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TENDINȚE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI 

DIDACTIC 
 

ROLUL PROFESORILOR ÎN FORMAREA ȘI PREGĂTIREA 

ELEVILOR 

 

Profesor Ciornei Daniela 

Școala Gimnazială Zvoriștea 

Rezumat 

Profesorul are un rol foarte important în formarea personalității elevului, în orientarea 

sa școlară și profesională. Școala trebuie să țină cont de transformările intervenite în 

dezvoltarea societăţii și să ajute elevii să devină persoane capabile să se orienteze în viață, să 

comunice asertiv, să acționeze în mod independent, să-și folosească cunoştinţele şi 

competenţele dobândite pentru o carieră de succes. 

Profesorii au datoria să le arate drumul, să fie călăuze înțelepte, fără să le excludă însă 

dreptul de a-și asuma răspunderea prin decizii personale. 

Cuvinte cheie: formarea personalității, societate concurențială, opțiunea școlară și 

profesională, rampă de lansare. 

 

Profesorul ocupă un loc primordial în activitatea educaţională deoarece contribuie 

laformarea personalităţii elevilor prin dezvoltarea competențelor cheie ale acestora. 

Competenţele generale individuale ale elevului se bazează îndeosebi pe cunoștinţele, 

deprinderileși competenţa existenţială pe care le posedă, precum și pe capacitatea sa de a 

învăţa. 

Transformările intervenite în dezvoltarea societăţii obligă şcoala să-şi revizuiască 

principiile, obiectivele, structura, metodologia şi stilul de lucru, pentru a răspunde adecvat 

exigenţelor tot mai mari alesocietăţii. 

Elevul trebuie să ajungă o persoană capabilă de a se orienta în viaţă, aptă să comunice 

asertiv, să-şi exprime atitudinea faţă de valorile etice, pregătită să acționeze în mod 

independent, să-și folosească 

cunoştinţele şi competenţele dobândite pentru o carieră de succes. 

Fiecare om are o identitate proprie și o personalitate unică. În pofida diferențelor 

dintre ei, în orice societate democratică oamenii se nasc liberi și egali în drepturi, toți pornind 

de la aceleași premise și putând beneficia de egalitatea șanselor în viață. În mod nejustificat 

se consideră că o persoană este realizată numai dacă este mereu sub lumina reflectoarelor, în 

atenția presei, a radioului, a televiziunii, fiind în vogă și având o carieră politică, artistică, 

sportivă strălucită. Aceste profesii necesită aptitudini speciale, cu care ne naștem și pe care le 

cultivăm de-a lungul anilor. În cazul în care nu le avem este bine să acceptăm acest lucru 

pentru a nu fi deziluzionați. 

Rolul cadrului didactic este de ajuta elevul să-și dezvolte stima de sine, să se 

aprecieze corect, să dea dovadă de realism atunci când se autoanalizează și se autoevaluează, 

să renunțe la visurile iluzorii, care nu pot deveni realitate numai în cazul în care se bazează pe 

talente autentice, dar și pe muncă, efort și dăruire. 

Fără îndoială că oamenii de excepție contribuie prin realizările lor la progrese 

uimitoare pentru oamenii obișnuiți, dar fără munca celor din urmă bunăstarea și confortul 

nostru zilnic nu ar fi posibile. 
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Fiecare trebuie să se cunoască pe sine însuși, să-și descopere talentele și să le pună în 

slujba sa și a celorlalți, să fie conștient de toate calitățile pe care poate să se sprijine, dar și de 

defectele împotriva cărora trebuie să lupte. 

Într-o societate concurențială,în continuă schimbare, nimic nu se dă ci se obține, se 

cucerește, iar pentru aceasta individul trebuie să acționeze, să fie activ și nu receptor pasiv. 

Pregătirea tinerilor pentru a fi activi într-un domeniu de activitate și capabili să 

răspundă în fața schimbărilor trebuie realizată de întreaga societate și, în primul rând de 

școală. 

Elevii doresc să fie înzestrați din școală cu strategiile de a reuși în viață; ei vor să știe 

ce să aleagă și cum să aleagă propria lor devenire. Profesorii au datoria să le arate drumul, să 

fie călăuze înțelepte, fără să le excludă însă dreptul de a-și asuma răspunderea prin decizii 

personale. 

Așadar, profesorul are rolul de consilier în ceea ce privește opțiunea școlară și 

profesională a elevului. 

Educația morală  este o latură importantă a educației. Dezvoltarea dimensiunii morale 

a persoanei presupune formarea judecăţii morale ca dimensiune intelectuală, a conştiinţei 

morale – structurarea caracterului și a conduitei morale – comportamentul moral. 

Școala joaca un rol important în formarea unor caractere și personalități decisive în 

viața tinerilor. Aceasta  contribuie, împreuna cu alți factori importanți, la șlefuirea unor 

talente, la formarea unor deprinderi și abilități de muncă, de învățare, la atingerea idealurilor 

de viață ale fiecăruia. 

Rezultatele activității instructiv-educative nu trebuie și nu pot să se constituie doar 

într-o sumă de cunoștințe, din care multe se dovedesc a fi inutile pentru viitor. 

Rolul școlii este important în stabilirea rolului social al fiecăruia, în atingerea unui 

status social optim. Școala poate să fie o rampa de lansare spre idealurile fiecăruia, cu 

condiția necesară ca și individul să vină în întâmpinarea acesteia, să fie implicat activ, sa fie 

însetat de cunoaștere, să fie conștient de rolul școlii în formarea sa profesională și 

multiculturală. 

Rolul profesorului este de a dezvolta în elev capacitățile si calitățile cu orientări 

pozitive si anume identificarea propriei personalități, identificarea vocației în fiecare elev, 

stabilirea uni set de valori. 

Orientarea valorică a personalităţii înseamnă dezvoltarea conştiinţei de sine, afirmarea 

propriei personalităţi şi integrarea treptată în valorile vieţii. 

Școala trebuie să-și schimbe direcția pozitivă către acele valori care vor forma 

individualitatea autentică a omului, bazată pe o identitate și personalitate reală. 

 Ajutorul real acordat fiecărui copil este latura prin care profesorul își evidențiază 

rolul său în procesul de instruire, care dezvoltă și asigurăcrearea unei societăți sigure și 

sănătoase.  

De aceea, și formarea calitativă a profesorului este condiția fundamentală pe care se 

bazează un sistem de instruire de calitate, care participă și la formarea unei societăți de 

calitate. Printr-o formare profesională adecvată, printr-o lărgire continuă a cunoștințelor, prin 

nuanțarea și reînnoirea practicii pedagogice datorită punerii în practică a strategiilor didactice 

dobândite la cursurile de formare și la schimburile europene, prin practicarea meseriei, 

profesorii ajung la o tehnică metodologică proprieprincare vor ajuta elevii să obțină cheia 

succesului în viață. 

Orientarea școlară, ca latură ce precede, condiționează și favorizează orientarea 

profesională, reprezintă activitatea de îndrumare a elevilor spre unitățile de învățământ care 

corespund în cea mai mare măsură aptitudinilor și intereselor lor  și direcțiilor dezvoltării 

sociale. 
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Profesorii trebuie să creeze situații de învățare care să-i ajute pe elevi să își asume 

responsabilităţi pentru a lua o decizie de natură morală,să-și regăsească  nevoile şi interesele, 

să-și poată exprima trăirile emoţionale, să îşi formeze o atitudine de respect pentru ceilalţi, 

toleranţă, solidaritate. 

Orientarea  profesională a elevului trebuie sa-i asigure condiții prielnice dezvoltării 

personalității și să-i ofere satisfacții în muncă. 

Colaborarea școlii cu agenții economici este foarte importantă pentru orientarea în 

carieră a elevilor, pentru dezvoltarea competențelor profesionale și pentru inserția  socio-

profesională a viitorilor absolvenți. 

Orientarea profesională nu trebuie să se rezume doar la informarea elevilor asupra 

profesiunilor existente, ci trebuie să ducă la dezvoltarea de atitudini  pozitive a acestora față 

de ele, sa-i determine să manifeste preocupări legate de profesiunea preferată. 
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EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ 
 

Prof .Busuioc Adriana, 

Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, Suceava 
 

Rezumat 

In societatea contemporana se pune tot mai acut problema formarii si educarii 

profesionale. Educatia profesionala consta in 'formarea unui orizont cultural si tehnologic cu 

privire la o anumita profesiune, concomitent cu dezvoltarea unor capacitati, priceperi si 

deprinderi necesare exercitarii ei. Ea cuprinde atât inițierea în profesie, cât și perfecționarea și 

specializarea în domeniu. Prin participarea elevilor la diferite stagii stagii de pregătire 

practică se vizează  formarea competenţelor cheie şi tehnice necesare absolvenţilor în vederea 

adaptării la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi internaţional. 
Cuvinte cheie   profesie, deprindere, perfecționare, adaptare, transformare. 

 

In societatea contemporana se pune tot mai acut problema formarii si educarii 

profesionale. Educatia profesionala consta in 'formarea unui orizont cultural si tehnologic cu 

privire la o anumita profesiune, concomitent cu dezvoltarea unor capacitati, priceperi si 

deprinderi necesare exercitarii ei' (Nicola, 1994). Ea cuprinde atât inițierea în profesie, cât și 

perfecționarea și specializarea în domeniu (Jinga, Istrate, 1998). 

 Nikolai Frederik Severin Grundtvig  teolog și scriitor danez, este considerat 

fondatorul tradiţiei nordice de a „învăţa pentru viaţă”. Conceptul său de „învăţământ pentru 

oameni simpli” s-a bazat pe ideea că, educaţia trebuie să fie accesibilă oricui pe durata 

întregii vieţi şi trebuie să cuprindă, pe lângă achiziţii cognitive și responsabilitate civică, 

dezvoltare personală şi culturală. În zilele noastre, aceste concepte sunt concentrate și 

dezvoltate în cadrul proiectelor Grundtvig, care se bazează pe parteneriate internaţionale și au 

ca finalitate elaborarea unor produse inovatoare pentru sistemul european educaţional în 

beneficiul adulţilor. 

Pregatirea prin scolile profesionale si liceele de specialitate este o secventa a educatiei 

profesionale si urmareste initierea in profesie, dobandirea competentei. Ea cuprinde 

calificarea si inzestrarea cu valori etice pentru domeniul respectiv dobandind un 

comportament social adecvat. 
Invăţământul nostru profesional pare a fi într-o relansare eternă spre o năzuinţă permanentă. 

Mereu este nevoie „mai mult ca niciodată” de legarea şcolii cu practica, iar lumea (înţelegând prin 

aceasta elevi, părinţi, profesori, angajatori, autorităţi locale şi guvernamentale) trebuie făcută să 

înţeleagă utilitatea, nobleţea şi beneficiul drumului apucat spre meserie. Acum putem spune că ne 

găsim în faţa unui nou început, pentru că începuturi în domeniu tot au fost, periodic, nu doar în 

ultimele două decenii şi jumătate, ci de pe la mijlocul anilor ’70. De data aceasta, Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat proiectul hotărârii de guvern privind Strategia 

educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2015-2020.  

Acest document stabileşte Strategia pe termen scurt şi mediu pentru FPC în România 

având în vedere îndeplinirea obiectivului strategic Lisabona: Uniunea Europeană să devină 

până în 2010 "cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, 

capabilă de o creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai bune şi mai multe şi o mai 

mare coeziune socială." În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii ar trebui abordată ca 

o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe 

cunoaştere. Conceptele cheie pentru aplicarea Strategiei sunt “relevanță,acces,,și participare, 

calitate, inovare și cooperare”.  

Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar ne 

determină să avem în vedere ca dimensiune strategică creșterea calității programelor și 

activităților desfășurate și adaptarea ofertei educaționale și de formare profesională la 
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cerințele educabililor și ale pieței muncii Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat 

cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, 

administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre româneşti şi europene 
Este important să investim în formarea profesională continuă. Transformările economice din 

ultimul timp şi noile oportunităţi apărute solicită din partea fiecărei persoane un efort de adaptare şi, 

în special, de construire a propriilor calificări pe baza "blocurilor" de cunoştinţe dobândite în 

momente de timp şi situaţii diferite. Educaţia şi formarea profesională, indiferent dacă se desfăşoară 

în cadrul unui sistem formal, la locul de muncă sau în mod informal, reprezintă pentru fiecare cheia 

evoluţiei în carieră şi a dezvoltării personale. 

Acumularea de cunoştinţe şi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa muncii, ducând 

în acelaşi timp şi la creşterea productivităţii. Schimbările rapide în toate domeniile determină un 

spectru al nevoilor de noi competenţe mult mai dinamic. Investiţia în formare aduce beneficii atât 

persoanei cât şi întregii societăţi. Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune investiţii 

în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească noi competenţe şi să 

accepte mobilitatea ocupaţională. În acelaşi timp, este important să se promoveze calitatea ofertei de 

formare şi să se asigure relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi nevoile persoanei. 

Altfel, există riscul demotivării participanţilor la formare precum şi al irosirii banilor şi timpului 

investit. Se doreşte o schimbare a mentalităţii în ceea ce priveşte formarea profesională, în sensul 

creşterii gradului de conştientizare cu privire la importanţa învăţării continue, a gradului de motivare 

pentru lărgirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor persoanelor. 

Strategia este definită ca generatoare de”oportunități tuturor persoanelor pentru dezvolatarea 

personal și profesională în vederea dobândirii calificărilor și competențelor relevante pentru piața 

muncii în contextul învățării  pe parcursul întregii vieți”. Învățământul profesional și tehnic este 

deschis prin excelență către finalitatea imediată a angajării în muncă.  

Erasmus +oferă oportunități pentru elevii din învățământul vocațional (școli profesionale, 

licee și școli postliceale)și pentru ucenici de a se forma professional și de a dobândi  experiență la 

locul de muncă, care să le permit dezvoltarea de noi abilități și competențe de comunicare într-o limbă 

străină. Sensul educatiei profesionale este asigurarea competentei profesionale, ca  rezultat al 

cunostintelor, priceperilor, deprinderilor, si a trasaturilor de  personalitate ale individului. La 

întrebarea ce învață  elevii în proiecte  și nu învață  la școală?” In urma participării la proiectele 

Erasmus+, am realizat că toate activitățile extrașcolare de acest tip reprezintă niște experiențe benefice 

interacțiunii dintre oameni; îți formează caracterul și îți dezvoltă abilitățile într-un mod recreativ-

social pregătindu-te pentru viață. Am conștientizat că putem schimba pozitiv lumea în care trăim doar 

dacă ne schimbăm pe noi înșine mai întâi. Am învățat că trebuie să ne trăim viața frumos, într-un mod 

echilibrat și să prețuim timpul, canalizând-ul pe lucrurile cu adevărat folositoare.” 

Un proiect poate avea un efect puternic  și îi poate ajuta pe elevi să‐și atingă  potențialul. Un 

proiect care are un impact real în școală sau în comunitate poate oferi elevilor un sentiment de 

satisfacție pentru că ei văd că pot face o diferență în comunitatea lor și uneori  dincolo de ea.   

Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare profesională, Tineret și Sport, numit 

”Erasmus+”, care este o continuare a programelor europene ”Învățare pe tot parcursul vieții ” și 

”Tineret în acțiune”, a fost lansat în anul 2014 pentru perioada 2014‐2020 și urmărește implementarea 

politicilor europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.  

Aceste stagii de formare profesională în altă țară îmbunătățesc procesul de tranziție de la 

educație și formare  către piața muncii consolidând în același timp cooperarea europeană în domeniul 

educației și formării profesionale. Prin participarea elevilor la diferite stagii stagii de pregătire 

practică se vizează  formarea competenţelor cheie şi tehnice necesare absolvenţilor în vederea 

adaptării la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi internaţional. 

De asemenea, aceste programe vor contribui la formarea competenţelor tehnice necesare la 

locul de muncă, a competenţelor ICT, management şi de comunicare într-o limbă de circulaţie 

internaţională, facilitând astfel tranziţia de la şcoală la locul de muncă, dezvoltarea abilităţii de 

adaptare la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi internaţional, formarea de 

valori şi atitudini care să le permită să se adapteze într-o societate aflată în plină evoluţie, să 

muncească şi să trăiască întrun mediu multicultural. 
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Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îsi propun să sprijine dezvoltarea, 

transferul și implementarea de prectici inovatoare, precum și implementarea de inițiative commune cu 

scopul promovării, cooperării, învățării reciproce (peer learning) și schimbul de experiență la nivel 

european. 

În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două 

tipuri:proiecte pentru susținerea inovării, cu produse intelectuale își propun să dezvolte rezultate 

inovatoare și proiecte pentru susținerea schimbului de buni practice. Acest tip de proiecte oferă 

posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional împărtășind idei, practice sau 

metode de lucru . Formare profesională (VET) - mobilități - oferă oportunităţi pentru elevii din 

învăţământul vocaţional şi pentru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la 

locul de muncă. 

Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie 

şi formare către piaţa muncii, consolidând în acelaşi timp cooperarea europeană în domeniul educaţiei 

şi formării profesionale. 

Participarea la aceste proiecte a promovat ideea că fiecare proiect este o oportunitate de 

învăţare pentru cei implicaţi – profesori, elevi, director de şcoală. Fiecare dintre participanţii la 

proiecte are de învăţat şi de câştigat în acelaşi timp. Proiectele europene aduc noi cunoştinţe, noi 

capacităţi, schimb de idei, transfer de practici creative, acces la noi materiale didactice, exersarea şi 

perfecţionarea limbilor străine în contexte reale. 
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SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI EUROPEAN 

PATRIMONIU CULTURAL ROMÂNO-TURC LA COLEGIUL 

NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” SUCEAVA 

 

Prof. Laura Salciuc 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, Romania  

 

În anul școlar 2018-2019, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava derulează 

proiectul „Patrimoniu cultural româno-turc” care constă în schimburi de experiență între 

colegiul mai sus menționat  și liceul „Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi” din localitatea 

Bandirma, Turcia. 

Scopul proiectului e acela de a face schimburi de bune practici, de a ne cunoaște mai 

bine sistemele de învățământ și de a observa bogatul patrimoniu cultural al ambelor țări. 

Proiectul implică un număr mare de elevi (60 elevi de 16-17 ani) care au început parteneriatul 

prin a se cunoaște făcând schimb de scrisori, pe diverse teme, urmate în ianuarie prin a se 

cunoaște față în față, cu ateliere de dezvoltare personală la școală și prin găzduirea elevilor 

turci în sânul familiilor române, unde au putut observa modul românilor de a trăi, ritualuri 

specifice, gustare de rețete specifice. Această experiență a avut ecouri pozitive atât în rândul 

elevilor turci cât și a celor români 

Cei 10 profesori turci au participat la mese rotunde pe tema educației, schimbând 

impresii și idei de îmbunătățire a sistemelor noastre de învâțământ. Printre oaspeții turci 

prezenți au fost reprezentați ai autorităților locale și naționale, persoane cu putere decizională, 

ceea ce a adus un plus valoare proiectului. 

Profesorii și elevii turci au fost impresionați de demonstrația clubului de robotică ai 

colegiului coordonat de dna prof. Greculeac Anca, dar si de momentele artistice, pline de 

sensibilitate  prezentate de elevii români sub indrumarea dlui profesor Doboș Cristian.   

Remarcabilă s-a dovedit prezența Ansamblului „Luca Arbure”, instructor V. Vilegea, 

un grup de oameni dedicați folclorului românesc, niște tineri frumoși care au dansat și au 

purtat  cu eleganță și naturalețe costume naționale autentice, oferind bucurie celor prezenți 

prin calitatea actului artistic. 

Proiectul „Patrimoniu cultural româno-turc” a continuat cu vizitarea orașului Gura 

Humorului. Grupul a fost primit cu multă căldură, amabilitate și generozitate de către însuși 

primarul localității Gura Humorului, domnul Marius Ursaciuc. În spirit ospitalier românesc, 

domnul Ursaciuc a găzduit grupul de proiect în sala principală a Primăriei, a răspuns în 

engleză tuturor întrebărilor primite. Vizitarea Mănăstirii Voroneț și a Muzeului de Tradiții 

din localitate au completat informațiile istorice și culturale. Programul din Humor s-a încheiat 

cu o plimbare cu telescaunul. Ajunși pe platoul pârtiei de schi, frumusețea locului și ceaiul 

cald au încântat  inimile tuturor.  

În Suceava, oaspeții s-au bucurat de explorarea Cetații de Scaun a Sucevei, un loc cu 

o istorie bogată, plină de semnificații, de turul Universității ”Ștefan cel Mare”, cu ocazia 

căruia prof. univ.dr. ing. Dan Laurențiu Milici a informat grupul de proiect referitor la 

obiectivele și performanțele instituției printr-o trecere în revistă a celor mai importante 

laboratoare, printre care și cel de inventică. De asemenea, vizita la Observatorul astronomic a 

implicat vizionarea Planetariului și discuțiile despre evenimentele astronomice care pot  fi 

urmărite de acolo. 

Întâlnirea de proiect a inclus și momente festive, cina și înmânarea în cadru oficial a 

atestatelor de participare la proiect. Copiii români și turci au dansat și au cântat melodii ce 

reprezintă culturile din care provin.  
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Proiectul intitulat „Patrimoniu cultural româno-turc” se dovedește o experiență 

pozitivă uman, dar mai ales profesional, în înțelegerea unui proces al învățării cu adevărat 

centrate pe elev, cu o comunicare de tip intercultural cu extraordinare beneficii. 

Următoarea etapă a proiectului va fi deplasarea echipei de proiect române in Turcia la 

sfârșitul lunii iunie 2019, când elevii români vor intra în contact cu bogata cultură și bucătărie 

turcă. 

 Echipa de proiect a părții române este formată din prof. Dana Busuioc, prof. Marilena 

Sibechi, prof. Adina Adam, și prof. Cristian Doboș și  coordonată de prof. Laura Salciuc.  
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TENDINȚE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORULUI DE 

RELIGIE 

 

Profesor Amorăriți Elena,  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 
 

Rezumat: 

Formarea continuă a personalului didactic se întemeiază pe modelulabordării prin 

competențe, pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competență. Acest nivel de 

competență este evaluat în funcție de capacitatea cadrului didactic de a utiliza, de a mobiliza, 

de a combina capacitățile de cunoaștere, abilitățile, competențele –atât generale,cât și 

profesionale-în acord cu evoluția Curriculum-ului național și cu nevoile de educație,dar și în 

funcție de capacitatea sa de a face față schimbării, situațiilor complexe sau situațiilor de criză. 

 

Cuvinte cheie: 

Formare continuă, competențe, perspectivă inter/transdisciplinară, profesionist. 

 

Cadrul didactic sau profesorul desemnează persoana calificată care predă o materie de 

învăţământ. Pentru ca acea persoană să devină sau să fie un profesionist este necesar în 

primul rând să aibă conştiinţă profesională, apoi să caute, în virtutea acestei conştiinţe, în 

măsura posibilităţii, „să fie”, „să facă”, „să devină” ceea ce aceasta îi dictează. Astfel, ajungi 

să le faci pe toate cu profesionalism, ajungi să ai satisfacţia lucrului bine făcut, ajungi să poţi 

afirma cu satisfacţie: „Ceea ce eram dator să fac, am făcut”! (Sfântul Apostol Pavel). 

Deoarece în contextul actualului sistem de învăţământ, în contextul reformei 

educaţionale contemporane profesorul este figura centrală, el este nevoit să renunţe la rolul 

său tradiţional şi să fie deschis la nou, la schimbări, impuse atât de noile nevoi ale elevilor, 

cât şi ale societăţii, ale lumii contemporane.Schimbarea portretului cadrului didactic de 

odinioară este generată şi de nevoile personale ale acestuia, în concordanţă cu sintagma 

„educaţie permanentă”, adică dezvoltarea unei preocupări speciale pentru formarea continuă. 

Formarea continuă(potrivit Legii Educaţiei Naţionale, care propune reforma sistemului de 

învăţământ) se referă la dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră şi se întemeiază pe 

modelul abordării prin competenţe şi pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de 

competenţă a personalului didactic. 

Şi profesorului de religie i se cere să aibă competenţe specifice activităţii pe care o 

desfăşoară, educaţia religioasă-ca orice tip de educaţie- tinde să faciliteze formarea unei 

viziuni personalizate asupra sensului existenţial, contribuind la afirmarea unei individualităţi 

şi la definirea unui caracter. De aceea profesorul de religie trebuie să demonstreze noi 

abilităţi: abilitatea de a opera şi lucra cu informaţia/ tehnologia digitală; abilitatea de a 

promova învăţarea în colaborare în mediile online; abilitatea de a motiva pe cei care învaţă 

utilizând TIC; abilitatea de a creşte participarea civică, creativ-culturală, moral-religioasă a 

elevilor; abilitatea de a utiliza metodologii şi tehnologii complexe care să accentueze 

profunzimea înţelegerii şi aplicarea cunoştinţelor dobândite în şcoală vis-a-vis de problemele 

reale ale lumii contemporane; abilitatea de a conduce procesul de predare-învăţare-evaluare 

astfel încât elevii să fie implicaţi în activităţi de învăţare complexe bazate pe proiecte şi pe 

colaborare, care pot depăşi sala de clasă şi pot presupune colaborări la nivel local sau global; 

competenţa de a accentua învăţarea pe cel care învaţă (pe elev), utilizând platformele virtuale 

de învăţare; competenţa de a oferi suport educaţional la distanţă prin comunicare predominant 

scrisă; competenţa de a evalua online (testare iniţială, continuă, finală ) a elevilor; necesitatea 

de a şti când, cum şi unde să utilizeze tehnologiile, dar şi când nu trebuie să le utilizeze 
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pentru activităţile la clasă, pentru prezentări sau pentru obţinerea informaţiilor legate de 

conţinuturile religioase. 

Cadrul didactic care predă disciplina Religie, prin competenţele TIC, utilizează 

instrumentele digitale în scopul realizării în cadrul orelor de Religie de competenţe şi abilităţi 

legate de colaborare, deschidere, reflecţie, formare a identităţii moral-religioase, încredere, 

responsabilitate şi gândire critică, socială, precum şi constituirea unor comunităţi de învăţare 

on-line şi schimburi de bune practici. Profesorul de Religie va trebui să revizuiască în mod 

regulat competenţele digitale, întrucât tehnologia evoluează rapid şi noi abilităţi apar odată cu 

noile tehnologii. De aceea, cursurile de perfecţionare sunt absolut necesare. 

Punerea în practică a competenţelor TIC aliniază disciplina Religie cu toate celelalte 

discipline, o actualizează în sensul concordanţei reale cu lumea contemporană şi cu toate 

evenimentele şi schimbările ce au loc în ea, o face mai atractivă, mai uşor de înţeles, 

oferindu-i şi dimensiunile spirituale şi pragmatice. 

Având în vedere domeniile de competenţă vizate de Programele de formare a cadrelor 

didactice (domeniul specialităţii, domeniul pedagogiei şi psihologiei educaţiei, domeniul 

didacticii/didacticilor de specialitate, domeniul managementului educaţional şi al legislaţiei 

şcolare, domeniul tehnicilor de informare şi comunicare, domeniul inter- şi trans-disciplinar, 

domeniul comunicării şi parteneriatului cu mediul social, domeniul autoperfecţionării şi 

evoluţiei în carieră), formarea continuă este „atât un drept, cât şi o obligaţie”, aceasta cu atât 

mai mult cu cât îţi doreşti a fi un profesionist. 

În ceea ce priveşte perspectiva interdisciplinară/transdisciplinară în proiectarea 

curriculară, plecând de la premisa că educaţia religioasă presupune mai multe componente şi 

niveluri (cunoştinţe, atitudini, conduite) este firesc să fie în atenţia mai multor discipline şi 

mai multor profesori. Doar pe o cale unidirecţională, oricât de pregătit ar fi dascălul de 

religie, nu se poate spera la formarea unei culturi şi conduite religioase autentice(de exemplu, 

educaţia intelectuală sau educaţia estetică beneficiază de mai multe discipline care, simultan 

şi parţial, contribuie la structurarea competenţelor specifice; asemenea şi educaţia religioasă 

trebuie să constituie un obiectiv pentru mai multe discipline orientate şi focalizate spre un 

scop unitar). Fiecare disciplină de studiu poate aduce o lumină proprie asupra faptului 

religios.  

Între ştiinţe şi religie avem statornicite relaţii de mutualitate şi chiar convergenţe 

explicative: la disciplina Istorie se poate da seama de diversele maniere de racordare a 

religiilor în devenirea socială, de reformare culturală a structurilor sociale; la diferite 

discipline artistice se pot aduce în atenţie teme, motive religioase transfigurate prin 

intermediul limbajelor specifice. Chiar şi la cele mai aride discipline de studiu (ştiinţele 

exacte) putem identifica noţiuni, explicaţii, teorii care au menirea de a evidenţia fundamente 

sau rezonanţe valorice ce ţin de credinţa religioasă. La Fizică de exemplu se pot ivi 

numeroase prilejuri de recurs la Divinitate, de implicare a unui Regulator prim, generator şi 

diriguitor a toate. Fiecare disciplină separată poate promova cunoştinţe sau valori religioase 

propriu-zise, explicite, această modalitate fiind deja prezentă la discipline precum Istorie, 

Literatura română, Geografie, Filosofie etc. (la Istorie sunt teme sau paragrafe unde se discută 

realizări de seamă ale spiritualităţii bisericeşti sau ale unor reprezentanţi ai clerului; la 

Literatura română, capitole distincte tratează ipostaze literare datorate Religiei şi Bisericii). 

Profesorul de Religie are obligaţia să cunoască obiective, conţinuturi şi mijloace de 

realizare specifice  nu numai educaţiei religioase, ci şi pentru alte laturi ale educaţiei; trebuie 

să cunoască şi valorile stipulate la celelalte discipline, pentru a le integra şi valorifica în 

scopul predării propriei discipline. Integrarea în clasă a elementelor informaţionale provenite 

din mediul informal constituie o cale profitabilă de întărire a spiritului interdisciplinar. 

Interdisciplinaritatea vine în sprijinul complementarităţii şi integrativităţii cunoaşterii umane. 
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Perspectiva interdisciplinară constituie o condiţie a realizării educaţiei religioase. 

Corelaţiile disciplinare asigură temeinicie şi credibilitate adevărurilor de credinţă transmise. 

Răspunzând nevoii de perfecţionare continuă, autoperfecţionare, parcurgând mai 

multe Module ale cursurilor de formare la care am participat, am apreciat abordarea 

modernistă, de actualitate a temelor  şi consider, ca şi cursant, că m-a ajutat să-mi clarific, să 

mă pun la curent în legătură cu: competenţele-cheie europene de exemplu, din perspectiva 

învăţării pe parcursul vieţii; aspectele legate de Educaţia Incluzivă; modalităţi de 

individualizare a învăţării; informaţii în legătură cu disciplinele socio-umane; noi abordări ale 

noţiunilor de Curriculum, Plan-cadru de învăţământ, Programă şcolară, Manuale şcolare 

alternative, Strategii, metode, tehnici şi activităţi de învăţare utilizate în activitatea didactică, 

aspecte legate de evaluare. 

Mi-au plăcut şi am considerat interesante atât temele de reflecţie, cât şi temele 

propuse pentru portofoliul individual, la cursurile de formare continuă la care am participat 

de-a lungul propriei cariare didactice. 

Deoarece mi s-a acordat Gradul didactic II în anul 2005, iar Gradul didactic I în anul 

2010, mărturisesc că mi-ar fi fost de un real folos când eram doar debutant, informaţiile 

prezentate în anumite Module ale cursurilor de formare, referitoare de exemplu la: modul de 

desfăşurare alinspecţiilor, informaţii legate de susţinerea examenelor de definitivat, grade 

didactice, formare continuă ş.a. 

Tematica dezvoltării profesionale continue în cariera didactică abordată în Module ale 

cursurilor urmate m-a determinat să fac o autoanaliză a propriei cariere didactice, să identific 

minusurile şi plusurile în pregătirea profesională, m-a motivat să îmi doresc să mă 

perfecţionez continuu, să vreau să fiu aşa cum îmi impune societatea, lumea contemporană, 

dar şi propria-mi voinţă: un profesionist. 
 

Bibliografie: 

  Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finanțare Externă, Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învățământ, 

Modulul I, Didactica specializată și abilitare curriculară, București, 2011; 

  Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finanțare Externă, Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învățământ, 

Modulul II, Dezvoltarea profesională continuă și oportunități de carieră didactică, vizând 

pregătirea profesorilor în vederea susținerii examenelor de definitivat, grad II și grad I, 

București, 2011; 

 Suport de curs pentru formatori, disciplina Religie. 
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TENDINȚE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI 

DIDACTIC 

 

prof. Anton Elena-Daniela 

Școala Primară„Sf.Ioan cel Nou de la Suceava” 
 

Rezumat: La nivel european, cât și la nivel național, 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 investiție superioară 

asupra creșterii calității muncii și a vieții. Toate aceste programe trebuie orientate spre noi 

roluri și competențe pe care trebuie să le deţină cadrele didactice și care derivă din extinderea 

rolului școlii în comunitate, precum și din elaborarea noilor standardeale profesiei didactice.  

 

Formarea continuă asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului 

didactic, inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluția nevoilor de educație, a 

curriculum-ului, precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor 

personalului didactic la schimbările din structurile/procesele  de educație.  

Intrarea României în Uniunea Europeană a condus, implicit, la crearea, în toate 

domeniile vieţii, unei interdependenţe între ţara noastră şi alte ţări europene. Astfel, 

învăţământul românesc trebuie să se alinieze exigenţelor impuse, raportându-se permanent la 

evoluţiile europene. Tema propusă se încadrează în contextul european amintit, cu consecinţe 

imediate în ceea ce priveşte cerinţele de calificare şi perspectivele de dezvoltare profesională 

a cadrelor didactice. Astăzi, mai mult ca oricând, profesorii au o misiune din ce în ce mai 

complexă, deoarece responsabilităţile lor sunt în continuă creştere, iar mediile în care aceştia 

lucrează sunt din ce în ce mai solicitante. În cadrul organismelor UE, comisiile cu atribuţii în 

domeniul învăţământului studiază modalităţile prin care educatorii pot fi pregătiţi mai eficient 

decât în prezent pentru sarcinile importante pe care le au de îndeplinit în marea societate 

europeană. Încă din martie 2000, Consiliul European de la Lisabona, a subliniat faptul că 

resursele umane sunt principala sursă a Europei în evoluţia sa economică şi socială, şi că 

investiţiile în aceste resurse vor fi de o importanţă capitală în societatea bazată pe cunoaştere 

Comisia privind îmbunătăţirea calităţii formării profesorilorafirma într-un comunicat către 

Consiliul și Parlamentul European că: ”Profesorii au rol de mijlocitor între lumea în continuă 

evoluție și 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.” Eforturile acestora sunt susţinute prin perfecţionarea 

profesională continua care se realizează în principal prin  programe  şi activităţi de 

perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice;programe de formare în 

domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului;  cursuri de pregătire şi 

susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II si I; programe de conversie 

profesională; studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă.  

Modalităţile principale de organizare a formării continue a personalului didactic, de 

conducere sau de îndrumare/control din învăţământul preuniversitar sunt: activităţile 

metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe 

grupe de unităţi, respectiv; sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, 

schimburi de experienţă şi parteneriate educaţionale pe probleme de specialitate şi 

psihopedagogice; stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul 

ştiinţelor educaţiei; cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale 

ale personalului didactic; cursurile de perfecţionare, metodice și psihopedagogice; cursurile 

de formare în vederea dobândirii de noi competenţe şi calităţii/funcţii,conform standardelor 
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de pregătire specifice; cursurile de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor 

didactice; cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de 

îndrumare şi de control, potrivit unor programe specifice; bursele de perfecţionare şi stagiile 

de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în străinătate; cursurile postuniversitare de 

specializare; studiile universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit cu 

diploma de licență de patru ani; programe postuniversitare; studiile universitare de 

doctorat; dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializările curenteFormarea 

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. 

Dintre perspectivele şi tendinţele în formarea continuă se pot menționa: 

asigurarea unei dimensiuni europene a proceselor de formare a personalului 

didactic;dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive de ormare 

continuă/perfecţionare /dezvoltare profesională;formarea iniţială şi continuă – 

profesionalizarea carierei didactice; orientarea sistemelor de formare către competenţa 

pedagogică şi performanţă educaţională;calitate şi formare – standarde pentru pregătirea 

personalului didactic;mobilitate și dezvoltare profesională - sistemul de credite profesionale 

transferabile;Induction Program / Mentorat / Pregătire practică – debut în cariera 

didactică;dominantele curriculare ale programelor de formare – orientarea practică (practica 

pedagogică);acreditarea programelor de formare – furnizori de programe de formare – piaţa 

programelor de formare;de la instruirea asistată de calculator la formarea asistată de 

calculator sau formarea pentru utilizarea calculatorului;e-learning / învăţământul deschis la 

distanță – suport pentru sistemul de formare continuă a cadrelor didactice. 

Formarea continuă a cadrelor didactice are impact asupra sistemului 

educaţional şi permite:relaţionarea formării cu factorii sociali, economici şi 

comunicaţionali;expertiza pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în 

domeniu;contribuţia la realizarea schimbărilor din sistemul educational. Deasemenea, se 

îmbunătățește valorificarea analitico-sintetică a noilor conţinuturi educaţionale, se 

implementează  noilor strategii şi tehnologii, se promovează  culturia educaţională, se 

penetrează sistemul educaţional în baza descentralizării şi a transferului de responsabilităţi, se 

asigurară o ambianţă adecvată prin diversificarea metodelor de instruire. Totodată, formarea 

continuă duce la  flexibilizarea programelor de formare, facilitează  accesul la reprofilare și 

omogenizează  metodologia.  

Evoluţia activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice are loc pe circuitul 

metodologic: formare iniţială – formare continuă – autoformare. Sistemele moderne de 

învăţământ accentuează continuitatea celor trei secvenţe de instruire permanentă congruente 

la nivel de politică a educaţiei. „Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru 

strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe 

baza predecesorului său, programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest 

cadru prevede obiective strategice comune pentru statele membre, inclusiv un set de principii 

pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii prioritare 

pentru fiecare ciclu de lucru periodic. 

Corpul profesoral trebuie să conştientizeze că formarea continuă reprezintă un drept, 

dar şi o obligaţie. Ea se realizează în concordanţă cu evoluţiile din domeniul educaţiei şi cu 

interesele şi nevoile personale de dezvoltare ale beneficiarilor. Calitate în educaţie înseamnă 

şi cadre didactice cu înalt nivel de profesionalism, bine pregătite pentru a putea face faţă 

provocărilor unei societăţi bazate pe cunoaştere, pornind de la pregătirea iniţială şi sprijinul 

suplimentar oferit la început de carieră didactică până la dezvoltarea profesională continuă la 

locul de muncă 
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JOCUL DE ROL, METODĂ DE ÎNVĂȚARE ACTIVĂ DIN 

PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ 

 

Prof. Ciornei Gabriela 

Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava 

 

În perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019 în Școala Gimnazială Nr.3 Suceava 

se  derulează Proiectul Erasmus + pentru  formarea personalului  Motivare , implicare, 

colaborare pentru o educație de calitate europeană cu numărul de referință 2017-1-RO01-

KA101-036429. 

