflăm despre viața plantelor și animalelor,despre trecutul strămoşilor noştri,timpul trece mai 

ușor și mai plăcut.De aceea cărții i se spune ,,prietenul omului,,.Cu cât citim mai mult,pașii 

ne sunt călăuziți spre minunata lume a cuvintelor scrise și descoperim bucuria de a ne 

înfrumuseța viață alături de carte. Cititul este o hrană sprituală,cărțile sunt elemente 

principale ale universului nostru cu ajutorul cărora zi de zi ne îmbogățim cunoștințele. Un 

mare adevăr găsim și în proverbul ,,cine are carte are parte!”, astfel putem sa afirmam că 

biblioteca este o prietenă de încredere și nu te dezamăgește niciodată . 

 

Bibliografie 

 Extras din Manifestul IFLA/UNESCO pentru Biblioteci scolare 2005 

 Nicolae Manolescu : Cititul și scrisul 

 .Cartea: Are foi și nu e pom, 

 Îți vorbește ca un om 

 Și cu cât o îndrăgești 

 Tot mai mult o foloseşti”. 
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LECTURA- PREMISĂ A SUCCESULUI ÎN ȘCOLARITATE 

 

Hrițcu Oltea- profesor învățământ primar 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni 

 

 

„Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul 

cărţilor .” 

Miron Costin 

 

Privită din perspectiva culturii 

contemporane, aflată într-o continuă schimbare, și 

a cerințelor educatției permanente, cartea continuă 

să întruchipeze ideea de păstrare și transmitere a 

înțelepciunii umane, un depozit al valorilor 

culturale, un simbol al istoriei omenirii, care are 

menirea de a înregistra și conserva fapte și idei, 

sentimente și atitudini, o expresie a sensibilității și 

inteligenței spiritului omenesc.  

Cartea poate fi considerată un depozit 

complet al inteligenţei omeneşti, conţinând în filele 

ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le 

păstrează neatinse, integre un timp nelimitat.Cartea 

este o comoară nepreţuită, care adună cele mai frumoase gânduri, cugetări ale autorilor pe 

care cititorii le pot folosi în voie. Ea dezvăluie tainele naturii, istoria neamului, calităţi şi 

defecte umane, motiv pentru care este considerată un model, mai ales pentru copiii aflaţi pe 

drumul cunoaşterii şi al formării lor ca viitori cetăţeni. 

Cartea oglindeşte şirul de secole al omenirii, lupta acesteia pentru existenţă, speranţa 

într-un viitor mai luminos, suferinţa şi bucuria, este un prieten credincios omului, care arată 

drumul spre izbândă, care oferă bucuie, dar te şi întristează; îţi este mereu la îndemână să o 

reciteşti sau să revii asupra unui pasaj, capitol peste care ai trecut în grabă sau ţi-a plăcut în 

mod deosebit. 

În contextul actual, când se observă o evidentă scădere a dorinței de lectură, când 

cartea nu mai reprezintă un obiect atractiv sau un punct de interes, când preocupările elevilor 

sunt orientate în cu totul alte direcții decât spre lectură, când cei care  încă mai caută cartea 

sunt exemplare rare sau de modă veche, când bibliotecile sau librăriile tind să devină muzee, 

un rol, o menire aparte revine cadrelor didactice care trebuie să tragă semnalul de alarmă sau 

să strige ,,în mijlocul cetății” ca proorocul Iona altădată și să reorienteze, pe cât posibil, 

preocupările tinerilor spre direcții care merită cu adevărat interesul lor, care pot să le satisfacă 

mai mult dorința de informare, de cunoaștere de îmbogățire a minții. Rolul cadrelor didactice 

este de a-i face pe copii să redescopere plăcerea cititului, de a evidenția, prin tot felul de  

mijloace  

Îndrumarea lecturii școlare este o problemă extrem de importantă. Tânărul cititor 

trebuie orientat încă de la început în mulțimea de opere literare care i se oferă, care îi stau la 

dispoziție deoarece la această vârstă se poate vorbi de o incapacitate estetică de orientare în 

lectură și de a citi numai ceea ce este de dorit.  

Deși copiii au o lectură indicată lor, recomandată, chiar dedicată vârstei lor, 

specificului preocupărilor lor, eficacitatea îndrumării lecturii școlare depinde și de 
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cunoașterea preferințelor elevilor, care diferă raportat la vârsta, temperamentul, mediul social 

și ambianța școlară. Recomandarea cărților și îndrumarea lecturii trebuie făcută având în 

vedere aceste criterii, dar și cerințele programelor școlare, de preferințele și interesele 

manifestate de elevi, ținând cont și de caracteristicile dezvoltării lor psiho-fozice. 

Modul în care o carte este recomandată, atenția pe care cadrul didactic o arată 

nevoilor de lectură ale elevului trebuie să fie o prioritate pentru orice cadru didactic. O carte 

recomandată cu tact va stârni curiozitatea elevului, îi va incita interesul de a o lectura, dar și 

de a căuta și altele similare sau din alt domeniu care îl interesează. 

Dacă vom şti să trezim interesul elevilor noştri pentru citit, dacă îi vom îndruma, 

verifica şi stimula în acest scop, vom creşte generaţii care vor simţi o „sete” permanentă 

pentru citit, pentru cunoaştere, pentru lărgirea orizontului lor cultural ceea ce se va răsfrânge 

pozitiv asupra vieţii şi activităţii lor. 

Lectura, privită ca tehnică fundamenală de muncă intelectuală, îndeplinește funcții 

multiple: de culturalizare, de învățare propriu-zisă (de instruire și autoinstruire), de informare 

și documentare.  

Fiind considerată calea tradițională de acces la valorile culturii spirituale, lectura cărții 

prezintă o importanță deosebită în viața ființei umane moderne oferindu-i, pe tot parcursul 

existenței sale, o metodă esențială de cultivare continuă și de perfecționare profesională, de 

autodesăvârșire a propriei formări culturale și de specialitate. A citi, în sensul efectiv al 

cuvântului, reprezintă o activitate direct personală și formativă care dezvoltă o inteligență 

asimilatoare și o judecată critică. 

O bună şi eficientă îndrumare a elevilor înspre lectură îi poate forma pentru viitor, 

astfel încât să fie capabili să dezvolte unitatea şi intercondiţionarea următoarelor elemente 

necesare în dezvoltarea personalităţii: informare, acţiune, decizie. 

Prin lectură, elevul nu-şi lărgeşte doar cercul de cunoştiinţe, ci îşi dezvoltă educaţia 

estetică şi mai ales îşi dezvoltă posibilitatea de a stabili criterii ferme de selectare a marilor 

valori, cu care se operează în procesul lecturii: munca, adevărul, binele, solidaritatea, 

generozitatea, cooperarea, respectul, etc.. 

Lectura poate fi şi trebuie să creeze virtuţi formative, capabile să contribuie la 

transformarea elevilor dintr-un element care contemplă, într-un factor dinamic şi activ, 

capabil să re-creeze o lume nouă, mai bună şi mai dreaptă. 

Nu este de ajuns o simplă inițiere a elevilor în cunoașterea și folosirea curentă a 

diferitelor tipuri sau tehnici de lectură, în conformitate cu specificul disciplinei, al programei 

ci atenția trebuie îndreptată și la sarcinile concrete de învățare sau îmbunătățirea calitativă a 

cărților, manualelor sau cursurilor tipărite existente. Acestea nu ameliorează toate problemele 

care țin de creșterea eficienței textului tipărit în sistemul pregătirii școlare. Modernizarea 

muncii cu cartea înseamnă a avea în vedere atât o educare a capacității de lectură, a unei 

atitudini active în timpul lecturii, cât și o însușire treptată a unor deprinderi corecte și 

complexe de autoinstruire prin lectură(Cerghit, I., ,,Metode de învățământ”, Iași, Ed. Polirom, 

2006). 

Lectura este un proces care acoperă două aspecte de bază: percepția vizuală a textului 

și înțelegerea pe plan mental a celor citite. Este un proces de receptare la nivel senzorial și la 

nivelul gândirii. Eficiența lecturii depinde de dezvoltarea acestor două aspecte. O bună 

lectură implică activitatea ochilor și a creierului în același timp. 

Lectura poatefi consideratădrept o muncă intelectuală, un proces de-a lungul căruia 

individul are posibilitatea de a învăța, de a adopta ceea ce este, cu precădere, tipărit. Fără 

îndoială rezultatele sunt mult mai bune atunci când se acordă atenția maximă pregătirii 

directe a mecanismelor vizuale ca etapă premergătoare unei lecturi complete și pe deplin 

înțeleasă. 
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Elementele unei lecturi eficiente: 

Unii autori au conchis în a semnala drept elemente ale unei lecturi eficiente 

următoarele: înțelegerea textului și rapiditatea lecturii, extragerea ideii centrale, respectarea 

secvențialității ideilor, detaliile, manifestarea creativității și extragerea mesajului textului. 

-înțelegerea textului și rapiditatea lecturii- sunt activități strâns legate deoarece 

rapiditatea lecturii este subordonată capacității de înțelegere a celor citite; de altfel, 

înțelegerea, comprehensiunea în cadrul lecturii merită un loc detașat 

-extragerea ideii centrale- fundamental pentru a pricepe un text, o scriere literară,un 

articol de ziar, de revistă este și să identifici, să sesizezi ideea principală 

-respectarea secvențialității ideilor- se realizează odată ce tema centrală a fost 

sesizată, înțeleasă și i s-a stabilit conexiunea cu altele; ideile trebuie să fie organizate logic 

-detaliile- dau lecturii personalitate, claritate și mai multă veridicitate 

-manifestarea creativității- este strâns legată de manifestarea înțelegerii ldin partea 

lectorului la finalul lecturii, fie concretizată în comentariu de text, analiza celor înțelese și a 

sferei de cuprindere a întâmplărilor 

-extragerea mesajului textului- nu reprezintă mai mult decât asimilarea noilor 

experiențe și cunoștințe transmise pe parcursul lecturii. 

Cititorul avizat, lectorul bun interpretează în forma adecvată și reacționează stiințific, 

astfel încât integrează ideeea în cunoștințele sale, iar în acest mod cunoștințele sale devin mai 

profunde. Se cere din partea cititorului o atitudine critică față de ceea ce citește, în sensul că 

nu trebuie acceptat ca adevăr tot ceea ce citești, în sensul de a diferenția faptele de opinii sau 

păreri, cauza de efect. 

Pentru ca lectura să devină cu adevărat un exercițiu activ și de mare eficiență, este 

necesar să fie susținută de anumite deprinderi și obișnuințe formate încă de timpuriu la elevi, 

între care menționez: 

-deprinderea de a înțelege corect cele citite, de a sesiza problemele cheie, centrale, de 

a descoperi esențialul, de a reflecta asupra textului și de a interpreta original conținutul de 

idei 

-deprinderea de a interpreta cu ușurință fapte, idei proeminente, mijloace de 

exprimare științifică 

-deprinderea de a nota cunoștințele esențiale într-un mod practic și util, de a utiliza 

instrumentele de lectură (caietul de lectură, fișe rezumative, fișe de lectură ș.a.) în vederea 

sublinierii aspectelor semnificative sesizate pe parcursul lecturii. 

O importanță semnificativă ar trebui acordată deprinderilor de ,,lectură creatoare”, ce 

are ca scop prelucrarea cunoștințelor reținute pe baza lecturii, concretizate în realizarea de 

rezumate, conspecte, planuri, teme scrise, referate, compuneri,eseuri, lucrări periodice și 

supunerea unora dintre acestea discuției colective prin organizarea de activități gen 

microsimpozioane, ședințe de cerc sau altele. 

Gustul pentru lectură și deprinderile de lectură se formează într-un timp și un context 

în care se poate vorbi de un adevărat cult al cărții, de o cultură a lecturii. Din nefericire, în 

perioada actuală se observă o diminuare crescândă a interesuliui față de lectură, de carte, în 

general în râdul tuturor categoriilor de vârstă și cu precădere în rândul tinerilor. Din această 

cauză se impune ca școala, reprezentată prin cadrul didactic, să urmărească formarea unor 

deprinderi de lectură în rândul elevilor și să găsească metode diverse, strategii cât mai 

atractive pentru a stimula interesul discipolilor săi pentru lectură, pentru carte, în general. 

Deprinderile de a realiza o lectură eficientă, dobândite pe parcursul școlarității, 

începând de la cele mai fragede vârste se vor reflecta cu succes în rezultatele ulterioare ale 

elevilor. Cunoașterea și respectarea unor reguli de lectură conduc spre o lectură eficace, de 

mare randament intelectual, cu foloase spirituale superioare. 
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RAPORT DE ACTIVITATE   SECRETAR UNITATE ȘCOLARĂ 

 

ing. Elena Rîmbu 

Grădinița cu Program Prelungit „Așchiuță” Suceava 

 

N

Nr. 

crt. 

Activități realizate /măsuri 

intreprinse 

Puncte tari Puncte 

slabe 

1 

Asigurarea evidenței și 

gestionarea  documentelor și a 

corespondenței 

 

- Asigurarea evidenței 

documentelor și a corespondenței s-a 

făcut zilnic, în funcție de sursa de 

proveniență (IȘJ, Primărie, director, 

CA, cadre didactice, auxiliare, 

personal nedidactic, părinți, instituții 

colaboratoare, etc) prin înregistrarea 

acestora în registrul de intrări/ieșiri al 

unității; 

- Gestionarea 

documentelor și corespondenței s-a 

făcut zilnic, prin primirea, emiterea și 

asigurarea circulației documentelor, 

conform solicitărilor și prevederilor 

legale în vigoare; 

- Arhivarea 

documentelor s-a făcut prin ordonarea 

și îndosarierea documentelor, după 

data înregistrării, tipul documentelor și 

sursa de proveniență și depozitarea 

acestora la arhiva unității. 

 

 

 

-Asigurarea 

evidenței și gestionarea 

documentelor și 

corespondenței se 

realizează cu 

responsabilitate, atenție, 

promptitudine. 

 

 

-Înregistrarea, 

ordonarea  și 

îndosarierea zilnică a 

documentelor. 

 

- Cunoașterea și 

aplicarea circuitului 

intern al documentelor. 

 

- Cunoaşterea 

principiilor de organizare 

a timpului și a 

documentelor. 

 

 
 

 

 

-

Nearhivarea 

documentelor 

conform Legii 

Arhivelor. 

 

-

Neparticiparea 

la cursuri de 

formare în 

domeniul 

arhivării. 

2 Comunicarea instituțională 

 

-Redactarea corespondenței, 

deciziilor și a documentelor de 

informare în vederea facilitării 

schimburilor de informații și a luării 

operative a deciziilor ce se impun, 

după caz și facilitarea accesului 

operativ la informații a celor interesați. 

 

-Asigurarea fluxului 

informational și decizional s-a făcut 

prin menținerea legăturilor permanente 

 

-Redactarea 

corepondenței și a 

documentelor de 

informare s-a realizat  cu 

promptitudine, 

responsabilitate și 

creativitate. 

-Asigurarea 

fluxului informațional și 

decizional cu 

operativitate, claritate și 

accesibilitate. 
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cu partenerii instituționali în vederea 

realizării transferului de informații. 

 

-Comunicarea la nivel intern 

cu angajații unității s-a realizat prin 

crearea și întreținerea relațiilor de 

colaborare și cooperare, asigurarea 

coeziunii echipei, inițierea și 

dezvoltarea discuțiilor profesionale la 

nivel institutional, prin facilitarea 

schimburilor de informații și 

transmiterea datelor. 

 

-Comunicarea la nivel extern 

s-a realizat prin: 

 facilitarea accesului la 

informații; 

 crearea și întreținerea 

relațiilor de colaborare; 

 facilitarea schimburilor 

de informații și transmiterea 

datelor/situațiilor solicitate în timp 

optim; 

 îndeplinirea 

standardelor de calitate asumate la 

nivel institutional. 

-Comunicarea la 

nivel intern s-a realizat 

prin manifestarea 

respectului reciproc, cu 

operativitate, claritate și 

accesibilitate. 

 

-Comunicarea la 

nivel extern s-a realizat 

cu profesionalism, 

responsabilitate și 

promptitudine. 

-Cunoașterea și 

respectarea circuitului 

documentelor în unitățile 

școlare. 

-Comunicarea 

electronică (mail, FTP) 

3 

Organizarea și planificarea 

calendaristică a activității de 

secretariat 

 

- Întocmirea planului 

operational al compartimentului 

secretariat. 

-Planificarea 

calendaristică a activității 

de secretariat  s-a realizat 

corelat cu structura 

anului școlar, cu 

precizările legislative, 

normative și 

metodologii. 

 

4 Înregistrarea, prelucrarea, 

gestionarea și  valorificarea  

informatică a datelor 

 

-Înregistrarea informatică a 

datelor în: baze de date naționale 

(SIIIR, EDUSAL), platforme IȘJ, 

MEN, ITM (REVISAL), platforme 

pentru Statistica Suceava; analizarea, 

evaluarea și verificarea corectitudinii 

datelor înregistrate; operaționalizarea 

bazelor de date. 

 

- Prelucrarea informatică a 

- Înregistrarea 

informatică a datelor în 

bazele de date s-a făcut 

cu profesionalism, 

responsabilitate, cu 

respectarea termenelor 

prevăzute, actualității, 

acurateței și esențialității; 

 

-Cunoașterea 

utilizării și gestionării 

programelor informatice 

utilizate în înregistrarea, 

prelucrarea, gestionarea 
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datelor  s-a făcut prin actualizarea 

periodică a bazelor de date, asigurarea 

bazelor de date naționale (SIIIR),  

 

-Valorificarea bazelor de date 

s-a făcut prin asigurarea 

operaționalizării bazelor de date, în 

funcție de cerințele metodologice. 

 

 

și  valorificarea  

informatică a datelor 

(SIIIR, EDUSAL, 

REVISAL); 

 

- Actualizarea 

permanentă a 

programelor informatice 

utilizate (instalarea 

versiunilor noi 

EDUSAL, REVISAL); 

 

- Cunoștințe de 

prelucrare informaticcă a 

datelor (operare, stocare, 

prelucrare, prezentare).

  

 
 

5 Integrarea TIC în activităţile 

de secretariat 

 

- Selectarea resurselor 

software/hardware pentru a fi 

utilizate în activitatea de secretariat 

s-a făcut  pe baza identificării 

responsabile a caracteristicilor tehnice 

necesare desfășurării activităților de 

secretariat, prin asigurarea 

interschimbabilităţii şi adaptabilității 

acestora. 

 

- Utilizarea resurselor 

specific TIC pentru facilitarea 

activității de secretariat prin folosirea 

echipamentelor hardware în activitățile 

de secretariat (calculator, imprimante, 

scanere), sistemelor de comunicare 

electronica (poștă electronică/mail, 

FTP). 

 

Cunoștințe IT 

dobândite prin absolvirea 

studiilor superioare și a 

unor cursuri de formare 

profesională. 

 

  
 

 

6 Asigurarea formării 

profesionale continue 

- Realizarea analizei 

autoreflexivă privind nivelul și 

stadiul propriei pregătiri 

profesionale s-a realizat  prin 

identificarea standardelor impuse de 

exercitarea profesiei la un înalt nivel 

de competenţă,  identificarea tipurilor 

de competente nedobândite sau în curs 

 

Documentarea și 

studierea permanentă a 

noii legislații apărute cu 

referire la activitățile 

desfășurate în activitatea 

de secretariat în unitățile 

școlare (legi, ordonanțe, 

metodologii, normative, 

etc) 
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de dezvoltare, stabilirea validă a 

nevoilor de educaţie /formare 

personală. 

- Participarea la 

programe și activități specifice de 

formare care se finaliează cu 

dobândirea/dezvoltarea de noi 

competențe la locul de muncă. 
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EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA 

DEPENDENȚEI DE GADGETURI A ADOLESCENȚILOR. PROIECT 

ERASMUS+ 

 

Gabriela Daniela Adam, Colegiul Național "Petru Rareș" 

 

Isabela Maria Tabarcea, Asociația Părinților Elevilor Colegiului Național Petru Rareș - 

EXCELPIOR, Suceava 

 

Trăim într-o eră digitală, în care în fiecare secundă apare un nou gadget. Nu este de 

mirare, așadar, că dependența se instalează foarte ușor, mai ales în rândul tinerilor. Cauzele 

sunt diverse: modelul societal consumerist, stresul, nevoia de libertate, de control și de 

încredere în sine, momentele de criză existențială sau neputința de a schimba cursul nefast al 

lucrurilor. Efectele pe care le percep adolescenții, pe termen scurt, sunt de plăcere. În lumea 

virtuală sunt puternici, liberi, fericiți.  Pe termen lung apar însă perturbarea abilităților 

motorii, a bioritmului, o abilitate mai mică de autocontrol, scăderea stimei de sine, 

hiperactivitatea, epuizarea, însingurarea, depresia, anxietatea, scăderea capacității de 

concentrare, psihoze dintre cele mai diverse.  