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, grantul obținut fiind în valoare de 35 

570 de euro. Scopul proiectului nostru are în vedere  realizarea unei educații de calitate 

comparabilă cu cea oferită de sisteme de educație eficiente, recunoscute la nivel internațional 

prin : modernizarea procesului educativ pornind de la modele europene consacrate, întărirea 

relației școală-părinți-comunitate pentru crearea unei conștiinte civice europene,  realizarea 

pe termen lung a unor parteneriate Erasmus + și eTwinning pentru deschiderea pe care 

acestea o oferă atât profesorilor cât și elevilor spre sistemul european de valori. În primul an 

al acestui proiect au avut loc 17 mobilități de formare a personalului didactic.  

Activitatea de formare s-a desfășurat în perioada 27 aprilie - 11 mai 2018  în 

Montreuil Bellay, Franța. La curs au participat un profesor din învățământul primar Păr 

Camelia Luoana și doi din învățământul gimnazial : Ciornei Gabriela, profesor de franceză și 

Vieriu Adrian, profesor de matematică. La curs a  participat și Mustea Mihaela Sofia, 

profesor de limba română al școlii noastre, dar fără a primi finanțare în cadrul proiectului. 

Prima zi a cursului a început cu prezentarea participanților sub formă de joc. După o 

scurtă descrierea structurii cursului, au fost expuse câteva aspecte teoretice referitoare la 

teatru, teatru și educație. În cea de-a doua zi, am clarificat câteva concepte despre evaluarea 

predării-învățării ca proces. Întrebări precum "Ce este predarea?", "Care este scopul 

învățării?", "Care sunt diferitele metode de predare? "," Care sunt calitățile bunei învățături? 

"," Ce factori avem în vedere când selectăm o metodă instructivă? "au generat o reflecție 

profundă din partea noastră și o interesantă dezbatere. Am subliniat, în discuțiile noastre, că 

predarea înseamnă, în primul rând, comunicare, iar o comunicare eficientă necesită 

congruență între mesajul verbal și cel nonverbal. Am vorbit despre gamification și despre 

modul în care jocurile de rol pot îmbunătăți  relațiile interpersonale și comunicarea în 

general.  

Tema propusă în  cea de-a treia zi - "Creier, emoție, dramă și educație" a fost 

provocatoare și flexibilă. Ideile principale în jurul cărora a fost construită dezbaterea noastră 

au fost: natura și mecanismele creierului, memoriei, emoțiilor și atenției, rolul recompenselor 

și al odihnei, legătura între dramă și creier, modurile în care putem împărtăși emoțiile cu 

tehnici de teatru și cum să  folosim simțurile și emoțiile pentru a învăța mai ușor și mai bine. 

În cea de-a patra zi, am vorbit despre o gamă largă  de metode cu aplicabilitate în 

spațiul educațional, deoarece creează procese, implicare și o rețea socială. Am participat la o 

activitate cu caracter ludic în care am aplicat unele dintre aspectele teoretice discutate. În 

ultima zi din prima săptămână, după o discuție teoretică despre simularea globală, am fost 

implicați în unele activități practice destinate să îmbunătățească abilitățile de lucru în echipă 

și abilitatea de a rezolva probleme și de a aplica cunoștințe în diferite situații de viață, pentru 

a stimula creativitatea și libertatea de exprimare.  

În a doua săptămână, activitățile au urmat două direcții principale: clarificarea 

conceptuală și teoretică, pe de o parte,    exerciții investigativ-aplicative, pe de altă parte. Am 

vorbit despre munca noastră pentru a susține dezvoltarea emoțională a elevilor noștri, care 
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sunt atât de diferiți în ceea ce privește stilul de învățare, potențialul, abilitățile, interesele și 

aspirațiile. Am discutat cum să folosim pedagogia inovatoare și centrată pe elevi prin diverse 

abordări : învățarea bazată pe anchetă, învățarea bazată pe sarcini, învățarea bazată pe 

problematizare, care sunt legate de dezvoltarea și practicarea abilităților de gândire. Au fost 

expuse unele aspecte teoretice privind natura, dimensiunile și mecanismele de motivării - 

fundamentul pe care se construiește succesul școlar, prezentându-se câteva strategii didactice 

motivante care pot fi folosite în școală în funcție de profilul elevilor. Mai multe chestionare 

ne-au fost aplicate pentru a identifica trăsăturile noastre de personalitate, motivaționale, 

profilul și stilul de lidership care ne-a condus la o mai bună cunoaștere de sine. Ultima zi a 

cursului a fost dedicată activității de evaluare. 

Competențele dobândite de cursanți, cât și contactul direct cu sisteme de învățământ 

care au găsit soluții la multe dintre problemele educației românești vor aduce schimbări 

pozitive în felul în care vor planifica și desfășura activitățile didactice (caracter incluziv, 

interdisciplinar, practic, nonformal), în materiile opționale transcurriculare care să valorifice 

cultura și civilizația europeană, în strategiile la nivel de comisie metodică și de școală care 

vor eficientiza educația și vor întări relația instituției noastre cu comunitatea și vor avea în 

vedere prevenirea și combaterea tuturor conflictelor și a comportamentelor discriminatorii. 

Colaborarea cu profesorii din Europa va constitui o resursă permanentă de soluții pentru 

problemele cotidiene și va duce la realizarea unor parteneriate Erasmus + și eTwinning care 

vor contribui la creșterea calității educației după model european. 

Rezultatele proiectului se vor reflecta în activitățile didactice ulterioare, realizarea 

unui ghid metodologic care să conțină exemple de metode și modele de activități didactice 

realizate prin punerea în practică a competențelor dobândite, realizarea unui simpozion care 

să pună în valoare experiența dobândită, realizarea unor miniprograme interdisciplinare, 

realizarea unui program de parenting, etc. 
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SPRIJINIREA PROFESORULUI PENTRU SUSȚINEREA  STĂRII DE 

BINE LA LOCUL DE MUNCĂ 

 

Prof. Coțovanu Adriana, Școala Gimnazială nr. 1 Suceava 

Prof. Ștefură Anna, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava 

 
 

Rezumat 

Pentru ca profesorii să se simtă bine la locul de muncă, ar trebui ca organizația școlară 

să aibă aceleași obiective cu a profesorilor.  

Satisfacția profesională se referă, deci, la anumite evenimente care se desfășoară la 

locul de muncă și care îi dau individului un sentiment de plăcere și de ușurare vis-a-vis de el 

însuși. Acest sentiment poate fi descris de individul în cauză dar nu poate fi observat de cei 

din jurul său. Vorbim aici de o emoție pozitivă care este plăcută de individ și care îi dă 

acestuia o stare de bine. Putem trage astfel concluzia că o stare de bine la serviciu presupune 

neapărat și satisfacție în ceea ce faci. Fără a avea o satisfacție la locul de muncă nu putem 

vorbi despre o stare de bine a individului respectiv. Starea de bine la locul de muncă a 

cadrului didactic înseamnă eficiență în tot ceea ce face, în toate activitățile sale. Concluzia 

este că, pentru a fi eficiente, cadrele didactice trebuie să fie satisfăcute pe plan profesional. 

Cuvinte cheie: stare de bine, carieră, satisfacție, profesor 

 

Mielu Zlate consideră cariera ca fiind o succesiune de profesiuni, o succesiune de 

îndeletniciri, de poziții, roluri și experiențe pe care le-a avut un individ de-a lungul vieții sale 

profesionale. Cariera mai presupune și interpretarea subiectivă a acestor roluri și îndeletniciri, 

interpretare care a avut ca rezultat alegerea unor traiectorii profesionale chiar de către 

individul în cauză. (Zlate, 2004) 

Această definiție a carierei ne arată că parcursul acesteia este influențată de diverși 

factori atât obiectivi cât și subiectivi și că acest parcurs se poate schimba oricând în funcție de 

aceștia. Satisfacția pe care o ai în carieră sau starea de bine pe care ți-o dă organizația în care 

lucrezi îți poate influența foarte mult direcția carierei. 

Pentru ca profesorii să se simtă bine la locul de muncă, ar trebui ca organizația școlară 

să aibă aceleași obiective cu a profesorilor. De multe ori nu se întâmplă însă acest lucru 

deoarece mulți profesori tineri stau foarte puțin în anumite școli fiind doar în trecere spre alte 

posturi mai bune. Neavând aceleași obiective ca organizația școlară unde lucrează, unii 

profesori nu se simt bine la locul de muncă simțindu-se constrânși sau împiedicați de aceasta 

să-și construiască o carieră așa cum o visează ei. (Zlate, 2004) 

Este clar că dezvoltarea unei cariere în învățământ trebuie să fie în concordanță cu 

interesele organizației școlare în care lucrează profesorul pentru ca acesta, având o stare de 

bine și fiind satisfăcut la locul de muncă, să dorească să-și dezvolte cariera în acea 

organizație. Se vor evalua astfel posibilitățile pe care le are profesorul de a se dezvolta în 

respectiva organizație școlară și se vor stabili obiective și planuri de dezvoltare a carierei 

având și sprijinul organizației în care lucrează. 

După cum am văzut, dezvoltarea unei cariere în învățământ este rezultatul 

interacțiunii dintre dorința profesorului de a se realiza profesional, aptitudinile și capacitățile 

pe care le are și experiența de muncă din cadrul școlii în care lucrează. Profesorul este mai 

mulțumit de munca sa dacă școala îi oferă oportunități și posibilități prin care să avanseze și 

prin care să-și construiască cariera în învățământ. De asemenea, un profesor este mai 

satisfăcut dacă școala îi oferă posibilitatea de a-și pune în valoare abilitățile pe care le are și 

cunoștințele pe care le posedă. 
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Se vorbește foarte mult de carieră ca implicând nu doar ocupația persoanei respective 

ci și întreaga sa viață. Această viziune se referă la persoană ca întreg cu tot ceea ce presupune 

viața ei: bucurii, temeri, dorințe, nevoi. Astfel că, în dezvoltarea carierei unei persoane 

trebuie luate în considerare toate responsabilitățile pe care le are aceasta deci putem spune că 

dezvoltarea carierei este în același timp și de zvoltarea personală. În ultimul timp, cariera 

profesională este parte destul de mare din întreaga viață a individului astfel că cele două se 

întrepătrund. Cu atât mai mult este nevoie ca la locul de muncă acesta să aibă o stare de bine, 

să simtă că este apreciat. Modul în care acesta se simte la locul de muncă, se răsfrânge asupra 

întregii sale vieți personale nu doar asupra celei profesionale. 

În ceea ce privește cariera de profesor în învățământul românesc, putem vorbi despre 

o stare de bine a acestuia doar dacă este adaptat pentru schimbare deoarece schimbarea este 

parte a sistemului de învățământ din ultimii ani.  

Pentru a se adapta mai ușor la schimbări și pentru a nu se simți frustrat de acestea, 

profesorul trebuie să țină cont de valoarea muncii pe care o face, trebuie să știe care sunt 

motivațiile pentru care face această muncă și trebuie să fie preocupat de propria carieră fiind 

dispus, astfel, să se adapteze schimbărilor. Dacă nu îndeplinește aceste cerințe atunci 

profesorul se va simți frustrat și nu va dori să vină la muncă deoarece nu se va simți bine 

având această profesie. 

A doua accepțiune a carierei despre care am amintit mai sus se referă la faptul că o 

carieră în învățământ depinde de orientarea, de consilierea pe care o primește îndividul în 

acest sens și de managementul acesteia. Profesorii s-ar simți mult mai încurajați să-și 

dezvolte o carieră în învățământ dacă organizațiile școlare ar fi preocupate de perfecționarea 

lor și i-ar încuraja să se implice mai mult în cariera lor. 

Relațiile pe care organizațiile școlare le au cu angajații lor au un impact foarte mare și 

asupra succesului pe care îl au aceste școli și asupra rezultatelor. Dacă angajații, profesorii, se 

simt bine la locul de muncă și se simt apreciați atunci vor exista rezultate mai bune ale 

muncii lor și, implicit, și școala va avea o prestanță mai mare. 

La momentul actual se pune tot mai mult accentul pe competițiile între școli. Pentru 

ca o școală să fie cât mai bună, este necesar să se pună în prim plan starea de bine a 

profesorului la locul de muncă deoarece aceasta se va răsfrânge asupra actului educațional iar 

acest lucru înseamnă rezultate mai bune atât ale cadrului didactic cât și ale școlii în care 

lucrează acesta. 

Școlile ar trebui să țină cont de acest lucru și ar trebui să investească în starea de bine 

a profesorului și în dezvoltarea carierei acestuia care va fi strâns legată de prestigiul școlii în 

care lucrează. Se cere realizarea unei strategii care să aibă în vedere următoarele lucruri: 

 Perfecționarea profesorilor; 

 Dezvoltarea potențialului pe care îl are fiecare profesor; 

 Definirea unui traseu de dezvoltare al fiecărui cadru didactic; 

 Determinarea rolurilor care ar fi potrivite pentru fiecare cadru didactic. (Ticu, 2004) 

Organizația școlară are rolul de a motiva profesorii să rămână în acea școală și nu să-

și dorească să ajungă într-o școală pe care ei o consideră a fi mai bună sau în care cred că au 

șanse mai mari de afirmare iar acest lucru se face prin inducerea unei stări de bine la locul de 

muncă. În ultima vreme nu neapărat banii sunt cei care îi fac pe angajați să rămână la un loc 

de muncă ci alte motive. Unele dintre ele sunt aprecierea de care au parte la acel loc de 

muncă care implicit, induce o stare bună și dorința de a merge în continuare la acel loc de 

muncă. (Chașovschi, 2006) 

Managerii școlari trebuie să-i încurajeze astfel pe profesori să facă cursuri de 

perfecționare și să-și îmbogățească munca în școală prin diverse activități care îi vor ajuta să-

și dezvolte o carieră în învățământ care să îi satisfacă. Dacă managerii școlari fac acest lucru 
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atunci și cadrele didactice se vor simți mai bine la locul de muncă deoarece vor vedea că 

aceștia sunt interesați de cariera lor. 

 Cariera unui profesor trece prin trei stadii, după cum urmează: 

 Stadiul adaptării la profesia sa și la instituția școlară în care lucrează; 

 Stadiul stabilizării; 

 Stadiul angajării. 

Primul stadiu durează cam 4-5 ani, al doilea stadiu reprezintă anii de mijloc ai carierei 

didactice iar al treilea stadiu este reprezentat de ultimii ani ai carierei. 

Fiecare dintre cele trei stadii vine cu niște presiuni care apasă asupra cadrului didactic 

și care îi pot da o stare de bine sau nu în funcție de ceea ce se cere de la el sau în funcție de 

cum se cere de la el. Pot apărea cerințe din partea: 

 Directorului școlii; 

 Celorlalți profesori; 

 Părinților copiilor. 

Modul în care profesorul face față acestor cerințe influențează starea de bine a 

acestuia și îl poate face să vină la serviciu cu plăcere sau îl poate face să-și dorească să nu 

mai vină deloc. 

Există, deci, niște așteptări pe care ceilalți le au de la profesor și acesta le poate sau nu 

îndeplini dar în mod sigur creează presiune asupra lui ceea ce îi afectează dispoziția zilnică.  

Cu cât presiunile sunt mai mari, cu atât starea de bine a acestuia se poate deteriora. 

Presiunile sunt mai mari cu cât cel care le exercită are o poziție mai importantă în ierarhie și 

poate avea un impact mai mare asupra carierei sale. Uneori, cadrele didactice se pot simți 

frustrate deoarece au impresia că nu mai au nici un control asupra carierei lor ci alte persoane 

care sunt mai sus pe scara ierarhică au controlul. 

În unele organizații școlare, directorul poate fi prea autoritar dorind ca profesorii să-și 

desfășoare munca doar conform unor reguli impuse de el. În aceste cazuri, profesorii nu se 

simt apreciați și simt că nu au nici un control asupra muncii lor. În aceste cazuri profesorul se 

simte prost la locul de muncă și nu dorește să-și construiască o carieră în acest fel. 

În alte cazuri, profesorii sunt umiliți de către director sau de către colegi la locul de 

muncă iar acest lucru influențează în mod negativ starea profesorului la locul de muncă. 

Există și alte cazuri, tot mai dese în ultima vreme, în care profesorii sunt umiliți de 

părinți sau chiar de către elevi. La aceste umilințe se adaugă și critica excesivă a opiniei 

publice care există în ultima vreme și faptul că profesorii sunt făcuți răspunzători față de tot 

ceea ce se întâmplă greșit în sistemul de învățământ. Toate aceste lucruri au un impact 

negativ asupra dorinței profesorilor de a-și construi o carieră în acest domeniu și chiar asupra 

dorinței acestora de a veni la serviciu. 

Afectați de aceste critici și de aceste umilințe sunt în principal cadrele didactice 

pregătite care fac tot ce pot pentru a-și exercita cât mai bine meseria și care au așteptări mari 

de la cariera didactică. 

După cum am arătat și mai sus, profesorii trebuie să fie pregătiți să facă față 

schimbărilor din sistemul de învățământ iar aceste schimbări presupun și acceptarea 

sugestiilor și criticilor din partea părinților. Trebuie ca aceștia să înțeleagă că a fi cadru 

didactic în ziua de azi presupune și să accepți cerințele și criticile părinților chiar dacă acestea 

sunt uneori exagerate. În caz contrar, ca profesor, vei fi în mod continuu frustrat la serviciu 

acest lucru având un impact negativ asupra carierei. 

Alți factori care pot influența starea de bine a profesorului la locul de muncă pot fi 

legați de reușita activităților pe care le desfășoară cu elevii. Uneori, rezultatele muncii depuse 

cu elevii nu se pot constata imediat ci după ani de zile. Acest lucru poate fi frustrant pentru 

anumiți profesori care nu vor avea astfel nici o satisfacție în profesia lor. 
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Alteori, comportamentul elevilor poate fi modificat de alți factori pe care profesorul 

nu îl are sub control dar poate fi acuzat pe nedrept de acel lucru de părinți iar acest lucru îi 

poate da profesorului o stare proastă la locul de muncă. 

Locul de muncă al profesorului este un spațiu unde acesta se întâlnește cu 

incertitudinea și cu riscul putând apărea întotdeauna conflicte. El trebuie să fie întotdeauna 

pregătit pentru situațiile care pot apărea și care cer rezolvare. El se poate confrunta cu două 

tipuri de situații: 

 Situații repetitive; 

 Situații noi și neobișnuite. 

Pentru primul tip de situații, cadrul didactic are deja competențele care îi sunt 

necesare pentru a le rezolva dar al doilea tip de situații, cadrul didactic trebuie să găsească 

soluții noi și trebuie să fie creativ.   

După cum am văzut, pentru a fi mulțumit de munca și de cariera lui, profesorul 

trebuie să fie mereu pregătit să abordeze situații noi și să înțeleagă că munca lui presupune 

implicarea mai multor factori care nu vor fi întotdeauna mulțumiți de el. Dacă va înțelege 

acest lucru, atunci situațiile neprevăzute în care se va afla nu îi vor deteriora starea de la locul 

de muncă. 

Starea de bine a profesorului la locul de muncă este în relație directă cu satisfacția pe 

care o are acesta în urma muncii pe care o depune. Dacă este satisfăcut de rezultatele muncii 

sale atunci el va veni cu plăcere la locul de muncă și se va simți bine realizând activitățile 

școlare. 

Deoarece cadrul didactic își dedică o mare parte din viața sa muncii sale implicându-

se mai mult decât fizic și în plan emoțional și în plan psihic, satisfacția profesională este 

foarte importantă pentru el. 

Fiecare cadru didactic are niște așteptări de la munca lui și de la locul de muncă iar 

îndeplinirea acestor așteptări le aduce satisfacție profesională și le dă o stare de bine atunci 

când muncesc. 

Cadrele didactice care sunt satisfăcute în plan profesional și au o stare de bine atunci 

când sunt la muncă sunt mai performante deoarece își desfășoară activitățile cu plăcere și 

transmit acest lucru și elevilor. Cele care nu sunt satisfăcute de munca lor și vin cu greu la 

serviciu dau semne mai mari de oboseală și au mai multe absențe și, de asemenea, se simt 

foarte stresați de munca pe care trebuie să o desfășoare. 

Satisfacția profesională poate fi o sursă a motivației deoarece dacă un cadru didactic 

obține satisfacție în urma muncii sale și o stare de bine la locul său de muncă, el este motivat 

să continue să facă această muncă pentru a obține în continuare satisfacții. Motivația și 

satisfacția pot influența activitatea cadrului didactic atât în mod pozitiv cât și în mod negativ. 

Dacă un cadru didactic are satisfacții în urma muncii sale el va continua să-și desfășoare 

activitatea în același fel deoarece aceasta îi va da în continuare satisfacții și îi va oferi o stare 

de bine la serviciu. Dacă munca sa nu îi va aduce satisfacții atunci el nu va fi motivat să-și 

continue activitatea în același fel deoarece lipsa satisfacțiilor poate însemna o stare de 

indispoziție la muncă. 

Satisfacția profesională se referă, deci, la anumite evenimente care se desfășoară la 

locul de muncă și care îi dau individului un sentiment de plăcere și de ușurare vis-a-vis de el 

însuși. Acest sentiment poate fi descris de individul în cauză dar nu poate fi observat de cei 

din jurul său. Vorbim aici de o emoție pozitivă care este plăcută de individ și care îi dă 

acestuia o stare de bine. Putem trage astfel concluzia că o stare de bine la serviciu presupune 

neapărat și satisfacție în ceea ce faci. Fără a avea o satisfacție la locul de muncă nu putem 

vorbi despre o stare de bine a individului respectiv. Starea de bine la locul de muncă a 

cadrului didactic înseamnă eficiență în tot ceea ce face, în toate activitățile sale. Concluzia 

este că, pentru a fi eficiente, cadrele didactice trebuie să fie satisfăcute pe plan profesional. 
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Satisfacția în muncă mai poate fi privită și din perspectivă psihologică iar în acest 

sens putem spune că anumiți oameni sunt predispuși fie să fie satisfăcuți indiferent de 

condiții, fie să fie insatisfăcuți indiferent de condiții. Aceștia din urmă vor fi veșnic 

nemulțumiți indiferent de câte locuri de muncă schimbă și nu se simt niciodată bine la locul 

de muncă. (Ticu, 2004) 

Pornind de la acest lucru, putem vorbi și despre starea de bine a profesorului la locul 

de muncă. Unii profesori se simt bine la locul de muncă indiferent de condițiile pe care le au 

pentru a-și desfășura activitatea pentru că își iubesc munca și le place ceea ce fac. Pe de altă 

parte, alți profesori sunt nemulțumiți de locul lor de muncă indiferent că au condiții bune sau 

nu deoarece felul lor este de a fi mereu nemulțumiți sau pur și simplu nu li se potrivește 

meseria pe care o fac. 

Unele persoane au dorințe mai mari de realizare iar dacă nu li se pun la dispoziție 

condiții de realizare atunci ele nu se vor simți bine la locul de muncă și nu vor fi satisfăcute. 

Există profesori care în anumite școli nu se simt bine deoarece nu le sunt satisfăcute nevoile 

de afirmare. Din această cauză ei se pot muta în alte școli în care se vor putea afirma. 

În concluzie putem spune că satisfacția profesională este în strânsă legătură cu starea 

de bine a profesorului la locul de muncă. Dacă un profesor se simte bine la locul de muncă și 

este apreciat atunci el va fi satisfăcut în plan profesional sau invers, dacă este satisfăcut în 

plan profesional el va avea o stare de bine la locul de muncă. Oricum ar fi, cele două 

concepte merg mână în mână atunci când vorbim despre starea profesorului la locul de 

muncă. 
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STUDII PENTRU VIITOR 

 

Studentă master GISPT, Medei Elena Pop 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

 

Anul școlar 2018-2019 a debutat, pentru mine cu unele surprize plăcute. Întrucât urma 

să fiu profesor diriginte la clasa a VIII- a îmi proiectasem cu grijă ce teme voi aborda cu 

elevii mei, firește urmărind programa de consiliere și orientare. Cu toate acestea, așa cum am 

obișnuit și în alți ani, mi-am întrebat elevii, ce subiecte și-ar dori să abordăm în orele de 

diriginție și ce activități extrașcolare să desfășurăm. Spre surprinderea mea un elev a solicitat 

să discutăm despre profilele colegiilor din apropiere și despre profesii. Mi-a părut interesant 

faptul că un elev de 13 ani se gândea, cu atâta maturitate, la viitorul său și am înțeles că acești 

copii, care par atât de plăpânzi au o viață destul de bine organizată. Firește că m-au provocat 

să le povestesc ce și cum ar trebui să studieze pentru a fi calificați pentru ai multe domenii. 

Tocmai încheiasem primul an de masterat la USV, programul de studii GISPT și încântată de 

noile mele cunoștințe în domeniu, i-am captat cu câteva informații, aș spune interesante 

pentru orientarea profesională. Firește că nu am scăpat de un tir de întrebări. 

Ce este GISPT?  

GISPT sau Sisteme Informaționale Geografice și Planificare Teritorială este un 

program de studiu din cadrul Facultății de Istorie-Geografie a Universitatății „Ștefan cel 

Mare” Suceava pe care-l urmează studenții masteranzi, pentru a se specializa în acest 

domeniu. 

Cu ajutorul acestui sistem se pot stoca, analiza și prelucra diferite informații reale 

având ca suport de lucru un program computerizat.  

În ce domenii este util GISPT?  

GISPT este util pentu o paletă largă de domenii științifice: planificare teritorială, 

studii de impact asupra mediului geografic, a resurselor umane, cartografie, problematici 

regionale și sociale, etc. 

Ce obiective are această specializare? 

Programul acestui masterat asigură o aprofundare a cunoștințelor teoretice și a 

deprinderilor metodologice în domeniul planificării teritoriale. Sunt urmărite formarea 

competențelor în utilizarea metodelor de analiză spațială și geostatistică, crearea și 

gestionarea unor baze de date geospațiale, elaborarea  unor proiecte profesionale sau de 

cercetare specifice planificării și amenajării teritoriale, diagnoze precise a subsistemelor 

teritoriale, abordate din perspectiva structurii și evoluției posibile a acestora. 

 Ce profesii vor avea în viitor persoanele care vor absolvi aceste studii? 

Problematicile regionale și comunitare reprezintă și vor reprezenta domenii de interes 

atât  pentru economie cât și pentru societate în ansamblu. Din acest motiv se  impune 

necesitatea planificării teritoriale din perspectiva dezvoltării durabile.  

Luarea deciziilor privind acțiunile de amenajare a teritoriului atât  pe termen scurt, cât 

și pe termen mediu și lung, presupune existența unor profesioniști în diagnosticarea, 

prevenirea și combaterea unor disfunții teritoriale.  

Această specializare și-a propus să pregătescă profesioniști care să dețină aptitudini și 

abilități de a utiliza metodele, mijloacele și tehnicile cele mai adecvate în vederea investigării 

și planificării teritoriului.  

Acești specialiși vor putea putea alege în funcție de pregătire oricare dintre 

următoarele profesii Analist teritorial, Geograf, Urbanist, Manager teritorial, Analist GIS în 

Instituții de specialitate cum ar fi: Direcții de urbanism și Amenajarea Teritoriului, Agenții de 

Dezvoltare Regionale, Firme de urbanism și amenajarea teritoriului, Institute de cercetare și 
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dacă în portofoliul lor vor aduna și alte cursuri de perfecționare vor putea deveni cartografi, 

vor putea lucra în cadastru, în firme private sau de stat.  

Necesitatea formării lor este dată de situația actuală a dezvoltării teritoriale, urbane și 

rurale, dar și de lipsa unor persoane calificate pentru acest domeniu. 

Datorită impactului pozitiv, sistemele software GIS s-au dezvoltat foarte mult. 

Există pe piață un număr foarte mare de produse (ESRI, Intergraph, Autodesk, 

MapInfo, etc.) dar și de alte tipuri. 

În cadrul facultății de geografie studenții învață să lureze în programul Arc-GIS, 

program care permite crearea, vizualizarea și analizarea unor date. ArcGIS are o interfață 

facilă care permite crearea atât a hărților cu un grad redus de dificultate cât și realizarea 

hărților complexe. 

    Pentru a le stârni mai mult curiozitatea, elevilor mei, i-am invitat în cabinetul de 

informatică pentru a le arăta cum se realizează o hartă simplă, utilă la școală, metodă pe care 

o voi prezenta, succint, mai jos. 

Pentru efectuarea unei hărți a unei localități, după ce am descărcat datele și am 

realizat un folder cu acestea, accesăm „Add data” și introducem datele în program, după care 

începem să le prelucrăm pentru a realiza harta pe care ne-am propus-o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfața programului și introducerea datelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru început introducem etichetele, adică introducem denumirile localităților, apelor 

și ale altor elemente geografice astfel: Accesăm Table of contents, click drepta pe fiecare 

element care ne interesează să fie etichetat, în cazul nostru „localități”→ Label Features. 
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           clic dreapta properties→Labels→ de la Label field-selectăm Denumire → de la simbol 

selectăm culoarea dimensiunea și tipul caracterelor → Ok 

 

 
 

       Voi modifica simbolurile drumurilor și a râurilor astfel :  

Click stânga pe simbolul râuri → aleg simbolul specific, o linie albastră sau îi schimb 

culoarea și dimensiunea → edit symbol →selectăm culoarea  - OK 

 

 



28 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

 
 

Sau Click dreapta pe râuri → Properties → Symbology → Features → symbol  → edit 

Symbol. 

La fel procedăm cu orice simbol pe care dorim să-l modificăm. 

 

 
Ulterior vom efectua câteva operațiuni de aranjare în pagină, introducere a elementelor 

unei hărți. 
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Exportăm harta și rezultă produsul final. 
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TRAINER ÎN TABERE DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR DE 

VIAȚĂ, O MESERIE A VIITORULUI – MICROCERCETARE 

 

Prof. înv. primar Babii Daniela.  

Școala Gimnazială Nr.10, Suceava 

 

Minunea care se petrece în sufletul tuturor elevilor care merg în tabăra HAPPY 

FACES, IGHIU, din județul Alba m-a inspirat să pornesc într-o cercetare atentă a detaliilor ce 

schimbă atitudini, comportamente și-i leagă puternic emoțional pe elevii noștri care trăiesc 

aventura Ighiu. Premiza pe care prezenta cercetare o lansează este că educația outdoor cere 

un nou tip de meserie, cea de trainer în tabere și că aceste persoane  mențin mereu treze 

dorința de a reuși și concentrarea coordonate ce reprezintă cheia care deschide larg 

coordonatele dezvoltării fiecărui copil. Dacă adăugăm că tabăra oferă în același timp contact 

cu civilizații de pe toate continentele prin profesorii de limba engleză voluntari din întreaga 

lume care predau cunoștințe de limbă străină elevilor, tabloul interacțiunilor copilului este 

încă, totuși, incomplet. De ce? Observația pe care țin să o fac este rodul a patru ani de 

prospectare a stilului de viață și educație care respiră în tabără încă de la porțile ei: fiecare 

elev este acoperit, învelit, mângâiat de valorile adânc umane de cum intră în tabără. Cel mai 

ușor în cercetare am pornit realizând tabele. Unul dintre ele a fost făcut prima dată când am 

condus 10 copii în tabără. Arăta așa și vi-l redau exact. 

Activitate outdoor 
Valoare umană pe care se 

axează activitatea 
Rezultate obținute 

1. exerciții de înviorare 

dimineața realizată de un 

profesor bine antrenat, cu o 

ținută fizică de atlet 

perseverența și umorul mai mulți elevi care iubesc 

mișcarea de dimineață și o fac 

cu plăcere 

2. orice activitate sportivă, 

lingvistică, de dezvoltare 

kinestezică  se încheie cu 

străngeri de mână, 

îmbrâțișări date unui nr. dat 

de copii, cu un refren fix pe o 

melodie foarte cunoscută, cu 

versuri motivaționale ce 

descriu activitățile taberei. 

Trainerii sunt poartă 

echipament sportiv și sunt în 

mișcare mereu 

simpatia și empatia toți elevii,150, se cunosc între 

ei, își știu numele, 

interacționează ca un tot 

unitar,legați de rezultatele 

activităților pe echipe si de 

unele refrene care câteodată sunt 

doar o înșiruire de onomatopee 

din diverse limbi,  dar care sunt 

tradiție în tabără; în excursiile 

organizate în județele 

învecinate,refrenul unește 

suflete: unii copii le vor cânta 

mult timp după perioada taberei 

și vor merge în tabără din nou 

legați sufletește de refrenele 

care - i alină. 

3. concursurile sunt afară, în 

aer liber și sunt extrem de 

dificile. Totul este organizat 

în centre în care li se testează 

absolut toate abilitățile. 

Regulile sunt explicate și 

demonstratedcatre trainer, o 

Concentrare maximă, atenție, 

implicare, rezistență la frustrare, 

balansul între reușită și greșeală; 

implicare trup și suflet a 

copilului. Mihai, clasa a5 a, a 

petrecut 2 ore până a reușit să 

înțeleagă algoritmul unui joc. 

Până la urmă a reușit.  
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mare importanță este dată 

mișcării de orice tip. 

4. activitățile pun accent pe 

calitatea timpului împreună, 

nu pe laude sau cadouri 

pentru învingători. Tabăra nu 

acordă medalii, diplome sau 

laude excesive ci se face 

trecerea la o altă activitate cu 

mulțumirea lucrului bine 

făcut. Trainerii, am 

descoperit ieri, sunt antrenați 

să acționeze așa de leader-ul 

lor, SISCO, profesor de 

culoare din USA de înaltă 

ținută morală. Se ține o 

ședință de o oră, de la 23 la 

24 în fiecare zi.  

modestie, păstrarea unui 

entuziasm temperat de calm și 

concentrare, bucurie manifestată 

decent prin atingerea palmelor: 

schimbarea atitudinii de 

învingător individual pe una de 

învingător colectiv; 

5. jocurile în aer liber sunt 

pretext de învățare alimbii 

engleze. Trainerii vorbesc 

extrem de corect limba 

engleză, indiferent din ce 

țară provin 

dialog onest,ajutor în pronunție, 

întrajutorarea reciprocă în 

înțelegerea mesajelor, eleganța 

exprimării și a 

comportamentului  

în tabără nu există conflicte, 

elevii sunt mereu într-o 

activitate, monitorizați de un 

voluntar care răspunde de un 

anumit grup  

6.  in excursiile în județele 

învecinate elevii respectă 

aceleași reguli ca în tabără. 

Trainerii sunt modele de 

comportament, eleganță 

atitudinală și fermitate 

educațională. 

 

respect, bunăcuviință, bună 

creștere 

elevii se poartă decent, repetând 

în engleză reguli simple de 

comportare. Trainerii voluntari 

repetă regulile amestecând 

cuvinte românești cu cele din 

engleză: Eatyour legume! Hazul 

e cu rost: educă vesel. 

      7 .   se mănâncă pe o 

terasă      acoperită, 

întâlnirile de dimineață și 

seară se fac pe o altă terasă 

uriașă, tot în aer liber. 

Trainerii fac muncă 

voluntară, pregătind  și 

servind masa elevilor. 

Spiritul de voluntariat 

plutește peste tot. 

cumpătare, decențâ, calm, 

liniște  

atitudini alimentare schimbate, 

eleganță alimentară, atitudine 

corectă în timpul mesei și în 

timpul intâlnirilor prin 

menținerea aceluiași dialog 

profund de educare. 

Cercetarea mea a constat atunci în a nota câteva strategii de educare pe care, subtil, 

parcă pe neștiute, le-am aplicat și generației actuale de elevi care au răspuns pozitiv la aceste 

intervenții pentru că au fost în tabără cu mine în ultimii doi ani. Ca și coordonator de tabără, 

am condus 60 de elevi acum 2 ani și anul acesta vom merge în aceeași tabără cu 62 de elevi, 

cu profesori cu tot vom fi 70 de persoane. Rezultatele cercetării mele pe baza altor tabele pe 

care le-am făcut de-a lungul celor patru ani și le voi mai face și în viitorii ani duc și conduc la 

aceleași concluzii pe care le voi nota la fel ca in tabără, acum doi ani, cu linioară: 

 trainerii trebuie să fie atleți desăvârșiți sau persoane care practică sportul ; 

 sunt educați cu o mare nevoie de valori de respectat, de repetat ca și denumire, de urmat și 

de o axă clară a valorilor general umane; 
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 e nevoie în dezvoltarea lor de refrene motivaționale  pe care să le repete și care să le fie 

călăuză în viață; 

 ca să fie motivați, trebuie să li se programeze din timp activitățile; 

 traineriii au nevoie de timp petrecut  fără cutumele familiei, au nevoie să-i educe un clan, 

chiar unul format din voluntarii dintr-o tabără; 

 trainerii noștri sunt minunați  și merită să fie antrenați intr-o manieră care adoptă bunul 

simț ca stil de viață; 

Aș putea scrie pagini întregi despre atmosfera IGHIU și cum mă simt eu, ca profesor 

acolo, unde am senzația că sunt mereu la cursuri de formare în străinătate, dar nu vreau să 

pară că fac reclamă taberei. Martor mi-e Dalina Borcan și familia ei care au pus pe picioare 

acest loc magic, că tabăra nu are flyere de promovare, nu are afișe, că a apărut la televiziuni 

doar pentru că preaplinul ei de frumos și bine a depășit granițele țării ( anul trecut au fost 

copii din Israel în tabără) și că promovarea se face prin vizitarea  de către voluntari a școlilor 

și grădinițelor, aducând minunea IGHIU și acasă la copiii care traiesc cu dorul de tabără un 

an de zile. Mulțumesc Happy Faces pentru anii în care ai crescut copii minunați și pentru că 

ai schimbat destine!Ne întâlnim pe 22 iulie!  
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PLEDOARIE PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR 

DE PERSONALITĂȚI 

 

Prof. Dulceac Dorina 

Școala Gimnazială Nr.1 Suceava 

 

Așa cum este învățătorul, este și poporul. 

– remarcabila specificație vizionară a lui Nicolae Iorga. 
 

Abstract:  

Pentru a supraviețui, națiunea trebuie să dezvolte potențialul creator al fiecărui 

individ– această viziune subliniază modalitatea prin care se poate ajunge la progres social. 

Alături de familie, mediu, Școala,prin ai săi actori, maeștri în arta educației, contribuie la 

construirea unor generații creatoare, flexibile și independente în gândire și acțiune. Noile 

educații – educația pentru schimbare, educația pentru dezvoltare, educația pentru a fi și a 

deveni, educația pentru a învăța să-ți construiești propria personalitate prin voință, educația 

ecologică, educația creativității, educația pentru pace, pentru toleranță, educația pentru 

cooperare,  solicită concepții și comportamente noi, inteligente emoțional. Acestea pot fi 

dobândite dacă pe scena educației se află cadre didactice bine formate și perfecționate. Rolul 

acestora este considerabil, atât în interiorul sistemului de învățământ, cât și în societate. 

Cuvinte–cheie: formare, desăvârșire profesională, flexibilitate, inteligență emoțională 
 

În orice organizație în care se învață, precum e școala, domeniul resurselor umane 

trebuie să fie cât mai bine format, continuu, pentru ca schimbările sociale, reformele, 

reformulările, reformările să fie absorbite cât mai ușor, mai eficient și mai eficace. Cadrele 

didactice, prin permanenta lor dorință de desăvârșire personală și profesională, contribuie la 

dezvoltarea instituției de învățământ în care-și desfășoară activitatea. De calitatea dascălilor 

depinde valoarea unei școli, renumele acesteia, iar beneficiarii educației sunt cei ce aleg 

calitatea. 