Fie că este considerată o problemă comportamentală (conform punctului de vedere 

comun) sau o boală (după cum susțin mulți medici și cercetători în neurologie), trebuie create 

oportunități pentru ca tinerii care suferă de această adicție și familiile acestora să primească 

ajutor iar tipul de ajutor pe care suntem capabili să-l oferim noi este cel educațional. Din 

acest motiv, 15 organizații (ONG-uri, școli, asociații de părinți) din 12 țări europene: 

Neformalni skupina mladeze Tereza (Cehia), Srednja skola Biograd na Moru (Croația), 

Green Spirit (Grecia), Europeansaway (Italia), Asociacija Apkabink Europa (Lituania), 

Center for education and development (Macedonia), Fundacja na rzecz integracji zawodowej, 

spolecznej oraz rozwoju przedsiebiorczosci VIA (Polonia), Colegiul Național "Petru Rareș" 

Suceava (România), Asociația EXCELPIOR a părinților elevilor Colegiului Național Petru 

Rareș  Suceava (România), Asociația GEYC (România), SYTEV (Slovacia), Kaeb-Nai 

Kultur Arteko Ekintza Berria Nueva Accion Intercultural (Spania) și European Learning 

Network Ltd (Marea Britanie) au conceput proiectul „Gadget Addiction in Teenage” 

(GATE), al cărui scop este să familiarizeze 30 de lucrători cu tinerii cu o „terapie” 

educațională nonformală, pentru a-i putea ajuta pe adolescenții predispuși la dependența de 

gadgeturi să apeleze la soluții alternative. 

 

 

 

Reprezentanții acestor organizații prezenți în România și-au propus acumularea de 

cunoștințe despre procesul dependenței de gadgeturi, cunoașterea și experimentarea unor 
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soluții folosite în psihologie/ psihoterapie și care pot fi adaptate educației nonformale, crearea 

de soluții nonformale: activități, exerciții, instrumente pentru a preveni/ diminua fenomenul 

adicției la gadgeturi, proiectarea și aplicarea unui program-suport în plan local pentru 

adolescenți și familiile lor și pentru informarea și conștientizarea comunității. 

Principala activitate a proiectului  a constat într-un curs de  formare  desfășurat la 

Voroneț,  în perioada  19 - 27 noiembrie, 2016. Participanții au explorat conceptul de adicție, 

au identificat cauzele și efectele adicției la gadgeturi, precum și soluțiile deja existente 

(programe de harm-reduction, gadgeturi anti-gadget și multe altele) de reducere/ evitare a 

riscului adicției, au explorat soluții alternative la folosirea gadgeturilor și au construit un 

program-suport pentru adolescenții dependenți de gadgeturi. 

GATE a avut în vedere o arie cât mai 

largă de participanți activi în domeniul 

educației tinerilor (lucrători de tineret, tineri 

activi în munca cu tinerii, profesori, 

psihologi, consilieri, părinți) care să 

manifeste curiozitate și interes față de 

domeniul dependenței/ riscului de dependență 

de gadgeturi a adolescenților, care să fie 

receptivi la mijloacele educației nonformale, 

să-si manifeste întregul potențial în cadrul 

activității de învățare, pentru a putea servi, pe 

termen scurt și lung, interesele tinerilor pe 

care îi educă, precum și propriile interese și nevoi. 

Metodele selectate au fost specifice nonformalului: prezentări orale, prezentări PP;  

discuții de grup; seminar, facilitare grafică, open space, masă rotundă, mind-mapping, 

workshopuri pe grupe, learning cafe, simulări, strategia Disney; vizionări de filme scurte. La 

acestea se adaugă instrumente și metode uzuale în psihologie (tehnica activării 

comportamentale, training al deciziilor pentru ameliorarea problemei ambivalenței cognitive, 

terapia narativă) care pot fi “traduse” în metode de educație nonformală. 

Atât pe termen scurt, cât și lung, proiectul a produs și va produce rezultate notabile: 

cunoașterea sistemică a fenomenului adicției, capacitatea de a lucra cu instrumente de 

ameliorare a problemei dependenței de gadgeturi, dezvoltarea creativității și a spiritului de 

inițiativă, prin proiectarea/ adaptarea unor soluții de diminuare a dependenței, dezvoltarea 

unui comportament proactiv al 

participanților la curs față de problema 

adicției la gadgeturi a tinerilor, dar și a 

altor grupe de vârstă. Aceste rezultate ne 

permit să anticipăm un impact 

semnificativ al proiectului GATE. 

 

Experiența Erasmus+ pe care am 

trăit-o la Voroneț ne-a oferit o înțelegere 

mai bună a relației dintre domeniul 

psihologiei și educația nonformală în 

lucrul cu adolescenții, precum și 

posibilitatea de a dezvolta unui program 

educațional - suport pentru adolescenții care folosesc gadgeturile în exces. Toate acestea vor 

avea un efect substanțial benefic, pe termen lung, și vor contribui la crearea stării de bine atât 

a adolescenților, cât și a celor care își doresc să îi ajute. 



853 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

ABORDAREA DOCUMENTELOR AUTENTICE PENTRU 

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE LA LIMBA 

FRANCEZĂ 

 

profesor Daniela Ciornei,  

Școala Gimnazială Buda-Zvoriștea 

 

Spre deosebire de suporturile didactice, redactate în funcție de criterii lingvistice și 

pedagogice diverse, documentele autentice sunt elaborate de francofoni în scopul 

comunicării. Acestea sunt așadar enunțuri produse în situații reale de comunicare. Ele aparțin 

unui ansamblu foarte vast de situații de comunicare și mesaje scrise, orale și vizuale: 

documente ale vieții cotidiene(planul orașului, orarul trenurilor, pliante turistice etc.), 

documente administrative(formular de înscriere, formulare pentru a deschide un cont bancar 

etc.), documente mediatice scrise, sonore sau televizate(articole, buletine meteorologice, 

horoscoape, anunțuri cu caracter publicitar, seriale televizate, un documentar, un reportaj, un 

scurt metraj, clipuri video, un joc televizat, desen animat etc.), fără să uităm de documentele 

orale(interviuri, cântece, conversații) sau cele iconografice(fotografii,tablouri, desene 

umoristice etc.). Aceste documente autentice sunt numite și “documente sociale”. 

În abordarea comunicativă de predare/învățare a limbilor străine se subliniază 

importanța documentelor autentice, care trebuie exploatate într-un scop comunicativ și nu 

numai pentru a ilustra folosirea unui aspect comunicativ particular al limbii țintă. 

Documentele autentice reprezintă un instrument valoros pentru predarea limbii 

franceze. Documentele  autentice audiovizuale permit  evidențierea unei game largi de situații 

și oferă elevului posibilitatea de a înțelege toate aspectele legate de interacțiunea orală: semne 

verbale și non-verbale, vocale și vizuale. Această percepție completă a unei situații de 

comunicare oferă ample oportunități de analiză.  

Utilizarea acestor suporturi deschide calea spre o reflecție asupra tehnicilor de 

producere și condițiilor de distribuire a unui document.  

Mijloacele multimedia permit accesul la documente autentice reale și imediate. Rolul 

profesorului este de a ajuta elevul în alegerea acestor documente. 

În cele ce urmează vom evidenția câteva exemple de abordare a documentelor 

autentice pentru dezvoltatea competențelor de receptare și de producere a mesajului 

oral/scris. 

1. Folosirea imaginilor publicitare - demers pedagogic. 

a. caracterizarea imaginii publicitare: tip de imagine, prezența sau nu a textului; 

b.  alegerea modului de exploatare pedagogică a imaginii publicitare:lectura imaginii, 

descrierea, conotația; 

c. lucrul cu instrumentele limbii de care elevul are nevoie pentru a înțelege imaginea 

publicitară; 

d. lexicul necesar în funcție de tipul de publicitate, lexicul necesar pentru analiza imaginii, 

tipul de enunț; 

e.  alegerea activităților pedagogice: analiza documentului ales, lucru de imaginație pornind 

de la documentul ales, argumentarea sensului și ținta imaginii publicitare, stimularea 

creativității: să-și imagineze o publicitate de același tip, activități derivate: să-și imagineze 

modul de folosire a unui produs, o poveste, un dialog, povestea personajului reprezentat. 

f.  stabilirea criteriilor de evauare și corectare. 

Exemplu de activitate pentru dezvoltarea competenței de exprimare orală: 
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 Priviți aceste imagini publicitare. Explicați ce sentimente vă trezesc. 

 
2. Desenul de presă poate fi un excelent declanșator de activități de exprimare orală și 

scrisă pentru a descrie ceea ce este reprezentat în imagine. De exemplu: 

- să analizeze și să comenteze: Ce simbolizează aceasta? Ce a vrut autorul să se 

înțeleagă? 

- să reflecteze asupra legăturii imagine-text; 

- să argumenteze: Vi se pare că desenul este convingător? Sunteți de acord cu părerea 

autorului? De ce? 

-  în ceea ce privește contextul cultural: Cărui tip de public se adresează? Care sunt 

stereotipurile în ceea ce privește naționalitățile? 

Exemplu de folosirea desenelor de presă pentru dezvoltarea competenței de exprimare 

orală/scrisă : 

 Priviți desenul de presă: 

 
- Descrieți personajele ( îmbrăcăminte, vârstă. poziție, gesturi, direcția privirii). 

- Cum sunt reprezentate (portret, caricatură)? 

- Descrieți obiectele și decorul. 

- Care este rolul desenului? 

3. Horoscopul.Dezvoltarea competențeide înțelegere a mesajului oral/scris: 

 Ascultă horoscopul și spune care sunt caracteristicile semnului tău zodiacal. 

 Ascultă horoscopul și completează cu adjectivele care lipsesc:  

Bélier (21 03 - 20 04) 

Cœur Vous allez vivre une journée ………… 

Vie sociale Un travail…………vous attend et vous avez envie de reculer, mais ce serait une 

erreur. 

Santé Apprenez à vous réveiller en douceur. 

 Ascultați portretele personajelor și identificați în fotografie persoana descrisă.  

 Uită-te la prognoza meteo pentru următoarele zile. Care sunt adjectivele care 

caracterizează timpul duminică, luni, marți, miercuri, joi și vineri ? 

 Sunteți în familie. Priviți jurnalul televizat și comentați informațiile. Exprimați-vă 

sentimentele. 

4. Competența vizată: înțelegerea mesajului scris. 
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Suport: un document autentic: extras dintr-un articol de ziar despre obiceiurile 

alimentare și activitatea fizică a tineretului francez " « Hygiène de vie: les jeunes 

Français mauvais élèves»  

Obiective: 

Elevii vor fi capabili: 

- să înțeleagă sensul general al documentului utilizat; 

- să identifice natura textului; 

- să identifice paragrafele și să înțeleagă ideea fiecărui paragraf; 

- să identifice cuvintele cheie care ajută la înțelegerea  organizării textului; 

- să schimbe  opinii în urma studierii articolului; 

- să compare stilul de viață francez cu cel  românesc. 

5. Competența vizată: producerea orală a unei argumentări. 

Competența specifică vizată:să prezinte și să argumenteze opiniile cu privire la 

utilizarea telefonului mobil. 

Suport utilizat: un document autentic(articol de ziar), care prezintă riscurile 

telefoanelor mobile:http://www.electrosensible.org/b2/index.php/ehs-

reconnaissance/italie-danger-portable 

Nivel - B1 

Obiectivele secvenței: 

- să înțeleagă sensul global al articolului; 

- să utilizeze  corect  regulile gramaticale (sintaxă și vocabular); 

- să formuleze un discurs corect și coerent, cu un grad de spontaneitate și de fluență; 

- să argumenteze punctul său de vedere într-un mod clar și detaliat; 

- să discute despre riscul  telefonului mobil. 

6. Exploatarea unui cântec: competențe vizate: înțelegere orală, producere orală. 

Obiective: 

Elevii vor fi capabili: 

- să înțeleagă semnificația generală a cântecului; 

- să identifice informațiile specifice dinn documentul audio; 

- să utilizeze  elemente pentru rezolvarea sarcinilor propuse; 

- să recunoască formele viitorului simplu; 

- să utilizeze viitorul simplu și lexicul cântecului în diferite contexte; 

- să elaboreze  un discurs oral logic, corect și argumentat pe tema piesei. 

Suport: cântecul lui Francis Cabrel  versiune audio "Octobre", nivel A2. 

7. Competențe vizate: producere orală, producere scrisă: 

Obiective: 

Elevii vor fi capabili: 

- să utilizeze Internetul ca resursă de lucru ; 

- să înțeleagă semnificația generală a unui document găsit pe Internet; 

- să identifice informațiile specifice în documentele de pe Internet; 

- să folosească  elemente căutate pentru a rezolva sarcinile propuse; 

- să scrie un text logic, corect și argumentat; 

- să elaborareze un discurs oral logic, corect și argumentat. 

Cerință: 

Bazându-vă pe fișa suport și pe cercetările efectuate pe internet, prezentați o regiune a 

Franței la alegere. Încercați să găsiți două imagini pentru a ilustra elemente specifice 

ale regiunii. 

Materiale suport: 

- fișă support cu o listă de întrebări ; 
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- site-uri. 

Secvența de evenimente: 

a. Începem cu un brainstorming despre Franța: se cere elevilor să spună cuvintele care le vin 

în minte atunci când vorbesc despre Franța și le scriem pe tablă. 

 b. Se prezintă elevilor  hartă cu regiunile din Franța. 

c. Se stabilesc grupurile de elevi  și responsabilități individuale în cadrul grupului. 

d. Cerem fiecărui  grup să selecteze  o regiune și le spunem că vor găsi informații pe Internet. 

e.  Se distribuie foile cu chestionarul pentru fiecare elev și vom verifica dacă fiecare elev a 

înțeles toate întrebările. 

f. Profesorul ajută și îndrumă cercetările efectuate pe internet. 

g. Urmează etapa de căutare a informațiilor pe internet, în care profesorul monitorizează cu 

atenție activitatea și oferă consiliere. 

f. Elevii construiesc prezentarea lor, încercând să răspundă în scris la chestionar. 

g. Atunci când cercetarea și prezentările sunt finalizate, grupurile justifică alegerea lor, în 

timp ce ceilalți elevi notează informațiile și intervin cu întrebări. 

Această activitate le va permite să descopere cultura și civilizația franceză. 

Finalitatea predării unei limbi străine este de a permite elevilor să aibă acces direct la 

ansamblul de resurse scrise, orale sau iconografice. Exploatarea diverselor documente 

autentice constituie așadar una din principalele activități la ora de limbă străină. Aceste 

documente permit confruntarea elevilor cu o realitate sonoră a limbii și cu niveluri de limbă 

diferite, permit interacțiunea lingvistică, constituie o sursă de neînlocuit de informații asupra 

realităților sociale, culturale, artistice și de civilizație. 

Aceste documente formează elevilor o atitudine pozitivă, permit profesorilor de limbi 

străine să fie la curent în permanență cu evoluțiile lingvistice și culturale; ele sunt un mijloc 

privilegiat de a încuraja motivația elevilor pentru învățarea limbilor străine. 
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COORDONAREA ȘI MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE 

 

prof. Elena-Manuela David, 

CCD “George Tofan” Suceava 

 

Prin structură, obiective și conținut, educația trebuie să răspundă exigențelor cerute de 

evoluția actuală a societății și să îi ajute pe elevi să iubească arta de a gândi, să opereze cu 

fapte logice, să construiască idei strălucite. 

În contextul dezvoltării fără precedent a științei și tehnicii se impune necesitatea unei 

schimbări în mentalitatea și modul de acțiune a tuturor factorilor implicați în educație și o 

gestionare eficientă și eficace a resursei umane. A fi bun în educație este o fascinantă formă 

de a stabili o relație între succesul profesorului și succesul elevului și nu există o formulă 

magică prin care să obținem un rezultat măsurabil cu aceeași unitate de măsură. 

Predarea a constituit întotdeauna o provocare pentru profesor, învățător, educator, în 

condițiile în care elevii întâmpină dificultăți în înțelegerea și aprofundarea unor discipline sau 

în suprapunerea cunoștințelor predate la alte discipline. În același timp, statutul profesorului 

este afectat de schimbările intervenite în învățământ, de structura evaluărilor la nivel de 

învățământ primar, gimnazial și liceal făcută prin teste naționale și internaționale.  

Această evoluție a situației disciplinelor de studiu cuprinse în curriculum-ul școlar, 

impune o nouă viziune în abordarea de către directorii de școli a metodelor prin care să 

susțină personalul didactic în adaptarea metodelor și mijloacelor didactice la aceste condiții, 

astfel încât să se adapteze cerințelor și tendințelor care se fac simțite în învățământul 

românesc și să echilibreze formarea și dezvoltarea competențelor cheie cu profilul de formare 

și cu vârsta elevului astfel încât respectându-se principiile de construcție curriculară să se 

obțină progres școlar și rezultate în evaluare care să înregistreze creșteri procentuale.  

Aceste elemente determină nevoia personalului didactic de la catedră de a-și completa 

cunoștințele de specialitate și de a-și perfecționa abilitățile de a le transmite elevilor noțiunile 

predate într-un mod cât mai apropiat de nivelul lor de înțelegere și, în același timp, corect din 

punct de vedere științific.  

Este fundamentală abordarea relației elev-disciplină de către personalul didactic și 

valorificarea experiențelor pozitive prin care lecțiile devin atractive pentru generațiile de 

elevi crescute sub presiunea imaginilor și diversificării mijloacelor de comunicare și 

reprezentare pentru a le putea forma respectul pentru adevăr precum și căi de a-l descoperi, 

perseverența pentru a găsi cele mai eficiente soluții, capacitatea de a dezvolta argumente 

evaluate și validate, abilitatea de a aborda situațiile cotidiene utilizând atât corelații 

interdisciplinare cât și intradisciplinare. Spiritul de observație, gândirea independentă, 

deschisă și creativă, inițiativa, aprecierea rigorii, eleganța, ordinea și precizia necesare în 

arhitectura modelării unei situații date, construcția unei teorii, promovează exersarea 

obișnuinței de a recurge la modele în rezolvarea unor probleme practice și cultivă la elevi 

spiritul de echipă, încrederea în sine, respectul, toleranța, curajul de a prezenta o opinie, 

autonomia personală. 

În managementul resursei umane din școli, de o importanță majoră sunt programele 

de perfecționare a personalului didactic de la catedra care se referă la rolul de bază al 

educatorului și anume acela de a conduce activități instructiv-educative cu elevii.  

Pe de altă parte, pregătirea  pentru predare în contextul noilor programe școlare poate 

fi folosită pentru a dezvolta în rândul elevilor a pasiunii pentru științe, pentru cunoaștere în 

general, pentru dezvoltarea capacității de explorare / investigare a realității. 
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Pentru ca profesorul să fie expert în propria educație, managerul trebuie să îi creeze 

cadrul de a-și construi cariera pas cu pas și a fi alături de el la suita de experiențe și 

evenimente trecute, prezente și viitoare. 

Eficiența planificării carierei depinde de abilitățile personalului didactic în 

autocunoaștere, explorare educațională, decizia de carieră, promovarea personală și stabilirea 

unui plan de carieră didactică dar și de interesul, atenția și suportul managerului. 
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EVALUAREA ÎN ACTIVITĂŢILE DE OPŢIONAL 

 

Profesor învăţământ primar Cîrdei Mihaela 

Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Rădăuţi 

 

 Nu cred  să existe cineva care a trecut (fie şi fugar) prin şcoală şi care să nu-şi aducă 

aminte cu strângere de inimă de notă. Spre notă au fost (şi sunt) aţintite privirile tuturor:elevi, 

părinţi, (bunici, prieteni, vecini), profesori, directori, inspectori, pentru că nota – nu-i aşa? – 

sancţionează delăsarea sau răsplăteşte sârguinţa. Şi tot nota permite luarea unor decizii 

„grave“ precum promovare, corigenţă sau repetenţie, selecţie pentru programe de instruire a 

elevilor supradotaţi sau măcar pentru clasele „bune“ dintr-o anumită şcoală, acces spre fazele 

superioare ale diferitelor concursuri etc. 