Alături de formarea inițială (liceul, facultatea), formarea continuă are menirea de a 

ridica mereu ștacheta calității, a profesionalismului. Aceasta se poate realiza prin susținerea 

gradelor didactice, a activităților metodice din cadrul Comisiei Metodice de specialitate, a 

Cercurilor Pedagogice ori prin participarea la cursuri de formare, de specialitate, mastere 

punctate cu credite.  

Oricât de bine întocmite sunt documentele școlare, oricât de moderne sunt strategiile 

didactice, nu au nicio valoare dacă nu sunt transpuse în practică prin forța vie a gândirii, a 

simțirii,  prin activitatea creatoare a profesorului. Însă, pentru ca activitatea lui să fie una 

reușită, e deosebit de importantăcalitatea formării și perfecționării sale. Pentru a valorificacu 

succes principala resursă inepuizabilă a unei persoane, materia cenușie, se impune 

promovarea unor dascăli creatori, flexibili, bine pregătiți metodic, cu un arsenal considerabil 

de resurse care să-l facă să abordeze cu ușurință orice tipologie umană. 

Pentru a supraviețui, națiunea trebuie să dezvolte potențialul creator al fiecărui 

individ– această viziune subliniază modalitatea prin care se poate ajunge la progres social. 

Alături de familie, mediu, școala, prin ai săi actori, maeștri în arta educației, contribuie la 

construirea unor generații creatoare, flexibile și independente în gândire și acțiune. Noile 

educații – educația pentru schimbare, educația pentru dezvoltare, educația pentru a fi și a 

deveni, educația pentru a învăța să-ți construiești propria personalitate prin voință, educația 

ecologică, educația creativității, educația pentru pace, pentru toleranță, educația pentru 

cooperare,  solicită concepții și comportamente noi, inteligente emoțional. Acestea pot fi 
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dobândite dacă pe scena educației se află cadre didactice bine formate și perfecționate. Rolul 

acestora este considerabil, atât în interiorul sistemului de învățământ, cât și în societate. 

Dacă educatoarea este importantă în sistematizarea primelor reprezentații ale vieții în 

mintea micilor omuleți, însemnătatea învățătorului este una cu totul deosebită, deoarece 

contribuie cu baghetele sale magice la structurarea bazelor personalității copilului. Vârsta 

micii școlarități, a copilăriei de aur, este a maximei receptivități, plasticități, a curiozității și 

deschiderii spre formare, când se formează stilul de activitate intelectuală, trăsăturile de 

personalitate, cu puternic ecou asupra întregii evoluții viitoare a educabilului, în special,  și a 

societății, în general. 

Eficiența educației formale, informale depinde de calitatea formării profesorului 

(termen utilizat în societatea actuală pentru toate nivelurile de învățământ). Și, pentru că fac 

parte din tagma profesorilor de învățământ primar, voi face o pledoarie pentru a arăta cât e de 

importantcadrul didactic, învățătorul, dascălul în formarea unor personalități de calitate, 

deschise și cu o mare capacitate de inserții în medii diferite. 

Pentru că pe parcursul celor 5 ani de ciclu primar, profesorului îi este 

încredințatăformarea copilului de vârstă școlară mică, acesta nu poate avea o atitudine 

mediocră. El trebuie să tindă spre excepțional. Personalitatea cadrului didactic influențează 

micile personalități. Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o condiție principală 

pentru evoluția societății, pentru progresul social, economic, tehnic, în general și pentru 

dezvoltarea instituțională și personală, în special. 

Conform zicerii la timpuri noi, oameni noi, în sistemul actual al învățământului sunt 

oportunități de dezvoltare personală a cadrului didactic, prin diverse oferte de formare, 

importante și interesante unele, superficiale altele. Punctul nevralgic al programelor de 

formare îl reprezintă costul ce nu poate fi la îndemâna oricui. Însă, actualizând aprecierile lui 

Simion Mehedinți, atât prețuiește școala, cât prețuiește profesorul, există unități școlare ce 

investesc în formarea continuă a propriilor profesori, tocmai pentru că viziunea lor pledează 

pentru calitate, a educației, a vieții.  

           Pentru că generațiile de copii sunt deosebite, cu multiple probleme emoționale, 

găsesc binevenit un curs de formare continuă pentru profesori, de educație emoțională. 

            De ce? Pentru că fiecare dintre noi s-a gândit cel puţin o dată în viaţă la ce 

înseamnă pentru el succesul – foarte mulţi bani, o familie fericită, o carieră strălucită. Dar, 

de câte ori ne gândim la succes, apare strâns legat de el şi reversul medaliei : insuccesul.  

O glumă celebră a americanilor zice că studenţii de nota 10 ajung profesori 

universitari, studenţii de nota 5 ajung patroni, iar restul ajung să lucreze pentru studenţii de 

nota 5. De ce se întâmplă aşa ? Răspunsul la această întrebare ni-l dă un celebru psiholog 

american, autorul best seller-ului „Inteligenţa emoţională”. El afirmă că reuşita profesională 

depinde mai puţin de coeficientul intelectual IQ (vocea raţiunii) sau de diplomele pe care le 

avem şi mai mult de acel „savoir faire” emoţional, denumit EQ (coeficient emoţional sau 

vocea inimii) sau cu alte cuvinte de INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ. Daniel Goleman 

merge mai departe şi spune că reuşita profesională depinde doar într-o proporţie foarte mică, 

de 10-20%, de IQ. Cu alte cuvinte, capacitatea de a recunoaşte şi de a face faţă emoţiilor duce 

la performanţe mai mari la şcoală, în muncă şi în relaţiile interumane.Studiile vorbesc că 

nivelul de dezvoltare emoţională influenţează buna funcţionalitate a organismului. Astfel, se 

pare că există legături strânse între centrii emoţionali din creier, sistemul imunitar şi starea de 

sănătate.Pentru toate-acestea se începe de acasă! 

 În ceea ce priveşte importanţa familiei în dezvoltarea inteligenţei emoţionale, studiile 

empirice au arătat că acei copii care provin din familii dezorganizate, care au părăsit din 

diverse motive familia sau au fost abandonaţi de către părinţi au abilităţi emoţionale reduse. 

Ce înseamnă INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ ?Să fii conştient de ceea ce simţi tu şi 

de ceea ce simt ceilalţi şi să ştii ce să faci în legătură cu aceasta;   să ştii să deosebeşti ce-ţi 
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face bine şi ce-ţi face rău şi să treci de la rău la bine;capacitatea de a fi empatic în raport cu 

ceilalţi, de a simţi compasiune pentru ei, de a-i motiva, de a-i inspira, de a-i încuraja şi de a-i 

consola;puterea de a lua decizii înţelepte, folosind un echilibru sănătos al emoţiilor şi al 

raţiunii, de a nu fi nici prea emoţional, nici prea raţional;capacitatea de a reuşi să-ţi asumi 

responsabilitatea pentru propriile emoţii, mai ales pentru propria motivare şi fericire. 

În prezent există un dezacord între psihologi în ceea ce priveşte inteligenţa 

emoţională: este ea înnăscută sau poate fi dobândită prin învăţare ? Daniel Goleman susţine 

cea de-a doua variantă : INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ PRESUPUNE UN SET DE 

ABILITĂŢI CE POT FI OBŢINUTE PRIN EDUCAŢIE! 

Iată de ce se impune o formare/informare asupra acestui subiect, o pregătire a cadrelor 

didactice al căror scop este de a modela mlădiţe umane!  
 

Bibliografie:  

 Prof. Elisabeta Georgescu, Optimizarea formării cadrelor didactice-Obiectiv și condiție a 

reformei învățământului, revista Învățământul Primar, nr. 1 și 2/1996, Editura Discipol; 

 Charles C. Manz, Disciplina emoţională, 2005, Editura Curtea Veche; 

 Mihaela Roco, Creativitate şi inteligenţă emoţională, 2004, Editura Polirom ; 

 Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, 2008, Editura Curtea Veche. 



36 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

ACTIVITATE DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL: „PROFESIA 

NOASTRĂ - IDEALUL NOSTRU IN VIITOR” 

 

Prof. Sopon Loredana 

Scoala Gimnazială Moara, Suceava 
 

Motivaţia alegerii şcolareşi profesionale, este un ansamblu de mobiluri interne şi 

externe, care stau la baza opţiunilor exprimate de către elev, privind viitorul lui 

şcolarşieducaţional. Educaţia profesională a tinerilor, nu se realizează numai în clasele 

terminale, ci se raportează  la tot procesul perioadei de instruire, începând cu grădiniţa, 

continuând cu clasele primare, gimnaziale, liceale, etc.  Petotparcursulvieţii active se 

impunecaracteruleducaţiei permanente, ce presupuneobiective majore, a cărorponderediferă, 

peparcursulşcolarizăriişi al vieţiisociale, rezultândîn final, un profil profesionalcomplex. 

Dacă vectorii acţiunilorşi faptelor zilnice ar fi orientaţi spre extremele pozitive ale  

coordonatelor educaţieişi colaborării, elevul - adultul de mai târziu ( aflat in embrion ) ar 

putea culege laurii victoriei care ii vor presăra pe viitor drumul vieţii. Este nevoie de o 

educaţie bine susţinută, fundamentată pe solide principii afective, cognitive şi volitive 

construite pe o platformă temeinică alcătuită din celule de bază ale societăţii  precum 

Şcoalaşi Familia, pentru concretizarea unui traseu profesional care să se plieze pe tiparele 

vocaţionaleşiparticularităţile proprii fiecărui elev de astăzi, adultul de mâine.  

 

       

In contextul orientării şcolareşi profesionale, elevii clasei a VIII-a de la Școala  

Gimnazială Moara, alături de elevii clasei a XII-a de la Colegiul « Eugen Lovinescu » 

Fălticeni, au inițiat un parteneriat sub îndrumarea d-lor profesoare Sopon Loredana și Șandru 

Claudia, intitulat ,,Vis de adolescent...’’. Acesta a avut ca scop  schimbul de experienţă între 

elevii aflaţi la un hotar din viaţa lor: absolvirea unei etape din traseul educaţional realizat în 

şcoalăşizborul spre propriul viitor: liceul, facultatea dorită sau alte alternative existenţiale. 

Una dintre activităţiledesfăşurate în cadrul acestui proiect s-a intitulat « Profesia noastră, 

idealul nostru ». Printre obiectivele stabilite iniţial se numără şi următoarele: să dezvolte 

competenţe specifice  relaţiilor profesionale, să conştientizeze  avantajele de care beneficiază 

cei care sunt încadrați în muncă, să  colaboreze  în virtutea  concretizării exemplelor  pozitive 

prezentate, să relaţioneze cu alţi elevi de vârste şiindividualităţi diverseîn vederea dezvoltării 

spiritului de echipă, să mimeze  norme uzuale de comportament pentru viața profesională în 

diverse situații date. 
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Ca element simbolic pentru momentul de spargere a gheţiişi de fixare în bucla 

ireversibilă a timpului, în compartimentul : «  trecut sau  prezent sau  viitor », s-a folosit 

clepsidra, care a fost înmânată pe rând fiecărui elev în scopul de a transmite un mesaj 

educaţional. Elevii au fost împărțiți în  grupe şi fiecare  a avut de completat fișe cu exerciții 

precum mimarea unei meserii, desenarea unei imagini reprezentative a viitorului sau 

povestirea unei amintiri plăcute, echipele având ca temă comună fixarea unei optiuni, în 

vederea alegerii viitoare meserii.. După ce au arătat celorlalţi cele realizate, au urmărit câteva 

prezentări power-point despre prietenie, profesie și viață, realizate urmând ca mai apoi să îşi 

exprime opinia despre citatul ales. Pentru a le demonstra invitaţilor că le sunt prieteni, elevii 

au lucrat cu sârguință la cele două afișe despre prietenie care au fost expuse în sala unde s-au 

întâlnit. Momentul cheie al activităţii l-a constituit lucrul in echipă: jocul de rol pentru 

interpretarea unor etape din cariera profesională, mimarea unei meserii preferate, interviul 

pentru angajare, realizarea unui CV, alcătuirea unui decalog al comunicării asertive la locul 

de muncă, etc. Între elevii celor două clase s-a colaborat eficient, unii făcând schimb de 

impresii şi de ce nu?!, de adrese de e-mail. La sfârșitul acestor activități, am fost, cu toţii,  la 

Căminul Cultural din Moara pentru a viziona cea de-a doua ediție a spectacolului ,,Ograda 

cu dor’’realizată în fiecare an pe data de 21 mai, la ea participând mai multe formaţii 

folclorice din diverse localităţi. Activitatea desfășurată a fost interesantă și plăcută deoarece 

elevii au acumulat o nou ăexperienţă din şcoala vieţii, care i-a ajutat să schimbe impresii 

despre viitorul lor.  
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Anii de liceu sunt cei mai captivanţi din viață. Pe parcursul acestora înveți să te 

integrezi  în societate, să comunici și să îți faci prieteni.În aceasta perioadă, se consolidează 

cele mai durabile prietenii, se conturează idealuri de viaţă temeinice pentru viitor.Dacă 

tânărul este bine condus, pe parcursul perioadei de şcolarizare, prin absolvirea unor 

specializări profesionale adecvate, activităţi, cluburi   sau cercuri  care se pliază pe tiparul 

aptitudinilor sau preocupărilor sale vocaţionale, acest moment nu mai ridică probleme 

speciale.Perioada de asimilaresau de pregătirepentruviaţă, se încheieprindeciziapersoaneide a 

se integraînactivitateaproductivă. 

De când se nasc, oamenii intră în relaţii unii cu alţii. Toata viaţa au nevoie să 

comunice şi o bună comunicare sebazează pe un comportament tolerant care să stimuleze 

cooperarea, respectul, inţelegerea interumană. Toate acestea se pot învăţa. A colabora, 

adezvolta spiritul de echipă,ii poate ajuta pe elevi in dezvoltarea lor profesională viitoare,in 

conturarea personalitătii lor ca și oameni. Meseria este o brăţară de aur, care se apreciază 

numai în relaţiile eficiente din societate, iniţiate şi dezvoltate prin intermediul acestui 

parteneriat şcolar. 
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PROVOCĂRILE EDUCAȚIEI DIN PERSPECTIVA 

PROFESIILOR VIITORULUI 

 

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI PENTRU A SUSȚINE PROCESUL DE 

PREDARE-ÎNVĂȚARE 

 

Hrișcă Silvia-Steluța -Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

 

Lumea contemporană este considerată a fi o civilizație a informației. Noțiuni 

precum  monedă electronică,  licitație electronică, comerț electronic, internet banking, poștă 

electronică, bibliotecă virtuală, e-learning, etc., au devenit parte integrantă a vieții cotidiene. 

Această preocupare pentru informație este firească. Transmiterea, prelucrarea, analiza, 

sinteza, și consultarea informațiilor au devenit o componentă esențială a vieții de zi cu zi.  

Apariția calculatoarelor a reprezentat pentru fiecare dintre noi o adevărată revoluție.  

Calculatorul este instrumentul ce a devenit indispensabil multor domenii de activitate. El este 

folosit în administrație,  afaceri, domeniul bancar, medical și evident în cel educațional. 

Utilizarea tehnologiei informației în administrația publică are ca scop îmbunătățirea 

activității, prin creșterea transparenței și a controlului calității serviciilor. În domeniul 

educațional, în procesul de predare-învățare-evaluare trebuiesc îmbinate cu succes metodele 

și tehinicile tradiționale cu cele moderne și cu tehnologia. 

Așa cum elevii trebuie să folosească tehnologia pentru îmbunătățirea procesului de 

învățare , pentru creșterea productivității și pentru dezvoltarea creativității, și profesorii  

trebuie să folosească tehnologia pentru a-și susține practicile de instruire. 

Tehnologia îmbunătățește procesul de învățare, crește eficiența și promovează 

creativiatea elevilor, ea trebuie să fie potrivită vârstei și nevoilor tuturor elevilor și depinde de 

înțelegerea de către elevi a conceptelor importante, susține capacitățile de gândire de nivel 

superior și dezvoltă competențe pentru întreaga viață. Folosirea tehnologiei aduce 

îmbunătățiri prin susținerea creativă și dezvoltarea documentării elevilor, si desigur, asigură 

dezvoltarea competențelor de comunicare. 

Tehnologia ajută profesorii să își dezvolte creativitatea în procesul de predare-învățare 

evaluare, stimulează imaginația elevilor și facilitează transferul achizițiilor învățării în viața 

de zi cu zi. Profesorul este cel care trebuie șă găsescă modalități eficiente de a utiliza 

calculatorul si de a integra tehhologia în procesul de predare-învățare. 

Aprofundarea modului în care elevii înțeleg concepte importante, sprijinirea gândirii 

de ordin superior și dezvoltarea abilităților necesare pe parcursul vieții este realizată prin 

utilizarea tehnologiei.  Tot aceasta este cea care îmbunătățește  procesul de învățare al 

elevului, crește productivitatea și promovează creativitatea. Ea trebuie să fie corespunzătoare 

vârstei elevilor, să vină în întâmpinarea nevoilor diverse ale acestora și să reflecte faptul că 

am luat în considerare nevoile diverse ale elevilor. 

Utilizarea tehnologiei sprijină în mod creativ și dezvoltarea competențelor de 

documentare, publicare, colaborare și comunicare ale elevilor. Tehnologia utilizată trebuie să 

fie rezonabilă și realizabilă având în vedere circumstanțele specifice situației de instruire, să îi 

ajute pe elevi să înțeleagă concepte și să-și dezvolte abilitățile dar să nu pară dificilă. 

Dezvoltarea tehnologiei a dus la apariția Internetului iar în acest moment oamenii văd 

internetul ca un instrument de cautare de informații. Găsirea, evaluarea și interpretarea 

informațiilor relevate reprezintă o abilitate esențială pentru succesul în școală și în viața reală. 

Chiar dacă la o primă privire pare a fi așa, totuși internetul înseamnă mai mult decăt 

documentare. Noile tehnologii oferă medii de colaborare în care persoanele, chiar dacă nu se 

cunosc, interacționează și contribuie la dezvoltarea conținutului Web. Internetul ajută la 
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comunicarea și colaborarea persoanelor care nu se cunosc trecând chiar și peste barierele 

geografice. Instrumentele de comunicare prin Internet extind foarte mult cadrul de 

comunicare. Prin email, chat-uri, sondaje online, aplicații precum Skype și altele, putem 

discuta și schimba idei cu persoane din întreaga lume. 

O foarte bună activitate de învățare o reprezintă colaborarea pe Web. Există mai multe 

instrumente online ce pot fi utilizate în sprijinul comunicării și încurajării colaborării dintre 

elevi. Instrumente precum blog-urile și wiki-urile sunt gratuite.  Cu ajutorul acestora se pot 

creea jurnale personale, liste de surse de căutare, reflecții, colectarea de răspunsuri, dezbateri. 

Aceste instrumente au și ele avantajele și dezavantajele lor. 

Cu toții conștientizăm că lecțiile de viață pot fi predate și fără calculator sau 

tehhologie și poate că uneori avem impresia că am putea preda mai eficient și fără aceasta, că 

tehnologia nu este corespunzătoare vârstei elevilor și că nu răspunde nevoilor lor. Poate avem 

uneori senzația că implică un efort prea mare din partea noastră și e limitată doar la sprijinirea 

activității de comunicare și documentare. Cu toate acestea suntem conștienți că dezvolatrea 

tehnologiei împinge lumea înainte și că noi trebuie să fim în pas cu ea. 
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ROLUL EDUCAŢIEI ÎN ALEGEREA PROFESIILOR 

 

Prof. Loredana Cătălina Bodnar 

Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”, Suceava 
 

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 convină cu deosebire. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii viitoare a neamului 

omenesc”. 

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. 

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 nevoia 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 care pot influenţa pregătirea în vederea alegerii viitoarei 

profesii. 

Piața muncii din România are de câțiva ani un anumit trend care va continua. Tinerii 

sunt din ce în ce mai înclinați spre profesii în care independența este foarte importantă, 

susține Mihaela Stănoiu, marketing manager Samsung Electronics România, compania care a 

realizat împreunuă cu D&D Research și Ministerul Educației Naționale studiul „Trends of 

Tomorrow”, pentru a descoperi care sunt profesiile viitorului. 

Aproximativ 90% dintre cei 4.000 de elevi chestionați își doresc profesii liberale, care 

implică un anumit grad de independență și care presupun un puternic spirit antreprenorial. 

Topul meseriilor alese de elevi arată următoarele trei preferințe de carieră: avocat (15,4%), 

programator (12,9%), actor (11,4%). Spiritul antreprenorial este întâlnit frecvent în cazul 

fetelor (34%), însă și în cazul băieților această trăsătură este evidentă, ocupând locul al doilea 

în analiza personalității lor (16%). Aceștia s-au dovedit a fi, în primul rând, convenționali 

(39%) ceea ce înseamnă că tind să aleagă spontan activități care presupun respectarea ordinii 

și a rutinelor, adoptarea unor standarde clare, fiindu-le mai ușor să realizeze activități 

administrative sau care presupun muncă de birou. Dar, indiferent de gen, atât alegerile 
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spontane pe care elevii le fac, cât și trăsăturile lor de personalitate scot în evidență tendința de 

a prelua conducerea, plăcerea de a negocia și puterea lor de persuasiune. 

„Un alt aspect interesant pe care l-am observat în caravana Samsung Trends of 

Tomorrow și care, cel mai probabil, va fi evident pe piața muncii în următorii ani este 

preferința diferențiată a fetelor și băieților atunci când vine vorba despre carieră. Am observat 

astfel că cele mai în vogă profesii sunt pentru fete aceea de avocat (20% dintre elevele 

participante la studiu) și pentru băieți aceea de programator (21, 1%) sau cea de inginer în 

sistem informatic(16,9%)”, spune Mihaela Stănoiu. Raportându-ne la aceste rezultate putem 

trage concluzia că profesiile din domeniile juridic și IT&C vor aduce cei mai mulți potențial 

angajați. Însă întrebarea este dacă ofertele din piața muncii vor fi în concordanță cu opțiunile 

elevilor de azi. 

În prezent, 74% dintre românii care au absolvit o instituție superioară de învățământ 

nu sunt mulțumiți de profesia aleasă, iar 80% dintre absolvenții români lucrează în alt 

domeniu decât acela pentru care s-au pregătit. Majoritatea absolvenților nu-și găsesc un 

serviciu după finalizarea studiilor, astfel că, peste 25% dintre tinerii sub 25 de ani nu au un 

loc de muncă, conform unui studiu publicat de ARACIS. 

„Ponderea îngrijorătoare a absolvenților de studii superioare care nu se regăsesc în 

domeniul profesional ales este rezultatul direct al influențelor societății și familiei, bazat mai 

degrabă pe trenduri decât pe argumente știinţifice”, susține consilierul în carieră Mihaela 

Feodorof, managing partner Yourway. De aceeași părere este și reprezentata Samsung, care 

explică faptul că atunci când fac alegeri referitoare la carieră sau la studiile universitare, 

elevii români sunt influențați de factori subiectivi pentru succesul profesional. 

„Când se gândesc la alegerea carierei, elevii tind să se ghideze mai mult după 

informațiile primite de la familie sau de la cunoscuți (un exemplu în acest caz este presiunea 

părinților în a alege meserii care să le ofere un câștig financiar notabil), sau tind să ia în 

considerare carierele «la modă», foarte mediatizate în presă”, mai spune Mihaela Stănoiu. 

Primul pas pe care ar trebui să îl facă tinerii care s-au pregătit în domeniul pe care şi l-

au dorit, dar nu reuşesc să îşi gasească un loc de muncă în domeniul respectiv, este acela de a 

găsi o metodă de a interfera cu mediul profesional. 

„Internshipul, stagiile de documentare sau orice altă formă prin care tinerii sunt 

capabili să probeze mediul profesional ales, sunt excelente ocazii de a identifica oportunități 

de angajare”, este sfatul pe care îl dă consultanta din cadrul companiei Yourway. 

Cei care decamdată pot să stea liniștiți pentru că au toate șansele să își găsească un loc 

de muncă sunt cei care își doresc o carieră în IT&C, unde, și în acest an, oferta de joburi este 

cea mai mare. Spre exemplu, locurile de muncă în domeniu reprezentau la începutul anului 

circa 30% din totalul ofertelor de pe platforma de recrutare BestJobs. 

Trendurile în materie de preferințe de carieră ale elevilor relevate de studiul „Trends 

of Tomorrow”, menționate mai sus, s-au făcut remarcate, într-o oarecare măsură, în rândul 

elevilor și în anii trecuți. Iar acest lucru este demonstrat de ponderea pe grupe de specializare 

a studenților de azi. Astfel că, cei mai mulți absolvenți de liceu au ales anul trecut să se 

înscrie la profiluri tehnice (aproape 140.000), pe locul doi situându-se specializările 

universitar pedagogice (peste 119.500), urmate de industrie, științe economice, medicină și 

știinţe juridice, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. 

Totuși surpriza de anul acesta, scoasă la iveală de studiul „Trends of Tomorrow” este 

legată de frecvența cu care elevii și-au ales, în lista de favorite, profesii ca actor sau psiholog 

(8,8% în cazul băieților și 21,8% în cazul fetelor) care nu înregistrează o cerere prea mare pe 

piața muncii și sunt, de obicei, alegeri bazate pe interese specifice. 

Cea mai importantă concluzie a studiului este că „majoritatea elevilor de liceu din 

principalele orașe din vestul țării (unde s-a desfășurat această primă etapă a studiului – 

nr.red.) aleg profesii care implică un grad mare de independență sau vor să-și dezvolte o 
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afacere pe cont propriu. Totodată, conform profilurilor lor de personalitate, aceștia manifestă 

un puternic spirit antreprenorial și pot dezvolta cu ușurință competențele necesare pentru 

acest tip de meserii”, precizează Mihaela Stănoiu. 

Studiul „Trends of Tomorrow” a fost realizat pe un eșantion de 4.000 de elevi din 15 

licee din vestul țării, iar cercetarea continuă, urmând ca în etapa viitoare să fie chestionați și 

elevi din celelalte regiuni. 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 urmare, 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 pentru crearea premiselor autodeterminării individului ca factor de 

progres social. 
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ŞCOALA VIITORULUI LA COLEGIUL TEHNIC RADAUŢI 

 

Profesor Ciubotaru Georgeta Victoria 
 

Am pornit de la ideea de a aduce ceva nou în şcoala mea, de a implementa lecţii mai 

performante în variantă online astfel să putem construi şcoala viitorului sau clasa viitorului la 

Colegiul Tehnic Rădăuţi. 

Am avut ca  obiectiv  fundamentarea  teoretică  a  utilizării  unui  mediu  virtual  de  

învăţare (Platforma virtuală TIC), pentru conceperea, administrarea şi distribuirea în reţeaua 

web a cursurilor interactive de tip blendedlearning (BL). 

Cum liceul nostru dispune de laboratoare dotate cu echipamente performante, rețea de 

calculatoare și conexiune la internet, m-am gandit la desfăşurarea unor lecţii într-o lume 

virtuală, în care tehnologia cooperează cu creativitatea umană pentru a accelera şi uşura 

cunoaşterea domeniului studiat.  

Acest lucru ar permite elevilor să înveţe într-un mod dinamic şi interactiv, datorită 

acestor noi tehnologii ale claselor digitale, care 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. 

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. 

Una dintre problemele cu care se confruntă sistemul educaţional din România este 

aceea că întreaga sa structură este fundamentată pe activităţi de învăţare ce se bazează 

preponderent pe transmiterea de informaţii despre trecut, şi pregătirea elevilor pentru 

activităţi ce se practicau în trecut, sau în cel mai bun caz în prezent, fără a încerca să îşi 

lărgească orizontul asupra a ce este mai important: VIITORUL. 

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 
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Calendar, Google Docs, si Google Sites 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 proiecte. 

Ulterior etapei de cercetare, am decis dezvoltarea unei secţiuni dedicată carierei, prin 

implementarea unei platforme online la nivelul liceului nostru, în cadrul site-ului Colegiului 

Tehnic Rădăuţi. 

Mi-am dorit ca profesorul să poată începe o lecţie introductivă bine structurată în sala 

de clasă, pentru ca apoi sǎ continue cu materiale online distribuie selectiv. 

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.  

Folosind aceste aplicaţii vom utiliza 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. Astfel putem beneficia de 5GB spaţiu 

de stocare. 

Aplicaţiile oferite de Google 

Misiunea Google este să organizeze informaţia disponibilă în lume şi să o facă 

accesibilă şi utilă tuturor. 

Google Inc. este o corporaţie americană multinaţională care administrează motorul de 

căutare pe Internet cu acelaşi nume. A fost fondată în anul 1998 de către doi doctoranzi de la 

Universitatea Stanford, Larry Page şi Sergey Brin. Google oferă o metodă simplă şi rapidă de 

găsire a informaţiilor pe web, având o bază de date despre peste 8 miliarde de site-uri web.  

Numele „Google” este un joc de cuvinte de la googol, neologism englez pus în 

circulaţie de către americanul Milton Sirotta în anul 1938, prin care acesta desemna numărul 

uriaş format dintr-un 1 urmat de 100 de zerouri (10100). 

Google Apps este o suită de aplicaţii Google care adună laolaltă servicii esenţiale 

pentru o  companie, unitate de învăţământ etc. Acesta este un serviciu găzduit prin care 

companiile, şcolile şi instituţiile pot să folosească diferite produse Google, inclusiv e-mail, 

Documente Google şi Google Calendar, pe un domeniu unic (de ex., www.ctradauti.ro).  

Cei ce deţin domeniu şi se înscriu la serviciile Google Apps, toate persoanele din 

organizaţie vor primi: 

 o adresă de e-mail personalizată (ex: georgetaciubotaru@ctradauti.ro); 

 instrumente de procesare text; 

 foi de calcul şi prezentări; 

 un sistem comun de planificare a evenimentelor; 

 instrumente pentru crearea de pagini web şi site-uri pentru şcoala / companie; 

 acces la un sistem intranet flexibil; 

 şi multe, multe altele! 

Diferența dintre un Cont Google și un cont Google Apps? 

Deşi Google Apps şi Conturi Google permit să accesarea a aproximativ aceleaşi 

produse Google, acestea sunt tipuri diferite de conturi. Un Cont Google este un sistem 

unificat de conectare care asigură accesul la o serie de produse Google gratuite pentru 
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consumatori, cum ar fi Gmail, Grupuri Google, Listă de cumpărături Google.  Google Apps 

asigură accesul la produsele oferite de Google, dar care sunt administrate de organizaţia din 

care faceţi parte (ex: Colegiul Tehnic Rădăuţi). 

Utilizatorii pot afla ce fel de cont au? 

Dacă pot să editeze opţiunile de recuperare a contului, au un Cont Google. Dacă se 

conecteaza la cont, în pagina cu opţiuni de recuperare a contului şi primesc un mesaj cu 

detalii pentru contactarea administratorului, au un cont Google Apps. 

Google Apps este un set modular de instrumente şi servicii care permite controlul 

administrativ al procesului de personalizare pentru mediul specific şcolii.  

Ca un exemplu ce poate fi implementat cu ajutorul aplicaţiilor Google, este realizarea 

de  de manuale electronice pentru toate ariile curriculare. 

Avantaje: 

 Implementarea lecţiilor în format digital; 

 Uşurinţa de a face uşor update şi a le corecta; 

 Costuri reduse; 

 Asigurarea formării unor abilitaţi fundamentale de operare/utilizare eficientă a 

calculatorului; 

 Formarea unor deprinderi practice şi competente de a lucra în mod curent, la clasa cu 

ajutorul calculatorului (predare, simulare de experimente, testare/evaluare ); 

 Flexibilitate -  conţinuturile putând fi modificate în funcţie de evoluţia şi dinamică 

înregistrate pe piaţa noilor produse şi tehnologii IT cu impact educaţional; 

Dezvoltarea personală a cursantului, vizând capacitatea de auto învăţare, dorinţa de 

perfecţionare continuă şi competenţa de a învăţa după materiale elaborate în tehnologie e-

Learning. 

Aplicaţia Classroom este disponibilă pentru utilizatorii Google Apps for Education (o 

suită gratuită cu instrumente de productivitate, printre care se numără Gmail, Drive şi 

Documente Google). 

Necesitatea introducerii Aplicaţiilor Google pentru educaţie în şcoli 

Rolul şi importanţa tehnologiei în educaţie. 

 Urmează o generaţie unică, se folosesc oare, elevii de potenţialul  tehnologiei? Dar 

profesorii sau chiar şcolile lor? 

 Este tehnologia folosită pentru lucrurile utile? 

 Suntem sau nu pregătiţi pentru ghidarea acestei noi generaţii ? 

 Ştiu oare profesorii cum să îi călăuzească elevii prin “jungla tehnologiei”? De unde să 

primească inspiraţia necesară? 

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. 

 Ce tip de educaţie este necesară pentru lume în 2020? 2050? Mai tarziu? 

 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. 

 

https://www.google.com/accounts/UpdateAccountRecoveryOptions
http://www.google.com/accounts/UpdateAccountRecoveryOptions
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Avantajele aplicaţiilor Google pentru Educaţie: 

 legătura cu părinţii şi cu comunitatea este întărită. 

 elevii devin mai responsabili, le creşte stima de sine  

  internetul şi tehnologia extinde “reţeaua” şi impactul pe care utilizatorii îl au asupra lumii 

 Modelul Substitution Augmentation Modification Redefinition este o cale de a înţelege 

felul în care tehnologia poate avea un impact asupra predării şi învăţării. 
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MESERIA ȘI PROFESIA DE MÂINE, O PROVOCARE AFLATĂ 

ÎNTRE VIS ȘI REALITATE 

 

prof. Gheorghian Mariana Liliana 

Școala Gimnazială ”Teodor Balan” 
 

“În spatele fiecărei vieţi nobile se află principii care au modelat-o”- George H. Lorimer- 
 

Cuvinte cheie : meserii, profesii, orientare școlară, viitor, educaţie   

Argument: Acest demers reprezintă o scurtă incursiune în lumea provocărilor ce stau 

azi în fața  tinerilor de gimnaziu și de liceu aflați la vârsta marilor întrebări.  Una din cele mai 

mari provocări  la această vârstă, la care trebuie să facă dovada maturității lor, o constituie 

alegerea unei viitoare meserii sau profesii.  

 

Deoarece asistăm astăzi la o reconfigurare permanentă a economiei mondiale, multe 

din meseriile numite odată tradiționale dispărând și făcându-și apariția ramuri și meserii noi 

(amintesc doar o mică parte din ele:  Social media officer, App Developer, Data Miner, Cloud 

computing,  expert în activitate umana (shopping, banking, learning), dezvoltarea soluțiilor 

de cloud şi werable computers (Samsung Gear, Google Glasses, etc)) impactul acestora 

asupra meseriilor și profesiilor în viitor este foarte mare.  

Iată de ce, școlii și familiei, societății în general, îi revin sarcini tot mai importante și 

mai dificile în formarea aptitudinilor tinerilor pentru niște meserii ce vor apare în viitor.  

Consider deci că nouă, în special cadrelor didactice și părinților, ne revine dificila 

sarcină de a-i forma pe tineri pentru un viitor oarecum necunoscut, pentru meserii și profesii 

ce încă n-au fost inventate... Cred că mă alătur tuturor celor care au considerat dintotdeauna 

că valorile de bază transmise tinerilor îi pregătesc pe aceștia pentru a trăi și a face față 

provocărilor din orice societate civilizată.    

Așa cum tot mai multe personalități din diverse domenii de activitate o susțin tot mai 

frecvent, pe lângă inteligenţa Fizică (PQ),  inteligenţa mentală (IQ), inteligența emoțională 

(EQ) la care s-a adăugat, relativ de curând, inteligența spirituală (SQ),  toate joacă un rol 

primordial în obținerea succesului personal și social în ultimă instanță. Datorită atributelor lor 

principale : Viziunea, Disciplina, Pasiunea, Conştiinţa, fiecare dintre ele  joacă  roluri 

importante în formarea caracterului uman : cele de Modelare, de Găsirea Căii Optime de 

Urmat, de Aliniere și de Împuternicire. 

După cum susținea Stephen R. Covey în ”A 8-a treaptă a înţelepciunii - De la 

Eficienţă la Măreţie”, de foarte mare actualitate astăzi contribuind și constituind chiar  

temelia succesului profesional și personal al unui tânăr sunt niște principii destul de simple. 

Principiile -S. R. Covey- care stau la baza celor 7 deprinderi ale inteligenţei emoţionale (EQ) 

sunt: responsabilitatea/iniţiativa, viziunea/valorile, integritatea/îndeplinirea obiectivelor, 

respectul/câştigul reciproc, înţelegerea reciprocă, colaborarea creativă și reînnoirea continuă a 

celor de mai sus.   

La fel de importantă este dezvoltarea celor trei elemente componente principale ale 

inteligenţei spirituale (SQ) : Integritatea (A fi sincer faţă de cele mai preţioase  valori ale tale 

şi faţă de conştiinţă), Semnificaţia (A simţi că aduci o contribuţie importantă la binele comun 

şi la cauzele nobile) Vocea (Alinierea activităţii pe care o desfăşori cu talentele sau harurile 

tale unice şi cu vocaţia pe care o ai în viaţă) .  

De-a lungul carierei didactice am observat evoluția opțiunilor tinerilor în orientarea 

lor școlară și profesională. Pot afirma că de regulă, tinerii, familiile și societatea se orientează 

spre ce este ”de viitor”, chiar dacă uneori pare ceva incert și nu foarte promițător... 
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Întotdeauna au existat și vor exista ”întreprinzători” și ”curajoși”, tineri foarte bine pregătiți 

pentru a face față diferitelor provocări necunoscute din viitor. 

Mi-amintesc anii 1970-'74 când au fost înființate primele licee de informatică din țară, 

când lumea nu știa prea multe despre acest domeniu, când se lucra cu cartele la calculator, 

când existau doar câteva calculatoare și doar în centrele universitare etc. și cu toate acestea 

mulți dintre cei mai buni absolvenți de școli generale au ales acest domeniu, peste ani aceștia 

constituind baza de lucru din cercetarea românească și de peste hotare. Acest domeniu a luat 

astăzi forme și dezvoltări nebănuite sau imaginate în anii de debut. 

Chiar dacă astăzi asistăm la o oarecare ”degringoladă” în învățământ, și nu doar în cel 

românesc, semnalul de alarmă fiind  tras și de alții, chiar din țările considerate mari puteri (de 

ex.S.U.A., Marea Britanie etc. prin vocile lui Sir  Ken Robinson și a altora) acest lucru se 

datorează însăși societății și evoluției ei permanente. Societatea încă nu este pregătită să 

accepte rapid toate schimbările și noutățile care apar într-un ritm destul de accelerat. Iată de 

ce e nevoie să acordăm mai multă atenție acestor aspecte de natură psihologică, spirituală, 

cărora până acum nu le-am acordat importanța cuvenită. 

Sunt de acord cu Sir Ken Robinson, care  la BETT Show 2017 – Londra, 27 ianuarie 

2017, vorbind despre evoluția în educație, pornește de la premiza că majoritatea sistemelor 

educaționale – prin modul în care au fost ele concepute – nu își mai îndeplinesc cu adevărat 

menirea: ”aceea de a ajuta tinerii să înțeleagă lumea din jurul lor și să își descopere 

talentele și abilitățile, în așa fel încât să devină indivizi împliniți și cetățeni activi și 

empatici.”  

Cred că,  probabil tocmai pentru că organizarea școlilor de  astăzi nu mai răspunde 

așteptărilor noilor tipologii de oameni „Toată lumea vrea să învețe, însă nu toată lumea vrea 

să fie educată” după cum bine a observat Sir Ken Robinson.  

Iată cum, aproape fără să conștientizez întotdeauna, am dorit să completez acea latură 

”umană și spirituală” care lipsea din munca cu tinerii și am acționat în paralel cu activitatea la 

catedră și în organizarea diferitelor activități extraccuriculare cu o paletă mult mai largă de 

obiective, care au fost organizate fie ca o prelungire a activității din școală, fie în cadrul 

organizat al unei asociații umanitare pentru tineret- Asociația Umanitară FAM. 

Gândită încă de la început ca un instrument de ajutor al familiilor dezorganizate, sau 

al copiilor cărora le lipseşte o familie, organizaţia a venit în acelaşi timp atât în sprijinul 

şcolilor, cât şi al serviciilor sociale, prea puţin dezvoltate( la acea epocă de debut, a anului 

1992), al comunităţii în general, suplinind, sau completând nişte necesităţi nerezolvate 

îndeajuns, prin realizarea de activităţi de petrecere a timpului liber al copiilor şi tinerilor, în 

mod plăcut şi util, prin realizarea de activităţi sociale, culturale, sportive, etc. 

Aici s-a încercat şi s-a reuşit a le forma tinerilor, un spirit cetăţenesc şi civic, şi prin 

alegerea unui consiliu director al copiilor în care au avut posibilitatea să-şi spună toate 

dorinţele, dar şi nemulţumirile; aici vin din proprie iniţiativă, alegându-şi sau propunând 

activităţile pe care doresc să le frecventeze, alegându-şi profesorii sau animatorii preferaţi, 

orarul precum şi momentele, în care sunt dispuşi, sau au timp pentru acestea. 

Astfel, cu scopul formării pentru viață a unor tineri cât mai bine informați și pregătiți 

am organizat în cadrul acestei asociații (dintre ai cărei fondatori fac parte încă din 1992) 

activități ce au îmbrăcat diverse forme, dintre care amintesc câteva : participări la campionate 

internaționale de fotbal pentru juniori-1994-1998 în Franța, tabere de informatică- 2002-

2004, concursuri de informatică LINFO@SV”–organizate de Liceul de Informatică „Spiru 

Haret ” și sponsorizate de asociație– 2002-2006,   proiecte internaționale pentru tineret în 

cadrul programului ”Tineret pentru Europa” în anii 2002-2004 în Luxemburg, participări la 

festivaluri internaționale de muzică-2008-2009 în Italia și Polonia, schimburi  de experienţă 

cu tineri voluntari în cercetășie,  membri ai organizaţiei de cercetaşi ”Scouts de France” -în 

1994 și 2004 , concursuri de limba franceză cu excursia câștigătorilor în Franța în 1998 și 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
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2017, campanii de strângeri de fonduri, proiecte în cadrul Programului Erasmus+ și  ”Tineret 

în acțiune” -2010-în prezent. 

Unul dintre cele mai noi proiecte axate în special pe orientarea școlară și profesională 

a tinerilor de azi din Europa despre care am să dezvolt câteva idei în continuare a fost  

proiectul ”Frumusețea meseriilor noastre în Europa în 2016-2017” ce s-a înscris în acțiunea 

cheie KA1- a programului Erasmus+, cu  numărul  2016-2-LU02-KA105-000257 . 

Proiectul a constat în două schimburi de șase zile, unul desfășurat în Marele Ducat al 

Luxemburgului și celălalt în România, Gura Humorului. Acest proiect a fost realizat în 

colaborare cu Liceul de Arte și Meserii și Cooperarea Umanitară din Luxemburg, Colegiul 

Alexandru cel Bun și Asociația Umanitară FAM din Gura Humorului, România. În final, 27 

de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani, sub supravegherea a 6 lideri de grup, au luat 

parte la acest proiect. 

Obiectivul principal al proiectului ”BeauNoME”- (o abreviere a titlului proiectului din 

limba franceză ) a fost de a sensibiliza tinerii cu privire la importanța și frumusețea tuturor 

meseriilor. Accentul a fost pus pe necesitatea conservării și promovării artizanatului 

tradițional și descoperirea meseriilor noi, astfel încât să se poată susține dezvoltarea 

economică a țărilor lor. Această întâlnire interculturală a permis tinerilor să înțeleagă că nu 

evoluăm cu toții în aceleași contexte, dar în diferite culturi, că nu avem toți aceleași valori, 

pentru că ele se găsesc în istoria noastră, educația noastră, viziunea noastră asupra lumii etc. 

prin evidențierea domeniului specific al meseriilor tradiționale. Am lăsat loc discuțiilor, am 

stimulat schimburile, întâlnirile și discuțiile, am organizat vizite, excursii și interviuri pentru 

a permite tinerilor să analizeze mai bine și să înțeleagă mai bine meseriile noi, precum și pe 

cele vechi. Acest lucru le-a oferit ocazia de a-și forma o părere personală și de a-și dezvolta 

gândirea critică. În plus, toate aceste intervenții le-au deschis și calea pentru schimburi pe 

teme actuale, cum ar fi voluntariatul, cetățenia și politica europeană. Acest proiect a 

determinat, de asemenea, tinerii să-și pună la îndoială propria cunoaștere și identitatea, 

deoarece, descoperind cultura celuilalt, au fost instruiți să-și redescopere cultura proprie. 

Cred că cel mai bine fac dovada atingerii multiplelor obiective, unele chiar nerostite 

anterior, câteva spicuiri din impresiile câtorva participanți la proiect :  

Daniela- ”Ne-am apropiat foarte mult unii de alții, iar cel mai interesant lucru a fost 

să descopăr faptul că avem aceleași pasiuni comune. În urma acestui proiect am rămas pe 

gânduri mult timp. Acest proiect a fost unul din motivele pentru care am făcut o alegere 

foarte importantă în viața mea și anume, alegerea facultății. Am ales să aplic la câteva 

universități din afară, iar dacă voi fi acceptată va fi o mare realizare pentru mine. Prin 

modelarea noastră într-o țară străină, societatea va crea o nouă generație de oameni, mult 

mai maturi, care pot fi capabili să creeze un viitor mai bun pentru generațiile viitoare, deci 

acest gen de proiecte sunt esențiale în viața unui adolescent. Mă bucur că am făcut parte din 

acest proiect, de la care am avut foarte multe de învățat și câștigat, pot spune că într-o 

oarecare măsură, acest proiect mi-a schimbat viata!”,  

Geta - ”Nu în ultimul rând, în România oamenii pun mare preț pe religie și credință, 

în timp ce în Luxemburg nu se pune preț pe acest lucru. De aceea țin să cred că bunătatea și 

ospitalitatea românilor izvorăște din credința pe care și-o păstrează încă în suflet. Oamenii 

sunt mai comunicativi între ei, mai prietenoși și nu sunt foarte individualiști precum in 

Luxemburg. În concluzie, după cum se zice “Bucovina este locul din care Dumnezeu nu a 

plecat niciodată” și deși am fost impresionată de orașul Luxemburg mi-am dat seamă că 

locul meu este defapt aici. Iar eu personal nu mi-aș dori o dezvoltare atât de mare în țara 

mea încât să se piardă tradițiile și frumusețea cu care a fost înzestrat acest pământ. ” 

Ciprian - ” Acesta a fost primul meu proiect european în care am participat, și 

totodată, prima dată când am călătorit într-o țară străină. A fost o experiență unică, am 

întâlnit mulți oameni noi, oameni străini, am avut ocazia să cunosc tineri străini, să văd 
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modul în care ei tratează anumite situații și modul lor de gândire. Experiența din Luxemburg 

a fost foarte interesantă, totul a fost în ritm alert, am învățat multe lucruri de acolo, am văzut 

cultura lor, și meseriile specifice lor. Per total, cu bune și cu rele, am învățat foarte multe din 

acest proiect, am întâlnit oameni minunați, am descoperit o nouă țară, și totodată, am 

redescoperit propria țară.” 

Ruxandra- ” Lucrul pe care l-am învățat din aceast schimb de experiență este că nu 

contează atât de mult pe cât se crede despre diferența dintre culturi, tradiții și naționalități. 

Ceea ce contează cu adevărat este acea conexiune pe care oamenii o pot forma datorită 

schimbului de idei și opinii, de culturi și limbi străine. Nu suntem atât de diferiți pe cât 

tindem noi să credem pentru ca la finalul zilei, cu toții avem același scop pe care ni l-am 

propus să-l îndeplinim în viață.” 

Ca o concluzie asupra acestui subiect foarte vast cu implicații multiple, chiar și 

subtile, consider că, cuvintele de mai jos a  lui Covey exprimă cel mai bine și punctul meu de 

vedere privind  modul în care e bine să-i formăm pe tinerii noștri pentru a face față tuturor 

provocărilor și a fi cât mai impliniți în viață : 

 ” Pentru o viaţă mai echilibrată, mai integrată şi mai semnificativă : 

1. Pentru corp (PQ)– închipuiţi-vă că tocmai aţi suferit un atac de cord; de acum 

înainte, adoptaţi un regim de viaţă în consecinţă. 

2. Pentru minte (IQ) - închipuiţi-vă că jumătate din întreaga durată în care veţi mai 

lucra în viaţă este de doi ani de zile; de acum înainte, munciţi în consecinţă. 

3. Pentru inimă (EQ) – închipuiţi-vă că toate persoanele străine pot auzi tot ceea ce 

spuneţi despre ele, în orice moment;  de acum înainte, vorbiţi despre alţii în consecinţă. 

4. Pentru spirit (SQ) – închipuiţi-vă că sunteţi obişnuit să aveţi o întâlnire între patru 

ochi cu Creatorul dvs. o dată la fiecare trei luni; de acum înainte, trăiţi în consecinţă.” 

Cred cu convingere ceea ce susținea Jean Jaurès ,,Nu-i înveţi pe alţii ce vrei, nu-i 

înveţi pe alţii ceea ce ştii; îi înveţi ceea ce eşti.’’și mă strădui zi de zi să demonstrez acest 

mare adevăr.  
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DIMENSIUNI ALE EDUCAȚIEI INTERCULTURALE 
 

Profesor Lorenți Camelia,  

Colegiul Național „Mihai Eminescu”,Suceava 

 

Coexistenţa mai multor culturi într-un spaţiu a dat naştere unui set de concepte înrudite, 

precum  multiculturalism și interculturalitate. Spaţiul dintre două sau mai multe culturi este 

un spaţiu dinamic, în permanenţă supus proceselor de negociere dintre  grupuri, percepute 

ca aparţinând unor culturi diferite. Interculturalitatea este respectul diferenţelor și este o 

componentă a realităţii zilnice din şcoală. Pregătirea profesorilor pentru gestionarea 

situaţiilor multiculturale este un imperativ al școlii, iar orele de literatură pot deveni 

contexte pentru discuții referitoare la multicultularitate. 

 

Multicultural/ intercultural 

Educaţia interculturală şi-a făcut apariţia pe agenda politică a Europei odată cu 

şcolarizarea copiilor imigranţilor, când s-a conştientizat, pentru prima dată, că existenţa unor 

grupuri provenite dintr-un fond cultural diferit de cel al populaţiei majoritare poate constitui o 

provocare în paradigma actuală a educaţiei interculturale, iar deosebirile dintre oameni 

constituie o bogăţie care promovează dialogul intercultural între diferitele grupuri din 

societate. 

Multiculturalitatea se manifestă prin diferenţe culturale, de identitate şi politice. 

Aceste diferenţe sunt hotărâtoare îndeosebi în centre migraţionale, dar, în acelaşi timp, și în 

cadrul nenumăratelor grupuri care încearcă să-şi dobândească recunoaşterea: indigeni, 

minorităţi etnice, femeile (prin mişcările feministe), minorităţile sexuale, comunități 

religioase etc.  

În pofida unei înţelegeri superficiale care ar putea concepe cei doi termeni ca fiind 

sinonimi, binomul de concepte multicultural/ interculturalprezintă unele diferenţe esenţiale. 

Astfel, „multicultural” este un termen descriptiv, referitor la o stare de fapt, la convieţuirea 

mai multor grupuri în societate. În schimb, conceptul de „intercultural” pune accentul pe 

interacţiunea dintre grupurile percepute ca distincte în societate, referindu-se mai degrabă la 

un proces dinamic de schimburi, de dialog, de negociere între grupuri, precum şi de 

identificare a unui limbaj comun şi a unui spaţiu comun în care să se desfăşoare comunicarea.  

Profesorul Constantin Cucoș de la Universitatea „Al I. Cuza” din Iași consideră că nu 

se poate vorbi de identitate de sine fără raportarea la altul sau la evoluția noastră în timp. 

Suntem ceea ce suntem ca individualitate și prin „lipsa” pe care o căutăm sau o găsim în 

alteritate. Căci, în căutarea celuilalt, ne deslușim pe noi înșine, ne dăm seama de ceea ce 

suntem, sperăm, merităm. Frumusețea existențială ne este dată de celălalt, de miracolul ieșirii 

din sine, de proiectarea în altul, de iubirea celui apropiat – ca și a celui îndepărtat. Nu de 

puține ori, raportarea la altul se face prin valorizarea unor dimensiuni neimportante, chiar 

false: prejudecăți, stereotipii comportamentale etc. Apropierea față de altul nu poate fi totală 

și nici nu este bine să fie așa.  

Educaţia multiculturală este considerată a fi, prin demersurile antirasiale, 

antixenofobe, garantul unei societăți viabile, factor de stabilitate democratică şi de diminuare 

a conflictualităţii. Educația interculturală presupune o nouă abordare a orizontului valorilor. 

Problemele care se pun acum sunt cele legate de negocierea valorilor, de interpretarea lor, de 

juxtapunerea, complementaritatea și interacțiunea lor. 

Educaţia interculturală 

În curriculumul școlar din țara noastră, interculturalitatea este reprezentată inegal. 

Recomandările făcute de programă merg în sensul transgresării frontierelor literare/istorice/ 

geografice etc., ceea ce permite o abordare flexibilă a fenomenului interculturalităţii. Însă 
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având în vedere că lipsesc referiri la cultura minorităţilor, se poate spune că programa şcolară 

nu pare a reflecta realitatea socioculturală actuală, şi anume faptul că majoritarii şi minoritarii 

sunt într-o continuă relaţionare interculturală. 

Deşi interculturalitatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane, nici 

programele şcolare, nici manualele nu rezolvă într-o măsură acceptabilă acest obiectiv, astfel 

că formarea unor competenţe trebuie completată de implicarea pertinentă a profesorului, prin 

opţiunea pentru metode alternative de învăţare - studii de caz, portofolii, proiecte, mape de 

prezentare, audiţii muzicale, prezentări PowerPoint etc. - sau pentru oferte educaţionale 

personalizate. 

În programa şcolară pentru disciplina opţionalăEducaţie interculturală (curriculum la 

decizia şcolii pentru gimnaziu)aprobată prin ordin al ministrului nr. 5098/09.09.2009, 

opțiunea pentru un astfel de curriculum se justifică din perspectiva următoarelor aspecte: 

 pregătirea tinerilor pentru deschidere spre dimensiunea interculturală a existenţei lor; 

 formarea tinerilor ca persoane capabile să aprecieze diferite culturi care convieţuiesc într-o 

societate interculturală, să respecte şi să valorizeze pozitiv diferenţele culturale; 

 dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica, de a coopera şi de a interacţiona cu 

persoane care aparţin diferitelor culturi, de a recunoaşte diversitatea în diferitele ei forme; 

 dezvoltarea deprinderilor de participare a tinerilor la îmbogăţirea vieţii comunitare, prin 

schimbul de elemente identitare, prin dialog şi implicare socială; 

 promovarea activă a valorilor sociale şi individuale (respect, solidaritate, cooperare, 

echitate, toleranţă, onestitate, onoare, responsabilitate, spirit civic etc.), pentru evitarea 

formării unor reprezentări eronate a diferenţelor dintre etnii, rase, culturi, genuri, confesiuni, 

categorii sociale, grupuri profesionale etc. 

Gama de activităţi în şcoală presupune lărgirea lor, prin îmbinarea diferitelor forme de 

organizare cu noi mijloace de învăţământ şi împrumutarea unor practici sau strategii specifice 

manifestărilor culturale de nivel comunitar sau global. Iată posibile tipuri de activităţi ce se 

pot contura (Rey, 1999, pp. 189-193): 

 invitarea în şcoală sau în mediul educativ a unor persoane avizate din exterior; aceste 

contacte vor fi cu atât mai benefice şi mai instructive dacă invitaţii reprezintă puncte de 

vedere diferite, medii sociale şi culturi diferite; 

 utilizarea bibliotecilor, a centrelor de documentare audiovizuale prezente în şcoală sau în 

comunitate sau chiar a unor bibliobuze, circulând dintr-o localitate în alta.  

 utilizarea noilor tehnologii ale comunicării care permit accesul la educaţia continuă a unor 

noi categorii sociale şi constituie o cale de tranziţie spre o altă formă de educaţie; 

 participarea la evenimentele culturale şi sărbătorile locale, la diversele activităţi care sunt 

propuse, vizitarea de muzee şi expoziţii; 

 -antrenarea în activităţile muzicale şi corale. Cântecul constituie un mijloc de participare şi 

de dezvoltare a unei culturi a păcii; 

 studiul aportului reciproc al culturilor, care se poate realiza şi în afara unor evenimente 

culturale specifice. Ca şi muzica, arhitectura, artele plastice şi motivele lor decorative, 

operele literare, ştiinţele oferă ocazii remarcabile de a ilustra legăturile existente între est şi 

vest, între nord şi sud; 

 organizarea de întâlniri între persoane de culturi diferite, ca ocazii de stabilire a unor noi 

relaţii de prietenie; 

 înfrăţirile, care oferă o ocazie concretă a schimbului şi solidarităţii. Ele se pot realiza între 

clase ale aceleiaşi şcoli, pentru a iniţia contacte pozitive între grupuri, ca şi între clase din alte 

regiuni lingvistice sau chiar din alte ţări; 

 corespondenţa şcolară, care poate fi realizată deja de către toţi copiii prin schimburi de 

desene, de casete audio sau video. Noile tehnologii facilitează diferite forme de schimb; 
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 colaborarea cu asociaţiile locale sau internaţionale, mai ales cu diverse asociaţii 

nonguvernamentale ale căror obiective sunt în relaţie cu înţelegerea internaţională şi educaţia 

interculturală, cu drepturile omului şi emanciparea grupurilor minoritare, pacea, dezvoltarea 

şi protecţia mediului; 

 vizitele, cursurile, zilele sau săptămânile de studiu centrate pe un aspect anume (mediul 

înconjurător, arhitectura, artizanat, limbi); 

 celebrarea „Zilei Drepturilor Copilului” (20 noiembrie), a „Zilei Drepturilor Omului” (10 

decembrie), a „Zilei Internaţionale a Toleranţei” (16 noiembrie), a „Zilei Minorităţilor 

Naţionale” (18 decembrie) prin concursuri, expoziţii, postere, dezbateri sau prin realizarea de 

portofolii pe teme specifice educaţiei interculturale. 

Competenţe interculturale la limba şi literatura română   

Prin intermediul orelor de limba română, mai ales în orele dedicate dinamicii 

vocabularului, elevii vor învăța că, deși limba şi cultura românilor sunt preponderent latine, 

ele conţin şi elemente eterogene care predispun la permeabilităţi şi asimilări ale unor note 

străine de spiritul latin. „Impuritatea" nu este un handicap, ci o bogăţie potenţială care ne face 

să-i înţelegem uşor pe alţii şi să intrăm într-un dialog fecund cu topici culturale destul de 

diferite sau distante. Amestecul original dintre Orient şi Occident ne avantajează în sensul că 

suntem capabili să absorbim elemente culturale contrastante, care în mod firesc se ating 

destul de greu, dacă nu deloc. Eterogenitatea, existentă din start, atrage după sine un puternic 

grad de asimilare, de multe ori destul de creativă. Acest amestec prim constituie o bază şi un 

fundament pentru reuşite îmbogăţiri suplimentare.  

 Orele de literatură pot deveni contexte pentru discuții referitoare la diversitate, 

toleranță, multicultularitate. În general, textele literare sunt generoase și permit abordarea 

transdisciplinară, iar receptarea corectă a acestora se face din această perspectivă. Operele cu 

conținut istoric, monografic, tradițional impun explicații pluridisciplinare. Din păcate, însă, 

puține sunt textele care să vizeze receptarea valorilor din punct de vedere intercultural. Dacă 

din acest punct de vedere, programa de liceu este mai generoasă (de exemplu, Țiganiada lui 

Ioan Budai-Deleanu, Ițic Ștrul, dezertor de Liviu Rebreanu sau Take, Ianke și Cadâr de 

Victor Ion Popa), programa și manualele de gimnaziu sunt mai sărace în recomandări. Un 

exemplu clasic rămâne Baltagul lui Mihail Sadoveanu, unul din textele literare românești 

care merită să intre în literatura universală. După cum se știe, romanul se deschide cu o serie 

de clișee etnice care în trecut erau nu doar tolerate, dar făceau să zâmbească duios orice 

cititor, originalitatea scriitorului fiind căutată în nuanțele clișeului:  

 „Domnul Dumnezeu, după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială și semn fiecărui 

neam. 

Pe țigan l-a învățat să cânte cu cetera și neamțului i-a dat șurubul. 

 Dintre jidovi, a chemat pe Moise și i-a poruncit: Tu să scrii o lege; și când va veni 

vremea, să pui pe farisei să răstignească pe fiul meu cel prea iubit Isus; și după aceea să 

îndurați mult năcaz și prigonire; iar pentru aceasta eu am să las să curgă spre voi banii ca 

apele.  

A chemat pe ungur cu degetul și i-a ales, din câte avea pe lângă sine, jucării: Iaca, 

dumitale iți dau boftori și pinteni și rășină să-ți faci sfârcuri la mustăți; să fii fudul și să-ți 

placă petrecerile. S-a înfățișat și turcul: Tu să fii prost; dar să ai putere asupra altora, cu 

sabia.  

Sârbului i-a pus în mână sapa.  

Pe rus l-a învrednicit să fie cel mai bețiv dintre toți și să se dovedească bun cerșetor 

și cântăreț la iarmaroace.” 

 În încercarea de a explica aceste clișee, astăzi, desigur, profesorii la orele de literatură 

sunt puși într-o oarecare încurcătură… 
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Indiferent de specificul orei și al temei studiate, profesorul de limba română, prin 

inventivitatea care-l definește, poate aborda transdisciplinar și intercultural conținuturile pe 

care le are la dispoziție. Strategiilor de predare permit trecerea reală de la centrarea pe 

conţinuturi, la centrarea pe experienţe de învăţare. Astfel, potrivit specificului competenţelor 

care trebuie formate, activităţile de învăţare pot include:  
- exerciţii de descoperire şi de clarificare, în contexte relevante, a înţelesului unor termeni 

specifici domeniului (realizarea unui „dicţionar al educaţiei interculturale”/„dicţionar al toleranţei”);  

- exerciţii de completare/de continuare a unui text, de comentare a unor afirmaţii/enunţuri 

referitoare la diferite aspecte privind interculturalitatea etc.;  

- exerciţii de elaborare de enunţuri, utilizând termeni-cheie, specifici educaţiei interculturale; 

formularea de opinii personale;  

- lecturi ale unor texte care, prin conţinut, pot fi valorificate din punctul de vedere al educaţiei 

interculturale. Aici recomandările de lectură suplimentară au un rol foarte important. De exemplu, 

Vasile Porojan de Vasile Alecsandri, Voievodul țiganilor de Jókai Mór, Coliba unchiului Tom 

deHenriette Beecher Stowe sunt texte foarte îndrăgite de elevi; 

-exemplificarea unor situaţii care implică toleranţă/intoleranţă;  

-studii de caz privind manifestări de intoleranţă, discriminare, excludere la nivelul 

persoanelor/al societăţii;  

-discutarea unor cazuri preluate din mass-media, referitoare la modul de convieţuire al unor 

comunităţi culturale diferite;  

-exprimarea unui punct de vedere, pornind de la discuția unor cazuri controversate. 

De asemenea, câteva dintre activităţile extraşcolare care pot îmbogăţi cunoştinţele dobândite 

la limba şi literatura română și care pot viza formarea de competenţe interculturale sunt:  

-vizite la muzee (Muzeul Literaturii Române, muzee ale minorităţilor);  

-vizite la case memoriale;  

-organizarea unor expoziţii de fotografii (despre alte culturi);  

-discuţii cu personalităţi din diferite domenii (în special scriitori, jurnalişti, critici literari);  

-vizionare de filme; 

-excursii în diferite zone multietnice; 

-realizarea de reportaje, interviuri;  

-respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor altora şi sărbătorirea acestora;  

-organizarea de concursuri culinare – mâncăruri specifice altor etnii;  

-distribuirea de pliante în care se prezintă caracteristici ale altor culturi;  

-realizarea unei biblioteci de tip intercultural;  

-realizarea unui muzeu de tip intercultural;  

-organizarea şi participarea la şcoli de vară;  

-participarea la activităţi de voluntariat.  

O altă provocare pentru profesorii de limba română o constituie „alfabetizarea” copiilor din 

familiile de români întorși acasă. Din cauza crizei, mulţi români din străinătate se întorc în România 

cu toată familia. Copiii care au studiat până acum în şcoli din Italia, Spania sau Grecia, sunt înscrişi în 

şcolile din ţară, unde însă au o mare problemă: nu ştiu bine limba română. În plus, le este greu să se 

adapteze la sistemul românesc de învăţământ. Şi-au pierdut prietenii, habitatul familiar, cutumele 

deprinse în străinătate, odată cu mutarea, şi nu se simt acasă. Sunt străini în propria lor ţară! Foarte 

mulți dintre copiii întorşi suferă tulburări de natură psihiatrică. Pentru aceşti copii, România e o ţară 

străină.În așteptareamăsurilor elaborate de Ministerul Educației Naționale în vederea integrării în 

sistemul școlar a copiilor români întorși din străinătate, rămâne măiestria profesorilor de limba 

română -  singura soluție de a-i orienta prin dificultățile limbii materne... 

În concluzie, un apel de bun-simţ pentru acceptarea diferenţelor, mai mult sau mai 

puţin utopic, ni-l oferă filosofia dialogului, a toleranței, a acceptării alterității. Spaţiul culturii 

române nu a fost niciodată străin de alteritate. Acest lucru este cu atât mai evident, cu cât 

înţelegem că acest spaţiu, care a reprezentat latinitatea nord-dunăreană, a fost înconjurat de 

elemente străine şi a trebuit ca, în timp, să accepte inserţia celorlalţi. Aceasta s-a realizat prin 

con-vieţuire şi prin înţelegere. Putem spune că spaţiul culturii române poate fi considerat un 
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exemplu de recunoaştere şi de acceptare a alterităţii. Cultura română, deşi a vrut mereu să-şi 

păstreze identitatea, nu a respins niciodată relaţiile cu celelalte culturi. Ea s-a îmbogăţit 

permanent şi a crescut în timp atât datorită dezvoltării ei interne fireşti, cât şi capacităţii de a 

asimila şi a traduce în registru propriu elemente culturale străine. 

Schimbările care se produc în plan mondial cu o rapiditate fără precedent conduc spre 

o frumoasă utopie, de a-i lega din nou pe oameni într-un singur tot. Să fie oare posibilă 

refacerea Turnului Babel şi oamenii să treacă dincolo de „încurcarea limbilor”? Dacă vom 

accepta cu înțelepciune necesitatea acestor schimbări și vom acționa în spiritul concretizării 

lor, vom confirma, încă o dată, că iubirea de semeni nu este numai o poruncă divină, ci și o 

pornire intrinsecă a omenescului din noi. Omul nu se exprimă doar pentru sine, ci, mai ales, 

pentru cei din jur: „Societatea se naşte din faptul că fiecare dintre noi, departe de a-şi ajunge 

sieşi, are, dimpotrivă, nevoie de un mare număr de oameni.” ( Platon, Republica) 
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MATEMATICA NU E NAȘPA 

 

Prof. Olarean Liviu Napoleon 

Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim’’ Marginea 

 

,,Matematica nu e nașpa. Cum să supraviețuiești matematicii de nivel mediu fară să-ți 

pierzi mințile sau să-ți mănânci unghiile’’ este titlul unei cărți scrisă de Danica McKeller care 

este matematiciană, dar și actriță, celebră pentru rolurile din The Wonder Years și The West 

Wing. Autoare a mai multor bestselleruri, este o matematiciană celebră pe plan internațional, 

preocupată și de educația matematică. Absolventă summa cum laude a UCLA, a fost foarte 

bine apreciată de respectatul Journal of Physics și în New York Times pentru realizările sale 

în domeniul matematicii, în calitate de co-autoare a unei teoreme matematice care îi 

poartă numele (Teorema Chayes-McKellae-Winn).1 

Această lucrare nu reprezintă o recenzie a cărții mai sus numită ci reprezintă punctul 

de pornire pentru o experiență pe care am trait-o în calitate de profesor la Școala Voievodeasa 

în cadrul proiectului Școala După Școala (POCU PRO-EDUCATIE! – Măsuri educaționale 

integrate pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri 

vulnerabile) 

În urmă cu câțiva ani am găsit în librărie această carte. Chiar dacă căutam altceva, 

numele cărții m-a intrigat. Am cumpărat cartea și în primul week-end am ,,devorat-o’’. Mi-a 

plăcut foarte mult și fără să vreau am aplicat unele metode și modele la clasă. 

În cadrul grupei de la Școala Voievodeasa am o elevă, să spunem că o cheamă 

Carmen Ionescu, o elevă sensibilă care tot timpul avea câte un roman pe bancă. Săptămânal 

avea câte un alt volum și câteodată o surprindeam că citea din respectiva carte și nu era atentă 

la ore. 

Am întrebat-o dacă îi place să citească și la răspunsul ei afirmativ i-am spus că și mie 

îmi place să citesc. Mi-a spus care a fost ultima carte citită. Eu nu știam respectiva carte 

deoarece era o carte relativ recentă pentru adolescenți. Eleva m-a întrebat care este ultima 

carte pe care am citit-o și i-am spus că este ,,Istoria românilor’’ de Ioan Aurel Pop. A fost 

surprinsă și mi-a spus că și ea o are și a citit-o în special pentru orele de istorie. M-a întrebat 

de ce citesc cărți de istorie. I-am spus că istoria este o pasiune a mea de când eram elev și 

până după examenul de Bacalaureat nu eram hotărât dacă să urmez cursurile facultății de 

istorie sau ale facultății de matematică. 

Am întrebat-o pe Carmen dacă îi place matematica. Răspunsul a fost un NU 

vehement, un NU descurajant. Atunci mi-a venit o idee și am întrebat-o dacă i-ar plăcea să îi 

aduc o carte pe care să o citească. A doua zi i-am adus cartea, dar înainte de a i-o înmâna am 

scris mare pe tablă ,,MATEMATICA NU E NAȘPA’’, după care am citit continuarea 

titlului:,,Cum să supraviețuiești matematicii de nivel mediu fară să-ți pierzi mințile sau să-ți 

mănânci unghiile’’. 

Câțiva elevi au devenit atenți imediat. Am discutat o oră întreagă despre matematică 

și importanța ei și am citit împreună câteva istorisiri din carte. A doua zi am văzut cartea pe 

banca elevei. Au trecut aproape două luni și cartea circulă încă între colegii ei de clasă. 

La o săptămână după ce Carmen a citit cartea,  a venit la mine și m-a întrebat dacă pot 

să îi explic anumite noțiuni despre calcul algebric și expresii algebrice, deoarece ea nu le 

înțelege.  

                                                           

1 https://www.edituraparalela45.ro/produs/matematica-nu-e-naspa-cum-sa-supravietuiesti-matematicii-de-nivel-

mediu-fara-sa-ti-pierzi-mintile-sau-sa-ti-mananci-unghiile/ 
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Mi-am dat seama că ea nu știe să facă operații cu fracții, chiar dacă la începutul orelor 

de pregătire eu am recapitulat aceste noțiuni. Cu calm, pe tablă am desenat un cerc pe care l-

am împărțit în patru. Am spus să își imagineze acel cerc ca pe o pizza family pe care tatăl ei o 

aduce acasă pentru a o împărți cu familia. Deoarece sunt doi părinți și doi copii, atunci pizza 

se împarte la patru. Treptat am început să facem operații cu fracții. Dacă la început am 

efectuat:  și  , după care am continuat cu 

 și  I-am sugerat elevei să-l înlocuiască pe x 

cu 3 , după care cu 6 și să compare rezultatele. Mirarea și emoția din privirile și de pe chipul 

elevei m-au convins că a înțeles să opereze cu numere reale scrise cu ajutorul literelor. Am 

continuat să îi acord o atenție deosebită și să îi explic cu calm noțiunile pe care nu le 

înțelegea. Interesant este că această elevă sensibilă a început să fie atentă la orele de 

pregătire. După câteva ore, la ora de matematică din cadrul programului nu mai avea pe 

bancă nici un roman din care să mai citească. Este atentă la ceea ce explic și nu se sfiește să 

mă întrebe acolo unde nu înțelege. Am întrebat-o dacă mai citește la fel de mult iar eleva mi-a 

spus că da, dar la orele de matematică nu mai citește deoarece a început să înțeleagă. Am 

discutat și cu profesoara de la clasă, care mi-a confirmat că în ultimul timp Carmen este mult 

mai interesată de orele de matematică. 

Speranța mea este că va reuși să recupereze multitudinea de noțiuni pe care nu le-a 

înțeles în clasele anterioare, deoarece la specializările filologie sau științe sociale la liceul la 

care dorește să urmeze cursurile liceale media de admitere este destul de mare. 
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EDUCAŢIA MUZICALĂ A PREŞCOLARILOR PRIN JOCURILE 

MUZICALE 

 

Profesor învăţământ preşcolar Olariu Ionela-Alina 

Şcoala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul” 

 

În ierahia mijloacelor folosite în educaţia muzicală a preşcolarilor, jocurile muzicale 

ocupă un loc de frunte, alături de cântec, deoarece prin structura lor deosebită, în care se 

îmbină fericit sarcinile didactice muzicale cu plăcerea şi încântarea, pot rezolva cu mare 

eficienţă majoritatea sarcinilor prevăzute de programa instructiv-educativă din grădiniţele de 

copii. 

Din păcate, însă, nu toate jocurile muzicale utilizează practica muzicală la preşcolari, 

nu rezolvă eficient problemele muzicale încredinţate. Aceasta, pe de o parte, datorită faptului 

că unuele din ele nu prezintă evoluţie de la o grupă la alta, conţinutul lor, precum şi modul lor 

de desfăşurare fiind acelaşi pentru toate grupele, iar, pe de altă parte, datorită faptului că 

aceste jocuri muzicale – mai precis cele de respiraţie, intonaţie, intensitate şi de durată a 

sunetelor – au asigurată doar forma de joc necesară unor astfel de activităţi, lipsindu-le încă 

conţinutul muzical propriu-zis. Dar, educaţia muzicală trebuie privită ca un proces unitar, în 

care mijloacele ei specifice să se completeze reciproc ; priceperile şi mai ales deprinderile 

muzicale nu se pot forma decât prin unitatea de acţiune şi prin continuitatea problemelor, în 

cadrului procesului de educaţie muzicală. De aceea, cred că este necesar ca jocurile muzicale 

amintite mai sus să fie concepute sub forma unor fragmente ritmico-melodice specifice 

ritmului şi intonaţiei fiecărei grupe, adică aceleaşi probleme să fie urmărite în cântece, în 

jocurile cu cântec şi exerciţiile pregătitoare. În felul acesta, chiar dacă, în principiu, 

problemele muzicale urmărite sunt aceleaşi, jocurile muzicale diferă de la o grupă la alta prin 

însuşi conţinutul lor muzical. Fără un conţinut ritmico-melodic, aceste jocuri muzicale se 

execută formal şi sunt lipsite de finalitate. Iată câteva exemple de astfel de jocuri muzicale, 

alături de forma nouă pe care o propunem, experimentate în cadrul practicii pedagogice a 

elevilor şcolii noastre. 

La grupa mică, pentru formarea deprinderii de respiraţie corectă, se indică, printre 

altele, jocul muzical „De-a trenul”, care constă de fapt în imitarea pufăitului locomotivei. 

Neavând alte indicaţii, educatoarea va da comanda de începere şi copiii imită liber pufăitul 

locomotivei. Jocul, desigur, place copiilor, dar întrebarea este cum se realizează sarcina 

didactică, respiraţie corectă, când nici măcar actul de la început nu presupune o respiraţie 

uniformă, deoarece fiecare copil va imita pufăitul locomotivei într-un ritm şi tempou diferit. 

Încercând să eliminăm acest neajuns, am utilizat în acest joc un scurt moment melodic 

conceput în ambitusul lor vocal, care a rezolvat sarcina didactică propusă. În primul rând, a 

existat atmosfera de joc prin imitarea locomotivei, a sunetului ei, cât şi a mişcării bielei în 

ritm de pătrimi. De asemenea, având o succesiune organizată de sunete, s-au impus de la sine 

o respiraţie uniformă şi un atac precis, iar pauza din mijlocul joculul muzical obligă pe copii 

să respire în acelaşi timp, datorită tempoului deja imprimat la începutul execuţiei. 
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De remarcat este faptul că acest joc muzical este recomandat şi pentru grupa mijlocie 

şi pentru grupa mare, iar desfăşurarea lui se face aşa cum am amintit la început, deci fără a 

aduce niciun element nou. Iată cum am rezolvat noi acest joc muzical la grupa mare : am 

întreţinut atmosfera de joc prin imitarea mersului locomotivei şi a fluierului ei, având ca 

suport muzical un fragment melodic cu ambitus de cvintă, iar ca ritm, pătrimea, optimea şi 

şaisprezecimea. Respiraţia se face omogen, la începutul execuţiei, pentru a avea un atac 

precis, iar după două măsuri copiii sunt obligaţi să respire pe un scurt fragment de timp – 

pentru a nu ieşi din tempoul iniţial. Pe lângă conţinutul melodic nou, adaptat posibiltăţilor 

grupei mari, se consolidează intonarea arpegiului major, iar ca sarcină didactică se educă 

respiraţia scurtă, foarte importantă pentru o execuţie muzicala corectă şi expresivă. 
 

 

 

Pentru perceperea înălţimii sunetelor este prevăzut în program jocul muzical „În 

pădure”, pentru toate trei grupele de preşcolari. El constă în imitarea ciripitului păsărelelor 

prin sunete înalte şi mormăitul ursului prin sunete joase. Educatoarelor le revine sarcina să 

formeze copiilor capacitatea de a diferenţia sunetele înalte de cele joase. Jocul se desfăşoară 

liber, existând doar o singură regulă, aceea a alternanţei celor două onomatopee sugerate prin 

mişcări corespunzătoare. Care sunt totuşi lipsurile acestui joc muzical ? În primul rând, faptul 

că cele două onomatopee se execută într-un raport de înălţime nedeterminat. Dar, pentru a 

dezvolta la copii simţul melodic, este nevoie să se stabilească raporturi precise de înălţime 

între sunete, care să se repete identic de fiecare dată. Simpla recunoaştere a sunetelor înalte 

sau joase nu rezolvă nimic, este mai mult o prezentare simplă şi generală a elementelor 

limbajului muzical. 