Şi totuşi… nu acestea ar trebui să fie (sunt?) obiectivele evaluării curente. Scopul ei 

principal este formativ: atât pentru profesor cât şi pentru elev. Pe baza informaţiilor obţinute 

cu ajutorul evaluării curente se pot lua (se iau?) decizii privind organizarea demersului 

didactic, parcursul pe care îl va urma elevul într-o anumită unitate de timp. Aceste informaţii 

ne ajută totodată să urmărim progresul şcolar dar şi să identificăm dificultăţile în învăţare ale 

elevului. Şi tot cu ajutorul lor putem alege cele mai potrivite metode de predare care să 

permită atingerea obiectivelor/ competenţelor stabilite de programele şcolare  . Profesorul 

bun nu este acela care îl „prinde“ pe elev cu lecţia neînvăţată, fiindcă evaluarea n-ar trebui să 

sancţioneze, ci să ofere informaţii despre ce ştie şi ce poate să facă elevul cu ceea ce ştie. 

Dacă un test de evaluare nu oferă asemenea informaţii, ci doar „note“, el este inutil din punct 

de vedere formativ (şi educativ). 

Pe de altă parte, este evident că modul de evaluare influenţează în mare măsură 

predarea. De aceea, excesele pot genera efecte negative, mai ales atunci când evaluarea 

devine un scop în sine ori când se reduce doar la o metodă sau la un număr  redus de metode. 

Calităţile unui instrument de evaluare 

Concepte: 

aplicabilitate ⇒  

fidelitate ⇒  

obiectivitate ⇒
ceea ce priveşte un răspuns bun 

validitate ⇒  

validitate de aspect ⇒ vi 

validitate de conţinut ⇒
de conţinut pe care îşi propune să le testeze 

Metode tradiţionale: 
1. Probe orale: puncte forte 

■ flexibilitatea modului de evaluare; 

■ posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori; 

puncte slabe 

■ validitate çi fidelitate reduse; 

■ consum mare de timp; 

■ stres. 

2. Probe scrise: puncte forte 

■ economie de timp; 

■ obiectivitate şi fidelitate sporite; 
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■ posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul – este adevărat, între anumite limite, 

stabilite dinainte – în ritmul propriu; 

■ diminuarea stresului; 

puncte slabe 

■ relativă întârziere în timp între momentul când se constată anumite greşeli sau 

lacune şi momentul când se încearcă remedierea acestora; 

■ costuri materiale relativ mari; 

3. Probe practice: puncte forte 

■ dezvoltă atât unele competenţe generale importante (analiză, sinteză, evaluare), cât 

şi specifice (aplicative); 

■ favorizează legătura dintre teorie şi practică; 

puncte slabe 

■ costuri materiale ridicate; 

■ consum mare de timp; 

Metode complementare de evaluare 

1. Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate 

realiza prin: 

a. fişa de evaluare 

Numele elevului .................................……Clasa ............................ 

Disciplina ................................................ Data ….......................... 

EVENIMENTUL 

................................................................................................................. 

OBSERVAŢII 

................................................................................................................. 

puncte forte 

■ elimină stresul; 

■ nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul; 

puncte slabe 

■ consumă mult timp; 

■ observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate; 

2. Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi: 

■ enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor); 

■ identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele/ informaţiile necesare (de 

către elev, dar şi cu îndrumarea învăţătorului); 

 

3. Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca în echipă. Realizarea sa 

presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi: 

■ enunţarea sarcinii de lucru; 

■ repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului; 

■ colectarea datelor/ a materialelor; 

■ prelucrarea şi organizarea datelor/ a materialelor; 

■ realizarea produsului; 

■ prezentarea. 

Tema, formatul şi structura proiectului pot fi negociate cu elevii în măsura în care 

propunerile lor sunt în concordanţă cu obiectivul de evaluare stabilit de profesor. Chiar dacă 

formal profesorul anunţă că va fi doar evaluatorul produsului, el rămâne şi coordonatorul din 

umbră, indiferent de vârsta elevilor săi. De asemenea, în evaluare este bine să fie antrenaţi şi 

elevii pentru ca aceştia să înveţe să ofere çi să primească feedback pentru o activitate. Chiar 

dacă evaluarea se concentrează asupra produsului, şi procesul trebuie observat cu atenţie şi, 
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eventual, corijat. Nu ar fi drept faţă de elevi să aşteptăm momentul final de prezentare a 

proiectului ca să le spunem ce-au greşit cu câteva săptămâni în urmă. 

puncte forte 

■ stimulează creativitatea şi iniţiativa; 

■ evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor; 

■ dezvoltă creativitatea, precum şi capacitatea de argumentare şi de gândirea logică; 

puncte slabe 

■ consumă mult timp; 

■ ierarhizarea produselor este dificilă; 

Criterii de evaluare 

■ pentru produsul final - 

■ validitate 

■ elaborare şi structurare 

Metode de evaluare 

■ calitatea materialului utilizat 

■ creativitate 

■ pentru proces - 

■ raportare la tema proiectului 

■ documentare 

■ lucru în echipă (distribuirea şi asumarea adecvată a sarcinilor) 

■ calitatea rezultatelor (valorificare în practică, aplicabilitate, posibile conexiuni etc.) 

4. Portofoliul poate conţine: 

■ lucrări scrise 

■ teste 

■ compuneri 

■ fişe 

■ proiecte 

puncte forte 

■ evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului; 

■ oferă o imagine clară asupra evoluţiei în timp a elevului; 

puncte slabe 

■ consumă mult timp; 

■ e foarte subiectiv; 

5. Autoevaluarea presupune: 

■ prezentarea sarcinii de lucru, a obiectivelor curriculare etc. pe care trebuie să le 

atingă elevii; 

■ încurajarea evaluării în cadrul grupului/ clasei; 

■ completarea unui chestionar la terminarea unei sarcini de lucru importante; 

 

Chestionar (I) 

1. Pentru rezolvarea sarcinii de lucru, am parcurs următorii paşi: 

..........................................................................................................................................

................. 

2. În acest fel, am învăţat: 

..........................................................................................................................................

................. 

3. Am întâmpinat următoarele dificultăţi: 

..........................................................................................................................................

................. 



862 ȘCOALA MILENIULUI III 

 

4. Activitatea mea aş califica-o ca fiind: 

..........................................................................................................................................

................. 

5. Pot justifica acest calificativ astfel: 

................................................................................................................ 

Chestionar (II) 

1. Cel mai mult m-a interesat: 

................................................................................................................. 

2. Cel mai puţin m-a interesat: 

................................................................................................................. 

3. Aş  mai avea nevoie de clarificări în legătură cu următoarele aspecte: 

................................................................................................................. 

4. În timpul orei/ orelor m-  

 

puncte forte 

■ încurajează elevul să-şi pună întrebări în legătură cu modul în care a rezolvat o 

sarcină de lucru; 

■ stimulează elevul să-şi conçtientizeze progresele çi achiziţiile făcute; 

■ ....................................................................................................; 

■ ..................................................................................................... 

puncte slabe 

■ este dependent de sinceritatea elevului; 

■ consumă timp pentru colectarea çi interpretarea datelor; 

Metoda are efect numai dacă este folosită în mod constant. Este important însă ca 

elevul să nu o perceapă ca pe o imixtiune în intimitatea sa, ci ca pe o modalitate utilă de 

autocunoaçtere. De aceea, trebuie să-i fie anunţate de la început obiectivele curriculare şi de 

evaluare vizate. Chestionarele este bine să fie incluse în portofoliul elevului, iar datele 

obţinute să fie comparate cu propriile noastre informaţii despre el. De asemenea, periodic pot 

fi prezentate părinţilor. 

Portofoliul şcolar 

Portofoliul este o colecţie de lucrări având drept scop să demonstreze eforturile 

elevului, progresul şi realizările sale într-un anumit domeniu.  

Portofoliile trebuie păstrate în locuri accesibile, pentru a fi completate. Valoarea 

potofoliului constă în posibilitatea dată în primul rând elevului de a urmări şi a-şi evalua 

progresul în învăţare, asumându-şi totodată responsabilitatea învăţării. 

Direcţii generale de utilizare a portofoliului 

■ Iniţierea activităţii 

Învaţătorii trebuie să se asigure că aceasă activitate porneşte cu dreptul: portofoliul 

poate fi folosit activ şi interactiv. Ca orice metodă de evaluare nouă, introducerea 

portofoliului cere timp şi dorinţă de a explora diferite alternative, până la găsirea strategiei 

optime. La început este vital să se negocieze cu elevii modalitatea de „asamblare“ a 

portofoliului, pentru a-i  motiva în alcătuirea lui. 

■ Ce este un potofoliu? 

Un dosar, un clasor, o cutie, un biblioraft – orice obiect de îndosariere, care poate fi 

dezvoltat ulterior çi care poate fi păstrat convenabil. Fiecare portofoliu trebuie marcat cu 

numele elevului şi clasa din care face parte. Eventual, i se poate atribui un element distinctiv, 

spre a fi mai uşor recunoscut, mai ales de elevii mici. 

■ Ce fel de lucrări intră în portofoliu? 
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Conţinutul portofoliului depinde în foarte mare măsură de specificul obiectului de 

învăţământ, de aria tematică, de scopul pentru care a fost constituit. Portofoliul se referă mai 

ales la partea scrisă produsă de elev dar poate cuprinde şi alte elemente (fotografii, colaje) cu 

condiţia ca acestea să fie realizate direct de elev. E bine să fie delimitate clar principiile şi 

scopul alegerii materialelor, astfel ca portofoliul să nu devină un „sertar de resturi şi 

gunoaie“, căci materialele adunate vor face la un moment dat obiectul unei evaluări! 

■ Câte elemente  conţine portofoliul? 

Pentru raţiuni practice, numărul pieselor din portofoliu trebuie stabilit cu aproximaţie 

de la început. Este greu să evaluezi portofolii cu număr diferit de piese, după cum este la fel 

de greu să identifici progresul realizat de elev pornind de la un portofoliu cu un număr redus 

de piese. Pe de altă parte, un portofoliu amplu nu înseamnă neapărat un progres însemnat. 

■ Când ataşăm piese noi în portofoliu? 

Elevii trebuie să aibă frecvent acces la portofolii pentru a le completa, actualiza şi 

consulta, în vederea autoinstruirii. Uneori, în colaborare cu elevul se poate reorganiza 

portofoliul. Revizuirea portofoliului împreună cu elevii este  importantă pentru 

particularizarea activităţii de recuperare. 

■ Cine are acces la portofoliu? 

Evident, elevii ar trebui să aibă acces tot timpul. Profesorul ar trebui să-l poată vedea, 

cu sau fără prezenţa elevilor, acesta fiind un element asupra căruia se va negocia de la 

început. Părinţii ar trebui să poată vedea portofoliul din când în când, în acest fel 

deschizându-se calea spre implicarea familiei în ce?, cât? çi cum? învaţă copilul lor. Dar 

pentru păstrarea autenticităţii portofoliului, el ar trebui păstrat la şcoală ca părinţii să nu fie 

tentaţi să-l „îmbunătăţească“. 

Evaluarea portofoliului 

Nu sunt doi elevi la fel, nu învaţă la fel, nu le este la fel de uşor sau greu să realizeze 

un anumit lucru. Portofoliul, ca succesiune de materiale adunate pe parcursul învăţării, 

reflectă strădania çi responsabilitatea asumată de elev în procesul de învăţare. 

Aprecierea portofoliului are în vedere în primul rând progresul realizat şi, de 

asemenea, efortul depus pentru realizarea acestuia. De aceea nu se va aplica acelaşi „metru“/ 

aceleaşi criterii de evaluare tuturor elevilor. La unul vom aprecia ordinea ci rigoarea cu care 

au fost selectate piesele, mai ales dacă este vorba de un elev mai dezordonat de felul său; la 

altul putem aprecia piesele care reflectă efortul de investigare, de aprofundare, de studiu 

individual, mai ales dacă este vorba de un elev care de obicei se limitează la litera manualului 

ş.a.m.d. 

Un salt calitativ evident între primele çi ultimele piese în ceea ce priveşte calitatea 

materialului trebuie să fie un criteriu comun, iar elevii trebuie încurajaţi să urmărească ei 

înşişi acest criteriu. Astfel vor învăţa să caute calitatea, în acelaşi timp devenind conştienţi că 

progresul realizat va creşte respectul de sine, încrederea în propriile forţe. 

Deşi evaluarea prin intermediul portofoliului este mai puţin riguroasă decât cea 

realizată prin metodele tradiţionale, ea are marele avantaj că o personalizează, oferind 

totodată informaţii variate pe baza cărora învăţătorul  îşi poate întemeia o  judecată completă 

asupra performanţelor elevului. 
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PRINCIPII ALE DEONTOLOGIEI EVALUĂRII DIDACTICE 

 

Chelba Elena-Anca, profesor învăţământ primar, 

 Şcoala Gimnazială Plopeni 
  

Deontologia- o ramură a eticii, bazată pe cunoaştere, înţelegere şi asumarea datoriei- 

constă într-un set de reguli care vizează modul de a lucra/conlucra bine, împreună cu altă 

persoană. Acest concept a fost folosit de către filosoful Bentham, care a introdus o nuanţă 

importantă, pentru a diferenţia oamenii aşa cum sunt ei- ontologie, de oameni aşa cum trebuie 

să fie- deontologie. Cadrul deontologic formează oamenii aşa cum trebuie să fie. Deontologia 

profesională poate fi considerată ca fiind morala profesională tratată prin prisma datoriei 

profesionale; este ştiinţa îndatoririlor profesionale, a comportamentului profesional. Ea 

cuprinde o serie de reguli şi principii cerute de exercitarea unei anumite profesii. Etimologia 

conceptului “deontologie” a preocupat şi preocupă, în mare parte, dicţionarele enciclopedice 

şi specializate, acestea urmărind să identifice rădăcinile precum şi familia de cuvinte 

constituite în jurul lui, iar în unele cazuri şi sensurile în care conceptul e utilizat.  

Putem stabili, în esenţă, că deontologia este un cuvînt constituit prin compunere din 

două segmente cu identitate distinctă, primul (deontos,  deont-, deonto-, deon-) orientând 

gândirea spre ideea de necesitate, nevoie, obligaţie, ceea ce se cade, iar cel de-al doilea 

(logos, logia) spre ideea de studiu, ştiinţă, discurs. Aşadar, într-o primă aproximare, putem 

aprecia că dicţionarele contemporane, atât cele româneşti, cât şi cele engleze, franceze, 

italiene etc. identifică deontologia ca fiind ştiinţa (studiul, discursul) despre obligaţii (datorii).  

Conţinutul definiţiilor este, însă, mult mai variat, astfel încât vom identifica unele 

orientări de mare importanţă pentru înţelegerea deplină a sensurilor în care conceptul este 

utilizat. Pe de o parte, există diferenţe cu privire la genul proxim  luat în definiţii, unele 

dicţionare considerînd deontologia ca “doctrină”, altele ca “teorie”, “disciplină”,  “ansamblu 

de reguli”, “cod”, “parte a eticii”, “studiu” etc. Unele dicţionare utilizează mai multe accepţii 

ale genului proxim: “doctrină” şi “teorie” (D.E.R.-1996), “cod”, “disciplină” şi “parte a 

eticii” (D.F.-1978),  “parte a eticii” şi “teorie” (D.N.-1978). Nota dominantă a definiţiilor, la 

acest nivel, este aceea de a identifica mai mult sau mai puţin “tare”, deontologia  cu ideea de 

“teorie”. Pe de altă parte, în conturarea diferenţei specifice luate în definiţie se aşează 

deontologia la niveluri foarte diferite de specificare, ea fiind pusă să se refere: 

DS1: la datorie, obligaţii, reguli, în general; 

DS2:  la datorie, obligaţii, reguli, norme morale; 

DS3:  la norme, reguli şi obligaţii profesionale; 

DS4:  la norme, reguli şi obligaţii morale specifice unei profesiuni. 

Este evident faptul că definiţiile acoperă o varietate de extensiuni ale noţiunii de 

definit, extensiunea maximă fiind datoria, înţeleasă ca obligaţie, în genere, iar cea minimă 

fiind ansamblul de norme (reguli, obligaţii) morale ale unei anumite profesiuni. 

Exercitarea unei profesii se face prin efectuarea unor acţiuni specifice pentru a obţine 

un anumit scop. Fiecare profesie are propriile reguli de practicare, prin care se asigură 

obţinerea scopului dorit precum şi o calitate a practicării acesteia. Toate profesiile necesită 

respectarea unor reguli tehnice de exercitare, respectarea legislaţiei precum şi a unui cod 

deontologic.  

O categorie aparte de profesii sunt cele exercitate asupra altor oameni. Acestea 

necesită în mod excepţional respectarea unui cod deontologic şi moral. Profesiile ce implică 

educarea altor persoane sunt o componentă importantă a acestor categorii. Exercitarea acestor 

profesii nu se rezumă doar la dezvoltarea bagajului de cunoştinţe al persoanelor asupra căror 

se exercită ci mult mai mult. Scopul este mult mai complex şi important. În cadrul procesului 
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de educaţie se urmăreşte de asemenea ca persoanele instruite să îşi formeze un sistem de 

valori corect, o personalitate proprie, un mod de folosire şi interpretare a cunoştinţelor 

acumulate, formarea deprinderilor şi chiar o viziune proprie asupra vieţii sale. Acest scop 

complex implică o responsabilitate morală majoră din partea educatorului pentru a evita 

efectele negative asupra persoanelor educate. 

 Evaluarea este cea mai importantă etapă în procesul de învăţare. Ea este componenta 

care poate oferi feedback şi poate fi utilizată apentru a stabili modul optim în care procesul de 

învăţare trebuie să continue, de aceea obiectivitatea evaluării este foarte importantă. 

Evaluările reprezintă puncte de referinţă  ce delimitează etape distincte în cadrul procesului 

de învăţare. Să nu uităm procesul de învăţare continuă pe toată durata vieţii, iar rolul 

educatorului este să ofere informaţii şi să evalueze o etapa a acestui proces dar şi să ofere 

moduri optime de continuare a acestuia în urmatoarele etape. Şi nu doar procesul de învăţare 

continuă toată viaţa ci şi cel de evaluare.  Pe baza evaluărilor prin care trece, omul învaţă şi să 

se autoevalueze. Evaluarea devine astfel un instrument esenţial în activitatea unui educator.  

Evaluarea didactică, multă vreme considerată o componentă secundară a procesului 

didactic, înregistrează un reviriment remarcabil în contextul reformelor educaţionale, nu 

întotdeauna articulate şi coerente, care au loc în sistemul educaţional românesc contemporan. 

Structura tradiţională a actului didactic: predare – învăţare –evaluare/autoevaluare se 

regăseşte doar în abordările academice ale teoriei instruirii, practica curriculară făcând în 

realitate o separare artificială între primele două etape ale  procesului didactic şi cea de-a 

treia, evaluarea, plasând-o fie în plan secund, fără importanţă, fie transformând-o într-un 

eveniment extraordinar, desprins de realitatea curriculară, cu obiective şi conţinut propriu, 

precum evaluările externe de genul tezelor unice şi bacalaureat. În această ordine de idei, în 

speranţa unor lămuriri privind locul şi rolul evaluării în contextul larg al activităţii didactice 

curente, mi -am propus abordarea unor principii fundamentale privind deontologia evaluării 

didactice.  

Principiile reprezintă legi fundamentale, legităţi cu caracter universal valabil pentru 

un domeniu de cunoaştere, care normează, structurează şi asigură coerenţă şi funcţionalitate 

domeniului epistemologic. Evaluarea, ca activitate didactică, se supune principiilor didactice 

tradiţionale, principii care normează teoria şi metodologia instruirii încă de la Didactica 

Magna. În particular însă, teoria evaluării didactice dezvoltă propria sa taxonomie de 

principii, în concordanţă şi complementare celor didactice. 