Este de neconceput ca doar această problemă să o urmărim pe parcursul a trei ani, 

când copiii învaţă cântece şi jocuri cu cântec în care sunetele sunt situate în raporturi precise 

de înălţime. Pe de altă parte, prin felul liber în care se desfăşoară, neglijăm celelalte 

probleme, care, pentru a fi transformate în deprinderi, necesită continuitate. Rezolvarea 

acestei probleme constă în stabilirea unor raporturi intervalice specifice pentru fiecare grupă, 

prezentate sub formă de joc, cu onomatopeele şi mişcările corespunzătoare. Astfel, la grupa 

mică se poate obţine contrastul de înălţime cu ajutorul cvintel perfecte do-sol, care 

corespunde ambitusului vocal al copiilor de grupă mică şi care este uşor de intonat, fiind al 

doilea sunet în şirul armonicelor superioare : 
 

 

 

În executarea acestui joc muzical, se imită zborul păsărelelor şi mersul greoi al 

ursului. În felul acesta se fixează mai mult în conştiinţa copiilor un interval muzical cheie 

care contribuie la formarea unor deprinderi de intonaţie justă ; de asemenea, se dezvoltă la 

copiii simţul ritmic prin abordarea consecventă a formulei de ritm anapest – două optimi şi o 

pătrime. 

Fiind o succesiune organizată de sunete, se impune de la sine o execuţie unitară, ceea 

ce înseamnă că jocul muzical pune şi problema respiraţiei, atât la început, cât mai ales după 

fiecare măsură, pe fracţiuni de timp, consolidând în acest fel respiraţia scurtă. 

La grupa mijlocie se poate introduce intervalul de sextă mare : 
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Jocul muzical pune şi problema duratei sunetelor (optimi-pătrimi), alături de 

disciplinarea respiraţiei în cânt. 

La grupa mare, contrastul se poate obţine cu ajutorul octavei, pregătind astfel 

intonarea gamei majore şi delimitînd arpegiul acestei game : 
 

 

 

Pe lângă intonaţile şi respiraţie, jocul muzical aduce un element ritmic nou – optime 

cu punct şi şaisprezecime, îmbogăţind fondul de repezentări ritmice al copiilor. 
Jocurile muzicale pentru perceperea duratei sunetelor în care se imită diferite fenomene ale 

naturii se limitează doar la redarea acestora prin onomatopeele şi mişcările corespunzătoare, fără a 

avea o desfăşurare organizată şi mai ales fără a stabili raporturi precise de durată. Din aceste jocuri   

muzicale copiii, pe parcursul a trei anl de grădiniţă, nu vor afla altceva decât că există sunete scurte şi 

sunete lungi, lucru nesatisfăcător atâta timp cât în alte actlvităţi muzicale ei operează cu valori ritmice 

precise dispuse în raporturi matematice. 

Sesizând neajunsurile acestor jocuri muzicale, am încercat să le aducem unele îmbunătăţiri 

pornind de la ideea că ritmul muzical nu se poate cultiva izolat, ci numai într-un context muzical 

pentru că ritmul este un element muzical viu care trebuie simţit, trăit. 

Să luăm ca exemplu jocul muzical „Ploala şi vântul”, care se execută prin imitarea picăturilor 

de ploaie – mişcând degetele, iar vântul se imită prin mişcări de braţe. 

La grupa mică se poate realiza sarcina didactică amintită într-o formă muzicală cu ajutorul 

unui fragment ritmico-melodic : 

 

 

 

 

Jocul s-a desfăşurat în formaţie de cerc, imitînd căderea stropilor de ploaie (în ritm de 

optimi) şi vuietul vântului care leagănă copacii (în doimi), prin mişcări de legănare a braţelor 

deasupra capului, de la dreapta spre stânga. Pe lângă contrastul de durată optime-doime în 

raport de ¼, jocul muzical pune şi problema intonaţiei arpegiului gamei majore, care se 

fixează mai bine cu această ocazie, după cum execuţia lui presupune o respiraţie corectă şi 

coordonarea mişcărilor cu ritmul muzical. În felul acesta jocul devine mai cornplex, 

cuprinzând şi alte probleme în afara celor de percepere a duratei snnetelor. 

La grupa mijlocie, acelaşi joc muzlcal aduce raportul de ½ în durata sunetelor: 

pătrime-optime; pătrime-doime. Pe lângă raportul de durată, jocul aprofundează intonarea 

sextei mari ascendente. 
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Jocul mai oferă prilejul de a se exersa respiraţia scurtă din douî în două măsuri. 

La grupa mare, acelaşi joc muzical aduce un conţinut muzical nou prin ritmul de 

triolet şi prin prefigurarea arpegiului major. 
 

 

 

Pe lângă raportul de durată de 1/3, jocul pune problema respiraţiei scurte după fiecare 

măsură. 

Prezentate în această formă, jocurile muzicale sunt mai complexe, mai bogate în 

conţinut, iar la aceasta dacă mai adăugăm plăcerea şi receptivitatea preşcolarilor faţă de 

activităţile de joc, în general, devine evident faptul că va spori randamentul activităţilor 

muzicale. 
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EDUCATIA SI EFORTUL DE ANTICIPARE 

 

Profesor Loredana Oltean,  

Colegiul National Mihai Eminescu, Suceava 

 

Rezumat : 

Trăim în era dinamismului și a schimbărilor majore și rapide pe toate planurile. Dacă 

am fost sau nu pregătiți pentru asta, aproape că nu mai avem vreme să ne întrebăm.  

 Totuși, în responsabilitatea noastră intră încercarea ambițioasă de a pregăti generațiile 

viitoare și de a facilita copiilor accesul echilibrat la informație relevantă și utilă, de a doza 

fondul și forma și de a-i ajuta să învețe să selecteze din avalanșa de informații, pe cele 

esențiale și de interes. Cum poate scoala sa vina in intampinarea unor nevoi pe care cu greu le 

poate anticipa ? 

 

Pentru copilul iar apoi adolescentul zilelor noastre este tot mai dificil.  Asta din cauza 

alergării continue și a lipsei de structură, de timp, în care să se producă sedimentarea și 

acumularea de cunoștințe. Totul este într-o transformare atât de rapidă încât, neputând ține 

pasul, copiii/ tinerii rămân atrași de formă în detrimentul conținutului care poate părea greoi 

și pentru care arareori mai au răbdare.  

 Există un fenomen tot mai larg, acela de scindare între oferta învățământului 

tradițional și cerințele de integrare viitoare în câmpul muncii.  Setul de competențe cu care un 

tânăr absolvent trebuie să fie echipat în momentul absolvirii ciclului de învățământ este tot 

mai complex și tot mai orientat spre tendințele societății actuale: aceea de digitalizare, de 

tehnologizare. Pentru că adaptarea și integrarea să se facă în mod cât mai natural, eforturile 

sunt mari iar școala și familia joacă roluri esențiale.  

Că profesor în România anului 2019, am fost impresionată de informațiile despre « 

The Millenium Project » care a elaborat celebrul studiu « Education and Learning 

Possibilities by the year 2030 » din 2006/2007.Considerăm remarcabil demersul în sine și 

fără a ne opri direct la concluziile sale, nu putem să nu apreciem, geloși, inițiative de acest 

gen care nouă ne par de domeniul fantasticului. Autorități care cer studii internaționale de o 

astfel de anvergură care să le îndrume deciziile pentru viitor, realismul și viziunea necesare 

pentru o astfel de abordare, ne par excepționale. Astfel, analizând concluziile publicate, ne-au 

rămas pe retina idei de genul Web 17.0, sistemele de învățare integrată pe tot parcursul vieții, 

învățare și cunoștințe obținute la momentul oprtun, învățământ ce folosește simulările sau 

simulatoarele, predarea și învățarea pe internet, educația individualizată, centrată pe elev și 

accentul pe sănătatea mentală și a creierului. Reținem așadar, nevoia dureroasă de anticipare 

a schimbărilor tehnologice și sociale pentru a ține pasul cu acestea și a pregăti în școală 

indivizi capabili de a se integra. Desigur că piață muncii va cunoaște schimbări majore, iar 

individul integrat social va fi desigur si cel integrat cu succes în piața muncii.  

Vom încerca așadar în scurta reflecție să identificăm câteva din provocările 

generațiilor noi în scopul lor final de integrare socială reușită și apoi să propunem adaptarea 

unor soluții relevante prin care învățământul poate anticipa în prima fază, apoi lucra și 

construi programe de învățământ care să sprijine acest demers.  

 Primul pas firesc este identificarea tendințelor societății actuale și redefinirea 

conceptului de « persoană adaptată » din punct de vedere skills matrix la aceste cerințele 

urmând ca mai apoi, pentru că tânărul absolvent să nu fie constant cu un pas în spatele acestor 

nevoi, trebuie pregătit un exercițiu de anticipare a evoluției sociale.   

Pentru ce trebuie pregătit? În primul rând pentru transformare continuă ! 

Ei bine, cel mai necesar atribut al « omului modern » devine adaptabilitatea.  A fi 

flexibil și capabil de a te adapta diferitelor schimbări, de regulă consecutive, frecvente și nu 
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de puține ori majore, este probabil cea mai utilă caracteristică umană a zilelor noastre. Asta 

pentru că ritmul poate fi susținut doar de cei care se transformă o dată cu nevoia de 

transformare socială privind din perspectiva viitorului angajator. Tuturor angajaților li se cere 

adaptabilitate dar, mai mult decât atât, cei mai apreciați angajați sunt cei care sunt capabili de 

a anticipa. Ei vor avea viziunea și vor putea desena o strategie care să asigure progresul 

constant. Acea gândire « out of the box » care permite anticiparea de probleme, anticiparea 

schimbărilor și oferirea de soluții va fi probabil punctul forte al angajatului viitorului. 

Să ne întrebăm de ce acum 30 de ani erau trei tendințe în alegerea învățământului 

universitar : medicina, drept și inginerie iar acum sunt câteva zeci de opțiuni?...tocmai pentru 

că societatea a evoluat în direcții extrem de complexe, au apărut tipuri de locuri de muncă pe 

care înainte nu ni le puteam imagina și pentru că în zilele noastre, un grafic designer sau un 

programator Java este cel puțin la fel de apreciat și bine plătit ca un medic sau un avocat. 

Fenomenul este unul cât se poate de pozitiv pentru că astfel, fiecare dintre copiii 

noștri va putea alege exact domeniul care i se potrivește și de care este pasionat. Paleta de 

opțiuni este atât de generoasă încât devine aproape dificil ca noi, părinții și profesorii să îi 

putem ghida și ajută să devină « best în class » în viitorul job. 

Prin urmare, observăm două elemente demne de a fi reținute : acela că dinamismul 

social aduce cu sine nevoi extrem de diferite de cele cu care eram obișnuiți, asta pe de o 

parte, iar cel de al doilea că este responsabilitatea noastră să le anticipăm și să adaptăm 

conținutul educațional astfel încât școlarul și mai apoi tânărul adolescent să fie cât mai 

echipat cu competențele relevante și capabil de a înfrunta următoarea etapă a vieții sale. 

Aceea de angajat. 

Vorbeam de competențe și premiam adaptabilitatea ca și « must have ». Ar fi corect 

să continuăm cu ceea ce numim fond sau conținut. Educația este de departe cea mai 

importantă formă de desăvârșire iar școala prin excelență este cea care susține, în mod 

organizat, transformarea individului. Avem nevoie de structurarea unui conținut educațional 

cât mai relevant și adaptat, care să ajute copilul să gândească, să pună la îndoială, să întrebe 

dar mai ales, să caute soluții. Școala și sistemul de învățământ ar trebui să aibă ca ambiție 

crearea unei mentalități noi, aceea în care viitorului adult i se va cere să reinventeze, să 

îmbunătățească și să eficientizeze. Așadar el trebuie pregătit pentru această provocare de a 

găsi constant soluții noi, de a și imagina alte modalități prin care același rezultat poate fi 

obținut. Asta înseamnă că are nevoie să fie creativ însă puternic ancorat în realitate. 

Înmagazinarea de informație devine astfel prea puțin relevantă, într –un prezent informatizat 

și un viitor ce prefigurează   viața cu WEB 17.0, când orice informație e la un click depărtare. 

Relevanta pare a fi capacitatea de a evalua, a corela, a transforma.  

Aproape că trăim o tendință paradoxală.  Aceea de a simplifica. Complexitatea 

activităților în general, și aici facem referire la locurile de muncă în accepțiunea lor modernă, 

a crescut atât de mult în ultimii ani încât există o nevoie de simplificare. Cum putem obține 

aceeași finalitate dar mai simplu și mai eficient, în timp mai scurt? Tânărului i se va cere să 

fie mai bine pregătit, mai concentrat și mai rapid. Prin urmare provocarea sistemului de 

învățământ este una majoră. Aceea de a păstra un conținut structurat și cât mai complet, care 

să formeze o bună bază de instruire dar să împrumute din modernismul noilor metode de 

prezetare, să se adaptaze la tehnologie și să creeze copilului oportunități de familiarizare cu 

tehnicile moderne. Nu în exces, însă suficient cât să devină o normalitate utilizarea 

computerului care a devenit un instrument de bază în multe activități și a facilitat 

desfășurarea acestora. 

Este o linie fină și un echilibru firav, greu de întreținut, acela de a păstra învățământul 

atractiv din punct de vedere conținut/ knowledge și de a aduce totuși suflul nou al tehnologiei 

care însă rămâne la nivelul de hobby dacă nu este susținut și de cunostitele aferente. Evoluția 

conținutului programelor școlare trebuie realizată în mod obligatoriu pentru a susține 
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realitatea socială. Riscurile de a avea forme de învățământ obsolete pot avea rezultate 

dezastruoase asupra copilului care nu va reuși să facă față provocărilor vieții profesionale de 

mai târziu și va deveni un adult inadaptat. 

De asemenea, accesul atât de facil la informație prin intermediu internetului trebuie 

permis, însă îndeaproape controlat. Utilizarea unor metode moderne de predare care să 

îmbine practica tradițională cu modernismul și inovația devine o necesitate. 

Copiii trebuie să rămână cât mai activi mental, să fie curioși și în același timp 

găsească în noi profesorii, dar și în părinți, acea direcție care să i ajute să facă alegerile 

corecte. Să i ajutăm să și structureze și să-și însușească informațiile relevante, să nu rămână 

superficiali, să traducă în comportament experiențele de învățare. 

Conținutul educațional trebuie să anticipeze și evoluția tehnologică. Adesea vedem 

tineri bine pregătiți informațional dar care nu știu să prezinte conținutul sau întâmpină 

dificultăți în a-l prelucra. 

A-propos de prezentare, rămâne evidentă necesitatea însușirii limbilor străine, cu o 

diversitate care cu cât este mai mare cu atât deschide mai multe orizonturi. Dincolo de multe 

îndoieli în ceea ce privește conținuturile predate astăzi, cunoștințele de limbi moderne care să 

facilitze comunicarea, absorbția de informație și accesul pe diferite zone culturale sunt pariuri 

sigure.Trebuie investit în însușirea de idiomuri, creându se condiții propice învățării limbilor 

în școală. E clar de mult că toți copiii pot și trebuie să învețe limbi străine. Ele nu sunt 

apanajul celor « talentați »sau « filologi », ci sunt vehicule pentru identificare de informație și 

comunicare. Trăim deja într-o lume în care limba engleză e considerată « must have » și nu 

mai impresionează deloc, de aceea e dureroasă realitatea ca în sistemul nostru de învățământ, 

unii copii trebuie să și o însușească în 100 de minute pe săptămână, în grupuri de 30. 

Încercând un gând de final la reflecțiile noastre, trebuie să accentuăm din nou nevoia 

de a nu îngrădi creativitatea tinerilor cu care lucram, nevoia de a-i crește curioși și cu gândire 

critică. Pare a fi necesar ca noi, dascălii să ne adaptăm lor, deoarece mulți dintre ei par a fi 

mai ancorați în dinamica schimbării decât marea majoritate a profesorilor. Noi, profesorii, 

trebuie să îmbrățișăm mai degrabă roluri netradiționale, să ne bazăm pe informații obținute de 

elevi în afara orelor (acele « flipped classrooms » puse în aplicare déjà în multe părți ale 

lumii) și să evoluăm odată cu ei. Nicicând nu a părut mai de actualitate ideea că într-o clasă 

cu profesor și elevi nu se știe sigur cine predă și cine învață. 
 

 

Bibliografie : 

 https://educationblog.microsoft.com/2018/01/class-of-2030-predicting-student-skills/ 

 http://www.millennium-project.org/ 

 https://www.educationandskillsforum.org/ 
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PROFESIILE VIITORULUI ȘI PERSPECTIVELE EDUCAȚIEI 

ROMÂNEȘTI 
 

Înv. Pandelea Brîndușa-Georgeta 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia, Jud. Suceava 

Prof. înv. primar: Cîmpanu Ana 

Şcoala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura-Humorului, Jud. Suceava 
 

Rezumat: 

În acest demers ne propunem să analizăm schimbările rapide care au loc în societate și 

să găsim, pe cât posibil, un răspuns la întrebarea: ”Poate școala românească să țină pasul cu 

schimbările uriașe legate de apariția unor profesii ale viitorului, pregătind tineri capabili să-și 

asume noile competențe?  

 

Cuvinte cheie: profesiile viitorului, competențe șiabilități, provocări educaționale 

Asistăm treptat la o reconfigurare a economiei mondiale în sensul emergenței unor 

ramuri întregi, care astăzi poate abia se nasc, iar acest lucru va avea un mare impact în ceea 

ce privește profesiile viitorului şi preponderența acestora. 

Viitorul muncii depinde de mulți factori, cei mai importanți fiind progresul tehnologic 

și educația. În mod clar, munca în sine se schimbă, nu doar profesiile și conținutul muncii. 

Perceptia despre muncă se va schimba radical, din mijloc de supraviețuire și mecanism de 

validare socială, va migra către activitate de realizare personală. Mai devreme sau mai târziu, 

dublați și de roboți, oamenii nu vor mai munci pentru că trebuie, ci pentru că vor și le place. 

Părearea unanimă, atât cea a specialiștilor, cât și cea a oamenilor care sunt implicați 

direct îîn actul educativ, este că sistemul de învățământ, în forma în care este structurat azi, 

cu siguranță, nu face față provocărilor viitoare.  

Ca proces social, educația se realizează prin mai mulți factori între care și sistemul de 

învățământ. Acesta  îndeplinețte o serie de funcții : 

 internă: de instrucție și educație. 

 externă: de selecție și reproducere socială a culturii. 

În societatea modernă educația formală completează rolul familiei în procesul de 

socializare al tinerilor. Educația formală este acea formă de educație realizată prin acțiuni de 

predare și instruire de către un personal specializat, pe baza unor obiective prestabilite și în 

cadrul unor instituții școlare structurate ierarhic în conformitate cu crietrii de vârstă și de 

performanță. Școala nu asigură elevilor doar o serie de cunoștințe universal valabile, ci le 

oferă modele pentru autoeducație (idealul autonomiei educaționale). De asemenea, școlile nu 

îi învață pe indivizi numai adevăruri și procese de gândire, le transmite normele și valorile 

societății în care trăiesc. Cele două categorii de funcții ale învățământului au menirea de a 

conexa sistemul și de a pregăti  forța de muncă necesară în sistemul economic. 

Se pare că nu doar sistemul de învățământ românesc se află în această situație, ci și 

cel al lumii în care traim.  Specialiștii susțin că diferenta dintre sistemele existente în diferite 

țări este nesemnificativă și toate își au rădăcinile în două dintre marile realizări ale secolului 

al XIX-lea, în ideile iluminismului care au dus la apariția sistemului public educațional și în 

realitațile economice aduse de prima revoluție industrială. Ca și atunci, sistemul educațional 

are și azi ca scop crearea unui om cu cunoștințe solide pe care urmează a le utiliza asa cum 

le-a învățat pe toată durata vieții. 

În viitor, la fiecare 3-5 ani vor aparea posturi şi meserii de care încă nu am auzit, așa 

cum deja se observă dacă ne uităm în trecut cu 3-5 ani, când nu existau posturi precum Social 



67 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

media officer, App Developer, Data Miner, Cloud computin expert, etc. Se crede că aceasta 

perioadă se va scurta şi mai mult, la 2-3 ani. Pentru a putea contura viitorul muncii trebuie 

întâi să înțelegem profesiile viitorului, trebuie să ne uităm la cele 3-5 domenii majore care 

produc schimbări la nivel global şi la directiile în care acestea vor evolua. 

Locurile de muncă care nu vor dispărea vor fi cele creative. Și “creativ” nu înseamnă 

artă sau advertising, ci a fi creativ în orice faci în plus față de o “mașină”. A fi creativ la locul 

de muncă sau în afacere înseamnă să oferi servicii sau să produci bunuri originale și 

vandabile. Înseamnă să adaugi o plus-valoare față de ceea ce ar putea face o mașină, chiar 

dotată cu inteligență artificială, o plus-valoare și față de ce ar putea face un concurent pe 

aceeași piață sau pe același loc de muncă. 

Nu vor mai exista locuri de muncă “sigure”, din care să “ieși la pensie” făcând același 

lucru timp de 40 de ani. În momentul în care ramura economică / compania / locul tău de 

muncă se va transforma, trebuie să te adaptezi, să te schimbi, să te recalifici și să găsești un 

nou loc de muncă sau să începi o nouă afacere. 

Cei care își vor găsi cel mai ușor un serviciu sau vor putea deschide o afacere vor fi 

cei cu cele mai complexe cunoștințe și deprinderi, din diferite domenii. Interdisciplinaritatea 

va fi esențială în cele mai avansate domenii: biotehnologiile, nanotehnologiile, biochimia 

etc., dar și în cele mai banale ocupații, care vor cere cunoașterea TI, a limbilor străine sau a 

marketingului. 

Sub acțiunea factorilor tehnologici și sociali, cel care va dori să muncească și să fie și 

bine plătit în viitor va trebui să aibă în vedere dezvoltarea unor calități care astăzi pot apărea 

doar ca excepții.  

În viitorul foarte apropiat, în următoarele decenii, aceste calități vor deveni regula, ne 

arată organizația Crimson Education: 

 FLEXIBILITATE MENTALĂ ȘI CAPACITATEA DE A REZOLVA PROBLEME 

COMPLEXE – într-o lume în care vor apărea afaceri, mentalități, deprinderi de consum care 

astăzi nici nu există, trebuie să poți gândi neconvențional, “împotriva curentului” pentru a te 

putea adapta viitoarelor locuri de muncă. 

 GÂNDIRE CRITICĂ – calitate pe care antreprenorul sau angajatul trebuie să o aibă 

pentru a lua decizii care nu pot fi automatizate. 

 CREATIVITATE – mai mult decât ”împotriva curentului”, poți gândi creativ, abstract, 

deprindere pe care roboții încă nu și-au perfecționat-o. 

 SOCIABILITATE – o altă calitate umană, pe care atenție, va trebui să o deprinzi și să o 

manifești atât cu colegii, cât și cu mașinile. 

 STEM - ȘTIINȚĂ, TEHNOLOGIE, INGINERIE ȘI MATEMATICĂ – cunoștințe pe care 

trebuie să le ai pentru a ține pasul cu evoluțiile din jur. 

 SMAC – SOCIAL, MOBIL, ANALITIC ȘI CLOUD - e un concept mai nou decât STEM, 

este de fapt noua definiție a sociabilității în mediul digitalizat. 

 CUNOȘTINȚE INTERDISCIPLINARE –cu cât ești mai familiarizat cu mai multe și mai 

variate domenii umane sau reale, cu atât mai multe locuri de muncă vor fi disponibile pentru 

pe piață. 

Se preconizează că, în următorii 25 - 50 de ani, principalele meserii ale viitorului vor 

fi legate de Calculatoare / Robotică / Cercetarea spțială / Energie și Mediul înconjurător / 

Sănătate / Medicină / Persoanele în vârstă / Învățământ / Divertisment / Afaceri / Publicitate / 

Social-media și Internet. 

Consultând studiile de specialitate, ne propunem o succintă prezentare:  

 MEDICINA VIITORULUI: Cu un nivel de populație în creștere, și într-un proces 

continuu de îmbătrânire, vor fi căutate profesiile de asistent medical, soră medicală, terapeut 

ocupațional care vor fi ajutați de roboți medicali. Citogeneticieni vor interveni pe ADN. Vor 
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apărea consilieri în genetică. Inginerii biomedicali vor reproduce organe din celule stem. Vor 

fi foarte importanți dieteticienii, nutriționiștii și cercetătorii alimentari. Cum tehnologia riscă 

să dea dependenţă sau teamă, este nevoie și de specialişti în detoxifiere tehnologică, 

înțelegând bine psihologia şi noile tehnologii, dar și de terapeuți ocupaționali. 

 EXPLORAREA SPAȚIALĂ: Va apărea turismul spațial cu toate ocupațiile adiacente. Va 

începe mineritul spațial. Vor exista exobiologi, care vor obține plante și animale în condițiile 

spațiului extraterestru, medici specializați în problemele legate de șederea în spațiu. 

 REȚELE SOCIALE: Vor apărea generatorii online de imagine personală, care vor acționa 

ca social media managers care vor crea și întreține branduri personale la cerere. Vor apărea 

asistenții personali virtuali care vor ajuta oamenii în existența lor virtuală pe Internet. 

 COMPUTING ȘI WEB: Va crește numărul de dezvoltatori de pagini web și de aplicații. 

Industria TI îşi va tripla necesarul de personal, multe domenii se vor virtualiza (vânzări, 

banking, educație), nevoia de securitate cibernetică și protecția identității digitale va crește. 

Producţia de date şi informaţii va creşte hiper-exponențial spre big data, deci e nevoie de 

specialişti care să înţeleagă datele şi să le poată reprezenta. Specialiștii în cloud computing 

vor fi foarte căutați, ca și consultanții în securitate TI sau specialiștii în marketing digital. 

Designul 3D, arhitectura, proiectarea, specialiștii în managementul orașelor inteligente, 

lingvistica computațională, conectarea neuronală cu computerul sunt deja generatoare de 

venituri și au perspective și mai importante în viitorul imediat. În viitorul ceva mai îndepărtat 

se dorește digitalizarea/scanarea creierului uman și chiar ajungerea la nivelul conștiinței 

inteligenței artificiale. 

 ROBOTICĂ: Vor deveni ocupații banale controlorii de drone sau cei care vor lucra în 

serviciile pentru programarea, supravegherea și întreținerea roboților. Orice fel de acțiune 

repetitivă și care cere efort fizic va fi preluată de roboți care vor avea o interfață umană, 

creată de ingineri și cercetători, care le vor îmbunătăți permanent performanțele 

 DIVERTISMENT: Pe măsură ce Internetul înlocuiește televiziunea, bloggerii și video-

bloggerii vor înlocui redactorii de la emisiunile de divertisment. Editorii online sau jurnaliștii 

multiformat, chiar roboții, vor înlocui jurnaliști și ziariști. Fizioterapeuții, kinetoterapeuții vor 

fi din ce în ce mai căutați, odată cu o mult mai mare atenție dată sportului. Digitalizarea 

cărților se va răspândi, va crește numărul de jucători profesioniști de jocuri pe computer sau 

arena boosters – cei care aduc avatarul unui plătitor la nivele mai înalte în joc.  

 ENERGIE ȘI MEDIU: Va crește numărul de lucrători la uzinele de energie 

neconvențională – solară / eoliană / ferme de alge, de microbi care înlocuiesc minerii sau 

lucrătorii în hidrocentrale. Firmele de reciclare a deșeurilor vor acționa și în oceane, unde vor 

activa și minerii de mare adâncime în căutare de minerale rare în ocean, ca și pe meteoriți. 

Biodiversitatea, cercetarea genetică conservativă a speciilor va coexista cu cercetarea care va 

crea noi forme de viață sau de hrană.  

 BUSINESS ȘI DREPT: Analiza numerică și cantitativă făcută cu ajutorul inteligenței 

artificiale va genera o nouă rapiditate a reacției pe piețele financiare, notariale sau avocățești. 

Vor apărea juriști specialiști în dreptul roboților sau în etica geneticii care creează noi 

organisme sau plante.  

 EDUCAȚIE: Învățământul virtual cu ajutorul profesorilor virtuali va deveni uzual. Vor 

exista structuri de dezvoltare a materialelor educaționale online – de tip Open University, 

Moodle, Blackboard, Web CT, MOOCs - Massive Open On-line Courses - care vor emite 

diplome recunoscute la nivel global.  

 CORPORATE DISRUPTER: specialistul care atacă structurile rigide ale unei companii 

sau instituții publice, pentru a o face mai flexibilă şi mai adaptabilă la crize. 

Nu doar companiile sau școala trebuie să colaboreze mai strâns pentru a furniza 

competențele specifice tot mai cerute pe piața muncii, ci și tinerii trebuie să înțeleagă 
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provocările economiei viitorului și să se preocupe de cultivarea propriilor abilități necesare. 

Internshipul, stagiile de documentare sau orice altă formă prin care tinerii sunt capabili să 

probeze mediul profesional ales, sunt excelente ocazii de a identifica oportunități de angajare. 

Totodată, conform profilurilor lor de personalitate, aceștia manifestă un puternic spirit 

antreprenorial și pot dezvolta cu ușurință competențele necesare pentru acest tip de meserii. 

 Piața muncii din România are de câțiva ani un anumit trend care va continua. În 

ultimii ani au apărut în ritm accelerat specializări noi în diferite zone de business. Tinerii sunt 

din ce în ce mai înclinați spre profesii în care independența este foarte importantă, susține 

Mihaela Stănoiu, marketing manager Samsung Electronics România, compania care a realizat 

împreunuă cu D&D Research și Ministerul Educației Naționale studiul „Trends of 

Tomorrow”, pentru a descoperi care sunt profesiile viitorului.  

Forumul Economic Mondial, Uniunea Europeană, specialiștii de pe piața muncii 

vorbesc despre: 

recalificare și 

 învățare permanentă 

Tinerii, la început de drum, trebuie să fie ajutați să pornească spre viitor într-o direcție 

care să aibă ea însăși viitor. .Fiecare trebuie să se adapteze - statul / întreprinzătorul / 

muncitorul / șomerul / profesorul / tânărul. Indiferent de vârstă sau gen, capacitatea de 

adaptare la schimbare trebuie să fie maximă și permanentă. 

Esența pieței muncii de mâine va fi schimbarea și flexibilitatea. Sub presiunea 

schimbărilor tehnologice, climatice, sociale, angajatul sau antreprenorul va trebui să fie 

flexibil în a se adapta la schimbările permanente pe care le va cunoaște cererea de produse și 

servicii. 
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ȘCOALA - AGENȚII ECONOMICI ȘI ONG-URILE 

 

Prof. Tomescu Ioan - Gelu Școala Gimnazială Zvoriștea 
 

Rezumat 

Colaborarea școlii cu agenții economici și ONG-urile are ca scop  sprijinirea integrării 

sociale și profesionale a tinerilor. Parteneriatul școală -agenți economici  poate consta în 

vizite la agenții economici,lecții deschise, sponsorizări, participarea unor reprezentanți ai 

agenților economici la lecții care să aibă ca obiectiv educația economică a micilor școlari, 

sprijin acordat cadrelor didactice pentru a urma diverse stagii de pregătire, punerea la 

dispoziția școlilor a echipamentelor și laboratoarelor agenților economici pentru activități 

practice.Parteneriatul  cuONG-urilepoate viza o multitudine de obiective,  printre care și 

integrarea  tinerilor proveniți din instituțiile de ocrotire, a celor cu dizabilități sau a copiilor 

delicvenți. 

Cuvinte cheie: parteneriat, activități productive, consiliere profesională, stagii de 

practică, integrare socială și profesională. 

Parteneriatul școală – agenți economici poate avea ca efect:  

 mai bună corelație dintre oferta și cererea pe piața muncii (corelarea rețeleișcolare: 

structurată pe filiere, profiluri, specializări și calificări profesionale în funcție de nevoile 

educaționale locale și naționale);  

 integrarea socială prin diferențierea absolvenților, în funcție de competențeși opțiuni, 

transmiterea unor valori precum responsabilitatea, respectul pentru muncă și valorile produse 

de către aceasta etc.  Parteneriatului raportat la ciclurile de școlarizare 

Pentru ciclul primar și gimnazial: vizite la agenții economici, lecții deschise, 

sponsorizări acordate de agenții economici pentru diverse manifestări, participarea unor 

reprezentanți ai agenților economici la lecții care să aibă ca obiectiv educația economică a 

micilor școlari.  

La ciclul gimnazial aceste activități pot fi diversificate prin implicarea elevilor în 

activități productive care să pună în practică diverse cunoștințe dobândite în școală, consiliere 

profesională, activități cu scopul orientării școlare și profesionale, prezentarea diverselor 

meserii etc.  

Pentru ciclul liceal activitățile, pe lângă cele menționate anterior, pot fi de practică de 

specializare în anumite domenii economice conform cu specializarea oferită de către școală.  

În art. 32 al Legii educațieinaționale se prevede modalitatea în care pot fi organizate 

stagiile de practică: „stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice sau 23 

Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a 

învățământului preuniversitar (Contract POSDRU/1/1.1/S/8) Proiect cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 Proiect implementat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în 

parteneriat cu Academia de Studii Economice din București vocaționale se pot organiza la 

nivelul unității de învățământ și/sau la operatorii economici ori instituțiile publice cu care 

unitatea de învățământ are încheiate contracte pentru pregătire practică”.  

Tot în acest articol se stipulează că „Operatorii economici care asigură, pe bază de 

contract cu unitățile de învățământ, burse de școlarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, 

dotarea spațiilor de pregătire practică sau locuri de muncă pentru absolvenți pot beneficia de 

facilități fiscale, potrivit prevederilor legale.”  

Art. 61 arată modul în care operatorii economici pot colabora cu școlile pentru a 

contribui la constituirea unor clase de elevi din cadrul unităților de învățământ - „în cadrul 

sistemului național de învățământ preuniversitar de stat se pot înființa și pot funcționa, 
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conform legii, unități de învățământ cu clase constituite pe bază de contracte de parteneriat 

între unități de învățământ de stat și particulare acreditate, între acestea și operatori 

economici, precum și între instituții din țară și străinătate, pe baza unor acorduri 

interguvernamentale.”  

Alte forme de parteneriat  

 susținerea financiară a școlilor de către agenții economici: prin acordarea de sponsorizări 

către acestea (în bani sau natură – mobilier, echipamente, reparații,etc.);  

 sprijin acordat cadrelor didactice pentru a urma diverse stagii de pregătire, participarea la 

conferințeși seminarii profesionale ale acestora;  

 punerea la dispozițiașcolilor a echipamentelor și laboratoarelor agențiilor economici 

pentru activități practice etc.  

În noua lege a educației se prevede că „Învățământul poate să fie finanțat și direct de 

către operatori economici, precum și de alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii 

prin: burse, credite de studii, taxe, donații, sponsorizări, surse proprii și alte surse legale” (art. 

9).  

O practică controversată este de a oferi elevilor produse furnizate de agenții 

economici în scop comercial, se oferă gratis anumite produse pentru ca apoi elevii să devină 

consumatori. O astfel de inițiativă, din partea unor furnizori de produse fast-food a suscitat 

critici dure din partea părințiilor ceea ce a condus la dezbateri parlamentare pentru adoptarea 

unei prevederi legislative prin care se interzice comercializarea produselor fast-food și a celor 

cu risc crescut de obezitate în rândul consumatorilor, în școli și în apropierea acestora.  

Alte forme mascate de publicitate adoptate de diverși agenți economici poate lua 

forma unor concursuri, atractive pentru copii (Ex. Campaniile desfășurate de Hiper-market-

uri cu ocazia sărbătorilor de Paști și Crăciun) prin care se promit premii celor participanți la 

concurs.  

O altă practică este aceea în care, marile firme încurajează implicarea socială a 

angajaților proprii. Aceștia sunt încurajați să contribuie cu resurse financiare la programe 

sociale (burse pentru copiii din familii sărace, ajutor material pentru persoanele defavorizate 

social, sponsorizarea unor activități culturale etc.) prin dublarea contribuției financiare a 

angajaților de către companie.  

Condiții ale colaborării:  

 stabilirea priorităților pe care școala dorește să le acopere prin intermediul parteneriatului;  

 identificarea agențiilor economici cu valoare de parteneri potențiali ai școlii;  

 negocierea finalităților comune care pot sta la baza parteneriatului;  

 clarificarea condițiilor concrete pentru derularea efectivă a parteneriatului;  

 conceperea și valorificarea unor activități/proiecte în regim de parteneriat;  

 identificarea categoriilor de parteneri, pe care școala îi poate găsi în rândul agențiilor 

economici;  

 identificarea căilor prin care agenții economici pot fi atrași în parteneriat;  

 găsirea modalităților concrete de colaborare cu agenții economici;  

 identificarea setului de valori comune, ale școlii și ale agențiilor economici care pot 

contribui la un bun parteneriat școală – comunitate;  

 cultivarea unei atitudini pro-școală în comunitate și crește. 

Școala și ong-urile 

Organizațiile neguvernamentale sunt organizați nonprofit, care presupun o asociere 

voluntară și o mobilizare cu caracter privat a cetățeniilor pentru a contribui la diverse cauze 

sociale.  

Parteneriatul cu organizațiile neguvernamentale poate fi legitimat de mai multe 

motive:  
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 complementaritatea serviciilor oferite copiilor și familiilor acestora; - crearea unei rețele 

de servicii care să răspundă nevoilor reale;  

 dezvoltarea profesională a celor implicați;  

 satisfacția beneficiarilor: elevi, părinți, comunitatea în ansamblu.  

Beneficiari ai parteneriatului școală - ONG  

Dacă ne raportăm la tipul principal de beneficiari cărora li se adresează 

acțiunile/proiectele/programele derulate de ONG-uri întâlnim:  

 organizații care au ca principali beneficiari copiii și aici avem mai multe categorii: copii 

proveniți din familii cu probleme sociale (sărace, imigranți, de diverse etnii, monoparentale 

etc.), copii cu handicap (diverse handicapuri), copii supradotați, copiii dintr-o anumită arie 

geografică (sate izolate, județe, localități etc.), copiii străzii, copii traficați, copiii abuzați, 

copiii exploatați prin muncă, copii cu diverse afecțiuni, copii cu o anumită vârstă (preșcolari, 

școlari, adolescenți, studenți etc.), copii delincvențireținuți sau nu, etc.  

 organizații care au ca beneficiari părinții/familiile: ale părințilorcopiilor dintr-o școală, ale 

părinților care îngrijesc copii cu diverse handicapuri, ale părinților care au copii cu preocupări 

într-un anumit domeniu;  

 organizații ale cadrelor didactice: ale cadrelor didactice cu o anumită specializare, ale 

cadrelor didactice cu preocupări într-un anumit domeniu;  

 organizații mixte, care au mai multe categorii de beneficiari.  

Aria de acoperire a parteneriatului  

 parteneriatul în cadrul unui program: Programul este un ciclu sau set de activități 

(proiecte) în general fără un termen de încheiere precis delimitat, care este planificat și 

controlat, cu un aspect dinamic, care constituie o abordare integrată pentru îndeplinirea 

misiunii și obiectivelor organizație (PHARE, POSDRU, POS CEE etc.)  

 parteneriat în cadrul unui proiect: Proiectele reprezintă un ansamblu de activități 

planificate care se adresează unei probleme specifice, își propune să atingă obiective 

specifice, în limite de timp bine definite și beneficiază de fonduri limitate. Proiectele sunt 

făcute în etape distincte, identificabile. Proiectele pot fi implementate de către o școală, 

eventual în colaborare cu alți parteneri (alte școli, ONG-uri, autorități etc.). Școala poate fi, la 

rândul său solicitantul de fonduri și prin urmare, cea care implementează proiectul, alături de 

alte școli, organizați neguvernamentale, instituții.  

 parteneriat în cadrul unor activități punctuale: inițiate în plan local de către școli sau de 

către alțiagenți comunitari, care vizează derularea unor activități punctuale, cu resurse locale, 

în care sunt implicați cei care au interese comune la un moment dat.  

Domeniul de asistență 

Asistența și ocrotirea copiilor și tinerilor: orfani de unul sau de ambii părinți, ai căror 

părinți sunt plecați la muncă în străinătate, proveniți din familii sărace, abuzați fizic, 

emoțional, neglijați, abandonați în instituții ale statului (maternități, centre de plasament etc.), 

bolnavi (SIDA, boli cronice), cu handicap fizic sau senzorial, tulburări de comportament, 

dificultăți de învățare, alte dizabilități, aparținândminoritățilornaționale, victime ale 

calamităților naturale, alte catastrofe, din mediul rural și care au acces restrâns la educație, 

supradotați, tineri proveniți din instituțiile de ocrotire, cu vârste diferite (preșcolari, școlari, 

adolescenți etc.), delincvenți.  

Parteneriatul poate viza o multitudine de obiective:  

 susținerea copiilor pentru a fi școlarizați;  

 consilierea/reabilitarea copiilor abuzațiși scoaterea copiilor din mediul de risc;  

 prevenirea abandonului prin consilierea și sprijinirea familiilor;  

 asigurarea unor ajutoare materiale, medicamente, financiare;  

 prevenirea consumului de substanțe dăunătoare;  
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 susținerea dezvoltării aptitudinilor și abilităților copiilor;  

 școlarizarea, socializarea, recuperarea, integrarea socială a copiilor/tinerilor cu dizabilități;  

 sprijinirea integrării sociale și profesionale a tinerilor proveniți din instituțiile de ocrotire;  

 susținerea reintegrării sociale a copiilor delincvenți;  

 prevenirea delincvențeiși a comportamentelor sociale în rândul copiilor și tinerilor; etc.  

Formele pe care parteneriatul dintre școală și organizațiile neguvernamentale le poate 

îmbrăca pot fi diferite: intervenționisteși/sau de prevenție.  

Pot fi astfel derulate acțiuni diverse de: informare, consiliere, formare, mixte, 

concursuri, expoziții, excursii, tabere, acțiuni de voluntariat, centre pentru tineri/adolescenți, 

campanii derulate în comunitate (campanii stradale, în școli), spectacole, cercetări, organizare 

de evenimente de strângere de fonduri, festivaluri, burse acordate copiilor, târguri ale 

școlilor/ONGurilor, centre de zi, centre de recuperare, centre mixte de terapii ocupaționale, 

centre after – school, etc. 

Asistența familiei  

Pentru ca un copil să se dezvolte armonios are nevoie de viață de familie adecvată. 

Parteneriatul în domeniul asistenței familiei nu implică numai școala și ONG-urile ci și 

autoritățileși instituțiile sociale care trebuie să: contribuie la îmbunătățireavieții familiilor 

defavorizate, selecția serviciilor sociale adecvate nevoilor, identificarea nevoilor, orientarea 

familiilor către servicii adecvate. Parteneriatul se poate realiza fie în intervenție, fie în 

prevenție în cazuri precum:  

 sărăcia și lipsa resurselor financiare;  

 șomaj;  

 violența domestică; 

 dependența de alcool, droguri;  

 abuzul asupra copiilor; - copii/tineri cu probleme de comportament/delincvenți;  

 abandonul copiilor de către unul dintre părinți sau de către ambii părinți;  

 bolile cronice ale copiilor/părințiilor;  

 decesul unui membru al familiei;  

 asistența familiilor care au în îngrijire copii cu handicap;  

 divorțul/separarea părințiilor; etc.  

În acest domeniu, parteneriatul poate îmbrăca forme diverse: consiliere și informare 

acordate familiilor; sprijin material; orientarea familiilor către servicii specializate; sesizarea 

autorităților în cazuri grave care afectează integritatea fizică și mentală a membrilor 

familiilor, organizarea unor servicii pentru mamele care-și cresc singure copii (centre de 

primire a mamei și copilului), pentru părințiiocupați (centre after-school, semiinternate, 

cantine) etc.  

Influența organizațiilor neguvernamentale asupra școlilor - se manifestă pe mai multe 

planuri:  

 inițierea unor noi forme de organizare ale activităților educative: centre de zi pentru copiii 

cu dizabilități cu servicii integrate (educație, socializare, recuperare), centre after school 

(pentru copiii ai căror părinți sunt la muncă, provin din familii sărace. Aici sunt organizate 

activități educative, sportive și de recreere), clase integrate etc.;  

 influențe asupra curriculumului – sunt introduse noi discipline sau noi componente în 

disciplinele existente, fie în curriculum de bază, fie în cel la decizia școlii: educația pentru 

sănătate, educația interculturală, educația comunitară, educația pentru viața de familie, 

educația pentru cunoașterea și păstrarea specificului local (cultural, meșteșuguri, istorie 

locală, tradiții), educația în limba minorităților (rrom ani, maghiară, bulgară etc.);  

 profesionalizarea și/sau perfecționarea cadrelor didactice: metode noi de predare/învățare, 

elemente de psihologia vârstelor, consiliere și asistență socială, etc.  
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 implicarea cadrelor didactice / elevilor / părințiilor / reprezentanțilororganizațiilor 

neguvernamentale în diverse activități: de învățare, culturale, sportive, concursuri, etc.;  

 realizarea unor studii, asimilarea rezultatelor în practicile / politicile educaționale: despre 

motivația elevilor pentru școală, tendințe noi în practicile predării, integrarea copiilor cu 

CES, efectele migrației asupra copiilor, traficul de persoane, abuzul asupra copiilor etc.  

 influențe asupra politicilor educaționaleprin realizarea unor cercetări la nivel macro 

educațional, prin crearea unor structuri de dezbateri ale problemelor educaționale, prin lobby  

realizat de organizați pe lângă instituțiile statului;  

 contribuiții la îmbunătățireacondițiilor din școli: dotare materială, îmbunătățirea dotării cu 

echipamente, renovări/reamenajări ale clădirilor etc.  

 promovarea unor modele de activități / proiecte / programe educative inovatoare. 
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CUNOAȘTEREA DE SINE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ – UN FACTOR 

IMPORTANT PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ 

ARMONIOASĂ 

 

prof. înv. preșc. Baciu Laura 

Școala Primară ,,Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” 

 

În contextul ocietății de astăzi, inteligența emoțională a copiilor este un garant pentru 

succesul și împlinirea adulților din viitor. Devine o adevărată provocare pentru profesori de a-

i ajuta pe copii să se dezvolte emoțional corespunzător conform personalității fiecăruia. 

Autocunoașterea sau cunoașterea de sine necesită o îngrijire aparte la vârsta fragedă a 

preșcolarității. Pentru o dezvoltare personală optima profesorii au datoria de a-i îndruma pe 

copii spre a se percepepe sine ca fiind o persoană unică, minunată, demnă de lucruri 

minunate. 

Cunoaștere de sine/ inteligențăemoțională/adaptare/ success/ dezvoltarepersonală 

Societatea actuală implică schimbări majore în toate domeniile devenind din ce în ce 

mai cistoriei accelerate, a zborurilor cosmice, a erei atomice, a microcipurilor, informaticii, 

globalizării și internetului.” 

În contextul vremurilor actuale, structurile existenței umane și institutionalizate sunt 

reconfigurate ceea ce ridică un semn de întrebare în ceea ce privește deschiderea educației 

spre a răspunde acestor transformări structurale ale unui nou stil de viață. Copiii au un nivel 

de adaptabilitate foarte ridicat în toate privințele fiind foarte deschiși la toate schimbările ce 

intervin, însă au nevoie de  ajutor și sprijin pentru a deveni piese potrivite în puzzle-ul numit 

educație. 

Succesul în viața de adult se câștigă treptat începând cu vârsta preșcolarității. Fiecare 

moment câștigat din punct de vedere emoțional, la vârsta fragedă a preșcolarității va fi o 

treaptă spre împlinirea personală a viitorului adult. 

Într-o lume cu multe provocări, copiii au nevoie de multă implicare din partea 

adulților care se ocupă de educația lor, pentru a-i ajuta să se cunoască pe sine, să îi cunoască 

pe ceilalți și să se integreze cu ușurință în orice mediu. 

La sfârșitul preșcolarității copiii trebuie să fie apți din punct de vedere fizic, psihic și 

intelectual pentru a urma următoarea etapă din viața lor.  

Dezvoltarea socială şi emoţională se află la baza relaţiilor şi interacţiunilor care dau 

semnificaţie experienţelor copiilor de acasă, de la grădiniţă, din comunitate. Ea influenţează 

semnificativ succesul copiilor în viaţă şi la şcoală. 

Dezvoltarea persoanală ajută la descoperirea resurselor pe care le are un copil, la 

creșterea din punct de vedere emoțional și gestionarea stărilor. 

Activitățile de dezvoltare personală la grădiniță fac prilejul întâlnirii cu ceilalți copii, 

o întâlnire ce permite fiecăruia să se descopere și să se autocreeze.  

Cunoașterea de sine este un pas important în conturarea unei imagini de sine realiste, 

centrarea pe calități, trăsături pozitive, resurse de a face față situațiilor diferite de viață fiind 

cele care dau valoare personalității și energie pentru depășirea dificultăților, acceptarea 

defectelor, vulnerabilităților proprii.  

Pentru o evoluţie armonioasă a copilului, încă de la cea mai fragedă vârstă, mediul 

educativ trebuie să fie pregătit să se confrunte cu contexte diverse, manifestând atitudini 

constructive comportamental. De cele mai multe ori în familie acest aspect întâmpină limite, 

însă cadrul didactic din grădiniță are datoria morală şi profesională de a suplini, completa sau 

continua o acţiune formativă a copilului care să îi faciliteze un parcurs optim de urmat spre o 

evoluţie pozitivă. Educatorului nu trebuie să îi lipsească atitudinea calmă, şi trebuie să fie 
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disponibil pentru a-i învăţa pe copii încă de mici despre valoarea pe care o are fiecare dintre 

ei, ajutându-i să-si formeze o imagine pozitivă de sine. 

La vârsta preşcolară imaginea de sine a copilului nu îi aparţine, ci este a celor din jur, 

de la care ei o preiau prin impresiile exprimate de cei din jur şi prin autoobservare. Imaginea 

de sine a copiilor va fi definitivată ulterior și va constitui oglinda psihică pe care o vor purta 

de-a lungul întregii lor vieţi. 

Aprecierile adultului despre performanţele sale, locul în grup şi diferenţele sale faţă 

de ceilalţi vor ajuta foarte mult la dezvoltarea încrederii în sine. Copilul care are încredere în 

sine va avea mai mult curaj să se implice în sarcinile date; va fi pozitiv; vesel şi calm și se va 

încrede în ceilalţi colaborând cu plăcere. Un copil fără încredere în sine, vorbeşte foarte încet; 

nu ridică mâna şi evită să răspundă la întrebări; simte nevoia unei încurajări la fiecare 

activitate –cere aprobare sau răsplată pentru ceea ce face; nu acceptă observaţiile; nu-i place 

să se joace în jocuri de rol decât când este liderul grupului; simte mereu nevoia de a schimba 

activitatea; este suspicios şi supărăcios pe ceilalţi, nu are prieteni; este agresiv şi bătăuş etc. 

Având în vedere nevoile specfice copilăriei de libertate, de ocrotire şi securizare 

afectivă, de modele şi norme, copilul trebuie învăţat să se accepte pe sine aşa cum este, să se 

cunoască şi să ştie să-şi formeze o părere corectă despre el. Trebuie învăţat să nu se lase 

influenţat de părerea celorlalţi despre el. Dacă va reuşi să-şi însuşească această independenţă, 

va reuşi să aibă despre sine o imagine corectă. 

Imaginea de sine vine în raport cu stima de sine. Stima de sine se definește prin 

evaluarea sinelui, cât de „buni” ne considerăm a fi comparativ cu alţii. Stima de sine este 

sentimentul de autoapreciere şi încredere în forţele proprii. 

La preşcolarii mici, aprecierile educatoarei sau ale părinţilor reprezintă sursa cea mai 

importantă de formare a stimei de sine. Semnalele transmise de aceştia sunt interiorizate de 

către copil, conducând la înlocuirea sentimentului de adecvare sau inadecvare ca persoană. La 

preşcolarii mai mari , sursa de formare a stimei de sine se extinde şi la grupul de prieteni, la 

alte persoane din viaţa lor. 

În cadrul colectivității copiii au nevoie ca educatorii  să favorizeze anumite 

interacțiuni între sine și colegi pentru a-și dezvolta stima se sine. Pentru a dezvolta copiilor 

stima de sine, educatorul trebuie: să exprime cerinţe rezonabile în funcție de particularitățile 

de vârstă, să planifice din timp activităţile, să se focalizeze asupra aspectelor positive(însuşiri, 

realizări) şi să le menţioneze, să ofere posibilităţi şi opţiuni copiilor ori de câte ori este 

posibil, să le ofere recompense. 

“Vârsta de aur a copilăriei”, perioada 3 – 7 ani este marcată de instalarea jocului ca 

formă dominantă de activitate – aceasta devenind o piesă importantă de informaţii despre sine 

– aprecieri pozitiv.  

Cu puțină imaginație educatorii pot săgăsească diverse jocuri care ajută la dezvoltarea 

stimei de sine. Un exemplu ar fi jocul  “Oglinda”. Se cere copiilor să se privească în oglindă 

pe ei, pe ceilalţi şi pe educatoare şi să spună dacă mai arată cineva la fel ca vreunul dintre ei. 

Evident, răspunsul este negativ. Atunci se susține observaţia: “Tu eşti singura persoană din 

lume care arăţi aşa, asta înseamnă că eşti special, că eşti unic”.“Fulgii de zăpadă,, este un alt 

joc foarte util în acest sens– are ca scop dezvoltarea sentimentului de unicitate, dezvoltarea 

stimei de sine pozitive şi întărirea sentimentului valorii proprii. Fiecare copil va primi o foaie 

de hârtie. Vor împături hârtia în două şi vor rupe colţul din dreapta, sus. Împăturesc din nou 

hârtia în două şi, la fel, vor rupe colţul din dreapta, sus. Se repetă operaţia de câte ori va 

permite hârtia. La sfârşit, toţi copiii vor despături foaia şi vor observa că foile lor arată diferit, 

fiecare în felul ei, chiar dacă toţi au făcut aceleaşi operaţii. Se va trage concluzia că fiecare 

foaie cu decupajele sale este unică, aşa cum şi ei sunt unici. 

Jocurile de rol, sunt foarte utile în dezvoltarea stimei de sine. Prin intermediul lor 

copilul experimentează roluri diferite, la care de obicei nu are acces (mare, puternic, doctor, 
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educatoare). În general, învățarea prin imitație determină copilul să extragă comportamentele 

celor din jurul lor, ale părinților și ale educatorilor, însușindu-și-le și dezvoltându-și o 

personalitate pe marginea lor. 

Desenul sau pictura sunt esențiale nu numai în exprimarea personalității copilului, ci 

și în creșterea stimei de sine. Atunci când copilului i se dă libertatea de a realiza o lucrare în 

mod liber, șansele de a-i crește stima de sine sunt foarte mari.  

Talentele copilului trebuie descoperite și cultivate încă de mic. Sunt acele activități 

sau domenii în care micuțul este bun la ceea ce face și acest lucru trebuie exploatat la maxim. 

Faptul că este talentat și apreciat pentru eforturile și rezultatele lui într-un anumit domeniu, 

nu face decât să îi crească stima de sine și să îl facă să aibă mai multă încredere în el. 

Educatorii trebuie să apeleze la un sistem de evaluare care să încurajeze dezvoltarea 

personală. Indiferent de activităţile la care participă (curriculare sau extra-curriculare), copiii 

sunt întotdeauna evaluaţi ţinând cont atât de achiziţii, cât și de atitudinea față de învăţare, 

dascăli, colegi. Punerea faţă în faţă a aprecierilor formulate de cei din jur şi a performanţelor 

obţinute în diferite acţiuni permit copilului să-şi contureze o imagine despre propriile 

posibilităţi. 

Sistemul de disciplină  bazat pe recompense, dar, evident, şi pe consecință prin 

sancțiune, atunci când este cazul. Se pune, însă, permanent accentul pe motivaţia pozitivă și 

intrinsecă. Întrucât şcoala este replica societăţii la o altă scară, copiii trebuie obişnuițicu 

rigorile sociale fiind motivați prin recompense pentru comportamentele dezirabile social şi 

sancţionați pentru comportamentele care se abat de la sistemul de norme şi reguli social 

acceptate.  

Socoietatea de astăzi are nevoie de copii fericiți pentru societatea de mâine.Educația 

de cele mai multe ori se concentrează pe activități educative, limbi străine, informatică, 

uitând că aceşti copii au nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere decepţii, să se joace 

împreună şi să se bucure de viaţă. 

Dezvoltarea personală este importantă în acest caz și, prin urmare este necesară o 

redirecționare a predării, spre învățarea empatiei, spre cum “să devii”, tu însuţi/însăţi ,cum 

“să crezi”, în tine și în idealurile tale, cum “să te cunoşti”,cum “să comunici” asertiv. 

Cunoașterea de sine este un proces care la vârsta adultă poate reprezenta un scop în 

sine pentru schimbarea modului de abordarea a situațiilor de viață și pentru influențarea stării 

de bine. 
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PROVOCĂRILE EDUCAȚIEI DIN PERSPECTIVA PROFESIILOR 

VIITORULUI 
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Școala Primară ,,Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” 

 

Rezumat:  

Familiarizarea copiilor cu diferite profesiuni și formarea intereselor față de acestea 

sunt niște sarcini cu profunde implicații ce înglobează mai multe aspecte privitoare la 

pregătirea copiilor pentru viitoarele activități cu caracter intelectual și productiv. Se are în 

vedere orientarea lor spre un grup de profesii prin cunoașterea fenomenelor legate de 

specificul și condițiile de muncă, a locului și importanței lor pentru economia națională, prin 

declanșarea unor atracții și preferințe față de asemenea profesii. 

Odată cu adâncirea diviziunii sociale a muncii, s-au amplificat și preocupările pentru 

îndrumarea tinerilor spre un domeniu sau altul al activității sociale, al unei munci tot mai 

specializate. În fazele incipiente, orientarea profesională intră în atribuțiile amiliei. 

,,Apartenența la o familie sau la o clasă socială determinaîn mod mecanicși rigid 

viitorulprofesionalal copilului” (Leon, A.: Psychopedagogie de l’orientationprofesionelle).  

Apariția, în afara familiei, a unor forme distincte de pregătire pentru muncă a impus o 

altă optică asupra orientării. Astfel, cu trecerea timpului, orientarea către o profesie a evoluat 

de la stadiul în care se întemeia pe depistarea aptitudinilor la stadiul în care accentul se pune 

pe dezvoltarea integrală a personalității, pe realizarea unei joncțiuni optime între necesitățile 

sociale și aspirațiile individuale. 

Această evoluție, însă, nu este lipsită de o serie de provocări. 

Exemple de astfel de provocări sunt: multiplicarea purtătorilor de interese în domeniul 

educațional, fiecare dorind să-și impună preferințele și așteptările, descentralizarea și 

flexibilizarea sistemelor educaționale, schimbările socio-demografice sau progresul 

tehnologiei. 

Școala este considerată factor principal în orientarea profesională, însă uneori părinții 

nu sunt mulțumiți de contribuția educației la viitorul copiilor, iar guvernul sau mass media 

impută sistemului educațional nefurnizarea progresului social. Cu toate acestea, urmărind 

înfăptuirea imperativelor idealului educațional, școala realizează implicit orientarea 

profesională. Procesul de învățământ și celelalte activități asigură condiții prielnice depistării 

și dezvoltării aptitudinilor. Pentru prevenirea eventualelor greșeli ce ar putea fi comise, 

subestimând mecanismele dezvoltării aptitudinilor, recomandabil este ca orientarea 

profesională să nu-și restrângă aria doar la o singură profesiune, ci să aibă în vedere un grup 

de profesiuni înrudite. ,,O specializare timpurie sau exclusivă are drept efectaproape fatal dea 

îngrădi individului oriceprogres ulterior, orice ascensiune în cadrul însuși al profesiunii sale” 

(Hubert, Rene: Tratat de pedagogie generală”). 

Familia este cea care emană o serie de factori subiectivi ce țin de experiența 

membrilor, dorințele, aspirațiile, concepția pe care și-au format-o despre anumite profesiuni 

etc. S-a constatat, totodată, că aceste influențe îmbracă forme diferite de manifestare, cum ar 

fi adoptarea unei atitudini neutre, de neintervenţie, totul fiind lăsat pe seama copilului sau, 

extrema cealaltă, a intervenţiei excesive, când părinţii îṣi impun punctul lor de vedere. 

Aṣadar, acţiunea familiei este eficientă numai atunci când scopul său se înscrie pe aceeași 

linie cu cel al școlii, când între cei doi factori există o concordanță în ceea ce privește 

obiectivele urmărite. Asemănător școlii, sarcinile familiei ar putea fi concentrate în jurul a 

două obiective fundamentale – cunoașterea copilului și educarea lui din punct de vedere 

psihic (aptitudinal, motivațional, caracterial) -  în vederea orientării în concordanță cu 



79 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

particularitățile psihofizice și cerințele 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. 

O provocare în alegerea unei profesii o reprezină în zilele noastre informarea tuturor 

celor antrenați în realizarea ei – profesori, părinți, dar și mass media care oferă informații 

prețioase într-o formă accesibilă unui număr mare de beneficiari, cu privire la diverse aspecte 

– psihopedagogice, medicale, sociologiceși economice- pe care le solicită o profesiune sau 

alta. Influența lor se poate repercuta în mod direct asupraalegerii propriu-zise sau indirect 

asupra pregătirii psihologice. Cu toate acestea, specialiștii sunt de părere că mass-media nu 

rezolvă problema informării, intervenția școlii pentru dirijarea ei în concordanță cu 

particularitățile individuale ale copiiloor și cu cerințele societății impunându-se cu necesitate. 

Conceptul de educație profesională se impune tot mai mult în condițiile societății 

contemporane, când tehnica și tehnologia și-au pus adâncamprenta asupra activității omului. 

Diversitatea mare a profesiilor face ca relativ aceleași aptitudini să se valorifice în multiple 

domenii, dar în mod specific. 

Orizontul profesional se restructurează continuu de la un stadiu la altul al dezvoltării 

ontogeneticea copilului, ponderea și interacțiunea dintre cunoștințele științifice (cultura 

intelectuală) și cele tehnologice modificându-se nu numai în funcție de particularitățile de 

vârstă, dar și de finalitatea unui tip sau unui grad de învățământ. 

Prin intermediul intereselor profesionale se conturează o anumită relație între 

posibilitățile și capacitățile individului, pe o parte, preferințele și dorințele sale, pe altă parte. 

Evident că această relație nu apare în mod spontan, ease elaborează continuu în procesul 

participării la diferite activități. Dela simpla familiarizare cu diferite profesii până la 

declanșarea de preferințe și înclinații, se ajunge la stabilizarea intereselor, condiție 

psihologică indispensabilă pentru alegerea unei profesii. 

Concomitent cu toate acestea, se formează o atitudine față de munca intelectuală și 

cea productivă, componentă fundamentală a personalității morale. Din punct de vedere 

pedagogic, această atitudine include un ansamblu de reprezentări, idei, trăiri afective, stări de 

spirit, convingeri etc. în legătură cu rolul și importanța socială și individuală a muncii. 

Fundamentarea socială a orientării către o profesie trebuie căutată în condițiile 

societății contemporane în general, a realităților naționale, în special. Astfel, orientarea 

trebuie să se facă nu doar în funcție de individ, ci și de cerințele societății. Dacă din punctul 

de vedere al individului important este ca o viitoare profesie să-i asigure condiții prielnice 

dezvoltării personalității și să-i ofere satisfacții în muncă, din punct de vedere social 

important este ca ace aprofesie să răspundă unor obiective economice, astfel încât, prin 

valorificarea potențialului de care dispune personalitatea umană să se asigure creșterea 

productivității muncii. 

Eficiența alegerii unei profesii potrivite este evident în măsura în care aceasta reușește 

,,să-l situeze pe fiecare, în orice moment în conformitate cu cea mai bună combinație posibilă 

a aspirațiilor, aptitudinilor și locurilor de muncă oferite” (Schwartz, Bertrand: 

Educațiamâine”). 

Ca urmare, copiii trebuie obișnuiți cu o viziune corectă asupra fluctuațiilor de pe piața 

muncii, fiind necesar ca aceștia să se mobilizeze pentru începerea unui nou drum, capacitatea 

de a căuta și de a identifica acele domenii, locuri capabile să absoarbă forța de muncă. Ei 

trebuie pregătiți să știe să caute un loc de muncă, să-și prezinte ofertaîn mod convingător și să 

urmărească a obține profituri maxime de pe urma cunoștințelor și a pregătirii de care dispun. 
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PROVOCARILE EDUCAȚIEI PENTRU GENERAŢIILE VIITOARE 

 

prof. Curic Adina, 

Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, Suceava 
 

“În vremurile moderne părerile oamenilor despre educaţie sunt împărţite. Nu este o 

părere general împărtăşită despre ceea ce tinerii ar trebui să înveţe, atât în relaţie cu virtuţile 

morale dar şi cu succesul în viaţă. Nu este clar nici dacă educaţia ar trebui să fie mai degrabă 

preocupată cu dezvoltarea intelectului sau a caracterului. Evenimentele contemporane au 

făcut problema şi mai dificilă şi nu este cert dacă educaţia ar trebui să fie în primul rând 

vocaţională, morală sau culturală. Unii le recomandă pe toate trei”. 

Interesul pentru educaţie a fost dintotdeauna o preocupare majoră a societăţilor şi a 

elitelor lor. În perioada modernă, începând cu revoluţia industrial, când accesul la şcoală s-a 

generalizat, învăţământul a devenit o prioritate pentru toate clasele sociale, fie şi doar din 

speranţa, justificată, că individul să se poate ridica deasupra condiţiei date de familia, locul şi 

circumstanţele în care s-a născut.Studii efectuate în ultimii ani, care au analizat educaţia şi 

învăţământul românesc, fie pe toţi parametrii învăţării (a învaţă să ştii, a învaţă să faci, a 

învaţă să fii şi a învaţă să trăim împreună, cum ar fi: “The ELLI Index – Europe 2010”) fie pe 

parametri independenţi: “a învaţă să ştii” sau “a învaţă să faci” au scos în evidenţă cam 

aceleaşi probleme: că există o strânsă corelaţie între nivelul scăzut al învăţământului şi 

problemele economice ale ţării. Ca să nu mai vorbim de cele sociale. Cum să facem acum, 

când harta etnică şi chiar socială a Europei unite se tot schimbă, să ne păstrăm identitatea şi 

valorile naţionale și să le adăugăm valorilor internaţionale? Să ne găsim un loc şi o direcţie. 

În întreg continentul european, încă de la începutul secolului XIX, dar mai ales după 

mijlocul său, au apărut politici generale, naţionale de învăţământ cu programme şi pedagogii 

menite să se răspândească în toate colţurile societăţilor.Nici România nu a fost mai prejos – 

personalităţi cum ar fi Spiru Haret, Onisifor Ghibu, Vladimir Ghidionescu, Emil Brândză, 

Ştefan Barsanescu, Dimitrie Gusti, contribuind enorm la promovarea atât a valorilor 

româneşti dar şi la integrarea celor universale în cultură noastră. Recomandăm celor interesaţi 

lucrarea profesorului Ion Albulescu de la Cluj, “Istoria pedagogiei româneşti”.În perioada 

contemporană, globalizată, super-tehnologizată şi foarte dinamică în ceea ce priveşte piaţa 

muncii, ţările care au reuşit să creeze schimbări majore şi benefice pentru învăţământ au avut 

câteva lucruri în comun în politicile lor educaţionale.Astfel, experienţă reformelor din ţări că 

Polonia, Coreea de sud, Finlanda, Singapore, Canada, Estonia sau Australia, şi aici trebuie 

avute în vedere şi experienţele negative, arată că există trăsături comune ale drumului către 

succes care ar putea fi sintetizate într-un “decalog” pe care România l-ar putea urma în 

dorinţa ei legitimă de a-şi decide propriul destin prin generaţiile viitoare. Astfel, este 

necesară: 

Crearea unei viziuni de ţară pentru educaţie şi învăţământ pe termen lung. Finlanda 

de exemplu, are ca scop ca “prin educaţie de nivel înalt, ţara să poată sta mai departe de 

influenţele marilor puteri, astfel păstrându-şi identitatea”; Singapore a avut “trecerea de la 

lumea a treia la lumea întâi “iar în ultimii zece ani se concentrează pe menţinerea la acest 

nivel. De aceea, orice dezbatere publică trebuie să contribuie la conturarea acestei viziuni 

care, odată articulate, să reprezinte punctal de referinţă al direcţiei de dezvoltare şi 

perfecţionare a învăţământului pe termen mediu şi lung. Analizele sistemelor performante 

sugerează că este nevoie cam de şase ani pentru a se vedea rezultate pozitive măsurabile. 

Stabilirea de standarde ridicate şi deci, de aşteptări de la toţi elevii şi de la toate 

şcolile. 

Egalitatea de şanse pentru toţi copiii. Pe lângă nevoia de fonduri pentru şcolile şi 

liceele de la ţară sau din zone sărace, se poate stabili un sistem de aducere la oraş sau în 

http://www.contributors.ro/idei-si-solutii/o-educatie-romaneasca-pentru-generatiile-viitoare/
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şcolile mai căutate a învăţătorilor şi profesorilor, urmând un sistem de alocare prioritară 

pentru cei ce stau o perioada la ţară sau în şcolile defavorizate). 

Pregătirea viitorilor profesori ar trebui să se facă în colaborare directă și verificabilă 

între universităţi şi şcoli, cu practică la şcoli – parte din cerinţele pentru acordarea diplomei. 

Alinierea curriculei pentru clasele 0-12 şi necesitatea coerenţei în implementarea ei 

la nivel de clasă, cu asigurarea spijinului material. Acesta este un punct foarte vulnerabil al 

situaţiei actuale, căci documentele existente separă pedagogia de curriculă, aceasta din urmă 

devenind doar o înşiruire de conţinuturi. Se perpetuează la catedră ideea că cea mai 

importantă misiune a dascălului este transmiterea informaţiei, iar pedagogia şi metodica sunt 

doar nişte decoraţiuni ulterioare. 

Motivarea şi implicarea elevilor în întreg procesul şcolar (excursii, ore după 

şcoală, sport organizat, activităţi artistice, etc). La acest capitol s-au făcut progrese foarte 

bune în ultimii ani. 

Clarificarea responsabilităţilor şi folosirea lor pentru dezvoltare şi iniţiative. Cine 

scrie curricula, cine o verifică, de câte nivele de inspecţie este nevoie. De notat că în multe 

ţări, acreditările şi evaluările se fac în proporţie de 80%, intern. Inspectorii au ca misiune 

principal sarcina de a verifica dacă ceea ce şcoala a evaluat este adevărat şi de a-i ajuta pe cei 

ce au nevoie să se îmbunătăţească prin recomandări specifice. Tot aici, este necesară 

creş̦terea gradului de obiectivitate în evaluările elevilor și corelarea evaluărilor şcolilor şi 

liceelor cu evaluările de la testele naţionale. 

Eficientizarea folosirii resurselor. Şi aici s-au făcut progrese, însă descentralizarea 

devine ineficientă dacă nu este corelată cu flexibilitatea în alocarea fondurilor. 

Crearea unui “portret de caracter”, aşa cum îl numea Simion Mehedinţi, al elevului. 

Să ne punem de accord asupra trăsăturilor de character pe care ar trebui să le aibă un elev al 

societăţii româneşti contemporane şi, mai ales viitoare, într-o lume globalizată. Cu ce poate 

contribui caracterul viitorului cetăţean român la bagajul umanităţii? O să ne referim la puţin 

mai jos la ce ar trebuie să includă el pentru că experienţa ne-a convins că acest “caracter” 

implicit şi explicit exprimat în programele şcolare poate deveni coloana vertebrală a oricărui 

sistem educaţional ce are că scop desăvârşirea individului ca membru al unei societăţi 

democratice. 

Conectarea la practicile educaţionale de success în contextual globalizării (ex: 

promovarea analizelor lui John Hattie a cărui carte a fost tradusă în româneşte fără a fi însă 

promovată în şcoli; sau luarea de decizii bazate pe studierea datelor colectate despre 

performanţele elevilor; crearea de “comunităţi de învăţare” după modelurile Marzano. Din 

literatura de specialitate contemporană, cel mai bun promotor al metodologiilor de gândire 

independenţa şi logică de la Dewey şi Lipmann încoace este Albert Bandura, al cărui superb 

concept de “auto-eficacitate” nu trebuie confundat cu termenul de “self-esteem” sau 

”încredere în sine”. Auto-eficacitatea este modul şi modelul prin care o persoană devine 

conştientă nu numai de ceea ce poate face dar şi CUM poate cunoaşte şi înţelege. (7 

Auto-eficacitatea se poate aplica la orice domeniu specific: în sport, la matematică, 

chimie, desen sau muzică. Felul în care o persoană îşi percepe auto-eficacitatea poate prezice 

dacă individul va începe o sarcină de lucru, cât timp va persista la realizarea ei, cât efort va 

investi în ea, dacă va da înapoi în caz de dificultăţi şi dacă o va duce la bun sfârşit. 

Esenţial ar fi ca toate şcolile să aibă, pe lângă conţinuturi, obiective şi cadre cheie la 

fiecare materie şi, pe lângă activităţile extraşcolare despre care se poate discuta separat, acel 

“portret” al elevului pe care îl menţionam la început. Acesta (inspirat din formatul 

Bacalaureatului Internaţional dar adaptat la ceea ce este nevoie în România) ar trebui să 

conţină o serie de trăsături de caracter care să fie integrate în programe, care să fie prezente în 

viaţă de zi cu zi a şcolii, care să fie discutate de către cadrele didactice la întâlnirile de 

pregătire profesionale. Astfel elevii ar trebui să devină: 
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 Persoane ce gândesc 

 Capabili să comunice 

 Posesorii unor principii cum ar fi onestitate, demnitate şi responsabilitate 

 Persoane cu o viziune echilibrată a realităţii care să-i ajute să poate lua decizii logice şi 

etice 

 Deschişi la minte – cu o toleranţă şi înţelegere a altor culturi 

 Oameni ce reuşesc să combine armonios dezvoltarea intelectului cu dezvoltarea fizică şi 

psihică 

 Capabili să-şi evalueze părţile pozitive, limitele şi experienţele astfel încât să-şi poată 

urma propria dezvoltare 

 Persoane capabile de compasiune, de empatie şi respect pentru situaţiile şi sentimentele 

altora 

Dacă o şcoală îşi propune astfel de ţeluri şi are măsuri specifice de dezvoltare, 

evaluare şi îmbunătăţire, atunci acea şcoală este o şcoală bună. 

Dacă aceste trăsături ar deveni prioritare, şansa de a nu repeta greşelile din trecut 

despre care Mihai Eminescu ne atenţiona, ar creşte:Copiii români sunt încărcaţi cu materii 

atât de multe şi atât de diverse, încât nici profesorii, nici şcolarii nu se pot orienta în 

capetele lor. Aceşti copii nu învaţă nimic, pentru că memoria nu păstrează nimic nepriceput, 

nerumegat, unde interesul viu şi judecata copilului n-au jucat nici un rol. Singurul efect al 

încărcării memoriei cu lucruri pe care nu le poate mistui e sila şi scârba copilului de 

carte.Pe de altă parte, nu ar trebui căzut nici în greşeala că “de pe timpul lui Eminescu tot aşa 

era”. Nu, au fost foarte mulţi educatori de marcă în istoria pedagogiei româneşti care au 

contribuit la schimbări reale; am menţionat pe câţiva dintre ei mai devreme.Nicolae Slavici 

spunea: “Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând 

destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţă”.Nu avem nicio 

îndoială că cei mai mulţi dintre cei implicaţi în educaţie şi învăţământ, dar şi simplii părinţi 

sau cetăţeni interesaţi de soarta viitorului ţării lor sunt de acord cu Nicolae Slavici. 

Pentru ca şcoala să cultive “destoinicirile intelectuale”, şi am adaugă noi şi practice 

ale copilului, ea ar trebui să ştie atât cum să o facă prin curriculum, pedagogie, resurse şi 

politici înţelepte dar şi care sunt “destoinicirile” fiecărui copil care îi intră pe poartă. Şcoala, 

universitatea, părinţii, organizaţiile non uvernamentale şi partidele trebuie să se pună de acord 

asupra direcţiei spre care să se îndrepte societatea românească, să creeze cadrul necesar astfel 

încât copiii de astăzi să simtă “trebuinţa de a învăţa toată viaţă” pentru propria desăvârşire şi 

a României devenire şi participare la progresul şi prosperitatea umanităţii. 

De la Aristotel încoace, care avea dilemele menţionate la începutul articolului, şi până 

în ziua de astăzi, întrebările despre rolul şi scopul educaţiei viitorelor generaţii transcend 

graniţe şi perioade istorice. Provocarea pentru noi astăzi este de a căuta şi încerca să creeam o 

lume mai bună cu materialul avut şi în contextul social, uman, istoric şi geografic 

contemporan al României. 
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ROLUL PROGRAMELOR OPERAŢIONALE ÎN PROCESUL DE 

LĂRGIRE A ORIZONTULUI DE CUNOAŞTERE A ELEVILOR ÎN 

CONTEXTUL ACTUAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

ROMÂNESC 

 

prof. Ilică Mariana-Carmen,  

Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim” Marginea, judeţul Suceava 
 

Definiţia succesului e diferită pentru fiecare dintre noi. Lumea contemporană 

reprezintă o provocare permanentă pentru educaţie. Proliferarea fără precedent a disciplinelor 

academice a condus la o creştere exponenţială a cunoaşterii, orice privire globală asupra 

fiinţei umane devenind astfel imposibilă. 

În trecut se credea că un individ poate asimila întreaga cunoaştere umană sau o parte 

semnificativă a acesteia. Astăzi, când nimeni nu mai poate visa măcar să achiziţioneze fie şi 

un singur domeniu de cunoaştere, deoarece multiplicarea informaţiei se petrece cu o viteză 

extraordinară, se impune în noua educaţie trecerea de la un enciclopedism al cunoaşterii 

(imposibil de atins în condiţiile actuale) la o cultură a acţiunii contextualizate, care presupune 

aplicarea optimă a unor tehnici şi strategii adecvate. 