Primul principiu pe care am dorit să-l prezentăm afirmă că evaluarea este în egală 

măsură o activitate de măsurare, de estimare a unui nivel de congruenţă şi de judecare a unei 

performanţe a unui elev (Stan, C., 2001). Evaluarea înţeleasă ca măsurare presupune 

atribuirea de numere sau calificative, în conformitate cu anumite reguli, unor produse ale 

activităţii elevului sau unor performanţe punctuale ale elevului. Aşadar, măsurarea pune în 

relaţie de corespondenţă conceptele abstracte de număr sau calificativ cu anumiţi indicatori 

empirici, descoperiţi prin verificarea performanţelor elevilor.  

Evaluarea poate fi însă percepută ca o încercare de punere într-o relaţie de congruenţă 

a performanţelor unui elev cu aşa numitele performanţe etalon sau reper. Evaluarea văzută ca 

judecare presupune emiterea de către un cadrul didactic a unor propoziţii de factură 

valorizatoare cu privire la performanţele şi conduitele unui elev sau grup de elevi. Aceste 

judecăţi de valoare au un caracter subiectiv mult mai mare decât primele două percepţii ale 

evaluării, însă acest fapt trebuie văzut ca fiind unul benefic şi subiectivitatea percepută ca o 

modalitate de a personaliza actul evaluativ în interesul şi spre beneficiul elevului. 

Al doilea principiu afirmă că evaluarea performanţelor elevilor se poate realiza în 

funcţie de trei criterii de referinţă: Evaluarea prin raportare la performanţa anterioară a 
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elevului, Evaluare prin raportare la nivelul grupului, Evaluare prin raportare la standardele 

curriculare de performanţă.  

Evaluarea prin raportare la performanţa anterioară a elevului măsoară progresul 

(regresul) realizat de elevi între două sau mai multe intervale de evaluare. Acest tip de 

evaluare se mai numeşte, în literatura de specialitate, evaluare de progres.  

Evaluarea prin raportare la nivelul grupului are ca finalitate ierarhizarea elevilor între 

ei prin compararea performanţelor lor. Performanţa didactică a unui elev poate fi astfel 

comparată cu performanţele unui grup de referinţă (clasa din care face parte, elevii de aceeaşi 

vârstă din clase paralele de la nivelul şcolii, nivel naţional, în cazul evaluărilor externe). 

Literatura de specialitate prezintă această modalitate de a evalua drept evaluare normativă. 

 Evaluare prin raportare la standardele curriculare de performanţă vizează evaluarea 

elevilor pornind de la reperele de performanţă oferite de curriculă, urmărind cuantificarea 

distanţei dintre performanţa punctuală a elevului şi performanţa etalon oferită de standardele 

curriculare. Avem aşadar de a face cu evaluarea formativă. 

Al treilea principiu afirmă că evaluarea didactică nu este niciodată 100% obiectivă. 

Subiectivitatea, înţeleasă ca personalizare a demersului evaluativ, nu este neapărat un aspect 

de factură negativă. În realitate, evaluarea este realizată de către cadrul didactic şi implicit 

acesta se implică subiectiv în procesul evaluativ. Dascălul construieşte probele de evaluare, el 

le administrează, el construieşte cadrul psihopedagogic în care are loc evaluarea, el emite 

judecăţile de valoare şi acordă, la finalul procesului evaluativ, notele sau calificativele. 

Subiectivitatea este prezentă în fiecare dintre etapele mai sus enumerate, importantă nu este 

încercarea de a o elimina (imposibil de altfel), ci de a o canaliza spre binele şi în beneficiul 

celui evaluat. 

Un alt principiu al evaluării didactice afirmă că se evaluează performanţa punctuală 

(de moment, referitoare la o sarcină precisă) a elevului şi nu elevul. Obiectivele cadru şi de 

referinţă precum şi competenţele generale şi specifice prezente în documentele curriculare 

aferente fiecărei discipline şcolare trebuie să devină instrumente esenţiale în formularea 

obiectivelor de evaluare. Performanţa şcolară a elevului este în mare măsură rodul efortului 

cadrului didactic şi implicit poate fi supusă evaluării, însă calificativul sau nota este acordată 

acelei performanţe evaluate a elevului şi nu elevului ca persoană. 

Evaluarea îndeplineşte o seamă de funcţii, însă printre ele nu este şi cea punitivă. 

Poate părea bizar pentru unii colegi, dar nota sau calificativul caracterizează performanţe 

didactice şi nu comportamente ale elevilor. În momentul în care utilizăm nota cu scop 

punitiv, ea îşi pierde valoarea evaluativă. Un principiu extrem de important afirmă că 

evaluarea trebuie să fie transparentă. Criteriile de evaluare, baremul, raţiunile pentru care 

acordăm notele sau calificativele trebuie să fie cunoscute de elevi. Şi elevii se autoevaluează, 

iar dacă criteriile noastre de evaluare nu sunt transparente, pot apărea discordanţe între cele 

două demersuri evaluative. Dacă cadrul didactic nu facilitează cunoaşterea criteriilor de către 

elevi, aceştia îşi vor construi propriile criterii, demersul autoevaluativ fiind imposibil de 

eludat. 

Evaluarea didactică nu are valoare în sine, importanţa ei rezidând în efectele pe care 

le induce asupra devenirii personalităţii elevilor, asupra progresului lor şcolar şi eficienţei 

procesului de învăţământ. Una dintre cele mai frecvente erori care se produc în actul didactic 

este transformarea evaluării didactice într-un scop în sine. Una dintre principalele direcţii de 

acţiune în reforma sistemelor de evaluare a avut ca finalitate reducerea factorului de stres 

iminent unei evaluări externe, evaluare de a cărei rezultate depinde evoluţia şcolară şi socială 

a elevilor. Tezele unice ca formă de examinare au încercat, prin plasarea lor în succesiunea 

evenimentelor evaluative curente la clasă, reducerea stresului cauzat de o evaluare externă. 
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Probleme generate au fost însă de altă natură şi se subscriu principiului corectitudinii şi 

imparţialităţii evaluatorului. 

Erorile accidentale în evaluare sunt acceptabile şi scuzabile, dar erorile sistematice în 

evaluare sunt rezultate ale incompetenţei didactice. Nimeni nu condamnă erorile accidentale 

produse în actul evaluativ, în fond Errare humanum est, dar erorile care au loc sistematic nu 

pot fi scuzate. Prezenţa acestor factori de distorsiune în evaluarea didactică precum erorile 

procedurale (eroarea instrumentală, eroarea încadrării globale, eroarea succesiunii) şi a 

efectelor parazite (efectul de anticipare, efectul de obişnuinţă, efectul constantei personale) 

denotă o acută lipsă de preocupare pentru performanţă şi calitate în activitatea cadrului 

didactic. Conştientizarea lor poate fi un pas către controlul şi evitarea lor. 

Evaluarea oferă, înainte de toate, o măsura a propriilor tale performanţe, aşa că notele 

acordate elevilor reflectă, în ultimă instanţă, propria ta activitate didactică. Una dintre cele 

mai importante funcţii a evaluării didactice este cea de feedback pentru cadrul didactic. 

Competenţa ta didactică se reflectă în competenţele elevilor tăi. Ceea ce ştii şi ceea ce ştii să 

faci este dovedit de ceea ce ştiu şi de ceea ce ştiu să facă elevii tăi. Suntem frecvent tentaţi să 

afirmăm că măsura competenţelor noastre este activitatea didactică, lecţia pe care o 

propunem. Lecţia este însă un cadru, un context creat de cadrul didactic în care elevii trăiesc 

experienţe de învăţare. Dacă elevii nu ajung să trăiască aceste experienţe de învăţare, întreg  

efortul de a construi o lecţie este inutil. 

Conştientizarea discordanţei evaluative şi consilierea elevilor aflaţi în această situaţie. 

Discordanţa evaluativă, înţeleasă ca incongruenţă a relaţiei evaluare – autoevaluare generează 

dezvoltarea, la nivelul elevilor, a unor strategii specifice situaţiilor de discordanţă evaluativă. 

Aceste strategii sunt dezvoltate în cazul iminenţei eşecului şcolar, eşec ce generează 

consecinţe atât la nivel cognitiv, cât şi afectiv şi motivaţional. Am lăsat la final poate cel mai 

important principiu al evaluării didactice: Principiul corectitudinii şi imparţialităţii 

evaluatorului. Acest principiu vizează evitarea fraudării evaluărilor, atât a celor interne, la 

nivelul clasei sau al şcolii, cât mai cu seamă a celor externe, la nivel regional şi naţional. 

Indiferent de forma de evaluare, de instrumentul de evaluare ales, de tipul de evaluare 

didactică, fraudarea examenului duce implicit la anularea autenticităţii lui şi la descalificarea 

celor implicaţi. Evaluarea, alături de predare, ar trebui să fie o măsură a competenţei noastre 

didactice. 
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COLABORAREA  ŞCOALĂ- FAMILIE ÎN ACTIVITATEA DE 

RECUPERARE A LACUNELOR IDENTIFICATE ÎN URMA 

EVALUĂRII NAŢIONALE 

 

Prof.Anca  Chelba, Şcoala Gimnazială Plopeni 

 

 “Educaţia dată în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă 

şi indiferentă.” 

H.H.STERN 

 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

reprezintă actul normativ care a stat la baza stabilirii principiilor de organizare şi desfăşurare 

a Evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II). Astfel, la Art. 74, (2) 

al acestei legi se prevede: 

 La finalul clasei a II-a, fiecare şcoală, în baza unei metodologii elaborate de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează şi realizează evaluarea 

competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică.  

Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de 

învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor 

elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului. 

Societatea, în ansamblul său, suportă necontenit transformări şi redimensionări şi se 

dovedeşte cât se poate de natural faptul ca noile concepţii culturale, sociale, politice sau 

economice să-şi regăsească ecoul şi la nivelul sistemului de învăţământ.  

Una din problemele majore în educaţie, în jurul căreia se concentrează numeroase 

dezbateri, este evaluarea, privită ca element integrator al procesului de învăţământ, alături de 

predare şi învăţare. Un accent deosebit asupra evaluării este surprins în Noua Lege a 

Educaţiei, care stipulează faptul că scopul acesteia este de a orienta şi optimiza învăţarea. În 

acest sens, procesul de evaluare va fi proiectat, implementat şi apreciat, prin raportare directă 

la setul de competenţe prevăzute în programa şcolară. Procesul evaluativ nu se rezumă doar 

la a constata măsura în care obiectivele educaţionale au fost îndeplinite, ci dimpotrivă, acesta 

permite multiple ocazii de a perfecţiona procesul instructiv-educativ în demersurile ulterioare 

întreprinse de cadrul didactic. 

Evaluarea la finalul clasei a II-a implică aprecierea rezultatelor şcolare obţinute de 

elevi prin raportarea acestora la specificaţiile din programa şcolară, punând aici în evidenţă 

caracterul sumativ al evaluării.  

În contextul prezentei viziuni, evaluarea capătă mai degrabă caracter formativ, 

întrucât urmăreşte optimizarea, reglarea şi ameliorarea procesului de predare-învăţare. Unul 

din rolurile esenţiale ale evaluării este cel de diagnoză, deoarece oferă date calitative cu 

privire la progresul în învăţare al elevilor şi la dificultăţile întâmpinate în procesul de 

învăţare.  

Rezultatele obţinute în urma evaluării furnizează cadrului didactic informaţii 

relevante pentru a-şi defini acţiunile pedagogice adaptate particularităţilor de învăţare ale 

fiecărui elev (ritm, stil de învăţare, potenţial de învăţare, dificultăţi de învăţare). Acest aspect 

are în vedere rolul predictiv/ prognostic al evaluării.  

Evaluarea la finalul clasei a II-a  are un caracter naţional, iar rezultatele obţinute pot fi 

valorificate şi la nivelul factorilor decidenţi, în sensul adoptării unor decizii coerente de 
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politică educaţională, de ameliorare a curriculumului sau de formare şi perfecţionare a 

cadrelor didactice. 

În urma prezentării informațiilor referitoare la organizarea și administrarea Evaluării 

competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, EN II – 2015, se poate concluziona că 

peste 80% dintre elevii demonstrează că, la finalul acestei clasei, au dezvoltate competențele 

specifice pentru care au fost evaluați în ceea ce privește înțelegerea unui text citit. 

Dintre măsurile pentru ameliorarea rezultatelor obţinute de elevii claselor a II-a la 

Evaluarea Naţională putem enumera: 

 Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât să se 

asigure progresul şcolar al tuturor elevilor; 

 Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor, pe parcursul 

clasei a III-a; 

 Monitorizarea frecvenței elevilor şi motivarea acestora pentru implicarea în procesul 

învăţării; 

 Asigurarea unei bune colaborări cu familia prin ședințe cu părinții și elevii/  cosiliere 

educațională a părinților; 

 Temele pentru acasă suplimentare şi individuale, fără caracter permanent,  care să vizeze 

activităţi de recuperare şi care să fie realizate cu ajutorul părinţilor, sub îndrumarea cadrelor 

didactice . 

Evaluarea la finalul clasei a II-a are în vedere şi facilitarea dezvoltării unei relaţii de 

parteneriat între şcoală şi familie, în sensul în care, alături de cadrul didactic, părinţii îşi vor 

asuma, în mod responsabil, un rol important în orientarea activităţii educaţionale a propriilor 

copii.  

În domeniul colaborării şcoală-familie, punctul de plecare este cunoaşterea prealabilă 

a părinţilor de către învăţător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă 

o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinţi, consiliul reprezentativ al 

părinţilor, corespondenţa cu părinţii, consultaţiile pedagogice, implicarea părinţilor în 

activitatea şcolii, activităţi nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri etc.), 

consultaţii la cererea părinţilor. 

Numărul mare de contacte şcoală- familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase.  

Întâlnirile colective cu părinţii reprezintă cea mai ,,profitabilă’’ şi democratică formă de 

colaborare a învăţătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învăţător înseamnă un cadru de 

manifestare şi de perfecţionare a calităţilor sale manageriale, un moment optim de 

conştientizare şi de mobilizare a părinţilor într-un parteneriat real, prilej de a învăţa şi el din 

experienţa părinţilor. Pentru părinţi, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de 

autoevaluare şi de sporire a competenţelor educative, de informare pedagogică avizată, 

decide înţelegerea complexităţii fenomenului instructive-educativ şi a poziţiei pe care o 

ocupă în acest proces. 

AVANTAJELE IMPLICĂRII FAMILIEI: 

 Copiii petrec mai mult timp acasă decât la şcoală , de aceea părinţii îi cunosc foarte bine, 

interacţionează cu fiecare şi nu se aşteaptă la vreo răsplată dacă îşi ajută copilul să reuşească; 

 Mediul familial oferă momente de predare de care cadrele didactice nu pot beneficia; 

 Când părinţii îşi învaţă copilul, se observă o schimbare semnificativă, imediată a copiilor; 

 Copiii ai căror părinţi se implică au note mai mari, achiziţii academice pe termen lung, 

atitudini şi comportamente pozitive; 

 Implicarea părinţilor corelată cu cea de la şcoală adânceşte achiziţiile elevilor; 

 Părinţii care îşi ajută copiii obţin un câştig în încrederea în ei înşişi şi în copii; 
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 Părinţii care colaborează cu şcoala sunt avocaţi puternici pentru comunitatea din jurul 

şcolii. 

Sfaturi utile pentru părinţi : 

 Asiguraţi-vă că fiul / fiica dumneavoastră are un loc liniştit să studieze, cu lumină bună, 

are un program regulat de studiu în fiecare zi, are toate rechizitele necesare şi instrumentele 

de scris! 

 Verificaţi temele, dar nu le faceţi pentru ei! Dacă îi faceţi tema copilului, nu-l ajutaţi deloc. 

 La începutul anului şcolar discutaţi cu învăţătorul clasei pentru a afla în ce constau temele 

pe care le dă. Întrebaţi-l dacă dă teme în fiecare zi sau doar în anumite zile. Aflaţi care este 

scopul temei. 

 Aflaţi de la copil dacă are teme date în ziua respectivă şi când trebuie predate la şcoală. 

 Acţiunea are mai multă valoare decât vorbele. Făcându-vă timp pentru a verifica temele, le 

arătaţi copiilor că acestea sunt importante. Lăudaţi-i pentru temele bine realizate! 

 Recapitulaţi comentariile făcute de învăţător la temele verificate de acesta şi discutaţi-le cu 

fiul / fiica dumneavoastră. 

 Contactaţi învăţătorul , dacă este vreo problemă în legătură cu tema dată. 

Să nu uităm că: 

 “Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi, înainte de toate, a învăţa.” – N. Iorga                                             

şi că : 

 “Mintea unui copil este o pagină albă, pe care putem scrie aproape tot ce voim; dar odată 

ce am scris, cerneala aproape că nu se mai poate şterge.” Lubbock 
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CUNOAȘTEREA COPILULUI  - ȘANSĂ  A  REUȘITEI  ȘCOLARE 

 

Prof.Șpac Laurentie, ISJ Suceava 

 

Formarea personalității umane reprezintă esența activității fiecărui educator care își 

respectă profesia. Investiția pentru formarea generațiilor este un deziderat permanent,   

deoarece numai inteligența și creativitatea oamenilor, atitudinea față de muncă a acestora 

contribuie la dezvoltarea societății. Este necesar ca școala să formeze personalități puternice, 

receptive la schimbări, capabile să se integreze dinamic într-o lume complexă. Modelarea, 

începând de la vârste mici nu se poate realiza decât în cadrul unei școli deschise spre viitor, 

ceea ce presupune cunoașterea individualității fiecărui copil. La copii nu se formează 

întotdeauna trăsăturile de personalitate pe care le dorim, iar rezultatele școlare nu sunt cele 

asteptate. Acest lucru se explică prin faptul că fiecare copil are trăsături individuale specifice, 

ceea ce le confera unicitate.  

Copiii sunt individualități evidente: au înălțimi diferite, înfățișări și personalități 

diferite, preferințe, interese, stiluri de viață, stiluri de învățare, niveluri de aptitudini, niveluri 

de dezvoltare, tării și slăbiciuni. Dar fiecare este capabil să învețe, are abilități speciale, 

fiecare dorește să aibă succes și să se simtă bine în familia sa, dar și în clasă, fiecare dorește 

să fie valoros, iubit și acceptat. Pentru  a – l ajuta să se formeze  copilul trebuie înțeles pe 

deplin  cu nevoile și dorințele lui. Pe de altă parte nu pierdem din vedere formarea unei 

atitudini pozitive față de școală și frecventarea ei, față de cadre didactice și colegi, față de 

învățare și nu numai.  

De multe ori ne confruntăm cu păreri ale persoanelor neavizate, dar și ale persoanelor 

instruite, care spun că se insistă prea mult asupra importanței atitudinii în activitatea școlară. 

Este necesară o comunicare sinceră între toți cei mplicați în procesul instructiv – educativ 

pentru a obține rezultatele dorite. Atitudinile se pot schimba prin intermediul școlii; și nu este 

vorba doar de cele care țin de politețe sau educații europene. Poate în primul rând ar fi nevoia 

de toleranță față de cei din jurul nostru, problemă mult discutată teoretic, de puține ori 

aplicată practic, dar care ar rezolva multe alte situații.  

Prin intermediul școlii se formează atitudini ce țin de comportamente sociale cum ar 

fi: cinstea, corectitudinea, dărnicia și altele. Având vârte mici și experiențe negative mai 

puține decât adulții, copiii de vârstă școlară mică pot fi educați și își pot schimba 

comportamentul, chiar dacă unii provin din familii care nu acordă atenție acestor aspecte sau 

traumatizează proprii copii prin exemplele personale. 

În general, marea majoritate a elevilor reacționează în cadrul procesului de instrucție 

și educație conform așteptărilor noastre, deoarece ei au învățat anumite reguli pe care 

încearcă să le respecte. Sunt însă și cazuri de eșecuri și insuccese școlare, datorate faptului că 

nu se cunosc suficient particularitățile individuale ale elevilor și nu se poate veni în sprijinul 

lor la momentul potrivit. Acești elevi, care nu obțin rezultatele dorite, care se încadrează mai 

lent în randul clasei și nu se bucură de prestigiu în fața colegilor, răspund mai greu 

așteptărilor părinților și cadrelor didactice, își formează mai greu reprezentări morale și 

deprinderi comportamentale, necesită o atenție sporită.  

Altfel, poate să apară indiferența sau chiar atitudinea negativă față de învațare, de 

școală, de colegi și cadre didactice (aparent vinovații nereușitelor), care să le afecteze 

capacitatea de autoapreciere și să le deterioreze starea lor psihică, provocând devieri 

comportamentale, trăsături negative ca: minciuna, falsitatea, înșelatoria. Cu astfel de elevi, 

care sunt din ce în ce mai numeroși, trebuie să lucrăm cu răbdare, să dovedim mult tact 

pedagogic pentru a le cultiva încrederea în forțele proprii, încredera în cei din jur (familie, 
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rude, educatori, colegi, parteneri de joacă,etc.), să le stimulăm interesul pentru cunoaștere, 

atitudinea pozitivă față de învațare, disciplină, dorință de autodepășire. 

 Aceeași atitudine și același tratament trebuie să-l aplicăm și acelor elevi care 

au reacții afective inadecvate, au o instabilitate emotională, stare de spirit ce li se schimbă 

rapid, celor care au reacții negative la observațiile critice sau la calificativele acordate 

justificat. Cauzele acestor reacții pot fi foarte variate: particularitățile temperamentale, stările 

conflictuale din familie sau colective, maladiile fizice nervoase, capacitatea de autoapreciere 

inadecvată. Relațiile lor conflictuale cu educatorul, colegii și părinții pot deveni o frână în 

evoluția propriilor personalități. Trăsăturile de temperament și caracter actionează ca factori 

stimulatori și inhibitivi în dezvoltarea personalității acestor copii. Sprijinindu-se pe energia și 

mobilitatea sangvinului vom insista spre a-i forma interese și înclinații stabile, a-i da o 

direcție pozitivă în care să persevereze. La flegmatic vom avea grijă să aibă preocupări 

diversificate care să-i invingă monotonia și încetineala. Colericul va fi orientat spre o severă 

și rațională organizare a activității pentru a - i canaliza energia într-o directie creatoare. 

Melancolicului îi  trebuie sprijin și să-i stimulăm mereu energia și încrederea în forțele 

proprii.  

Ținând cont de trăsăturile temperamentale și acționând ca atare reușim să le canalizăm 

și să le stimulăm energia tuturor elevilor pe care îi coordonăm, chiar dacă sunt diferiți și să 

obținem maximum posibil în educația acestora.  Se impune să facem tot posibilul pentru a 

lichida influențele negative și  a asigura elevilor un climat de încredere, căldură, sinceritate.  

Vom contribui la  formarea atitudinilor prielnice educației, mai ales acceptarea, 

stăpânirea de sine și reglarea constientă a reacțiilor și stărilor emoționale.În școală se 

acționează pentru a realiza instrucția și educația, pentru a crea capacități intelectuale. Un prim 

pas spre aceste categorii îl facem în direcția deprinderilor intelectuale, care sunt capacități  

sau competențe prin care elevul va fi capabil să răspundă stimulilor conceptuali din mediul 

înconjurător, ele fiind structura de bază a educației formale. Deprinderile copilului din clasele 

primare sunt elementare și se referă la: deprinderi de însușire și utilizare a limbii române, 

deprinderi de calcul și raționament matematic, deprinderi de utilizare a cunoștințelor 

muzicale, artistice, deprinderi motorii etc. 

Pentru a realiza aceste deziderate elevul folosește strategii cognitive sub îndrumarea 

atentă a cadrului didactic. O mare parte din informațiile pe care copilul le primește la școală 

se realizează pe cale orală, iar modul de transmitere a acestora are importanță deosebită 

pentru a fi acceptate sau nu. Depinde de cadrul didactic ca transmiterea informațiilor să 

convingă, astfel încât elevul să fie motivat să învețe. Nu este un secret că o anumită aplecare 

a cadrului didactic din clasele primare spre latura umanistă sau realistă se regăsește în 

generațiile de copii, chiar și la liceu. Rezultă că un educator bun va avea generații bune, chiar 

dacă nu toți copiii vor fi performanți la toate disciplinele. Aici stă măiestria fiecărui om al 

școlii de a cunoaște bine copiii, înclinațiile lor, pentru a – i orienta în direcția care le va oferi 

cele mai mari satisfacții și performanțe școlare. Există numeroase studii referitoare la tipurile 

de inteligență, iar cunoașterea caracteristicilor fiecărui tip de inteligență poate da rezultate 

surprinzătoare în cazul copiilor ”slabi ” la învățătură. 

Un fenomen cu implicații negative asupra dezvoltării personalității unor elevi este 

incapacitatea de apreciere și autoapreciere. Elevii care nu dețin această capacitate devin 

neîncrezători, suspicioși, timizi,  retrasi, închiși, încep să înregistreze insuccese la învățătură, 

abateri disciplinare. Pentru a le stimula capacitatile cognitive și a le asigura un progres 

constant în activitatea la ore trebuie să-i încurajăm și să – i tratăm diferențiat. Astfel, ei vor 

deveni mai deschiși, mai obiectivi, lipsiți de sentimente de inferioritate. Aspecte negative pot 

apărea și în comportarea unor elevi buni care încep să se supraaprecieze. Lauda si 

evidențierea permanentă a lor, din partea părinților(care nu știu sau nu recunosc nivelul sau 
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comportamentul propriilor copii) sau a educatorilor, dar și o stare materială superioară fațăde 

alți copii din clasă, poate duce la apariția unor trăsături de caracter negative: atitudine de 

dispret față de colegi,  îngâmfare, lipsa spiritului autocritic, manifestări ce contravin unei 

morale sănătoase. De multe ori acești elevi își arată superioritatea mai ales față de copiii 

neajutorați sau cu un anumit handicap. 

 O atentie deosebită trebuie acordată și acelor elevi care sunt fricoși, timizi, incapabili 

de a se apropia de cei din jur. Organizarea activităților școlare care să implice comunicare, 

sub formă de joc didactic poate remedia o serie dintre aceste deficiențe. Evoluția generală a 

elevilor depinde de educarea unor trăsături de personalitate cu continut etic: demnitatea, 

spiritul de initiațiavă,  curajul răspunderii. Aceste trăsături morale au eficiență în stimularea 

eforturilor activității elevilor la lecții, în atitudinea lor față de muncă. Pentru a cunoaste 

individualitatea  elevului din perspectiva unei evoluții pozitive și a randamentului școlar este 

necesar ca, alături de datele despre situația familială a copilului și sănătatea lui, educatorul 

trebuie să analizeze și alți factori: atitudinea elevului față de învățătură,  ritmul și gradul 

formării noțiunilor, priceperilor și deprinderilor. 

Atitudinea copilului responsabilă față de învățătură se educă în mod sistematic, 

perseverent și individualizat, nu este un dar de la natură. Educatorul care nu cunoaste corect 

elevul poate contribui (negativ) la pierderea încrederii acestuia în forțele proprii, elevul se 

convinge zi de zi că este inferior, depreciat pentru că nu reușește să realizeze ceea ce 

înfaptuiesc colegii. În locul bucuriei, satisfacției pentru munca desfășurată, acești elevi 

acumulează neîncredere, apoi suferință. Capacitatea elevului de a-și organiza activitatea 

școlară duce la obținerea unor rezultate bune și foarte bune. Existența redusă a acestei 

capacități, sau chiar lipsa ei, duce la oboseală, randament scăzut. Este necesar să cunoaștem 

cauzele ce determină succesul, dar mai ales insuccesul școlar. Prezența instrumentelor de 

bază de care dispune elevul, ii permit acestuia să atingă  un randament școlar corespunzator 

concretizat în : 

 deprinderea de a observa și urmări ce se face în cadrul lecției; 

 exprimarea cu cuvinte proprii a ceea ce vede, aude, citeste; 

 posibilitatea de a memora conștient; 

 deprinderea de a efectua exerciții în mod rapid ; 

 tranpunerea unei probleme în exerciții; 

 rezolvarea și compunerea de probleme în mod independent; 

 efectuarea unor lucrări practice după explicațiile educatorului; 

 interpretarea unei melodii după instrumenr, negativ sau note muzicale; 

 realizarea unei compoziții literare (poezie sau proză cu informații; 

 Realizarea unei compoziții artistice (desen) cu o temă dată, etc. 

Pentru ca elevul să învețe cu succes este necesar să păstreze în memorie  cunoștințele 

de bază, cu ajutorul cărora își însușește materialul nou. Actualul Curriculum Național, cu 

multiple modificări benefice la nivelul claselor primare, este unul din principalele 

instrumente cu ajutorul cărora sperăm ca sistemul de învățământ să funcționeze mai bine, 

fiind flexibil și deschis, în măsură să ofere  fiecărui elev șanse reale pentru identificarea și 

valorificarea deplină a propriilor aptitudini și interese. Acest curriculum  pune bază pe 

personalizarea instruirii, care presupune creearea unor situații adecvate fiecarui elev să învețe 

la nivelul maxim al capacitatilor sale.  

Învățământul  personalizat, centrat pe elev, este cel adaptat la particularitățile fizice și 

psihice ale fiecarui elev. Într-o asemenea organizare se ține seama de ritmul de muncă al 

fiecaruia, de aptitudini și capacitatea lui de rezistență fizică și intelectuală, de nivelul 

pregătirii anterioare. Educația personalizată pune un mare accent pe formularea unor 
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răspunsuri cât mai originale ale elevilor, cu respectarea rigorii științifice, pe spontaneitate și 

pe exprimarea liberă a opiniilor, atitudinilor, ideilor elevilor. Astfel, motivația elevilor pentru 

învățare va crește, vor fi valorificate și dezvoltate aptitudinile speciale ale elevilor în diferite 

domenii. Cunoscând individualitatea elevilor noștri și tratându-i în mod diferențiat, putem 

preveni eșecul școlar și totodată avem garanția unor satisfacții deosebite în munca la clasă, 

chiar succes școlar.   

Din Revista de pedagogie, anul LXIV nr.1 pe 2016, pag36 am ales definiția pentru 

reziliență educațională academică, ca fiind probabilitatea de a obține succes școlar și alte 

realizări în viață în pofida vulnerabilităților personale sau a circumstanțelor adverse 

provocate de experiențele și condițiile de mediu. Reziliența educațională are un puternic 

impact asupra succesului școlar al elevului. Pentru elevii cu risc în obținerea succesului școlar 

Sandoval – Dernandes $Cortes,2012
8 

au  identificat patru mari categorii de factori protectivi: 

 factori personali - încrederea în sine și motivația pentru învățare; 

 factori familiali -  sprijinul emoțional, sprijinul material și modelul personal de 

reziliențăeducațională; 

 factori școlari – sprijinul emoțional/recunoașterea socială, sprijinul logistic/managementul 

administrativ, relația profesor-elev/modelul personal oferit de profesori; 

 factori comunitari – infrastructura necesară procesului educațional. 

  Ceea ce face școala pentru om și societate nu-i la îndemâna nici unei alte instituții. 

Deși încă se înregistrează un număr mare de copii care nu frecventează sau abandonează prea 

devreme școala, există posibilități de recuperare prin programe ”A doua șansă”. Vina pentru 

nefrecventarea școlii aparține familiei, copilul de cele mai multe ori nu poate decide asupra 

situației lui, iar mai târziu poate gratuit să treacă de acest handicap.   
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METODE ALTERNATIVE UTILIZATE ÎN CADRUL ORELOR DE 

CHIMIE 

 

prof. Gela Țofei,   

Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta,, Rădăuți 

 

"Învățătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeuna un orizont."  spunea Nicolae 

Iorga. 

Chimia, ca și disciplină de studiu în învatamantul gimnazial, este una din disciplinele 

care are menirea de a crea conexiunea om-mediu înconjurător. Realizarea acestei conexiuni 

este posibilă numai dacă profesorul reușește să incite curiozitatea elevului, să-l determine să 

observe transformările din jurul lui și să-și pună intrebări față de procesele și mecanismele 

care au loc.  

 Societatea se află într-o continuă transformare și evoluție. Invazia mijloacelor 

electronice acaparează atenția și curiozitatea copiilor, având impact direct asupra stilurilor lor 

de invățare. Transformarea acestora(a mijloacelor electronice)  în parteneri în procesul 

didactic de predare-invățare poate fi un succes dacă tinerii sunt învățați cum să caute 

informațiile și cum să le selecteze pe cele utile și necesare. A utiliza exclusiv metodele 

clasice, bazate doar pe expunerea informațiilor, este o abordare care din start este menită 

eșecului, elevul negăsindu-și rolul în actul de învățare și astfel având șanse foarte mari de a 

deveni încetul cu încetul ceea ce numim astăzi ,,analfabet functional,,.  

Asupra elevilor vine o cantitate foarte mare de informații, fiecare informație având 

rolul de a contribui la formarea orizontului propriu al tânărului. Diferența între a accepta sau 

a refuza să primească aceste informații și a învăța cum să le utilizeze pe viitor o face modul 

de furnizare pe care profesorul îl adoptă. Metodicile moderne sunt extrem de generoase în 

ceea ce privește utilizarea metodelor activ-participative care pun accentul pe învățarea 

centrata pe elev.  

Provocarea fiecarei ore la clasă este cât? ce? si mai ales cum? transmit din ceea ce 

este util elevilor astfel încât să mă adresez întregii clase și în același timp fiecăruia în parte. 

Cum procedez pentru a avea certitudinea că fiecare elev în parte înțelege și poate utiliza în 

continuare informațiile primite.  

 Ofer spre exemplificare lecția Aliaje, susținută la clasa a VIII-a, folosind învățarea 

centrată pe elev, proiectul de lectie din anexa 1. O bună captare a atenției elevilor la începutul 

orei are rolul de a le stârni curiozitatea, creativitatea acestora. Am folosit o poveste special 

creată, cu rolul de a identifica metalele pe care ei le-au studiat la clasă, identificarea facându-

se pe baza utilizărilor acestora, oferindu-mi în același 

timp și posibilitatea evaluării înțelegerii noțiunilor 

învățate anterior. 

După ce elevii au 

descoperit metalele 

respective, pentru a 

reaminti 

proprietățile fizice 

ale celor trei metale 

am folosit platoul 

cu idei. Metoda constă în împărțirea elevilor în grupe de 

lucru și  utilizarea unei coli de flip-chart pentru fiecare 

grup de lucru, coala am  împarțit-o într-un număr de spații egal cu numărul elevilor din 
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grupul de lucru. Am alocat un timp precizat la început, 

în care fiecare elev a scris proprietățile fizice ce 

caracterizează metalul respectiv, atât cât a reținut din 

lecțiile anterioare pe spațiul propriu. După expirarea 

timpului de lucru individual, fiecare echipă a completat 

în mijlocul foii proprietățile amintite. Colile fiecăîrei 

grupe au fost expuse, fiecare echipă a prezentat tema 

proprie. După ce această evaluare individual și pe grupe 

de elev a fost realizată pentru a introduce lecția nouă am 

folosit o secvență din documentarul Metale 

tranziționale, Școala Discovery, unde se oferă informații despre obținerea și importanța 

aliajelor. Pentru a vedea impactul elevilor și pentru a putea cuantifica atenția acordată în 

timpul vizionării am folosit metoda știu-vreau să știu-am învățat. Inainte de a proiecta filmul 

prin discuții cu elevii am identificat ce anume cunosc despre aliaje, ce anume își doresc să 

afle despre aliaje. După vizionarea filmului, am verificat în ce măsură au aflat răspunsurile la 

întrebările lor. Astfel am creat atmosfera de curiozitate și interes necesară asimilării 

informațiilor ce urmau a fi transmise. În predare am utilizat manualul, ca sursă de 

documentare. Elevii au citit, au analizat și și-au adresat întrebări pe baza cărora să poată 

extrage informațiile utile. În finalul lecției am flosit un joc didactic pentru a verifica 

înțelegerea termenilor utilizați pe parcursul orei.  

Feedback-ul oferit de elevi mi-a dat certitudinea că toți elevii au avut sarcini de lucru 

precise, că au fost activi în realizarea acestor sarcini de lucru și astfel fiecare elev în parte si-a 

găsit locul și rostul în propriul proces de învățare.  

Desigur există foarte multe metode prin care putem realiza activități didactice utile 

elevilor. Important este ca la fiecare oră să folosim acele metode care vin în întâmpinarea 

nevoilor și cerințelor elevilor astfel încât la finalul orei să existe zâmbetele de mulțumire și 

lucruri înțelese de fiecare elev în parte. 

 

PROIECT DE LECȚIE 

Propunător: prof. Gela Țofei 

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta,, Rădăuți 

Clasa: a.VIII-a 

Data: 25.01.2017  

Aria curriculara: Matematica și științe ale naturii 

Disciplina: chimie  

Unitatea de învățare: Metale. 

Titlul lecţiei: Aliaje  

Tipul lecţiei: lectie mixta (predare-învățare-evaluare)  

Durata lecţiei: 50 minute 

Scopul lecției: dezvoltarea competențelor generale prin dobândire şi consolidare de  

cunoştinţe, dezvoltare de abilități practice și depinderi intelectual 

Competenţe specifice vizate (în conformitate cu programa școlară în vigoare): 

CS 1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi  

CS 1.3. Explicarea comportării unor compuși într-un context dat; 

CS 4.1. Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre 

informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective  

CS 4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei 

acestuia cu limbajul comun 
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Valori și atitudini:  

Respect pentru adevăr şi rigurozitate; 

Încredere și respect faţă de argumentaţia ştiinţifică; 

Disponibilitate de ameliorare a propriei performanţe; 

Interes şi curiozitate; 

Dorinţă de informare şi afirmare;  

Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv pentru cele 

furnizate de TIC 

 

Obiective operaționale: 

O1 – să identifice proprietățile fizice ale aluminiului, fierului, cuprului 

O2 – să recunoască utilizările metalelor studiate în viața cotidiană 

O3 – să urmăresca constient fragmente de filme știinșifice 

O4 – să înțeleagă informațiile furnizate de manual 

O5 – să utilizeze informațiile dobândite în viața cotidiană 

 

Metode didactice: explicația, conversația, problematizarea, jocul didactic, observația, 

platoul cu idei, expunerea, metoda stiu-vreau sa stiu-am invatat 

Materiale și mijloace: tabla, caiete, cretă, manual, fișe de lucru, sistem periodic, 

videoproiector, calculator. 

Forma de organizare: frontal, individual si pe grupe 
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Anexa 1 

PROIECTUL BUCLUCAȘ 

Alexandru și Radu, doi prieteni foarte buni, au de lucrat impreună un proiect la chimie. 

Tema proiectului este: ,,Cele trei metale ce ne imbogățesc viața!,,. Primul impuls a fost să descrie 

argintul, aurul și platina.  

Dar totuși, ceva îi nemulțumea pe cei doi și bănuiau că mai toți colegii lor vor caracteriza 

aceste trei metale. Oare numai metalele prețioase ne imbogățesc viata? Oare bogăția vieții stă numai 

în aur?  

În timp ce își puneau aceste întrebări și multe altele, cei doi prieteni se bucurau de sucul 

preferat din doza metalică și mâncau prăjitura delicioasă pe care mama o învelise într-o folie 

metalică pentru a-i păstra prospețimea. 

Căutau alternative. Vroiau sa realizeze un proiect util atât pentru ei cât și pentru colegii lor. 

În timp ce-și savura prăjitura, Radu se apropie de geam. 

Ce imagine frumoasă! De la geamul tău Alexandre se vede foarte frumos acoperișul bisericii 

din cartier! Verde-albăstrui, foarte interesant! Zise Radu. 

Da, ai dreptate, de multe ori admir și eu priveliștea asta! Mai văd uneori pete mici din 

această culoare pe robinetul buteliei ! îi răspunse Alex. 

Deodată un zgomot puternic se auzi în spatele lor. Cedase cuiul tabloului cu formația 

preferată a lui Alex. 

Ce bine că are rama din lemn! Radu mă ajuți să-l pun inapoi? 

Desigur! Adu un alt cui și ciocanul! 

În timp ce puneau tabloul înapoi la locul lui ce-i doi prieteni au descoperit cele trei metale 

care lor le făcuse ziua mai frumoasă. Deși nu străluceau, erau pentru ei, în acea zi, mai importante 

decât argintul, aurul sau platina. 

Ce metale credeti că vor fi eroinele proiectului lor? 