Reformele din domeniul educaţiei au apărut datorită cerinţelor dezvoltării socio-

economice raportate la posibilităţile existente, care se referă atât la condiţiile economice, cât 

şi la dezvoltarea ştiinţelor educaţiei, la politica educativă formulată, la capacităţile 

manageriale din domeniul învăţământului. 

Noul Curriculum Naţional se adresează generaţiei de mâine, care va trăi într-un sistem 

politic democratic bazat pe economia de piaţă, deschis informaţional şi globalizat, specializat, 

cu o piaţă de muncă flexibilă şi mobilă, caracteristică unei lumi dinamice. 

Aşadar, noua educaţie are obligaţia de a avea în vedere complexitatea rolurilor pe care 

la va juca elevul de astăzi în societatea viitoare, evoluând de la acela de fiinţă autonomă, de 

membru al familiei şi al unei colectivităţi, de cetăţean şi producător, până la acelea de subiect 

şi obiect al multiplelor şi diverselor experienţe de viaţă succesive care îl vor ajuta să se 

cunoască pe sine şi să abordeze o concepţie democratică, să se manifeste ca fiinţă liberă, 

creatoare, capabilă să poată reacţiona împotriva alienărilor şi dezintegrării vieţii şi a 

individului, fenomene întâlnite frecvent în lumea de azi. 

În acest sens,Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de 

investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor 

umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 

2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de 

Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din 

România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre 

România şi Statele Membre ale UE. 

Prin implementarea proiectului POCU PRO-EDUCATIE se urmărește îmbunătățirea 

accesului la educație al copiilor proveniți din medii dezavantajate, diminuarea ratei 

abandonului școlar în învățământul preuniversitar. 

Elevii clasei a VIII-a de la Școala Gimnazială ,,Dimitrie Vatamaniuc” Sucevița din 

grupul-țintă al proiectului POCU PRO-EDUCATIE! – Măsuri educaționale integrate 

pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile, 

coordonat de CCD Suceava, au descoperit, în cadrul orelor de limba şi literatura română, 

complexitatea lumii interioare a autorului, viziunea unică despre lume a acestuia, 
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expresivitatea, forţa persuasivă, au conştientizat valorilor spirituale  şi etice vehiculate prin 

limbă şi literatură. 

De exemplu, unul dintre obiectivele-cheie ale receptării/interpretării literaturii în 

şcoală este formarea la elevi a competenţei lectorale. Abordarea operelor literare, implicit a 

lecturii, din perspectivă inter- şi transdisciplinară este foarte eficientă în a motiva elevul 

pentru învăţare. Astfel, elevii au realizat un arbore pornind de la trăsăturile genului liric, apoi, 

au interpretat textul ,,Sara pe deal” de Mihai Eminescu. Prin apropierea de text (audio şi 

video) şi-au dezvăluit stările, sentimentele, impresiile pe care, apoi, le-au argumentat. Păşind 

în interior, au arătat, prin interpretare, că opera literară creează un univers imaginar prin 

transfigurarea subiectivă a realităţii exterioare, cu scopul de a exprima metamorfozele 

fiinţei.Abordarea conceptelor de teorie literară ca noțiuni-ancoră, cu rol structurant în 

înțelegerea și în interpretarea textelor, conștientizarea importanței acestora în dezvoltarea 

elevului ca cititor și în formarea interesului său pentru cultura națională și europeană a fost un 

principiu didactic de bază. 

Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului 

acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural a fost marcată în 

orele de gramatică. Astfel, în predarea Subiectului şi a propoziţiei subordonate subiective, am 

utilizat metoda mozaiculuişi am pus accentul pe caracterului interactiv al însuşirii limbii. S-a 

lucrat pe grupe de patru elevi. Fiecărui elev din grupă i-am atribuit câte un număr de la 1 la 4. 

Subiectul abordat l-am împărţit în patru părţi, de dimensiuni şi grade similare. A urmat o 

reaşezare a elevilor în sală: toţi elevii cu acelaşi număr au format câte un grup de experţi, 

obţinându-se astfel patru grupe. După îndeplinirea sarcinilor de lucru, fiecare grupă de 

experţi, elevii specializaţi fiecare într-o parte a lecţiei, au revenit în grupurile iniţiale şi au 

predat colegilor partea pregătită cu ceilalţi experţi. Astfel, în fiecare grup iniţial am avut patru 

elevi specializaţi. Fiecare elev a avut responsabilitatea predării şi învăţării de la colegi. 

Pe întrag parcursul activităţilor am realizat că trebuie să furnizez motive foarte bine 

adaptate, încât să le provoace atenţia elevilor, deoarece aceştia au potenţial şi foarte multe de 

oferit.  

Chiar dacă la nivel de implementare a întâmpinat dificultăţi inerente, a permis şcolii o 

libertate de decizie consonantă cu democratizarea societăţii, iar o societate modernă trebuie 

să-şi propună valorizarea potenţialului fiecărui individ, nu numai pentru că acesta este un 

ideal de respectat, ci şi pentru că are nevoie de cetăţeni bine formaţi şi eficienţi. 

Realizarea la standarde pentru predarea acestui program este o parte integrantă a 

reformei de mentalitate din învăţământul românesc, care este un proces de lungă durată  şi 

care presupune starea de normalitate prin acceptarea diferenţei. Oricum ar fi organizatîşi are 

rolul şi locul hotărâtor în procesul de lărgire a orizontului de cunoaştere al elevilor. 

Oferta e concepută astfel, încât să încurajeze atât spiritul de iniţiativă şi creativitatea 

elevilor, cât şi dorinţa cadrelor didactice de a se împlini pe plan profesional, predând un curs 

care le măsoară creativitatea şi competenţele, dovada măiestriei lor profesionale. 

Este vorba despre o educaţie care să deplaseze accentul de pe informaţional, care 

prima în şcoala tradiţională, spre conştientizare, cooperare, spre gândire critică şi selecţie, 

spre adaptabilitate şi spre interpretarea lumii mereu schimbătoare. Acest tip de educaţie pune 

accentul pe contextualizare, concretizare şi globalizare. 

Pornind de la aceste realităţi, putem afirma că reforma curriculară este o componentă 

fundamentală a reformei învăţământului românesc, deoarece propune diverse oferte de 

învăţare, astfel încât să se ajungă la succes. Până la urmă, succesul nu vine din ceea ce faci 

ocazional, ci din ceea ce faci constant, iar noi, în cadrul proiectului POCU PRO-

EDUCATIE! – Măsuri educaționale integrate pentru stimularea accesului la educație a 

copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile oferim încredere elevului pentru a-şi ghida 

propria dezvoltare.  
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ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ – UN PROIECT CU ȘI PENTRU COPII 

 

prof. Lazar Adriana-Elena  

SDS Sucevița 

 

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi 

împreună este succesul. (Henry David Thoreau) 
 

Limba și literatura română este o disciplină școlară cu un statut particular în raport cu 

orientările didacticii moderne, prin numeroasele domenii de referință ale activităților 

didactice organizate în cadrul acestei discipline, prin complexitatea finalităților și necesitatea 

adaptării continue la dinamica procesului educativ. 

În procesul educativ modern, activitatea didactică trebuie să vizeze atât componenta 

științifică a actului educativ, cât și particularitățile psiho-emoționale și cognitive ale elevilor, 

priviți ca parte a unui ansamblu uman în care ei reprezintă cea mai importantă verigă. 

Odată cu posibilitatea cadrelor didactice de a aborda creativ conținuturile învățării, 

proiectele educaționale vin în ajutorul nostru, propunând mai multă muncă, iar noi 

răspunzând cu mai multă dăruire, talent, creativitate, bună dispoziție, într-un proces menit de 

a ajuta elevul prin activități cu caracter recreativ, dar cu scop educativ.  

Proiectul POCU „PRO EDUCAȚIE! Măsuri educaționale integrate pentru stimularea 

accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile” aduce în prim-plan o 

problemă actuală cu care se confruntă societatea românească, părăsirea timpurie a școlii de 

către elevi. Un proiect bine-venit, așadar, care se adresează, în cazul nostru, copiilor din zona 

rurală, copii romi, care provin din familii cu statut socio-economic scăzut, copii care au 

nevoie de încurajare, de modele, de spargerea rutinei și de un mediu plăcut în care să 

interacționeze cu cei din jur pe un traseu ascendent al comunicării, asigurat de o persoană 

specializată în acest sens, profesorul. 

Ca profesor de limba și literatura română, parte din acest proiect, coordonez o echipă 

de 19 elevi din Voievodeasa, Sucevița, un grup de elevi pe care îi descopăr pe zi ce trece tot 

mai mult, ale căror dorințe și nevoi, deși neexprimate mereu, sunt orientate cel mai adesea 

spre a învăța, a descoperi și a trece cu bine de examenul apropiat. Dacă în primele ore, în care 

am făcut cunoștință și i-am întrebat ce așteptări au de la activitățile pe care urma să le 

pregătesc, elevii și-au arătat dispoziția spre a acumula cunoștințe necesare promovării 

examenului, pe parcurs am descoperit la acești alevi un apetit de a comunica interesant de 

valorificat, am descoperit copii care iubesc să citească, am descoperit caiete îngrijite, lucrări 

frumoase, am descoperit copii sensibili la suferința din jurul lor, dispuși să ajute, curioși să 

afle tot, de aceea există pe traseul construit de noi un moment din care am început să vorbim 

despre noi ca despre echipa noastră.  

Ceea ce a contribuit la descoperirea celor descrise mai sus, cred că a constat în orele 

de literatură, în activitățile dedicate genului epic și liric. Lecțiile de literatură au fost și sunt 

preferatele noastre: elevii au fost puțin reticenți la început, dar sensibilitatea lor e atât de 

creatoare... În cadrul acestor lecții, am lucrat cu texte (am rescris, am completat, am rezumat, 

am ales variante interpretative, am realizat eseuri scurte) și am încercat chiar și un joc de 

rol.Am folosit metode de instruire interactive: ciorchinele, blazonul, diagrama Venn, 

brainstormingul, metoda piramidei s.a.Joaca face parte din aproape toate activitățile noastre, 

jocul preferat de elevi este unul legat de lectura și reprezentarea prin cuvinte a imaginii.Chiar 

dacă este plăcut să se exprime liber, fără a fi constrânși de note, de observații, de materia 

obligatorie și de timp, elevii conștientizează importanța cunoașterii limbii române și sunt 
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activi și în rezolvarea unor fișe cu exerciții gramaticale pe care le propun, deoarece sintaxa 

este un domeniu dificil al gramaticii, pentru care trebuie mult exercițiu spre a fi cucerit. 

O altă contribuție importantă în stabilirea statutului nostru de echipă a fost buna 

colaborare cu profesorul (diriginte) de limba și literatura română de la clasă, cu care țin 

legătura spre a afla de eventualele probleme cu care se confruntă elevii. Deasemenea, am 

remarcat că și părinții își susțin copiii în a participa la activitățile posibile datorită acestui 

proiect. Și nu în ultimul rând, ceea ce mă bucură și mă încurajează este faptul că fac parte 

dintr-un proiect în care am cunoscut oameni noi, oameni deosebiți. A trăi printre oameni este 

o nevoie primordială, a trăi printre oameni frumoși e o binecuvântare.  

În concluzie, marea realizare a noastră, a celor de la Voievodeasa, până în prezent, 

constă în faptul că am format o echipă, chiar dacă, așa cum spune citatul ales, este doar 

începutul. Ceea ce urmează, prin munca realizată împreună sper să nu fie altceva decât 

succesul.  
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RECUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA INTERESELOR COPIILOR 

PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

 

Prof. Olariu Neculai, Şcoala Gimnazială Bivolărie 

 

Procesul educaţional din şcoală presupune şi forme de muncă didactică 

complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţile desfăşurate atât în interiorul 

şcolii, cât şi în afara acesteia şi poartă denumirea de activităţi extracurriculare. Activităţile 

de acest gen trezesc şi dezvoltă interesele copiilor! 

Ele constituie o sursă de informaţie, dar, în acelaşi timp, un punct de plecare în 

organizarea unor acţiuni interesante. 

Activităţile educative extracurriculare ale Şcolii Gimnaziale Voevodeasa derulate ]n 

cadrul proiectului POCU PRO-EDUCATIE! – Măsuri educaționale integrate pentru 

stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile, 

coordonat de CCD Suceava, s-au axat pe asimilarea unui set de valori, care să ofere motivaţie 

demersului instructiv-educativ şi să fie înglobate explicit sau implicit în conţinuturile care se 

cer însuşite. Misiunea acestor activităţi a fost ca învăţarea prin intermediul lor să se realizeze 

prin interacţiunea complexă dintre cunoştinţe, valori, atitudini, comportamente. 

Printre componentele urmărite în cadrul acestor activităţi au fost: 

 Cultivarea sentimentului patriotic şi îmbunătăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

evenimentele istorice. 

 Dezvoltarea intereselor copiilor pentru valorile culturale şi morale, pentru tradiţii. 

 Promovarea educaţiei pentru sănătate. 

 Atragerea copiilor în ectivităţi sportive. 

 Implicarea activă a familiilor copiilor în educaţie, în activităţi. 

Modalităţile de realizare a activităţilor extracurriculare au fost: plimbări, vizite, 

serbări, concursuri sportive. 

Vizitele la Grădina Zoologică din Rădăuţi, la Muzeul Olarului din Marginea au trezit 

interesele artistice şi tehnice, care au fost satisfăcute apoi în cadrul activităţilor artistico-

plastice, practice, copiii finalizând cu drag lucrările. 

Suportul teoretic al activităţilor extracurriculare a fost selecţionat în funcţie de 

interesele şi dorinţele copiilor, activităţile având un conţinut cultural-artistic (serbări ale 

copiilor, vizionări de spectacole), spiritual (vizite la Mănăstirea Suceviţa, împărtăşirea 

copiilor de Crăciun), conţinutul sportiv „Cea mai bună echipă de fotbal”, „Săniuţa jucăuşă”, 

„Micul şahist”, conţinutul ecologic (plimbări prin pădure, acţiuni de ecologizare). 

Toate activităţile extracurriculare au fost axate pe interesele, înclinaţiile personale ale 

copiilor, au avut caracter preferenţial, opţional, facultativ. 

Principalele valenţe educative au fost funcţia de loiser (organizarea timpului liber al 

copiilor), funcţia social-integrativă formativă (completarea instrucţiei şi educaţiei), funcţia 

evocaţională. 

Deşi prezenţa nu a fost obligatorie, au fost rare cazurile în care copiii să nu vină 

bucuroşi la astfel de activităţi. Proiectele educaţional iniţiate în perteneriat cu diferite 

instituţii locale (Primărie, Ocolul Silvic, Dispensarul uman) au fost foarte atractive, copiii 

participând activ şi eficient, cu mult interes. Acordurile de parteneriat a fost încheiate la 

începutul anului şcolar, activităţile desfăşurându-se atât în şcoală, cât şi în instituţiile 

partenere (Primărie, Ocolul Silvic, Dispensarul uman). 

Proiectul „Cum să fii sănătos”, prin activităţile desfăşurate (vizită la cabinetul 

medical, vizionarea CD „Ce sunt microbii”, discuţii cu asistenta medicală), au dus la 

formarea şi dezvoltarea atitudinilor pozitive privind igiena corporală, individuală şi colectivă, 
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pentru eliminarea şi diminuarea situaţiilor de risc în ceea ce priveşte sănătatea. Şi ajutorul 

oferit de reprezentanţii Primăriei din localitate a favorizat eficienţa şi interesul copiilor în 

desfăşurarea Proiectului „Bucuria jocului”, proiect în care toţi copiii doritori de patine s-au 

deplasat la Patinuarul din Rădăuţi, unde şi-au petrecut cea mai frumoasă zi din activităţile 

proiectului. 

Dată fiind însemnătatea practică a acestor proiecte educaţionale (activităţi), copiii au 

fost îndrumaţi să folosească legături inter şi intradisciplinare, să exploreze, să investigheze, să 

coopereze cu colegii în realizarea sarcinilor, să schimbe informaţii între ei. 

Antrenarea în aceste tipuri de activităţi pe cei mai importanţi factori implicaţi în actul 

educaţional din comunitatea locală, prezenţa sistematică a părinţilor în „viaţa” şcolii a sporit 

interesul pentru viaţa şcolară. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 

căutări şi soluţii variate. Succesul acestora a fost garantat de încrederea pe care au avut-o în 

imaginaţia, bucuria şi dragostea din sufletul copiilor. 

Toate aceste experienţe au oferit satisfacţii mari copiilor, au contribuit la destinderea 

lor, la realizarea unei atmosfere relaxate şi constructive între şcoală şi familie. 

Pentru ca toate activităţile din şcoală să exerseze, să dezvolte interesele copiilor, 

interese pentru jocuri sportive, interese artistice, interese pentru învăţare, trebuie să ţinem 

cont în proiectarea şi desfăşurarea lor de: 

 organizarea situaţiilor de joc care să le ofere copiilor o paletă variată de alternative, să-i 

încurajeze pe cei ce „haiducesc” nehătorâţi; 

 să creem un program flexibil, care să permită copiilor să-şi urmărească interesele; 

 să-i implicăm pe copii şi pe părinţii acestora în procurarea de materiale necesare 

activităţilor; 

 să asigurăm accesul liber al copiilor la materiale, favorizând interacţiunea acestora. 

Numai aşa interesele cognitive ale copiilor se vor dezvolta permanent, atât în cadrul 

activităţilor desfăşurate de el, cât şi în cel al relaţiilor cu membrii grupurilor din care fac 

parte. 
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EDUCĂM ÎMPREUNĂ, EDUCĂM PENTRU VIITOR 
 

prof. înv. preşc. Solcan Anca- Cosmina, 

prof. înv. preșc. Doncean Maria,  

G.P.P. „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”- 

 structură a Şcolii Primare „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” 

 

„Educație, mediu înconjurător, dezvoltare, creativitate, viitor” 

”Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este complementată de ceea ce se poate 

adăuga dinafara perimetrului ei; Educația de tip outdoor nu eclipsează educația din sala de 

clasă, ci îi imprimă o altă demnitate și consistență. Este o formă de stimulare și „împlinire” a 

ei, prin extensiuni, aplicații, prefațări de noi căutări. O școală inovativă va prelua și integra, în 

modul ei specific, astfel de situații, le va face aliat, sursă de revigorare, de întărire, de 

extensiune a ariei ei de acțiune. Și asta, pentru binele școlii și al celor care intră în ea, 

deopotrivă!” (Constantin Cucoș) . 

Documentul de Politici educaționale Repere pentru proiectarea și actualizarea 

Curriculumului național (IȘE, 2016), prezintă un set de enunţuri care reflectă aşteptările 

privind ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să fie capabili să facă, fiind definite pentru a sprijini 

creşterea şi dezvoltarea normală și deplină a copiilor de la naştere și până la intrarea în 

şcoală. Conform documentului menţionat, finalităţile educaţiei timpurii au în vedere o 

abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului: dezvoltarea fizică, 

sănătate și igienă personală;  dezvoltarea socio-emoţională; dezvoltarea cognitivă și 

cunoașterea lumii;dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele cititului și scrierii; 

capacități și atitudini în învățare. Și cum nu putem vorbi doar despre un singur domeniu de 

dezvoltare în rândul preșcolarilor, ci despre toate la un loc, concluzionăm faptul că 

dezvoltarea armonioasă a copilului și integrarea în viața socială reprezintă idealul 

educațional.  

Mediul educațional pune bazele formării copilului de azi în adultul de mâine, prin 

intermediul activităților educative, formale, nonformale și informale, prin implicarea cadrului 

didactic în alegerea potrivită a strategiilor didactice.  

În ultima perioadă de timp se pune accent foarte mult pe programe educaționale 

alternative în educația nonformală, cum ar fi: educația outdor sau educația în aer liber, 

învățarea prin activități extrașcolare cu caracter interdisciplinar. Programele de educație 

outdoor se desfășoară în natură sau în spaţii neconvenţionale, în afara sălii de clasă, având 

caracter nonformal. Educația outdoor este cea care începe dincolo de ușa clasei și se consumă 

în drumeții, excursii, experimente în lumea reală (pădure, cartier, parc, centru cultural, 

comercial, industrial etc.) și care este conexată la conținuțurile școlare, fiind un mediu de 

explorare, de aplicare, de punere la probă sau experimentare a unor cunoștințe stipulate prin 

programă. Eficiența educației experiențiale poate fi ilustrată printr-un proverb chinezesc: ”Ce 

aud-uit, ce văd-îmi amintesc, ce fac-înțeleg”, astfel că educația outdoor oferă oportunitatea 

acumulării de cunoștințe, exersării deprinderilor fizice și formării unor comportamente. 

Mediul preșcolar oferă posibilitatea realizării în bune condiții a educației outdoor, 

integrând într-un mod armonios cunoștințele și deprinderile formate în sala de grupă cu cele 

din contextul exterior. Bucuria de a învăţa determină o stare de bine a copilului, iar  cadrele 

didactice trebuie să ofere multiple ocazii pentru a trezi în preşcolar plăcerea de a învăţa şi de 

a se simţi bine în climatul educaţional creat.  

Activităţile de tip outdoor reprezintă oportunităţi atât pentru producerea unei stări 

emoţionale ce favorizează învăţarea, cât şi o modalitate de a forma, consolida sau exersa 

deprinderi şi cunoştinţe pe domeniile experienţiale cuprinse în Curriculum-ul pentru 

învăţământ preşcolar.Mediul înconjurător devine cadrul propice de aplicare a cunoștințelor 
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sau de descoperire a unor noi probleme, a căror rezolvare se poate face la fața locului, dar și 

sala de grupă. Chiar dacă, în mometul de față, instituţia preşcolară nu poate răspunde 

solicitărilor copiilor de a pleca de mai multe ori pe săptămână în mijlocul naturii, pentru a 

desfăşura activităţi de educaţie outdoor, ieşirea de scurtă durată în curtea grădiniţei sau în 

parcul din apropiere, vizitele la instituţii culturale învecinate oferă oportunităţi  pentru o 

educaţie outdoor,ce stimulează preşcolarii și oferă calitate educaţiei acestora. 

Prin intermediul activităților dincolo de ușa de grupă, copiii învață multe lucruri 

despre mediul înconjurător, îl explorează direct și pot stabili relații între componentele 

acestuia, își descoperă anumite preferințe și interese în anumite domenii, se cunosc mai bine, 

dar și comunică și observă mult mai bine impresiile, părerile asupra unor obiecte de studiu. 

Activitățile de tip outdoor vizează aplicarea celor trei domenii de învățare, și anume:  

acumulările de cunoștințe (Cognitiv); deprinderile fizice(Motric); individualizarea unor 

trăsături de comportament (Afectiv), dezvoltând personalitatea fiecărui copil. 

Prin activitățile outdoor cadrul didactic trebuie să stimuleze potențialului creativ al 

fiecărui copil, să încurajeze inițiativele lui, ingeniozitatea, curiozitatea, să favorizeze 

stabilirea unor relații care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii copilului de a lua 

singur decizii, să stimuleze încrederea în sine într-o atmosferă de comunicare liberă 

Conform aplicării noului curriculum, educația nonformală ocupă un loc important în 

planificarea activităților zilnice, având o mulțime de avantaje asupra dezvoltării copiilor, și 

anume:  

 fiind un cadru natural plăcut, relaxant,  copiii  se manifeste mai liber, autentic,au 

posibilitatea de a prezenta un comportament firesc, necenzurat de formalismul şi rigiditatea 

instituţiilor şcolare; 

 mediul mai provocator/ stimulator răspunde curiozităţii fireşti a copiilor, duce la 

investigare, cercetare, de unde rezultă cunoaştere, învăţare reală, practică; 

 contactul direct cu natura le oferă copiilor posibilitatea interacţiunii cu elementele 

mediului înconjurător fără vreo mijlocire, fără substitute, fără simulare artificială; 

 dezvoltarea personală a celor implicaţi, care, îşi pot evalua, măsura forţele propri, îşi pot 

învinge temeri, depăşi convingeri personale şi dificultăţi de învăţare, pot trece bariere sociale 

etc.; - mişcarea solicitată de activităţile de tip outdoor duce la o dezvoltare fizică benefică 

organismului, duce la o sănătate corporală şi mentală mai mult decât semnificativă 

 dezvoltarea socio-emoţională armonioasă este o altă rezultantă a acestui tip de educaţie 

deoarece prin relaţiile interpersonale stabilite între participanţi (copil-copil, copil-adult) se 

dezvoltă spiritul de echipă, de corectitudine, apartenenţa la un grup social, creşte gradul de 

implicare/participare activă, se intensifică relaţiile sociale, se diversifică şi nuanţează formele 

comunicării sociale/ personale; 

 exersarea aptitudinilor mai puţin cunoscute care nu pot fi observate sau exersate în sala de 

grupă; 

 creativitate/ ingeniozitate, atât din partea organizatorului, al coordonatorului cât şi din 

partea participanţilor, în ceea ce priveşte proiectarea activităţii, conceperea acesteia sau în 

prezentarea diferitelor soluţii identificate în rezolvarea problemelor ridicate; 

 o mai bună cunoaştere a copiilor, cunoaştere a acestora în diferite ipostaze şi situaţii de 

învăţare, datorită laturii interactive; 

Educaţia outdoor poate fi un proces complex care presupune deopotrivă bună 

organizare, implementare şi evaluare, care necesită timp, creativitate, seriozitate şi deschidere 

spre inovaţie din partea educatorilor. 

,,Natura poate să-ţi slujească de carte, de profesor, de povăţuitor. Ea te cheamă, ea îţi 

procură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu închide această mare 
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carte plină de învăţături înţelepte, nu o neglija pentru celelalte cărţi în care se cuprind numai 

strofe din cântarea întreagă ce stă înaintea ta.’’ (Ion Simionescu ) 
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CONSILIERE PENTRU CARIERĂ ȘI DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 
 

CONSILIERUL ȘCOLAR - ÎNTRE JALOANELE ADAPTĂRILOR 

EMOȚIONALE DIN ȘCOALA … 

 

Profesor Vlad Florentina, CJRAE- Suceava 
 

Și… încep să scriu despre acest subiect neștiind (încă de la titlu!!!!!) cum să scriu: 

,,Școala prezentului”?,, Școala viitorului?” ,, Școala noastră?” ,, Școala comunității?” 

Am emoții. Negative, pozitive… Bine că sunt! Voi găsi un unghi favorabil din care să 

le privesc și să le exploatez pentru a le lua părtașe la articolul meu. 

Trăitorii și cititorii de emoții ar spune că : ,, Un articol cu picături de emoție nu poate 

fi decât un articol bun de citit” Dar…e articolul meu despre emoții și... , poate voi reuși să 

ating acest subiect mai mult cu sufletul, poate voi ajunge să subliniez, conform planului 

schițat, aspecte care mi se par mie importante…acum. Poate… voi găsi altele mâine … 

Dar vreau să continui să scriu, sperând că voi fi primită în armata celor care depun din 

ce în ce mai multe eforturi pentru a pătrunde în Lumea Emoțiilor. Vrem să le cunoaștem, 

vrem să gestionăm inteligența emoțiilor, vrem să ne străduim să dăm sen stărilor noastre 

emoționale, ale elevilorși ale tuturorcelor cu care venim în contact.  

Dacă vom încerca să evaluăm posibilitățile de exprimare a emoțiilor, vom crește 

calitatea acțiunilor noastre, în special a activităților didactice și de consiliere 

psihopedagogică.  

Pentru a sporicalitatea vieții, pentru ca adaptarea la schimbările de pe traseul vieții să 

ceară mai puțin efort și energia să poată fi canalizată mai mult pentru cunoașterea 

personalității și pentru creșterea randamentului în activitățile întreprinse, e bine de știut că 

inteligența se poate dezvolta dacă se acordă importanță celor cinci domenii principale: 

 gestionarea emoțiilor- expresivitate în emiterea ideilor; 

 recunoașterea emoțiilor în stările celorlalți – management organizaţional şi orientare către 

consiliere; 

 cunoașterea emoțiilor care ne caracterizează pe noi înșine, prin identificarea și exprimarea 

lor coerentă; 

 motivarea de sine- emoțiileînserviciulunorobiectiveclar formulate; 

 responsabilizarearelațiilorșifolosirealorpentruatingereascopurilor. 

Vom reuși să fim consilieri de adaptare și orientare într-o lume cu IQ și EQ dacă: 

 vom sublinia, în echipele din care facem parte, rolul cunoașterii particularitaților de vârstă 

și individuale ale elevilor pentru o realizare flexibilă a cadrului metodic în care etapa 

minunată a copilăriei poate fi privită ca una dintre multiplele ,,ferestre de oportunitate” din 

care ies la suprafață obiceiuri emoționale esențiale, în care ,,a comunicaînseamnă a fi” și în 

care aspectele intrapersonale se consolidează prin întărirea capacității de auto-cunoaștere și 

de auto-control, se formează respectul față de valorile acceptate și aspectele interpersonale, 

susținute prin intermediulcapacității de interacțiune și colaborare. 

 vom prezenta problemele specifice adaptării tinerilor la mediul de studiu, caracterizat 

printr-o trecere rapidă de la acumularea de informații - la tehnici de căutare, selectare și 

procesare a informației în funcție de cerințele realității cotidiene și de raporturile psihologice 

ale relațiilor dintre inteligența emoțională și performanțele în învățare. 
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 vom face cunoscute, în cadrul parteneriatului școală- familie- comunitate, ariile pe care se 

evidențiază inteligența emoțională- căile de identificare a emoțiilor, utilitatea cunoașterii 

paletei emoționale, tehnicile de decriptare a emoțiilor, managementul emoțiilor– prin 

intermediul cărora se pot pune bazele eficacității personale. 

 vom prezenta modalități de intervenție psiho- socio- pedagogice, cu scop de prevenire, 

ameliorare și compensare a efectelor emoțiilor funcționale/disfuncționale și vom valorifica 

didactic legătura dintre IQ si EQ prin exerciții de responsabilizare socială. 

Metodele de tratare diferențiată până la individualizare și de promovare a 

competențelor emoționale sunt la baza schimbărilor care pot avea loc în procesul instructiv- 

educativ, în cadrul parteneriatului școală- familie- comunitate, prin inițierea la clasă a 

secvențelor dedicate dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale, pentru încurajarea 

argumentării logice, a exprimării, comunicării și interpretării. 

Aplicațiile de practică integrative, pentruîmbogățirea competențelor emoționale și 

lărgirea unghiurilor de comunicare verbală, nonverbală și de interacțiune socială în mediul de 

studiu, în familie și în comunitate, pot fi realizate în echipe de lucru profesor – consilier 

școlar- părinte și pot avea ca obiective: dezvoltarea inteligenței emoționale, formarea 

deprinderilor de autocunoaștere, a stăpânirii de sine, înțelegerea stărilor emoționale, a 

proiecțiilor și motivațiilor elevilor și a celor trăite de noi, prin încurajarea relațiilor bazate pe 

valorile societății cu deschidere europeană, în cadrul parteneriatelor educaționale. 

Nu poți avea satisfacții personale sau profesionale dacă nu știi foarte bine ce 

aptitudini ai, ce- ți place să faci, ce obiective îți propui și dacă nu-ți orientezi atenția spre ceea 

ce simt, cine sunt și ce-și doresc cei cu care redimensionezi calitatea vieții tale după: spațiul 

de manifestare, timpul alocat și emoția momentului. ,,Împărțitorii emoționali” sunt elevii din 

clasă, colegii, familia, alte persoane cu care vii în contact…, dar și tu însuți: ,,omul cu 

jaloanele de adaptare”. 

Nu dai, nu primești, nu predai, ci înveți să trăiești momente de calitate ajutându- i pe 

cei de lângă tine să se înțeleagă, să caute soluții, să câștige timp, să aducă și să prezinte noul, 

să fie parte din construcția noului. 

 Nu poți avea niciodată o viață de calitate, dacă nu depui o muncă de calitate, dacă nu 

ești cu sufletul acolo, dacă nu poți transmite eficient și dacă nu poți,,citi ” mesajelecelor care 

sunt acolo cu tine, te privesc și te urmează,dacă nu poți decoda informațiile emoționale venite 

dinspre ei și dacă nu răspunzi în timputil la feedback-ul înregistrat prin acțiuni eficiente de 

dezvoltare a personalitățiiși de sporire a performanțelor. 

De la cea mai mică unitate, starea emoțională, declanșată de o experiență, continuând 

apoi cu dispozițiile ca trăsături emoționale, care te pot binedispune, irita sau înveseli așa încât 

să apari și să te simți bine cu tine și cu ceilalți, până la ansamblul complex al personalității, ce 

se caracterizează printr-un stil emoțional propriu, care reacționează în vârtejul experiențelor 

din propria noastră viață, toate contribuie la originalitatea călătoriei noastre , a vieții noastre, 

a performanțelor noastre. 

,,Stilul emoțional se creează din trăirile experiențelor noastre personale și se 

modelează zi de zi, urmând șase direcții, descoperite prin intermediul cercetărilor 

neuroștiinței moderne: 

Atenția: calitățile procesului de concentrare; 

Perspectiva: forța de susținere a anumitor emoții pozitive; 

Reziliența: rapiditatea cu care poți să-ți revii după un eveniment încărcat de 

adversitate; 

Sensibilitatea la context: cât de bine te adaptezi și dai răspunsurile emoționale 

potrivite în funcție de cerințele celor din rețeaua socială în care ești implicat; 

Intuiția socială: cum ai prevăzut impactul preluării semnalelor sociale primite de la 

membrii rețelei; 
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Conștiința de sine: cum poți percepe și valorifica mesajele analizatorilor păstrându- 

le pentru reconstrucție personală sau transmităndu- le pentru a capta noi energii.”După 

Richard J. Davidson, Sharon Begley 

Lucrăm zi de zi la construcția flexibilă a stilului emoțional propriu pentru că sistemul 

nostru de personalitate se încarcă, în situațiile de adaptare , cu cantități diferite de energie 

emoțională, pe cele șase paliere de manifestare ale stilului emoțional, combinate cu cele 

,,cinci mari” trăsături standard: conștiinciozitatea, extraversiunea, deschiderea față de 

experiențe noi, agreabilitatea, nevrozismul. 

Cercetările actuale sunt focalizate pe studiul eficienței metodelor didactice asupra 

creșterii randamentului școlar și a performantelor academice, pe rolul familiei și al societății, 

cu implantarea nevoii de educație pentru tot parcursul vieții și conectarea țintelor din 

planurile de dezvoltare școlară la transformările din toate verigile societății, de prospecțiune, 

de selectare și accesibilizare a conținuturilor, de activizare și de interiorizare a sistemelor de 

valori care dau substanță vieții, care conturează trăsăturile de personalitate, care dau sens 

evenimentelor și direcționează acțiunile oamenilor. 

Schimbările la care suntem supuși ne demonstrează că sfera preocupărilor noastre are 

nevoie de nucleu emoțional pentru a ne adapta noului- elevi, profesori, părinți, membri ai 

societății- pentru a privi spre noi orizonturi de cunoaștere, pentru a avea curajul inițierii unor 

noi metode de înfrumusețare a vieții, pentru a obține performanță prin alimentarea dorinței de 

cunoaștere, schimbarea formulei de reacție la anumiți stimuli. 

E necesar să învățăm alături de cei de lângă noi că lumea merită să fie privită din 

ipostaze atitudinale diferite, prin conexiunea transformativă dintre corp și minte. 

În ,,Molecules of Emotion”, CandacePert susținea efectul transformator al trioului - 

motivație, emoție, mișcare- care își are rădăcina etimologică în limba latină, în cuvântul 

emovare,care înseamnă a mișca și că , o vizualizare imaginară a stărilor emoționale ne-ar 

ajuta să le vedem ca pe niște mișcătoare... 

,, verigi invizibile care ne conectează cu ceilalți și formează un câmp de informație 

specializată, pe care noi îl putem detecta, decoda și interpreta prin intermediul unor 

limbaje.” 

Familia, școala și grupurile sociale, ca medii educaționale, oferă scene reale și sigure 

de interpretare a acestor limbaje , iar jaloanele valorice pot marca traseele formării personale 

și profesionale. 

,,Și nu uita, când intri într-o clasă...O clasă de elevi este o felie din societatea în care 

trăiești tu, domnule profesor!”, spunea prof. univ. dr. Carmen Crețu la unul din neuitatele 

cursuri.  

Trăiește emoțiile! Lasă- le să te sculpteze!Lasă-le să-și poarte ecourile în jur!Poartă- 

le cu tine, descarcă- le, adună-le, arată-le... Nu-ți fie frică să arăți că vii la școală toată viața 

atât pentru ei cât și pentru tine. Ai nevoie să înveți mereu pentru a fi acolo, pentru a respira 

prezentul din clasă. 

Emoțiile vin din realitate, din plăcerea de a face/ de a respinge ceva cu tot sufletul, te 

țin conectat la realitate și te aruncă în atmosfera,, ideilor împărtășite”. 

Elevii au nevoie să spună : ,,Profa/ Profu’ nostru”, acela-venit-acolo-pentru-ei, cu 

rucsacul plin de emoții, cu respect, cu dăruire, cu offf-uri, cu jaloane de cunoaștere și 

consiliere. 

 Informația poate fi accesată prin multiple mijloace, dar calea de a fi recepționată și 

filtrată prin intermediul grilelor de personalitate le este arătată de tine, doamnă/domnule 

profesor! 

Zi de zi, încearcă să folosești paleta lor de culori, învață- i să coloreze și să pună 

jaloane, încearcă să privești spre aspirațiile lor, să fii pe aripa sentimentelor, încearcă să afli 

care le sunt prioritățile, cum își construiesc imaginea de sine, pentru ca apoi, întreaga viață , 
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să trăiești printre ei, după o serie de jaloane sociale și să lucrezi mereu, împreună cu ei, la 

,,detalii”. 

”Schimbarea este condiţia esenţialǎ a vieţii; oraşele ca şi oamenii nu dureazǎ decât 

transformându-se fărǎ încetare. Fiecare epocǎ poartă amprenta schimbării și a dorinței de 

transmitere a descoperirilor. Fiecare generaţie a scris o paginǎ”. (Goleman, Daniel) 

Întreaga experiență atitudinală a fiecărui învățăcel, va demonstra, pe parcursul vieții, 

că fiecare verigă educațională a contribuit la temelia emoțională, cu aplicabilitate în zona 

interrelațională și intrarelațională în care va fi implicat, ca adevărat conducător al vehiculului 

propriei sale formări, pe drumul educației permanente, trăind emoțiile și valorificându- le 

potențialul 
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COMPETENȚA DE COMUNICARE ȘI COMPONENTELE EI 

 

Prof. Cîrligeanu Margareta, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

Rezumat:  

Competenţele de comunicare se constituie din structuri cognitiv-teoretice şi acţional-

practice;se stabilesc legături, asociaţii şi se realizează sinteze noi, ce dau profunzime 

cunoaşterii. Aceasta se probează prin cunoştinţe temeinice, prin priceperea şi abilitatea de a 

acţiona, de a desfăşura diverse activităţi practice şi de a obţine rezultate apreciate de cei din 

jur (cadre didactice, colegi, părinţi), iar pentru formarea adecvată a competenţei de 

comunicare, elevului îi sunt necesare și elementele componente ale acesteia. 

Cuvinte-cheie:comunicare, competență de comunicare, limbaj, dezvoltare. 