Anexa 2 

Metoda stiu-vreau sa stiu-am invatat 

‘’Aliaje” 

 

Stiu Vreau sa stiu Am invatat 
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Anexa 3 

Careul cuvintelor 

 

Descoperiti  cinci cuvinte ascunse: ......                Nr. De cuvinte propuse: ...... 

 

Z I V A S E X C 

E N Y Q H W O A 

F O N T A D R R 

I X A L I A J C 

E A L P A C A A 

R D B R O N Z S 

M E T A L U R A 

A L U M I N I U 
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ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE ȘI 

INTERDISCIPLINARITATEA 

 

Prof. Ursuţu Nicoleta 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bogdăneşti 

 

Societatea contemporană devoalează, prin implicaţiile extrem de vizibile şi dureroase, 

această tristă realitate pe care sociologia umană a conceptualizat-o într-unul dintre binecunoscutele 

principii ale lui Peters şi anume cel  al incompetenţei: oamenii ambiţioşi, dornici de a urca pe scara 

ierarhiei sociale - măsurată azi după falsul criteriu al cifrei contului bancar personal- ajung la 

limitele priceperii şi inteligenţei personale. Apoi, din ambiţii rău înţelese, tind să le depăşească, 

intrând în zona desfigurantă a incompetenţei, unde, inevitabil, vor deforma şi structurile aflate sub 

autoritatea lor şi eliminând apoi tot ceea ce nu pot înţelege, conform anecdoticului episod cu 

olteanul şi girafa, în care, cu ochii miraţi şi uluit de apariţia ineditului animal, acesta continua să 

repete ca pentru sine, refuzând evidenţele: „...aşa ceva nu există !” 

Acest principiu al incompetenţei, sau în cel mai fericit caz, al „depăşirii” palindromice a 

competenţelor, acţionează dintotdeauna pretutindeni în lume, fiind cauza principală a decadenţei 

omenirii sub toate aspectele sale, prin ridicarea ignoranţei şi suficienţei docte la rangurile ierarhice 

superioare. Incompetenţa, sau - edulcorând puţin termenul - „competenţele multiple”, se erijează 

astfel în pseudo-personalităţi „marcante” ce au uzurpat cele rânduite de Dumnezeu, obnubilând  

mereu pe cei cu adevărat capabili, frânând şi împiedicând realizarea echilibrului interior şi implicit 

armonia interumană, promovând astfel prezenţa desfigurantă a impostorului care duce la 

contaminarea obediențior din jur prin falsele soluţii propuse, de cele mai multe ori mai dăunătoare 

decât „boala” însăşi. Valorile autentice sunt criticate de hiene agramate și inculte care hălăduiesc în 

mass-media, mințind, dezinformând, singura lor regulă fiind „care dă mai mult”. Trăimîntr-o 

reformă quasimodiană, încleştaţi şi rigizi, reci şi seci, în care doar timpul pare asemenea unui văl 

purpuriu, ce ne ascunde de noi înșine, în drumul către mormânt şi veşnicie. 

Analiza problematicii contemporane şi identificarea marilor teme de meditaţie au condus la 

constituirea - în plan educaţional - a unor răspunsuri specifice, prin potenţarea „noilor educaţii, sau 

a unor noi tipuri de conţinuturi.  

Trebuie de aceea precizat că, mai toate proiectele educației pentru mileniul nostru au drept 

obiective transformarea practicilor educaționale de tip tradițional, scolastic, în baza noilor principii 

specifice educației și pedagogiei contemporane:  

 educație globală 

 educaţia pentru pace 

 educaţia ecologică 

 educaţia pentru participare şi democraţie 

 educaţia demografică 

 educaţia pentru schimbare şi dezvoltare 

 învățare pe parcursul întregii vieți, educație inclusivă, educația pentru toți, șanse egale, 

parteneriat în educație 

 învățarea în profunzime, bazată pe acțiunea și responsabilizarea celui care învață, formarea de 

competențe 

 integrarea cunoștințelor în structuri de aplicație practică 

 predarea interactivă, curriculum inter, multi și transdisciplinar  

 educaţia pentru comunicare şi pentru mass-media 

 educaţia nutriţională 
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 educaţia economică şi casnică modernă 

 educaţia pentru timpul liber 

 educaţia privind drepturile fundamentale ale omului 

 educaţia pentru o nouă ordine internaţională 

 educaţia comunitară. 

Este de aşteptat ca această listă să se modifice (fie prin dispariţia unor „educaţii,, în măsura 

în care realitatea îngăduie aşa ceva, fie - mai degrabă - prin impunerea unor noi cerinţe şi 

conţinuturi educative). Ca modalităţi practice de introducere a „noilor educaţii,, sunt menţionate trei 

posibilităţi
177

 :    

 - prin introducerea de noi discipline centrate pe un anumit tip de educaţie (dificultatea constă 

însă în supraîncărcarea programelor de  învăţământ.) 

 b. - prin crearea de module specifice în cadrul disciplinelor tradiţionale. (modulele având un 

caracter interdisciplinar);                                                          

     c.  - prin tehnica „approche infusionnelle” (prin infuziunea cu mesaje ce ţin de noile conţinuturi 

în disciplinele așa-zise „clasice”). 

 O societate bazată pe cunoaștere presupune, ca prim reper al nivelului de civilizație atins, 

necesitatea sincronizării între dezvoltarea societății și dezvoltarea educației, fiind interesată de noile 

paradigme din cadrul în sistemelor de educație contemporană, adaptată fenomenelor glocalizării
178

 

și implicit  globalizării chiar și în domeniul educației. 
179

 

Necesitate adaptării la gama de principii adaptate și specifice atât educației, dar și aflate în 

deplină sincronie cu evoluțiile de ultim moment ale pedagogiei contemporane, au generat și 

elaborarea principiilor ordonatoare ale politicii educaționale la nivelul Uniunii Europene, politici 

care presupun trei direcții referențiale: 

 - adaptarea școlii la posibilitățile de instruire ale elevilor,  

 - nevoia prioritară, vitală a unei educații elementare, de bază
180

 

 -formarea competențelor de natură profesională, cu finalități productive. 

Raportarea omului la un plan valoric superior, stabil şi coerent, este necesară şi deosebit de 

fertilă. Fără relaţionarea la o dimensiune profundă a existenţei, cea conturată in lumea valorilor, 

însăşi activitatea şi viaţa omului îşi pierd din substanţa. 

Pentru viaţa umană, lumea valorilor este un „punct de sprijin în Univers,, un temei 

ineluctabil pentru generarea unui surplus de energie spirituală, care ar putea regulariza şi perfecta 

întreaga existenţă umană. O să înțelegemcă, funcție de rezultatele concrete, cele trei tipuri de 

învăţare sunt benefice, cu condiţia conducerii celor care învaţă către acel traiect al învăţării care este 

în concordanţă cu sarcinile, conţinuturile şi finalităţile educaţiei. Se pare că în multe împrejurări ale 

prezentului, educaţia inovatoare este mai productivă, fiind un răspuns mai adecvat la cererea 

„pieţei” și din această perspectivă, procedeele și tehnicile didactice trebuie adaptate ca structură de 

proiectare după următoarele repere și finalități: 

 Elevul, din actant statistic, devine subiect al educației; 

                                                           

177
 George Văideanu, Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 109. 

178
Compus din combinarea a două concepte, globalizare și localizare, termenul este creația sociologului britanic Roland 

Robertson (prima oară în lucrarea Globalisation din 1992 și ulterior în capitolul ”Glocalisation: Time-Space and 

Homogeneity- Heterogeneity” din lucrarea Global Modernities, din 1995) fiind definit ca o „comprimare a lumii și 

intensificare a conștiinței lumii ca întreg”, ca un complex ce cuprinde în sine, simultan, tendințe de universalizare și 

individualizare. A se vedea ”Glocalisation: Time-Space and Homogeneity - Heterogeneity” in Mike Featherstone, 

Scott Lash and Roland Robertson (eds.), Global Modernities, Sage Publication, London, 1995, pp. 25-44. 
179

 Carmen Crețu, Psihopedagogia succesului, Editura Polirom, Iași, 1997, p. 14. 
180

UNICEF, Pachetul de resurse pentru profesori, UNESCO, cerințe speciale în clasă, București, 1996, p. 21. 
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 Tehnologia informatică trebuie să vină în sprijinul elevului prin optimizarea accesului la 

cunoaștere; 

 Stimularea inovației și a gândirii critice pozitive; 

 Capacitatea de a-și reproiecta, optimiza propriile structuri de învățare pentru                   a-și 

maximiza competențele; 

 Formarea deschiderii spre latura experimentală, interactive, cultura dialogului, dezvoltarea 

capacităților de a valorifica propriile experiențe de viață. 

Centrate pe necesitatea uniformizrii la nivelul Uniunii Europene, noile direcții ale educației, 

prin dimensiunea lor politică urmăresc, pe cât posibil, compatibilizarea și armonizarea nivelurilor 

naționale de calificaree profesională.
181

 Pentru România, documentele promulgate în această 

direcție, au fost:  

 Strategia Postaderare 2007-2013
182

 

 Planul Național de Dezvoltare 2007-2013
183

 

 Strategia Dezvoltării Învățământului Preuniversitar în perioada 2001-2010.
184

 

Exigențele organismelor europene au determinat  responsabilii din MEC să adopte 

schimbările necesare, astfel încât Curriculum-ului Național
185

  în mod cert să fie generat un alt tip 

de cultură curriculară, având drept noi directoare:  

 centrarea procesului educativ pe  proiecțiile didactice de formare a competențelor și 

aptitudinilor;  

 promovarea metodelor interactive de învățare, cultivare a creativității; 

   dezvoltarea direcțiilor inter și transdiciplinare a Curriculum-ului școlar;  

   abordarea Curriculum-ului în corelație cu problematica laturii docimologice; 

 formarea continua a corpului didactic. 
186

 

Astfel reperele modernității, precum și trăsăturile care conferă caracterul inovativ al 

Curriculum-ului Național, se regăsesc în următoarele contexte didactice: 

 centrarea învățării în tot ansamblul demersurilor educaționale;  

 direcționarea actului cognitiv-formativ spre descoperirea de noi capacități și dezvoltarea de 

competențe;  

 creșterea ponderii  metodelor interactive de educație; 

 cultivarea spiritului critic, interogativ;  

 dezvoltarea omnidirecțională și stimularea gândirii creative;  

 construirea unui învățământ eficient prin flexibilizarea parcursurilor școlare; 

 reproiectarea, redimensionarea conținuturilor învățării proportional cu aptitudinile elevului, 

 structurarea domeniilor educației funcție de problemele și cerințele vieții sociale;  

 responsabilizarea celor implicați în actul educativ.  

                                                           

181
Memorandum cu privire la învățarea permanentă (Memorandum of Lifelong Learning), document elaborat de 

Comisia Europeană, sub îngrijirea Institutului de Științe ale Educației, București, 2001. 
182

MEC, Diseminarea obiectivelor sistemelor de educație și formare profesională din Uniunea Europeană, București, 

2013.(Ministerul Educației și Cercetării, ianuarie 2007) 
183

 Guvernul României, decembrie 2005. 
184

MEC, Diseminarea obiectivelor sistemelor de educație și formare profesională din Uniunea Europeană, București, 

2013. (Ministerul Educației și Cercetării, 2002)                 
185

MEN, Consiliul Național pentru Curriculum, Rezoluția ”Școala la răscruce” – Schimbare și continuitate în 

curriculum din învățământul obligatoriu, Sinaia, 22-24 noiembrie 2001. 
186

 Mihai Korka, Reforma învățământului de la opțiuni strategice la acțiune, Editura Punct, București, 2000,           p. 

35. 
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Deceniile din urmă au arătat că inactivismul social poate genera formule totalitare de 

organizare a societăţii. Participarea şi implicarea sunt condiţii pentru buna funcţionare a unei 

societăţi, remediul cel mai adecvat pentru alunecări autoritariste sau totalitariste.    

   Gradul de democratizare al unei societăţi este dat și de educație, care formează această 

predispoziţie a indivizilor de a acţiona şi reacţiona, de a genera discuţia, de a-şi exprima punctul de 

vedere, de a proiecta şi anticipa. Caracterul democratic al unei societăţi se menţine şi se 

propensează prin fiecare persoană. Individul trebuie format pentru a-şi exprima poziţia, pentru a se 

implica în luarea deciziilor, pentru fi mereu treaz din punct de vedere civic. 

Astfel, se evidențiază că în contextul educațional postmodern, sau al modernității târzii, 

termenul Curriculum defineşte, în sens larg, ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de 

învăţare prin care trece elevul pe durata întregului proces şcolar, iar în sens restrâns reprezintă un 

ansamblu de documente şcolare în care se consemnează date esenţiale privind procesele educative 

şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului, urmărind: 

 formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii  

 valorizarea propriilor experienţe 

 formarea unei autonomii morale 

 dezvoltarea capacităţii de integrare în grupuri socio-culturale, astfel încât apar dimensiuni noi în 

domeniul proiectării curriculare, deoarece  accentul se pune pe interesul elevului în procesul de 

învăţare. 

Se impune așadar, nu doar o nouă paradigmă, respectiv  cea care vizează adaptarea școlii la 

cerințele și posibilitățile instructive ale elevului, ci, mai ales, care generează procedee de adaptare a 

școlii românești la categoria principiilor moderne ilustrată prin sintagme precum : „școala pentru 

toți”, „învățământ integrat”.
187

 

Învățarea în profunzime, bazată pe acțiunea și responsabilizarea celui care învață, formarea 

de competențe, integrarea cunoștințelor în structuri de aplicație, predarea interactivă, curriculum 

inter- și transdisciplinar sunt doar câteva concepte, idei, pe care se bazează pedagogia 

contemporană, fiind generate de comutarea societăților europene către globalizare și către societatea 

bazată pe cunoaștere, de necesitatea integrării și permanentizării educației. 
188

 

Literatura așa cum o știm (critica, teoria și istoria literară), nu poate fi supusă unui canon 

epistemologic al adevărului, pentru că la nivelul informal există o serie de obiective adiacente 

specifice unei anumite vârste (conform teoriei stadialității cognitive a lui Piaget)
189

, care implică un 

anumit grad de sistematizare a lecturii, elevul având nevoie în continuare de modele concrete şi 

exemple ilustrative.
190

 

Este primul pas într-o interacţiune cu o dimensiune simbolică şi interpretativă dominantă, o 

relaţie în care profesorul şi elevul sunt ctitori de sensuri şi semnificaţii care generează şi se bazează 

pe o puternică investiţie cognitivă dar şi afectivă, cu pronunțate valențe axiologice, pornind de la 

mesajul esențial al abordării postmoderniste în educație: „putem vorbi despre o reîntoarcere a 

individului ca actor în spațiul social și o resurecție a elevului în calitate de persoană cu 

caracteristicile sale specific-diferențiatoare ce trebuie valorizate maximal, constituie dimensiunea 

dominantă a pedagogiei moderne.,
191

 Modelul european recent de evaluare are ca „instrument 

emblematic,
192

 portofoliul de competențe. 

                                                           

187
 Roxana Tudorică, Dimensiunea europeană a învățământului românesc, Editura Institutul European, Iași, 2004, pp. 

24-25. 
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Cf. Carmen Crețu, Psihopedagogia succesului, p. 15. 
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Cf. Jean Piaget, Psihologia inteligenței, trad. Dan Răutu, Editura Științifică, București, 1965, pp. 86-88. 
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Cf. Dan Potolea, Pregătirea psihopedagogică, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 33. 
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 Emil Păun, Dan Potolea (coord.), Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Editura Polirom, Iași, 
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Deoarece încercarea de a realiza dezvoltarea competenţelor cheie prin abordări exclusiv 

monodisciplinare are puţine şanse de reuşită, nici una dintre materiile de studiu neoferind 

oportunităţi de dezvoltare a tuturor competenţelor (generale și specifice) menționate în 

Curriculum,ca soluție optimă pentru o bună parte a acestor deziderate propunem o abordare din 

perspectiva interdisciplinară, dar nu înainte de a propune o serie de clarificări și delimitări 

conceptuale privind metodologia abordărilor inter, pluri și transdisciplinare, cu explicațiile teoretice 

necesare.  

Motivul este evident: în condiţiile în care apar şocuri existenţiale, schimbări, rupturi, este 

nevoie de un alt tip de învăţare, aşa numita învăţare inovatoare, în care „se consemnează experienţe 

de învăţare.”
193

 Aceasta are menirea de a pregăti indivizii şi societăţile să acţioneze în situaţii noi şi 

presupune calităţile autonomiei (a nu mai avea nevoi de alţii) şi integrării (a accede la o gândire 

holistică, ce este capabilă să conexeze operativ informaţiile recent intrate în circulaţie). În timp ce 

învăţarea de menţinere tinde să ia drept inatacabile valorile inerente statu-quo-ului şi să treacă cu 

vederea toate celelalte valori, învăţarea inovatoare trebuie să fie dispusă să pună la încercare 

valorile, scopurile şi obiectivele fundamentale ale oricărui sistem. Este adevărat că marile schimbări 

existenţiale se produc pe baza unor viziuni inovatoare. Progresul se face nu prin întârzierea în 

canoanele obişnuinţei, ci prin transgresarea sau contestarea traseului bătătorit.Istoria progresează 

prin partea proastă a lucrurilor - spunea Hegel.  

I. Interdisciplinaritatea, Transdisciplinaritatea, Pluridisciplinaritatea - avataruri ale 

neognosticismului - 

Literatura ca artă (tšcnh)  demonstrează că, dincolo de perisabilitatea şi fluenţa lumii 

exterioare, există o zonă mai stabilă şi mai profundă: spiritul uman. Acesta se dovedeşte a fi 

superior tuturor agitaţiilor şi complicaţiilor existenţiale. Investiţia în spiritul uman, prin educaţie, 

are consecinţe inepuizabile. Dacă omul şi-ar înnobila mai atent spiritul, atunci şi ceea ce ţine de 

existenţa sa concretă ar fi mai uşor şi mai bine realizat.  

Aşa cum s-a putut vedea şi din evoluția diacronică a civilizației umane,  forţa omului nu 

derivă dintr-o precaritate momentană a exteriorului, care trebuie pregătită sau exploatată de spirit, ci 

superioritatea sa ţine mai mult de o disponibilitate funciară către autonomie, specifică interiorităţii. 

Eul veritabil este cucerit atunci când propria noastră viaţă este condusă spre autonomie. Nu omul se 

adaptează la lumea externă, ci aceasta se mulează conform unei finalităţi instituită întru spiritul 

său.Lumea valorilor fortifică interioritatea şi este cea care-l direcţionează pe individ spre cucerirea 

unei lumi veritabile, întemeiată pe autonomie morală. „Dacă orice etică obligă la ceva dincolo de 

om - notează Rudolf Eucken - acest suprauman este baza spirituală cea mai profundă a omului 

însuşi. O dată cu aceasta va dispărea orice posibilitate de a înţelege morala ca un jug oprimant sau 

ca o structurare stereotipă.”
194

 

Dar, la cumpăna veacurilor, îndepărtându-se de perspectiva pozitivantă a hermeneuticii 

„locurilor obscure” îmbrățișată de Johann Martin Chladenius, aflată sub protectoratul unui temei 

mai degrabă ideologizant al „hermeneuticii suspiciunii” cultivată de Marx, Nietzsche și Freud, 

perioada postmodernă dă naștere prolegomenelor unei epoci care, în manieră analitică, pot fi 

rezumate printr-un panseu al unui autor arhicunoscut: „cunoașterea este o plagă pentru viață, iar 

                                                                                                                                                                                                 

2002, p. 20. 
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 Michel Vial, Se former pour évaluer. Se donner une problématique et élaborer des concepts, Éditions De Boeck 

Université, Bruxelles, 2001, p. 75. 
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 Alexandru Crişan (coord.), Curriculum şi dezvoltare curriculară în contextul reformei învăţământului. 

Politici curriculare de perspectivă, Document MEN, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Bucureşti, 1998, p. 416. 
194

 Rudolf Eucken, Le sens et la valeur de la vie, Édition Felix Alcan, Paris, 1972, p. 148. 
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conștiința o rană deschisă în sâmburele vieții”
195

; în fapt, quintesența gândirii unei epoci și a unui 

autor care și-a împletit opera cu elementele descompuse ale unei spovedanii ratate, mereu 

amânate... Omul devine astfel o entitate iremediabil rătăcită în neantul ivit între falsitatea unui 

deconcertant „carpe diem”
196

 şi efemeritatea mirajelor unui carnaval al multiplelor  transformări (al 

des-figurărilor) produse de surogatele propuse de aşa-numita „societate de consum” care - în starea 

civilizaţiei actuale - precum Chronos îşi devorează lent adepţii care au ajuns tot mai incapabili să se 

regăsească pe sine datorită unei stări de labilitate și anxietate perpetuă în care până și ideea de 

nemurire este purtată pe drum de frica de moarte și de speranța că efemerele valori ale vieții ar 

putea fi astfel salvate. 

Contemporaneitatea însă, prin formulări neognostice sprijinite pe instrumentarul divers de 

care dispune și căutându-și rostul dar şi puterea de a accede la „cunoaşterea cauzei prime” 

aristotelice
197

, deschide, într-o alchimie a spiritului maniheic veșnic contestatar, limitele încă 

indescriptibile ale unui topos specific, locul unde interdisciplinaritatea modernă are tentaţia 

abordării ambelor planuri, pe acela al sensibilului şi pe acela al inteligibilului. Or, la nivel superior, 

una dintre provocările contemporane şi problema cea mai complicată este aceea datorită căreia  

dorința postmodernităţii este aceea a restrângerii caracterul ludic al existenţei, resursa inepuizabilă a 

lumii imaginale, răpindu-i tocmai atributul prin care acesta o poate defini și ordona.
198

 

Într-o manieră pur reducționistă, urmare a acestei limitări „omul angajat în activităţile de 

cunoaştere constituie doar o sublimare sui generis a omului ca fiinţă integrală. Pentru a nu ştirbi din 

întinderea semnificaţiei umane a faptului de cunoaştere, pentru a nu limita sau majora arbitrar 

dimensiunile, libertăţile şi contrângerile de care se bucură cunoaşterea [...], resimţim nevoia de a 

proiecta sui generis omul în integritatea sa înăuntrul subiectului epistemic.”
199

 

Cu alte cuvinte, cele trei fațete ale (inter, trans, multi) - disciplinarității nicolesciene nu sunt 

decât chipuri metamorfice, ușor fardate (pentru necunoscători) al neognozei. Fizicianul român, care 

în opera sa conceptualizează o „lume clădită pe propriile legi, prin autoconsistenţă”
200

aparține 

acestui curentcare susține că omul contemporan „înfiază revelații”
201

 și le conferă valoare de 

adevăr. În ralitate însă, prin intermediul acestor surogate, curentul neognostic, apărut ca o 

palingeneză a celui antic, de a cărui dosar ereziarhic s-a acupat Irineu de Lugdunum
202

, cel de 

                                                           

195
 Emil Cioran, Pe culmile disperării, Editura Humanitas, București, 1990, p. 69. Detestând legea morală din om, 

Cioran își dezvăluie conștiința răzvrătită, luciferică : „Conştiinţa a făcut din animal om şi din om demon, dar ea n-a 

făcut încă din nimeni un Dumnezeu, în ciuda lumii care se mândreşte de a fi omorât unul pe cruce.” Ibidem,p. 168. 
196

„Carpe diem, guam minimum credula postero”-„Bucură-te de ziua de azi și încrede-te prea puțin în cea de mâine”. 

Horațiu, Ode, I,2,8, în Horațiu, Ode, Epode, Satire, Epistole, trad. Ion Acsan, Constantin I. Niculescu, D. C. 

Ollănescu, Editura Mondero, Grupul Editorial Gramar, București, 2007. 
197

 Reluând ideea limitelor cunoaşterii, ca geneză a decentrării interogaţiei umane asupra fiinţării, un adevărat 

„postulat” operațional utilizat și de creatorii operelor literare în tușele de portret psihologic ale personajelor, Henri 

Bergson sublinia că, după Aristotel, „pe măsură ce filosofia îşi va îndrepta atenţia asupra acestor forme pe care gândirea 

le delimitează, iar limbajul le exprimă, ea le va vedea înălţîndu-se deasupra sensibilităţii şi devenind, prin rafinare, 

concepte pure, în stare să se concentreze într-un concept unic, în ultimă instanţă, sinteză a întregii realităţi, desăvârşire a 

oricărei perfecţiuni. Dimpotrivă, pe măsură ce va coborî spre izvorul invizibil al mobilităţii universale, ea îl va simţi 

fugindu-i de sub picioare şi golindu-se, pierzându-se în ceea ce se va numi neantul pur.“ Henri Bergson, Evoluţia 

creatoare, trad. Vasile Sporici, Editura Institutul European, Iaşi, 1998, p. 296. 
198

Cf. Johan Huizinga, Homo ludens. Încercare de determinare a elementului ludic al culturii, trad. H. R. Radian, 

Editura Univers, Bucureşti, 1977, p. 43. 
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Vasile Tonoiu, Idoneismul - filosofie a deschiderii, pp. 137- 138. 
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 Basarab Nicolescu, Noi, particula şi lumea, trad. Vasile Sporici, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 81. 
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 Prof. Dr. Stilyanos G. Papadopoulos, Patrologie, vol. I, trad. Lect. Dr. Adrian Marinescu, Editura Bizantină, 

București, 2006, p.138. 
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 Sfântul Irineu de Lyon, Combatere şi răsturnare a cunoştinţei mincinoase, în cinci cărți ('Elšgco kaˆ£natropÁj tÁj 
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astăzi-mult mai nociv datorită nivelului de persuasiune, caută să impună lumii pleiada avatarurilor 

lui (egomorfisme ale lumii științifice sau culturale) și ai cărui promotori devin, astfel,  profeții 

timpului fără eshaton; iar în cele ce urmează voi căuta să argumentez sursele acestei afirmații.  

Eșafodajul teoretic capabil să-i susțină apariția ca domeniu al științei fără a pune în operă 

necesitatea eliminării acelui mysterium iniquitatis (cu un Ștefan Lupașcu dator vândut lui Pythagora 

și metafizicii numărului ca ordonator al întregului Univers) cu un picior în fizică și cu celalt pantof 

în metafizică (Aristotel deja se agită în mormânt revendicându-și procentajul din proprietatea 

intelectuală) teoria transdiciplinară include două componente: prima legată de fizica cuantică, cea 

de a doua de curentul hermeneuticii deconstructiviste, ambele poziționate în neognosticismul mai 

sus amintit.
203

 Într-o sintetică prezentare, teoriile lui Basarab Nicolescu, astăzi tot mai recomandate 

ca soluții paideice pentru „vrăjmașii minori ai lecturii”- sadoveniene în speța de față, pot fi 

prezentate, succint, în cele ce urmează. 

Pluridisciplinaritatea rezultă dintr-o simplă agregare a diferitelor discipline care păstrează 

neschimbate punctele lor de vedere specifice. Ele dezvoltă legături care nu sunt interactive, ci mai 

degrabă cumulative şi pot lucra împreună pentru a crea o imagine teoretic mai complexă a realităţii, 

întrucât obiectul de cercetare poate dezvălui mai bine diferitele sale caracteristici atunci când este 

examinat de perspective diferite, folosind metodele şi cunoştinţele furnizate de către mai multe 

discipline.  

Multidisciplinaritatea reprezintă o combinaţie nonintegrativă de discipline ştiinţifice în care 

fiecare disciplină îşi păstrează propriile metodologii şi ipoteze de lucru fără a se opera schimbări 

sau dezvoltări /prelucrări de la alte discipline, în cadrul relaţiilor de multidisciplinaritate. 

Multidisciplinaritatea diferă de interdisciplinaritate prin modul în care relaţia dintre disciplinele 

ştiinţifice se manifestă prin preluări sau împrumuturi reciproce de teorii, metode sau ipoteze. Astfel, 

în cadrul unor relaţii multidisciplinare, cooperarea dintre disciplinele ştiinţifice poate fi „reciprocă 

şi cumulativă, dar nu interactivă.”
204

 

În cadrul unui program de cercetare multidisciplinar, spre deosebire de interdisciplinaritate, 

cooperează, se asociază două sau mai multe discipline ştiinţifice, fără a se integra. Fiecare disciplină 

                                                                                                                                                                                                 

yeÚdwnÚmou gnèsewj bibli£ pšnte) redată în latineşte ”Detectionis et eversionis falso cognominatae agnitionis seu 

Contra omnes hæreses libri quinque”, sau prin mai cunoscutul Adversus hæreses (P.G. 7, 437-1224) scrisă în jurul 

anului 185; în prima carte, Sfântul Irineu prezintă, descrie şi analizează sistemele gnostice (Valentin, Simon Magul, 

Menandru, etc.). În cea de a doua combate şi respinge aceste sistemele gnostice, prezentând credinţa şi Tradiţia 

Bisericii prin comparaţie cu învăţătura gnosticilor. Pentru o abordare mai facilă a textului, a se vedea și Irénéede 

Lyon, Contre les Hérésies, Livre V, 6,1, en  Sources chrétiennes, N
o
153, Édition critique par Adelin Rousseau, Louis 

Doutreleau et Charles Mercier, Les Éditions du Cerf, Paris, 1969. 
203

Din punct de vedere etimologic, morfemul gnîsij, ewj, ¹  este întrebuinţat în greacă pentru „acţiunea de a cunoaşte, a 

descoperi”. El are rădăcina comună în termenul sanscrit pentru „cunoaştere“ -jnana(jnana), cu rădăcinajna (jna)- 

„a ști” regăsităși în radicalul viitorului simplu –jan (jan) – „a produce, a crea”, care face parte din aceeaşi clasă 

tematică (terminaţiile personale active ale perfectului, persoana a II-a singular) a indo-europeanului „gn”, un radix 

sanscrit provenit din jnata(jnata) – „a fi cunoscut” menționat și în Atharvaveda. A se vedea pe larg :Gerhard Kittel, 

Theological  Dictionary of the New Testament, Translator and Editor Geoffrey W. Bromiley, D. Litt., D.D., (vol. 1: A 

- G), Published by William B. Eerdemans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, U.S.A.,2006, p. 703; 

Ralph Lilley Turner, A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages, London Oxford University Press, 

New York, Toronto, 1966, p. 290; Enric Becescu, Gramatica practică a limbii sanscrite, (vol. I : Fonetica, 

Lexicologia, Morfologia nominală, Compunerea cuvintelor, Tabele de paradigme nominale), Editura Y, București, 

2003, pp. 96-97; Theofil Simenschy şi Gheorghe Ivănescu, Gramatica comparată a limbilor indo-europene, Editura 

Didactică şi  Pedagogică, Bucureşti, 1981, p. 367. 
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 Tanya  Augsburg, Becoming Interdisciplinary. An Introduction to Interdisciplinary Studies, Kendall/ Hunt 

Publishing Company, Columbia, MD, USA, 2005, p. 56. 
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îşi realizează obiectivele, rezultatele sale proprii şi îşi construieşte noi paradigme şi metode, iar 

integrarea acestora, după caz, poate fi realizată ulterior sau de către o terţă parte, în cazul nostru, 

Profesorul. 

Interdisciplinaritatea rezultă din procesul de combinare şi integrare a diferitelor discipline, 

împreună cu metodologiile şi ipotezele lor de lucru. Aceasta implică trecerea frontierelor 

tradiţionale dintre ştiinţe şi combinarea tehnicilor lor în efortul de a atinge un obiectiv comun. 

Metodologiile şi ipotezele care aparţin unor discipline diferite sunt conectate şi modificate pentru a 

se adapta la nevoile de cercetare, construind noi instrumente care să permită investigarea unor 

subiecte dificile, care depăşesc posibilităţile unei singure discipline. În domeniul literaturii, de 

exemplu, subiecte complexe cum ar fi curentele literare, genul operei, profunzimea detaliului, 

evoluția limbii, capacitatea de a reconstitui atmosfera de epocă, activitatea de documentare (a unei 

opere istorice), valoarea ei memorialistică, necesită diferite abordări care pot combina geografia, 

politica, heraldica, sociologia, lingvistica comparată, biologia, zoologia şi altele. 

Interdisciplinaritatea, ca metodă educațională presupune decantarea de noi practici şi ipoteze 

de lucru pentru fiecare disciplină implicată. În acest sens, putem da ca exemplu ştiinţa 

sustenabilităţii, care are particularizări în practic toate disciplinele ştiinţifice (ecologie, economie, 

sociologie, literatură, medicină, chimie, ştiinţele pământului etc.) a căror compunere conduce la 

metode noi de cercetare integrativă. De regulă, apariţia de noi paradigme se datorează trecerii de la 

o etapă la alta în progresul ştiinţei şi tehnologiei cum ar fi trecerea de la mecanică (mecanizare) la 

era electricităţii şi superconductivităţii (electronică, informatică etc.), care a permis accelerarea mai 

intensă a secvenţialităţii proceselor până la cvasisimultaneitatea acestora. 

Interdisciplinaritatea presupune, din perspectiva organizatorică, participarea cercetătorilor şi 

profesorilor din mai multe domenii ale ştiinţei în scopul realizării unor obiective comune sau al 

soluţionării unor probleme complexe care nu pot fi în mod satisfăcător cercetate doar de un singur 

domeniu al ştiinţei. În cazul literaturii, de exemplu, fenomene complexe cum sunt apartenența la un 

curent, personalitatea autorului, matricea stilistică, limbajul, presupun abordări multidisciplinare din 

domeniile istoriei, geografiei, antropologiei, criminalisticii (în mod expres și la Sadoveanu), 

sociologiei, biologiei, folclorului, cutumelor arhaice, botanicii, artei etc. 

Cu alte cuvinte, interdisciplinaritatea implică studierea unui fenomen (domeniu) din mai 

multe puncte de vedere interferente, pe baza unor metode complementare şi de regulă are ca rezultat 

generarea a noi instrumente de analiză şi previziune pentru a înţelege mai bine fenomenul respectiv. 

Aşadar, obiectivul comun al înţelegerii, analizei şi previziunii unui anumit subiect reclamă, în 

virtutea criteriului interdisciplinarităţii, asocierea diferitelor metode de cercetare ştiinţifică, 

specifice anumitor discipline, în cazul nostru literatura, istoria, geografia, botanica, etc. Tocmai din 

acest motiv, programele de cercetare interdisciplinară se bazează și își clamează necesitatea pe 

opinia mai mult sau mai puțin acceptată potrivit căreia disciplinele ştiinţifice tradiţionale sunt 

incapabile să soluţioneze o problemă majoră cu care în prezent se confruntă ştiinţa, în general, 

societatea, în particular. 

Ca răspuns la această „criză cognitiv-aprehensivă”, la nivel mondial au apărut: scientologia 

luiLafayette Ronald Hubbard, definită contextual drept „învăţătură despre cunoaştere”, gnoza de la 

Princeton - ca reflexie a unei „elite științifice ce se vrea aristocratică”
205

, parapsihologia (mai 

dregabă o încercare modernă de reanimare a magiei, teurgiei şi daimonologiei sub masca unei 
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 Raymond Ruyer, La Gnose de Princeton, Librairie Artème Fayard, Paris, 1974, p. 11. În trad. rom.: Raymond 

Ruyer, Gnoza de la Princeton. Savanţii în căutarea unei religii, trad. Gina Argintescu-Amza, Editura Nemira,Bucureşti, 

1998. 
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discipline cu baze științifice încă inconsistente), medicina holistă şi nu în ultimă instanţă, taofizica 

lui Fritjof Capra care din interiorul amintitei Gnoze de la Princeton, încearcă o reanimare a sacrului 

din perspectivă științifică și, în cel mai evident curent neognostic new-age-ist, caută să  formuleze 

cadrele unei noi religii universale
206

 etc., direcţii care atrag tot mai mulţi aderenţi cuceriţi de „rolul 

important al paradoxului în tradiţiile mistice.”
207

 

Cucerirea microuniversului la nivel cuantic s-a făcut în perioada modernă apelând tot mai 

mult la argumentele spiritualismului upanişadic
208

 și al grupărilor mistice de inspiraţie extrem-

orientală.  Astfel, nu mai surprinde pe nimeni că, în urma dialogurilor cu maestrul spiritual Jiddu 

Krishnamurti, fizicianul David Bohm realizează întâlnirea între spiritualitate şi fizică, aceeași pe 

care Fritjof Capra, unul dintre corifeii New Age-ului, o va declara drept filon al raţiunii, credinţei şi 

cercetării ştiinţifice.
209

 Același David Bohm, pe la 1971 genera conceptul „implicate order”
210

 

conform căruia Universul este într-un anume fel „învelit”, „înfăşurat” în fiecare părticică a sa, iar 

fiecare parte reprezintă o condensare a întregului Univers. Teoria holonomică ne cere să privim 

Universul nu ca pe o sumă aleatorie de obiecte, ci ca pe un sistem complex de relaţii stabilite între 

diferite părţi „care se comportă doar în mod relativ independent.”
211

 

Transdisciplinaritatea este așadar specifică proiectelor de cercetare care abordează 

probleme care traversează graniţele a două sau mai multe discipline, ţintind spre o abordare 

holistică, deoarece, după Basarab Nicolescu, „disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, 

interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeți ale aceluiași arc: cel al 

cunoașterii.”
212

 Aceasta implică, de asemenea, concepte sau metode care au fost iniţial dezvoltate de 

către o disciplină, dar în prezent sunt utilizate pe scară largă de către alte discipline ştiinţifice.  

Transdisciplinaritatea presupune de aceea procese complexe de integrare şi corelare a unor 

cunoştinţe aparţinând/neaparţinând disciplinelor ştiinţifice, precum şi aplicarea acestora în scopul 

cercetării unor fenomene şi procese complexe, insuficient elucidate sau nou apărute în viaţa 

economică şi socială sau în natură. Ea se bazează pe utilizarea metodelor şi teoriilor independente 

ale mai multor discipline şi aplicarea lor pentru conturarea, structurarea şi înţelegerea diferitelor 

fenomene şi procese din societate şi natură. Ideea de bază a transdisciplinarităţii decurge din teza 

după care, cunoştinţele ştiinţifice nu pot fi considerate ca aparţinând sau provenind numai dintr-un 

singur domeniu sau subdomeniu al ştiinţei. Transdisciplinaritatea are loc atunci când o filosofie, un 

curent filosofic sau o ipoteză generală se aplică în mod creator altor domenii ale ştiinţei şi formează 

un nou complex de sisteme, legităţi, relaţii şi structuri. 

Datorită acestor caracteristici, proiectele de cercetare ştiinţifică transdisciplinară presupun 

participarea unor profesionişti din cele mai diferite domenii, formând colective de cercetare în care 

condiţiile ştiinţifice comune ale fiecăruia dintre participanţi şi cunoştinţele distribuite ale 
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colectivului sunt similare, în scopul elucidării unei probleme comune. Altfel spus, din această 

perspectivă „scopul final al ştiinţei este acela de a da o singură teorie care descrie întregul Uni-

vers.”
213

 

Declarația de la Copenhaga,  a  grupului  de fizicieni aflați sub direcția lui Niels Bohr, 

reantropomorfizează în spirit neognostic Universul, catalogându-l în spiritul fizicii cuantice 

teoretice drept o matrice n-dimensională (Multivers) cu centrul pretutindeni și marginile nicăieri. În 

fond, intenția care se dorește paradigmatică pentru acest tip de cercetare, este sublinierea faptului că 

referențial existența Universului nu-și are originea în actul Creației, în Dumnezeu, ci este conexată 

de manifestarea existențial-cognitivă a conștiinței umane, devenită  tot mai capabilă să îi scruteze 

adâncurile. Alfel spus, Universul există numai pentru că există o conștiință umană care îl observă. 

BasarabNicolescu definea nivelul de realitate drept „un ansamblu de sisteme aflat mereu sub 

acțiunea unui număr de legi generale, unde ceea ce părea dezunit (undă sau particulă) este de fapt 

unit (cuanton), iar ceea ce pare contradictoriu este perceput ca non-contradictoriu.”
214

 

Conform acestei teorii, ordinea universală ar deveni „explicită”, însă până acum cercetătorii 

nu au reuşit să descopere decât o mică parte din legile acestei ordini. Tributar  ideilor antroposofiei 

steineriene, cercetătorul clasifică aceste planuri/dimensiuni ale Universului astfel : planul fizic este 

un plan mai „dens,, pe când planul minţii este mult mai subtil; dincolo de minte, planul conştiinţei 

are caracteristici care abia acum se dezvăluie: „chiar şi planul mental devine un plan fizic dacă ne 

îndreptăm spre o direcţie mai subtilă.”
215

 

În efortul de a „salva, fizica clasică, s-a încercat demostrarea faptului că descrierea realității 

cu ajutorul mecanicii cuantice este incompletă. Aceasta deoarece autorii cunoscutului „argument 

EPR, (Albert Einstein, Boris Podolsky și Nathan Rosen) o considerau insuficientă și inaptă să ofere 

o bază în vederea unificării cunoașterii fizice. 
216

Rezultatul a fost opusul celui scontat, deoarece 

astăzi când dorim a vorbi despre problema formei și a percepției timpului, cele spuse mai sus rămân 

la fel de valabile, doar că ele interferează extrem de activ prin intermediul fizicii cuantice atât de 

contestată inițial.  

Reapare întregul complex al filosofiei indiene cu școlile și direcțiile ei de gândire - și ne 

referim aici la Sāmkya sau Vaiśeșika
217

 - și tangențial, la unul dintre miturile cosmogonice mai 

cunoscute, Śapatha-Brāhmana, care ne vorbește despre un anume haos primordial - (în Cartea 

Genezei 1,2: tohû wâbohû - Whboêw, ‘Whto’ -netocmit și gol) încă nesupus curgerii 

temporale.
218

 Complicând și mai mult lucrurile, cuantica, prin studiul fotonilor a evidențiat 

complementaritatea aspectelor corpuscular și ondulatoriu, ca două forme diferite de manifestare a 

uneia și aceleiași realități fizice a particulei luminice, fapt care devine problema centrală a teoriei 

cuantice și în problema poziționării fenomenelor în timp. De aceea Stephen Hawking
219

, din 
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perspectiva ecuațiilor lui Einstein, arată că Universul are un început temporal într-o singularitate 

originală, aceasta deoarece „metafizica depășește categoriile timpului și spațiului”.
220

 

De altfel, relativitatea cunoaşterii ştiinţifice raportată la nivelul istoriei lumii a demonstrat-o 

Albert Einstein prin cele două Teorii ale relativităţii
221

 (specială şi generalizată
222

) prin care a 

demonstrat că observaţia ştiinţifică nu poate conduce decât la concluzii relative, pentru că 

întotdeauna acestea sunt dependente de poziţia şi mişcarea cercetătorului, altfel spus, de sistemul de 

referinţă al observatorului. Pentru aceasta, relativitatea permite construirea de modele relativiste ale 

Universului, consacrate descrierii proprietăţilor spaţiului-timp şi ale conţinutului său. Modelele 

iniţiale – inclusiv primul, propus de Einstein însuşi - erau anterioare descoperirii expansiunii 

cosmice. Din acest motiv, erau modele statice, în care proprietăţile spaţiului şi ale conţinutului său 

rămâneau aceleaşi în decursul timpului.  

Modelele fizicii teoretice din perioada următoare, de prin anii '30 până în zilele noastre, care 

luau în calcul expansiunea Universului, prezentau proprietăţile şi evoluţia temporală a proprietăţilor 

spaţiului, precum şi conţinutul energetic şi material al Universului. Toate aceste modele au fost 

botezate  de specialişti  „modelele Friedmann-Lemaître”.
223

În aceeaşi ordine de idei, Werner 

Heisenberg a formulat în 1927 renumitul „principiu al nedeterminării” sau, fenomene mai 

cunoscute ca „relaţiile de imprecizie Heisenberg” prin care se exclude orice previziune definitivă în 

câmpul de cercetare al fizicii cuantice şi, prin urmare, orice eventualitate de determinism. Astfel, 

rezultatul cunoaşterii ştiinţifice este intim legat nu numai de factorul observator, ci şi de evoluţia 

fenomenului supus observaţiei. 

Originea teoretică a acestui fenomen, din care și-a extras fizicianul român ideile, o vom 

regăsi prefigurată de către Albert Einstein, apoi continuată de Herbert Planck
224

, cel care avea să și 

impună noţiunea de cuantică. Dealtfel, un vârf al fizicii cuantice moderne l-a constituit 

fundamentarea „electrodinamicii cuantice” - pentru care Julian Schwinger, Shinichiro Tomonaga şi 

Richard Feynman au luat Premiul Nobel în 1965 - şi a „cromodinamicii cuantice”, noua teorie a 

interacţiunilor tari. Acestea au condus la modelul standard, al cărui subiect l-a constituit unificarea 

forţelor fundamentale din natură.  Considerând universul cuantic drept un loc al minţii şi mai puţin 

al materiei, un loc al structurilor complexe (teoria haosului şi a fractalilor
225

) se restrânge  

activitatea conştiinţei doar la procesul de selectare a acelor posibilităţi de natură fizică, după ale 

căror legi poate fi percepută structura intimă a lumii. Prin infuzia descoperirilor fizicii cuantice este 

atacat implicitul și nu explicitul, pentru că starea de ordine fizică devine tabu-ul științei, ca stare 

vidată de opțiunea spirituală fondată pe percepția, trăirea  și mărturia sacrului. În acest mod, omul, 

prin renunțarea la ideea oricărei cauzalități transcendente, devine el însuși oglinda unui cosmos 

infinit și indefinit
226

 pentru că de acum înainte scopul final al ştiinţei e de a da o singură teorie care 

descrie întregul Univers. Omul este exclus mereu din cunoașterea științifică autentică, din motivul 
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că „ar introduce elementul subiectiv, prezența sa introduce aleatoriul, iraționalitatea, or această 

cunoaștere este interesată doar de principiul obiectivității.”
227

 

Dar, pentru tema noastră de cercetare, am considerat că pentru întemeierea epistemică mai 

există o cale, dincolo de cuantică, una aflată în proximitatea literaturii. Iar Antichitatea ne 

argumentează opțiunea prin exemplul arhicunoscutului Æneas care, condus de Sibila, a ajuns la o 

răspântie (simbol al alegerii, dar şi al îndoielii) unde trebuia să aleagă : stânga - spre iad, iar în 

dreapta - spre Câmpiile Elizee.
228

 De altfel, o imagine a celor două căi schiţase şi  Hesiod
229

 

preluând o idee atribuită şi dezvoltată de către Pythagora, care îi găseşte şi o exprimare plastică, 

anume litera Y numită de aceea de latini littera Pythagoræ.
230

 

 Așadar, evitând „iadul cuantic”, în mod clar orice demers cognitiv, declanșat pe subiectul 

interdisciplinarității și al ramurilor ei conexe, se mai poate revendica o cale proprie, cu punctul de 

plecare în supraraționalismul și filosofia lui Nu (Gaston Bachelard)
231

 apoi  trece (inevitabil) prin 

logica dinamică a contradictoriului a lui Ștefan Lupașcu
232

 spre dualitudinea care supune regimul 

imaginar la două constrângeri (Jean Jacques Wunenburger)
233

, pentru a ajunge cu teoretizarea la 

transdisciplinaritatea lui Basarab Nicolescu, teorie care presupune că într-o Realitate structurată pe 

mai multe niveluri, unde elementele A și nonA se regăsesc într-un T care le transcende, toate 

regăsindu-se în Teoria Terțului inclus.
234

 Care este adevărata menire acestei teorii se desprinde 

dintr-un interviu al lui Cristian Bădiliță cu Basarab Nicolescu, intitulat sugestiv „Este 

transdisciplinaritatea un instrument al francmasoneriei universale ?” Dialogul spune mai mult decât 

pot prea puțini să înțeleagă: 

B.N. :   „Transdisciplinaritatea nu este o metodă ci o metodologie, adică un logos al 

metodelor: o infinitate de metode pot fi compatibile cu una şi aceeaşi metodologie. Noutatea aceste 

metodologii este că îmbină ontologia (prin postulatul nivelurilor de Realitate), logica (prin 

postulatul logicii terţului inclus), epistemologia (prin postulatul complexităţii). Terţul Ascuns care 

mediază interacţiunea între Obiect şi Subiect, este o consecinţă a acestei metodologii.”
235
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C.B.:  „Eu vreau sincer să mă lămuresc ,,cu ce se mănâncă transdisciplinaritatea, şi tot sincer 

mărturisesc că am probleme de înţelegere insurmontabile. Dacă nu mi-ar păsa, n-aş fi petrecut zeci 

de ore citindu-vă cărţile. Ori există o duplicitate în mesajul Dvs. (una spuneţi pentru ortodocşi, alta 

pentru Occident), ori mintea mea nu poate pricepe „subtilitatea, despre care vorbiţi, adică nu poate 

pricepe cum poate fi numită „ortodoxă, o teorie (metodologie, cum vreţi să-i spuneţi) care, bazându-

se pe multiplicitatea nivelurilor de realitate, neagă implicit unicitatea Centrului ontologic al 

Realităţii, Isus Cristos? Dacă admitem că transdisciplinaritatea nu vizează decât învelişul religiei 

neocupându-se de esenţial, de „teologie,. Atunci ea chiar nu serveşte la mare lucru. E o teorie politic 

corectă, democratico-generoasă, discursiv apetisantă, dar nimic mai mult. O metodologie 

utopistă.”
236

 

B.N.: „Aveţi dreptate. Transdisciplinaritatea este o utopie, dar o utopie realistă. Care lasă 

uşa deschisă unicităţii Centrului ontologic al Realităţii, Isus Cristos, care este utopia tuturor 

utopiilor realiste.”
237

 (Q.E.D.- n.n.)  

Paradoxalul din aceste afirmații determină verbul să pulseze sistolic, dincolo de treptele 

sfărâmate ale templului neo-umanist supraviețuitor pe tărâmul construcției metalingvistice, căci 

departe de aici se naște speranța și satisfacția de a vedea izvorând din acest dificil demers criteriile 

unei etici axiologice minimaliste, fie ea și polimorfă, fiecare putând eventual desprinde o idee 

suplinindu-și astfel segmentul lipsă din propria-i argumentație. Că nu poți vorbi despre ceea ce nu 

vezi sau auzi, reprezintă limitele inerente moștenite genetic de o matrice culturologică din nefericire 

neasumată pe deplin, un deficit supus înțelegerii și compasiunii noastre, - și o spunem fără a 

instrumenta vreun proces de intenție - dar, a formula rostiri atipice din păienjenișul unei 

singularități, presupune antinomia unei revolte, un păcat căruia nu tăcerea îi va conferi epitimia, ci 

mărturia și mărturisirea, o stare tangibilă spiritual doar printr-o anumită purificare -kaq£rsij.
238

 

Transdisciplinaritatea caută să facă din Adevăr subiect al cercetării, dar o face numai 

afundându-se în aluatul cleios al relativismului uman. De acum înainte „în acest context, 

antropologia ştiinţifică şi cea teologică se situează pe poziţii diferite (până la antagonism).”
239

 

Pentru a o poziționa tangențial față de o operă literară, putem preciza că  teoria se apropie teoretic 

de ceea ce Paul Ricoeur avea să numească, ceva mai târziu, „metaforă de invenție”
240

 sau trans-

semnificație. Ținând cont de aspectele menționate, am plecat în demersul analitic al operei lui 

Sadoveanu de la un incipit diferit și totuși poziționat pe aceeași cale a didacticii, acela după care 

abordarea critică a unei opere literare pornește de la o premisă teoretică minimală, cea  a receptării 
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semioticii lui Umberto Eco
241

 și se continuă în modernism și postmodernism cu reprezentanții 

deconstructivismului și hermeneuticii radicale, cu cei aflați în căutarea profunzimilor metafizicii 

prezenței (Jacques Derrida
242

, Richard Rorty, Michel Foucault) sau a modului de depășire a acesteia 

(John Dewey
243

, Hans-Georg Gadamer
244

).  

Motivația opțiunii este simplă și se conexează cu succes finalității acestui algoritm paideic: 

în perioada postmodernă, gândirea este caracterizată de nefireasca expansiune a „existențialismului 

ca parte a mișcării de protest împotriva societății moderne masificate,
245

, dar și a determinismului în 

domeniile unei spiritualități golite de simboluri (cele literare sunt primele demonetizate și aruncate 

în desuetudine), iar din acest motiv se găsește mereu aflată pe diagonala drumului dintre 

comprehensiune și explicare.
246

 Atacul postmodernității la modalitățile analitice și de aprehensiune 

a unui text literar- în acest caz, pot face din lumea de azi subiectul unei  zadarnice elegii a 

erorilor.Procesul a devenit posibil pentru că, după concluziile Prof. Dr. Traian Stănciulescu, „esența 

existenței umane se întemeiază pe competența omului de a opera cu semne,
247

 iar acestă realitate 

presupune, încă de pe temeiul limbajului primitiv, o necesitate pur aprehensivă, deoarecesunt unele 

ce servesc doar la interpretarea realului, deci ele pot fi insuficiente sau iluzorii. 

Această etapă majoră, din punct de vedere fenomenologic este structurată astfel: la primul 

nivel are loc generarea și ulterior exploatarea antagonismelor, antinomiilor conceptuale, la 

următorul nivel se produce accelerarea instaurării în societate a acestor concepte declarate 

incoerente - tocmai prin abstractizarea forțată. Ignorând acest aspect definitoriu, se duce astăzi pe 

culmi nebănuite procedeul marcionit de eludare a adevărului printr-o exegeză circulară, forțînd 

procedural limitele unei hermeneutici inverse al cărei obiectiv îl constituie alterarea percepției 

noetice a cuvintelor, în esență prima etapă dinprocesul de deconectare a limbajului  de la experiența 

                                                           

241
„Denotația de bază poate fi înțeleasă cum voia emițătorul să fie înțeleasă, dar conotațiile se modifică pur și simplu 

pentru că destinatarul urmează itinerarii de lectură diferite prevăzute de emițător (ambele itinerarii fiind autorizate 

de arborele componențial la care ambii se referă.” Umberto Eco, Tratat de semiotică generală, trad. Anca Giurescu 

și Ștefan Radu, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, p.101. 
242
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Companion to Postmodernism, Second Edition, Routledge, New York, 2005, p.5. Guy Petitdemange,Filozofi şi 
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243
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Joseph Cropsey, The History of political Philosophy, The University Press of Chicago, Chicago and London, 1987, 

pp. 851-853 ; Amy Sterling Casil, John Dewey, the Founder of American Liberalism, The Rosen Publishing Group, 

New York, 2006, p. 51. 
244
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Gadamer,Elogiul teoriei. Moștenirea Europei, trad. Octavian Nicolae și Val. Panaitescu, Cuvânt înainte de Ștefan 

Afloroaei, Editura Polirom, Iași, 1999, p. 169. 
245

 Colin Brown, Filozofie și credință creștină,  trad. Daniel Tomuleț, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2000,  p. 188. 
246

 Cf. Manfred  Riedel, Comprehensiune sau explicare? Despre teoria și istoria științelor hermeneutice, trad. și prefață 

Andrei Marga, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989, pp. 36-37. 
247

Traian D. Stănciulescu,De la întuneric la lumină. Semiotica ieșirii din păcatul originar, Editura Performantica, Iași, 

2005, p. 129. 
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autenticei trăiri umane. Dar, „inabilitatea sa de a nara, se exprimă în prăpastia abruptă dintre cele 

două lumi, căci mitul gnostic proliferează tocmai pentru a explica legătura dintre cele două lumi.”
248

 

 Concluzia surprinde un aspect esențial, deosebit de important pentru analiza 

interdisciplinară: dincolo de reformulările succesive dictate de nevoia reinventării operei literare (de 

artă) unde, prin alinieri succesive la mereu alte și alte paradigme postmoderne (de pildă jocul drept 

cadru de conexiune al ideilor), se naște nevoia unei legitimări culturale firești a postmodernității, 

una „care  își asumă o teorie a inovației ori a schimbării culturale. Care dintre ele? - se întreba Ihab 

Hassan - Viconiană ? Marxistă ? Freudiană ? Derrideeană? Semiotică ? Paradigmatică ? Eclectică 

?”
249

 

Răspunsul poate argumenta în acest mod de ce, indiferent de domeniul în care abordarea sa 

conceptuală a fost decriptată drept insuficientă, tributară sau partizană, sau sedimentată ca sumă de 

revolte, postmodernismul se deschide spre literatură cu sensul de pierdere irevocabilă și greșeală 

incurabilă și implicit ca un atentat liminal, sau poate marginal, datorat imanentismul său radical - un 

prim efect al substituției obiectivității care transcende umanul cu propunerile unui construct 

artificial al consensului intersubiectiv. 

De aceea, subliniind din nou apartenența întregului eșafodaj inter, trans și plurisciplinar al 

lui Basarab Nicolescu la neognosticism, conchidem cu mărturisirea unui susținător al fenomenului, 

Michel Foucault, care  arăta  că „în zilele noastre această antropologizare este marele pericol 

interior al cunoașterii”
250

 procesul fiind pe deplin convergent cu secularizarea accelerată a 

civilizaţiei tehnologice, fenomen care induce o anumită mefiență, menită să amplifice cu o medie 

geometrică tensiunea permanentă şi distanţa care există între ceea ce trebuie să fim şi ceea ce 

suntem, inducând o stare de derută care amplifică posibilitatea manipulărilor de tot felul. Efectele 

nocive ale superficialului, ale „crizei lecturii, (mai gravă decât criza petrolului, unde există 

alternative) se regăsesc exprimate, aproape mimetic, în atitudinea subiectivă (sub măștile nepăsării 

și prostiei agesive, că doar „mama proștilor e mereu gravidă” - N. Gavriluță), efecte ale 

mercantilismul globalizării cultural-spirituale, toate punând în dificultate nu doar instrumentarul 

„ritualurilor sociolingvistice” (Patrick Charaudeau) ci mai ales coagulează nociv un fel de 

aculturație care utilizează argumente ale universului binar, dar operabil și din păcate exprimabil prin 

rudimente lingvistice. Să ne mai întrebăm oare (retoric) unde sunt orele dedicate literaturii 

universale, literaturii comparate, literaturii române, unde sunt cursurile de limbi clasice și revenind 

la incipit, cele  alocate pentru ars bene dicendi – retorica noastră cea de toate zilele? 

Astfel, ca efect al carențelor de limbaj, cu efectele inerente de la niveul mental, rătăcitor prin 

labirintul „semiozei nelimitate”
251

 omul se descoperă treptat (cumplit de gol pe interior) căci, prin 

efortul de conștientizare a propriei efemerități, dacă mai are cu ce,  înțelege că întrebarea (cine sunt 

eu?) își găsește răspunsul doar într-un Ãqoj (ethos) în care imanentul și transcendentul interferează, 

pentru că se știe bine, ideea nemărginirii presupune, ea însăși, dezmărginirea continuă a propriei 

ființe prin intermediul cuvintelor, a lecturii ca act de cultură, de educație și construcție a sinelui.  

Efectele acestei distorsiuni le evidenția și Constantin Noica, precizând un aspect important: „ceea ce 

cultura umanistă de astăzi refuză să accepte - cum ne cere nu numai atât de agresivul neo-

                                                           

248
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249

 HassanIhab, The Question of Postmodernism, in „Performing Arts Journal” , Vol. 6, N
o
 1, (1981), p. 33.  

250
 Michel Foucault, Cuvintele și lucrurile, trad. Bogdan Ghiu și Mircea Vasilescu, Editura UNIVERS, București, 1996, 

p.407. 
251

Umberto Eco,De la arbore la labirint. Studii istorice despre semn şiinterpretare, trad. Ştefania Mincu, Editura 

Polirom, Iaşi, 2009, p. 49. 
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pozitivism, dar și unii lingviști de seamă - este că limba ar fi un simplu sistem de comunicație, fie și 

cel mai desăvârșit.”
252

 

De aceea, având ca finalitate actul paideic, îl putem considera mai degrabă un paliativ 

didactic și nu o soluție, deoarece efortul subiectului cunoscător se multiplică funcție de numărul 

specialităților implicate; mai mult, cunoscându-i atât genealogia cât și finalitatea reală, nu cea 

afirmată, ar trebui să rostim precum Ajax, eroul lui Sofocle: „darul dușmanului nu-i dar, nu ne 

folosește niciodată” (Sofocle, Ajax, v. 665)
253

 

 

 

 

 

                                                           

252
 Constantin Noica, „Interpretare”, la Cratylos, trad. Sorin Noica, în Platon, Opere, (vol. III), Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 140. 
253

 Sophocles, Ajax, Shomit Dutta (Editor), Cambridge Translations from Greeck Drama Series, Cambridge University 

Press, 2001. 
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