Noua latură a educaţiei pentru dezvoltarea limbajului presupune o sinteză expresivă, 

determinată de spiritul şi caracteristicile societăţii actuale, a dimensiunilor participării 

responsabile, conştiente la rezolvarea marilor probleme contemporane care depinde în 

existenţa şi consistenţa sa de cunoştinţe, informaţii, valori, comportamente şi atitudini 

pertinente. Toate elementele componente sunt necesare elevului pentru formarea adecvată a 

competenţei de comunicare. 

Din analiza elementelor componente principale, rezultă faptul că la nivelul 

competenţei comunicative, există mai multe categorii de competenţe: competenţa lingvistică, 

care se referă la pregătirea de a utiliza limba în activitatea verbal-meditativă; competenţa 

pragmatică, prin care este desemnată pregătirea de a transmite mesajul comunicativ în 

situaţia comunicativă; competenţa cognitivă, la nivelul căreia este stabilită pregătirea elevului 

pentru activitatea comunicativ-meditativă, deoarece limba în scopuri comunicative poate fi 

învăţată numai ca instrument al gândirii, mesajul comunicativ creându-se în rezultatul 

activităţii verbal-meditative; competenţa informativă, care vizează stăpânirea conţinutului 

comunicativ. 

După criteriul formelor de limbaj cu care se operează în context şcolar, L. Ezechil 

(2002, p. 111) identifică trei categorii de competenţe de comunicare:competenţa de a 

comunica oral;competenţa de a comunica în scris;competenţa de a comunica vizual.  

Competenţele de comunicare orală includ elemente care ţin de expresia sonoră a vocii 

umane şi elemente care ţin de sensul cuvintelor. În acest sens, se poate face o distincţie între 

două tipuri de limbaj, profund diferite ca natura, dar intim conectate (Graur, E., 2001, p. 39): 

 limbajul paraverbalsau ceea ce se comunică prin voce (volum, intonaţie, ritm, tonalitate, 

accent, pauze) şi prin manifestări vocale fără conţinut verbal (râsul, dresul vocii, oftatul); 

 limbajul verbalsau ceea ce se comunică prin rostirea şi descifrarea înţelesului cuvintelor. 

Din perspectiva acestei distincţii, este evident statutul de componentă a comunicării 

orale atribuit comunicării verbale. Puternica legătură existentă între mesajul paraverbal şi cel 

verbal se traduce prin aceea că intervenţia celui dintâi provoacă intensificarea, slăbirea, 

distorsionarea sau anularea semnificaţiilor cuvintelor rostite. De aceea, persoanele care 

doresc să influenţeze sau să-i controleze pe cei din jurul lor, să-i încurajeze sau să-i 

intimideze, să-şi afirme autoritatea şi să-şi menţină controlul, să obţină aprobarea sau refuzul 

interlocutorilor, trebuie să înveţe să mânuiască mesajul paraverbal. 
Comunicarea orală prezintă numeroase avantaje faţă de comunicarea scrisă: 

 vorbitorul îşi poate observa interlocutorul şi interveni pe loc cu modificări, atât la nivelul 

limbajului paraverbal, cât şi verbal, pentru a eficientiza comunicarea; 

 oralitatea permite „un joc logic şi imediat al întrebărilor cu răspunsurile, într-oderulare  
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 spontană şi flexibilă”(Prutianu, Şt., 2000, p. 161); 

 oralitatea „asigură terenul cel mai fertil pentru manifestarea comportamentelor persuasive 

şi manipulative”, pune în valoare „carisma şi capacitatea de a convinge şi influenţa oamenii” 

(idem, p. 161). 

Adăugăm la clasificarea dată şi limbajul nonverbal, ca urmare a influenţei pe care o 

exercită în transmiterea mesajelor educaţionale alături de limbajul verbal şi cel paraverbal. 

Dacă prin comunicarea verbală,ei transmitconţinutul referenţial, semnificativ al mesajului 

didactic, exprimă informaţia implicită şi operaţională, prin comunicareanonverbală, ei 

schimbă impresii, atitudini, trăiri, dorinţe, intenţii, aşteptări care exprimă un conţinut 

subiectiv individual sau de grup. Mesajele afective comunicate pe cale paraverbală(intonaţia, 

tempoul vorbirii, accentul, pauza etc.) şi nonverbală(gesturi, expresia feţei, poziţia corpului, 

înfăţişarea fizică etc.), care însoţesc mesajele cognitive exprimate verbal, au o semnificaţie 

distinctă, greu de descifrat (Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., 2003, p. 173). 

Sensurile comunicării nonverbale şi paralingvistice au un pronunţat caracter 

individual, sunt încărcate afectiv şi motivaţional, exprimând tendinţe înnăscute sau atitudini 

învăţate ce pot fi în acord sau nu cu conţinutul comunicării verbale. Formele de comunicare 

extralingvistice transmit inconştient sau conştient trăirile afective, stările emoţionale şi 

atitudinea subiecţilor educaţiei faţă de mesaj, interlocutor şi contextul didactic. Datorită 

caracterului personal şi informal al comunicării nonverbale sau paralingvistice, mesajele 

transmise sunt greu de perceput şi dificil de decodificat atât de profesor, cât şi de elevi. 

Descifrarea corectă a lor se poate realiza doar de subiecţii cu competenţă psihosocială, cu 

capacitate empatică care-i fac capabili să relaţioneze optim cu ceilalţi, să le cunoască şi să le 

înţeleagă adecvat semnele, gesturile, privirile, intonaţiile, tăcerile, expresiile comunicate. 

Tipurile de comunicare nonverbală şi paralingvistică pot completa şi întregi 

semnificaţia mesajului rostit verbal, pot susţine ori sancţiona comunicarea verbală 

referenţială sau, dimpotrivă, îi pot modifica înţelesul. De fapt, capacitatea de comunicarea 

verbală exprimă competenţa cognitiv-intelectuală a profesorului sau elevului de a opera 

eficient cu informaţia codificată după reguli logico-sintactice riguros determinate pentru a 

înţelege şi transmite corect conţinutul semantic al mesajului, în timp ce comunicările 

paraverbale şi nonverbale ţin de competenţa psihosocială a persoanei de a relaţiona şi 

interacţiona optim atât cu partenerii, cât şi cu situaţiile din contextul didactic.  

În timpul interacţiunii socio-educaţionale din situaţia didactică, 

profesorulcompetentcognitivşicomunicativ trebuie să îmbine adecvat toate formele de 

comunicare; să fie atent la modul de exprimare şi stilul propriu de comportare, la mimica, 

gesturile, postura corporală şi mişcările specifice ale elevilor; să sesizeze corect stările 

afective, atitudinile şi reacţiile receptorului faţă de ce şi cum comunică în situaţia didactică; 

să aibă capacitatea de decodificare exactă a mesajelor verbale şi nonverbale transmise de 

elevi pentru ca relaţiile comunicative dintre ei să poată continua eficient. Rezultatele şi 

schimbările pozitive obţinute de elevi în urma interacţiunilor educaţionale, a tipurilor de 

comunicare verbală şi nonverbală constituie etalonul de control şi validare a calităţii 

intervenţiei profesorului, a modului său practic de relaţionare, cooperare cu elevii, de 

înţelegere şi transmitere a mesajului didactic în situaţia de învăţare şcolară. 

Competenţele de comunicare scrisă sunt dezvoltate şi formate în strânsă legătură cu 

nivelul de dezvoltare a elevului. Comunicarea verbală în scrisse realizează sub diverse forme, 

ca rapoarte, mesaje, corespondenţă, planuri de activitate etc. 

Competența de comunicare scrisă aelevilor prezintă unele particularităţi care constau 

în:  

 delimitarea fiecărui sunet din cuvânt şi transformarea lui din fonem în grafem; 

 stabilirea elementelor grafice pentru a obţine litera, combinarea literelor pentru a obţine 

cuvântul; 
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 controlarea mişcărilor mâinii pentru a da forma şi mărimea corectă scrisului; 

 verificarea permanentă a poziţiei trupului, a mâinii, a stiloului pentru protejarea sănătăţii 

şcolarului şi pentru corectitudinea, cursivitatea şi estetica scrisului.   

În concluzie, important pentru elev este să dobândească în timpul perioadei de 

şcolaritate competenţa fundamentală care îi poate asigura dezvoltarea capacităţii de adaptare 

la schimbările din planul socio-cultural în care se va dezvolta în timp.  
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ACTORII EDUCAŢIONALI-PARTENERI IMPLICAŢI ȊN REUŞITA 

ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 

prof. Gorban-Cojocariu Anca, 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Suceava 

 

REZUMAT:  

Actorii educaţionali sunt, cel mai adesea, profesorii şi elevii. Dincolo de competenţa 

profesorului şi de nivelul de cunoştinţe al elevului, relaţia dintre aceştia determină reuşita 

actului didactic. Comunicarea devine un proces reversibil şi bivalent ȋn care atât emiţătorul 

cât şi receptorul se implică responsabil.  

 Cuvinte cheie: educaţie, competenţă, profesor, informaţie, elev 

SUMMARY 

 

Educational actors are most often teachers and students. Beyond the teacher's 

competence and student's level of knowledge, the relationship between them determines the 

success of the didactic act. Communication becomes a reversible and bivalent process in 

which both the broadcaster and the receiver engage responsibly. 

 Keywords:  education, competence, teacher, information, student 
 

Meseria de profesor înseamnă ,,un risc asumat şi asta pentru că, a-i învăţa pe alţii să 

înveţe, este o operă niciodată încheiată care implică multă răbdare, multe momente de 

incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate cantitativ 

şi nici imediat. Totuşi la capătul acestui drum te pot aştepta multe bucurii şi satisfacţii”2. 

Atunci când vorbim despre actorii educaţionali avem în vedere atât profesorul cât şi 

elevii implicaţi în actul didactic. Dacă profesorul este actorul principal, de măiestria căruia 

depinde reuşita punerii în scenă, elevii devin pe rând actori implicaţi, responsabilizaţi şi 

transmiţători ai unor principii, idealuri morale, estetice, educaţionale. Relaţia între aceşti aşa-

zişi actori trebuie să fie reciprocă, responsabilă şi complexă. 

Preluând conceptul din teorile pedagogice ale lui Constantin Cucoş, Mariana 

Dragomir  vorbeşte de existenţa a trei tipuri de relaţii care implică pe elevi şi profesori3: 

 relaţia de tip democratic, care plasează elevul în centrul activităţii, el devenind subiect al 

învăţării, implicat în actul didactic. Acest tip de relaţie este cel mai potrivit învăţământului 

centrat pe elev deoarece permite subiectului să devină la rândul său emiţător de informaţii, de 

cunoştinţe, de competenţe. 

 relaţia de tip laisser-faire se centrează pe dorinţele imediate ale elevilor. Profesorul 

permite acestora  libertatea de a învăţa nedirijat, el având rolul unui “supraveghetor”. Acest 

tip de relaţie derivă din incompetenţa ştiinţifică a profesorului sau din teama de a nu fi 

perceput greşit, apoi ironizat şi implicit să-şi piardă autoritatea. 

 relaţia de tip autocratic conferă rolul principal profesorului (magister dixit), el fiind 

adesea privit de elevi drept “dictator” deoarece obligă elevul să se conformeze, să asculte, să 

recepteze pasiv informaţia, fără a avea libertatea iniţiativei sau posibilitatea exprimării 

personalităţii creative. 

                                                           

2 Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, Polirom 2004, p.151 
3 Dragomir, M. şi colaboratorii, Manual de management educaţional pentru directorii unităţilor de ȋnvăţământ, 

Ed. Hiperborea, 2000, p. 95 
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Relaţia optimă profesor-elev e dominant democratică, dar poate avea uneori inflexiuni 

de tip laisser-faire sau autocratic, atâta timp cât acestea au drept scop principal punerea în 

evidenţă prin negaţie a unei afirmaţii (pentru ca elevul să valorizeze o relaţie de tip 

democratic cu profesorul poate fi necesar şi un scenariu de tip extrem-permisiv sau extrem-

coercitiv). 

Sintagma “actorii educaţionali” derivă din rolul profesorului la clasă, rol care adesea 

presupune mai mult decât “să-ţi faci meseria”, înseamnă vocaţie, dăruire, implicare. Odată 

intrat în clasă, profesorul intră pe o scenă pe care nu e nici fals, nici sincer, “e doar actor”, 

joacă un rol şi cei mai buni dintre aceşti actori devin maeştri ai învăţării pe care lumea îi 

numeşte dascăli. 

Fiecare oră e o altă piesă sau o altă punere în scenă, sinceritatea profesorului constă de 

fapt în deschiderea către elev, prin toate canalele de comunicare, permiţând astfel mesajului 

să fie transmis la nivel mental şi emoţional. Falsitatea capătă în acest context conotaţii 

sinonimice cu actul dramatic căci, de fapt, profesorul nu minte ci doar joacă un rol, acela de 

învăţător, încercându-şi măiestria pedagogică. 

Actul educaţional implică însă, în egală măsură, şi elevii care la rândul lor devin 

actori “în această piesă” postmodernă ce poartă denumirea ştiinţifică de “noua paradigmă 

educaţională”. 

Schema comunicării clasice în care emiţătorul transmite receptorului un mesaj, se 

reinventează în contextul actual al educaţiei. Comunicarea devine un proces reversibil, 

bivalent în care emiţătorul poate deveni receptor şi invers. Elevul devine din subiect activ al 

învăţării, subiect activ al predării prin implicarea mai întâi la nivelul educaţiei formale, 

reuşind apoi transferul de cunoştinţe la nivelul comunităţii în cadrul educaţiei nonformale, 

performând mai târziu prin reuşita în plan social datorată competenţei profesionale, 

capacităţii de a pune în practică cunoştinţele din şcoală, dând dovadă de o atitudine creativă şi 

responsabilă. 

Fiecare dintre cei doi actori aduc cu sine în actul învăţării, o serie de elemente 

relevante: personalitatea şi trăsăturile acesteia (inteligenţă, motivaţie, limbaj, prejudecăţi, 

deprinderi, aptitudini, capacităţi), starea psihofizică (sănătate, oboseală), contextul clasei 

(favorabil, nefavorabil). Extrem de importantă în cazul unei relaţii eficiente profesor-elev este 

capacitatea primului de a empatiza cu al doilea, precum şi adaptabilitatea ambilor. 

Cum fiecare elev e diferit în felul său, fiecare profesor predă în alt stil. Pentru reuşita 

demersului didactic e însă imperios necesar adaptarea stilului de predare la stilul de învăţare 

al elevului. Pentru ca profesorul să reuşească să-şi modeleze stilul e necesar însă, în prealabil,  

ca cei doi actori să relaţioneze, să comunice, să empatizeze pentru a descoperi stilul de 

învăţare, canalul prin care informaţia poate fi percepută, asimilată şi valorizată. 

Învăţământul formativ vizează formarea elevilor şi dezvoltarea acestora conform 

idealului educaţional. Iar idealul se raportează la societate care necesită în primul rând 

cetăţeni adaptabili, implicaţi, creativi şi responsabili. Aşadar, reuşita demersului didactic de 

la clasă depinde în mod direct de corelarea acestuia cu demersul întreprins de familie în afara 

şcolii şi de elev pretutindeni. Pentru ca şcoala să nu îşi inceteze valenţele formative odată cu 

ieşirea elevului pe poartă, ea trebuie să-şi adapteze conţinuturile spre aplicabilitate, oferind 

astfel motivaţie elevului care din spectator devine actor, din subiect pasiv devine agent activ. 

În concluzie, putem afirma că şcoala e însăşi viaţa pe scena căreia îşi exersează elevii 

roluri ce-i pregătesc să devină OAMENI. 
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Moto: „Sportul reprezintă o formă de manifestare 

 eminamente artistică a  ființei umane.”  

 (Ionel Teodoreanu) 

 

SPORT, MIȘCARE, ARMONIE 

 

Prof. Honciuc Ionela-Sorina 

Responsabil activități extracurriculare și dezvoltare personală 

Școala Gimnazială Specială „Sfântul Stelian” Rădăuți 

 

Cercul de Sport- Tenis de masă și atletism este un alt cerc organizat în școala noastră 

care funcționează în cadrul proiectului „Pro Educație!” la careelevii participă cu mult 

entuziasm. Dorința de competiție, de joc și mișcare îi determină pe elevi să fie motivați a se 

implica activ în activitățile ce se desfășoară în cercul de sport. 

Motivul alegerii celor două discipline sportive,  tenis de masă și atletism, a fost pe de 

o parte determinat de baza materială a școlii, iar pe de altă parte de aptitudinile elevilor la 

aceste două sporturi. De asemenea, la alegerea disciplinelor sportive practicate în cadrul 

cercului s-a ținut seama  de recomandările profesorului de sport și de cerințele  elevilor. 

Orele de educație fizică au asigurat  formarea de cunoştinţe, deprinderi practice, 

precum şi însuşirea de valori etice, care contribuie la dezvoltarea capacităţii de integrare 

socială a elevului. Acestea au constituit criteriile de selecție ale elevilor în cercul de sport. S-a 

urmărit ca elevii să aibă  o serie de aptitudini în ce privește cele două discipline sportive, iar 

aceste aptitudini să fie dezvoltate în vederea unei bune evoluții sportive în vederea 

participării la competiții în cadrul școlii și în afara ei. 

Ca obiective principale ale cercului de sport am stabilit: 

 Stimularea elevilor pentru a desfăşura activităţi de mişcare şi sport pe măsura propriilor 

posibilităţi fizice; 

 Dezvoltarea armonioasă a copiilor preşcolari şi a şcolarilor; 

 Valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui elev; 

 Respectarea disciplinei colectivului, a regulilor de competiție; 

 Asumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul colectivului; 

 Manifestarea în timpul activității a unei atitudini de cooperare, spirit de echipă, de 

competitivitate și fair-play; 

 Aplicarea permanentă a regulilor de igiena specifice; 

 Popularizarea activităţilor  cercului pe plan local, judeţean, interjudeţean prin participarea 

la competiții și concursuri. 

Pentru grupa de tenis de masă am apelat la sprijinul profesorilor de sport din școală 

care m-au susținut la începutul activității cercului învățându-i  pe elevi regulamentul jocului 

de tenis de masă precum și o serie de elemente tehnice de bază strict necesare în inițierea în 

tenisul de masă cum ar fi:priza paletei, poziţia de bază, deplasările specifice la masa de joc, 

serviciul (lung; tăiat; cu efect lateral), preluarea serviciilor, contraatacul din forhand și rever, 

jocul de mijloc din forhand și rever, blocaje. De asemenea elevii au învățat o serie de 

elemente tactice atât în jocul ofensiv cât și în jocul defensiv. 

După însușirea acestor elemente de bază s-a trecut la exersarea lor, elevii antrenându-

se cu seriozitate și interes pentru campionatul pe școală ce va avea loc în luna aprilie când vor 

fi selectate echipele de băieți și fete ce vor reprezenta școala în competițiile la nivel local și 

județean. 
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La grupa de atletism am stabilit ca să desfășurăm activități legate de alergarea 400 m, 

fete/600 m, băieți, alergare de viteză 50 m, băieți și fete, săritura în lungime și aruncarea 

mingii de oină. 

Am ales atletismul pentru că este o disciplină sportivă care se potrivește perfect 

copiilor cu CES. putând fi practicat încă de la cele mai mici vârste, iar acest lucru favorizează 

o mai bună exersare a grupelor musculare implicate, ceea ce oferă rezistența organismului.  

Copiii de la cele mai mici vârste îndrăgesc a alerga, sări, arunca, ceea ce face ca rezultatele 

activităților grupei de atletism să fie din ce în ce mai bune. 

Cel mai vechi sport din lume conferă copiilor o serie  de avantaje prin care: 

1. Este stimulată dezvoltarea fizică armonioasă. Atletismul dezvoltă toate grupele 

musculare, atât la nivelul picioarelor, cât și la nivelul membrelor superioare. 

2. Coordonarea dintre membrele superioare si cele inferioare  

3. Perseverența este una dintre trăsăturile pe care o va dezvolta elevul.  

4. Sportul încurajează disciplina. Organizarea timpului în mod eficient și respectarea 

programului de antrenamente încurajează un stil de viață disciplinat.  

5. Elevul învață despre corectitudine și competiție. Familiarizarea cu situațiile 

de concurs îl ajuta să își controleze emoțiile, să se concentreze în ciuda “tracului” și să 

îșiasume cu seninătateatât un eșec, cat si un succes. A accepta ca altcineva a fost mai bun 

decât tine reprezintă un pas important către maturizarea emoțională. 

6. Concentrarea atenției. Activitățile fizice intense presupun un nivel ridicat de 

atenție, la fel ca cele intelectuale. Ele sunt un exercițiu util pentru o mulțime de situații cu 

care elevul se va întâlni de-a lungul vieții. 

7. Atletismul încurajează un stil de viațăsănătos, atletismul apropiind-ul pe copil de 

natură, favorizând astfel petrecerea timpului în aer liber. 

8. Permite o relaționare socială cu ambele sexe pentru ca în atletism, atât fetele, cât și 

băieții pot să se antreneze împreună. 

Practicarea mişcării fizice ajută la dezvoltarea psihică a individului, previne labilitatea 

emoţională, modelează temperamentul şi atitudinile, constituind un fundament solid pentru 

personalitatea în formare. Exerciţiile fizice, jocurile de mişcare împreună cu factorii naturali 

– apă, aer, soare – fortifică organismul, generându-i o pavăză naturală în faţa îmbolnăvirilor, 

cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, curajul, iniţiativa, perseverenţa, disciplina, dezvoltă 

sentimentele de prietenie, spiritul colectiv şi competitiv. Un copil care aleargă şi se joacă este 

sănătos şi pregătit oricând să facă faţă unui efort intelectual. 
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PUTEREA INTERIOARĂ, PASĂRE RARĂ 

 

Profesor Ignătescu Ionela-Lăcrămioara 
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Rezumat 

Orice persoană are o carieră. Cariera cuprinde toate rolurile pe cere le îndeplinim la 

școală, în familie și în societate.Încrederea în sine, iubirea de sine este prima componentă a 

dezvoltării personale care susține dezvoltarea carierei.Încrederea în sine este primul pas către 

succes, pentru că o persoană sigură pe ea inspiră încredere celor din jur. O persoană poate să-

și îmbunătățească percepția despre sine activându-și permanent puterea interioară. Evoluția 

carierei unei persoane se desfășoară pe tot parcursul vieții și este necesar să se evalueze 

frecvent, deoarece pe măsură ce lumea se schimbă și noi ne schimbăm. 

Cuvinte cheie: carieră, încredere în sine, schimbare, evaluare, deschidere 
 

”Atunci când vrei ceva, tot Universul conspiră ca să împlinească ceea ce vrei.” 

PauloCoelho 
 

Unui tânăr nu îi este ușorsă se hotărască ce vrea să facă în viață. Majoritatea adulților 

ce au acum o familie, un loc de muncă, prieteni și au succes, au trecut măcar o dată sau de 

mai multe ori prin aceastăcumpănă. Toți trecem prin procesul de creare a carierei personale. 

Cariera cuprinde toate rolurile pe cere le îndeplinim la școală, în familie și în societate. Orice 

persoană are o carieră. Cariera nu înseamnă neapărat prestigiu sau câștiguri mari ci înseamnă 

un echilibru între lucrurile care contează cel mai mult pentru o persoană, indiferent de 

profesia pe care o are. Încrederea în sine, iubirea de sine este prima componentă a dezvoltării 

personale care susține dezvoltarea carierei. 

Încrederea în sine, iubirea de sine este extrem de importantă pentru a izbândi în 

carieră. Mulți oameni de succes au fost criticați, respinși sau chiar concediați, dar nu au 

renunțat la visul lor. Astfel, vicepreședintele companiei de producție Columbia i-a spus lui 

Harrison Ford, la începutul carierei sale, că nu o să aibă niciodată succes în acest domeniu. 

Beethoven a fost descurajat de profesorul său de muzică, acesta zicând-i că nu are nicio șansă 

să devină compozitor. Walt Disney a fost concediat din redacția unui ziar la care lucra pe 

motiv că ”nu are imaginație și idei originale.” Încrederea în sine este primul pas către succes, 

pentru că o persoană sigură pe ea inspiră încredere celor din jur, colegilor, prietenilor și 

profesorilor. Încrederea în sineajută un individ să acționeze independent, să nu fie descurajat 

de critică, să își accepte greșelile și să învețe din ele, să dezvolte relații interpersonale de 

durată și să se bucure de viață. Persoanele cu încredere în sine scăzută sunt afectate de critică, 

nu sunt dispuse să încerce lucruri noi sau să își spună părerea când nu sunt de acord cu 

ceilalți, se simt singure și de obicei pornesc de la premisa: ”Nu pot să fac asta” sau ”Nu voi 

reuși”. 

”strașnică pasăre, iubirea de sine, 

din carnea ei îți poți hrăni privirea 

cu zborul ei poți stăpâni nemărginirea 

 

iubirea de sine, singuratică pasăre, 

în stoluri mari n-ai cum o vedea 

pentru că nu mai există alta ca ea 

 

iubirea de sine, pasăre albastră 

atât de frumoasă, că merită să construiești 
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o fereastră în tine doar ca s-o privești 
 

iubirea de sine, pasăre călătoare 

pe cerul ființei, printre soare și nori 

e singura ta speranță de a învăța să zbori 

 

iubirea de sine, pasăre rară 

lasă binoclul cu care vrei s-o apropii 

n-ai cum s-o vezi decât închizând ochii.”  

(Pasărea cea rară – Iv cel Naiv) 

O persoană poate să-și îmbunătățească percepția despre sine,astfel: 

 trebuie să identifice ce vrea să schimbe și apoi să facă ceva în acest scop;  

 să rezolve problemele împreună cu cei în care are încredere (prieteni, familie, profesori, 

mentori, consilieri); 

 să-și stabilească standarde realiste; chiar și individul ce pare a fi extrem de sigur pe el, ca 

și cum nimic nu ar putea să-i clintească încrederea în propriile forțe, are momente de victorie 

și înfrângere; 

 să identifice momentele sale de succes și să se bucure de ele; 

 să fie recunoscător pentru ce a realizat; 

 să zâmbească, chiar și atunci când nu se simte bine; 

 să accepte complimentele și laudele celor din jur; 

 să privească lucrurile din altă perspectivă pentru a găsi mai ușor soluții la o problemă; 

 să aibă grijă la aspectul fizic pentru că este foarte important în crearea unei imagini 

exterioare și de sine pozitive; 

 să-și formeze competențe noi.  

Un cunoscut psiholog ne îndeamnă ca atunci când vrem să ne sporim încrederea în 

noi, să rostim afirmațiile: 

 ”Eu sunt dintotdeauna de partea mea.” 

 ”Eu sunt dintotdeauna sănătate radiantă.” 

 ”Eu am dintotdeauna încredere în Sinele meu Divin.” 

 ”Dintotdeauna Sinele meu Divin mă călăuzește.” 

 ”Eu sunt dintotdeauna plin(ă) de bucurie.” 

 ”Azi vreau să experimentez starea de bucurie.” 

 ”Eu sunt conștient(ă) de mine și de gândurile mele”. 

 ”Eu sunt dintotdeauna fericit(ă)”. 

 ”Eu sunt ceea ce sunt.” 

De asemenea pentru a-ți dezvolta creativitatea, atât de necesară în dezvoltarea 

carierei, trebuie să faci patru ”pași”: 

 Folosește-ți imaginația creatoare! Ai încredere în forțele proprii și vei reuși tot ce îți 

propui! 

 Fii curajos și dorește-ți altceva decât obișnuitul! Ieși din tipare și experimentează lucruri 

noi! (Analizează-ți viața și experiențele și vei vedea că atunci când ai vrut ceva cu adevărat s-

a împlinit) 

 Recunoaște-ți temerile care te împiedică să vrei ceva diferit și să acționezi! (Nu uita că 

teama e o iluzie; ea este doar în mintea noastră!) 

 Activează-ți potențialul creator! 

Noutățile de pe piața muncii indică noi oportunități, dar și noi amenințări pentru 

cariera individului: 

 încărcare crescută a angajatului, ca solicitare zilnică și număr de ore săptămânal;  
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 restructurări/disponibilizări frecvente datorită incertitudini economice ceea ce conduce la 

mobilitate între ocupații și organizații; 

 competiție crescută, ceea ce conduce la controlul costurilor și utilizarea la maxim a forței 

de muncă; 

 munca bazată pe echipă, unde indivizi cu specializări diferite sunt puși să lucreze 

împreună la un proiect, cu scopuri precise și automat mai multe contracte pe termen scurt, pe 

durată determinată; 

 schimbări frecvente ale deprinderilor de muncă solicitate din cauza unor cerințe de progres 

tehnologic;  

 mai multe slujbe cu program redus, majoritatea fiind ocupate de femei; 

 mai multe slujbe pentru o persoană pentru a face față presiunii economice; 

 aspectul demografic schimbat: rata de natalitate scăzută și longevitatea în creștere 

determină creșterea vârstei medii a forței de muncă;  

 munca la domiciliu, datorită progresului în tehnologia comunicațiilor şi a tendinței de 

reduceri a cheltuielilor de către angajatori; 

 creșterea presiunii exercitată pe schemele ocupaționale şi pe cele de pensie, datorită 

populației în vârstă. 

Evoluția carierei unei persoane se desfășoară pe tot parcursul vieții și indiferent în ce 

moment al carierei sale se află, este necesar să se evalueze frecvent, deoarece pe măsură ce 

lumea se schimbă și devine mai complexă și noi ne schimbăm. Autoevaluarea și reflecția ne 

păstrează vie înțelegerea propriei persoane și ne ajută să ne dezvoltăm abilități care să ne 

pregăteascăpentru dinamica pieței muncii. 

Viitorul este plin de posibilități, iar ceea ce aducem noi în cariera noastră este o 

combinație între caracteristici personale, educație și experiență. De-a lungul timpului, 

deciziile pe care le luăm cu privire la carieră se schimbă, la fel cum se schimbă interesele, 

valorile și experiențele noastre. 

Este bine să ne păstrăm mintea deschisă pentru noi idei și oportunități, să chibzuim 

bine deciziile și să ne luăm în considerare visele. 

Schimbările de pe piața muncii duc la modificări semnificative în natura slujbelor și 

carierelor. Este cert că azi carierele sunt diferite de ceea ce erau și mult mai dificil de 

controlat. Identificarea unei cariere care poate părea potrivită pentru profilul unei persoane 

necesită și analizarea din punctul de vedere al tendințelor de pe piața muncii și al factorilor 

externi care pot influența viitoarea carieră. 
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CONSILIEREA PENTRU CARIERĂ - SPRIJIN PENTRU 

ANTREPRENORIAT ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 
  

Prof. înv. primar: Mușină Andrada 

Prof. înv. primar: Cotoară Catrina 

Şcoala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura-Humorului, Jud. Suceava 
 

Rezumat: 

Evoluţia rapidă a cunoaşterii şi tehnologiei au impus eficientizarea actului educativ, în 

sensul adaptării şi autoreglării permanente în faţa numeroaselor schimbări. Viitorul societăţii 

depinde, în mare parte, de  proiectarea, evaluarea şi analiza performanţelor şcolare, de aceea 

considerăm că şcoala detine un rol fundamental, fiind considerata 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. 

 

Cuvinte cheie:  carieră, consiliere, dezvoltare personală, antreprenoriat, profesiile 

viitorului; 

 

Formarea profesională este un punct de sprijin important în dezvoltarea şi evoluţia 

profesională, mai ales în perspectiva ultimilor ani ai evoluţiei macroeconomice şi sociale. 

Schimbările  tot mai dese obligă la o adaptare rapidă la situaţii profesionale tot mai diverse şi 

mai provocatoare. Managementul eficient al propriei cariere se impune cu necesitate în 

condițiile unei piețe de muncă flexibile și imprevizibile, aflată într-o continuă schimbare a 

configurației sale externe și interne. 

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. Este demonstrat faptul că 

investițiile în educație și formare generează cele mai importante câștiguri și că orice creștere 

a nivelului de educație al forței de muncă constituie un factor important de creștere 

economică.  

În contextul unei economii globalizate şi bazate pe cunoaştere, sistemul educaţional 

trebuie să facă faţă acestor provocări şi să se adapteze permanent schimbărilor. 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.  

Astfel, fiecare persoană activă profesional trebuie să se specializeze cât mai mult şi, 

acolo unde este posibil, pe mai multe arii din domeniul său de activitate. 

Activitățile de orientare urmăresc dezvoltarea personală și înzestrarea tinerilor cu 

cunoștințe și abilități necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. 

Dezvoltarea abilităţilor de management al carierei trebuie să înceapă încă din copilărie, 

continuată în perioada adolescenţei, a tinereţii, dar şi în perioada adultă, pe tot parcursul vieţii 

profesionale. 

Pentru tinerii aflaţi în căutarea unui drum în carieră există o serie de programe puse la 

dispoziţie de centre universitare şi organizaţii neguvernamentale. Acestea se bazează, în 

general, pe o abordare psihologică, concentrându-se pe identificarea domeniilor şi a tipurilor 

de activităţi potrivite pentru persoana respectivă, beneficiind, uneori, şi de implicarea unor 

persoane cu experienţă în domeniile vizate. 
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Conform definiţiei utilizate de (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică) OECD, Comisia Europeană şi Banca Mondială, consilierea carierei se referă la 

serviciile şi activităţile care intenţionează să asiste individul, de orice vârstă şi în orice 

moment al vieţii sale, să facă alegeri în planul educaţiei, formării şi ocupaţiilor şi să-şi 

dezvolte propria carieră. 

În societatea actuală se pune tot mai mult accent pe învăţarea continuă, văzută ca o 

formă de dezvoltare şi perfecţionare permanentă, cu atât mai necesară cu cât cariera 

profesională este însoţită din ce în ce mai mult de fenomene precum reconversii profesionale, 

reveniri în sistemul de formare profesională, şomaj etc. În aceste condiții, o orientare 

strictă,unidirecționată, nu mai este valabilă.  Activitățile de orientare, așa cum preciza 

Savickas, trebuie să vizeze orientarea tinerilor pentru independență și flexibilitate în domenii 

de competență: 

 cunoștințe despre sine; 

 informații ocupaționale; 

 luarea deciziei; 

 planificare; 

 rezolvare de probleme. 

Un program de consiliere în carieră eficient ar trebui să se bazeze, în general, pe 

abordarea individualizată a fiecărui beneficiar, precum şi pe utilizarea unor principii, metode 

şi instrumente adecvate. Totodată, există şi varianta consilierii de grup, realizată cu mai mulţi 

clienţi odată. Aceasta are ca scop abordarea unor teme de interes comun pentru toţi 

participanţii. 

Etapele consilierii în carieră: 

Un program de consiliere în carieră cuprinde, în principal, următoarele etape: 

 evaluarea vocaţională (pe baza analizei abilităţilor, intereselor, valorilor, personalităţii 

clientului); 

 explorarea opţiunilor de carieră (identificând şi evaluând oportunităţile existente pe piaţa 

muncii); 

  stabilirea obiectivelor de carieră (prin îmbinarea informaţiilor obţinute în primele două 

etape); 

 elaborarea unui plan de acţiune pentru atingerea acestor obiective. 

Așadar, consilierea în carieră are ca scop compatibilizarea resurselor și aspirațiilor 

personale cu oportunitățile mediului socio-economic. 

În cazul adulților, consilierea în carieră îmbracă adesea forma unei intervenții țintite 

pe rezolvarea unei probleme de carieră, iar în cazul elevilor, acest tip de consiliere este 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 consilierii 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) 
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 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. 

De asemenea, vorbim şi despre planificarea carierei, văzută ca un proces prin care o 

persoană îşi poate contura o direcţie de carieră, îşi stabileşte scopuri în legătură cu aceasta şi 

iniţiază acţiuni în vederea atingerii lor. 

Astfel, fiecare persoană activă profesional trebuie să se specializeze cât mai mult şi, 

acolo unde este posibil, pe mai multe arii din domeniul său de activitate. Studiile recente 

indică o strânsă legătură între antreprenoriat și formarea profesională, relevand faptul ca în 

societatea noastră actuală nu a fost stimulată crearea de întreprinderi mici. 

În prezent, 74% dintre românii care au absolvit o instituție superioară de învățământ 

nu sunt mulțumiți de profesia aleasă, iar 80% dintre absolvenții români lucrează în alt 

domeniu decât acela pentru care s-au pregătit. Majoritatea absolvenților nu-și găsesc un 

serviciu după finalizarea studiilor, astfel că, peste 25% dintre tinerii sub 25 de ani nu au un 

loc de muncă, conform unui studiu publicat de ARACIS. 

În rândul tinerilor, care se află în acest moment pe băncile școlii s-au identificat la 

capitolul calități: abilități de marketing și autopromovare, mobilitate, permeabilitate la 

informație și nou, capacitatea de învățare, ambiția, accesul la informație, iar la capitolul 

defecte: lipsa de realism, poziționare proastă pe piața prin raportare la adevăratele valori, 

superficialitate, nu sunt ghidați de un vis, pentru că nu sunt învățați să viseze, lipsa de 

încredere în forțele proprii. 

Totuși, în ultima perioadă, s-a înregistrat o tendință ascendentă în rândul tinerilor care 

își aleg profesii care implică un grad mare de independență sau vor să-și dezvolte o afacere pe 

cont propriu.  

Educaţia antreprenorială presupune formarea personalităţii antreprenoriale 

întreprinzătoare, autonomă, activă, implicată, responsabilă, creativă – prin următoarele 

modalităţi şi direcţii specifice: formarea aptitudinilor necesare generării unor afaceri în 

vederea valorificării oportunităţilor în plan social. Promovarea unei educaţii centrate pe 

activităţi practice relevante pentru viaţa din afara şcolii. Produsul acestui tip de educaţie se 

numeşte antreprenoriat. 

Completarea profilului competenţelor cadrelor didactice în sensul valorificării, de 

către aceştia, a oportunităţilor educaţionale şi generarea, în consecinţă, a proiectelor de 

dezvoltare şcolară şi profesională. Produsul acestui tip de educaţie se numeşte antreprenoriat 

educaţional. 

Educația antreprenorială și orientarea pentru carieră se află în strânsă legătură și ar 

trebui să înceapă odată cu cei șapte ani de acasă. Pentru a dezvolta un business de succes, 

calitățile personale, care sunt absolute necesare, nu sunt suficiente. Ele trebuie să fie dublate 

de o educație de specialitate începută cât mai timpuriu. 
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Educaţia antreprenorială şi formarea profesională contribuie la creșterea calității 

serviciilor din fiecare țară în parte, având ca efecte reducerea şomajului și dezvoltarea 

economiei. Şcoala astăzi este pusă în situaţia de a răspunde provocărilor moderne, prin 

promovarea unor categorii de valori în rândul tinerilor. 

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 consiliere a carierei sunt 

selectate în funcție de nevoile individuale ale persoanei consiliate și de competențele 

consilierului, conferite acestuia prin pregătirea de specialitate. 

Nu putem încheia decât amintindu-ne de marele umanist olandez Erasmus,  care 

afirma, încă din secolul al XVII-lea, că: „Viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în care 

aceasta îşi pregăteşte tineretul“. 
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Moto: Desenul nu este un exerciţiu al unei dexterităţi deosebite,  

ci mai presus de toate un mijloc de a exprima 

 stări de spirit şi sentimente intime. 

(Henri Matisse) 
 

 

IDEI, SENTIMENTE, ATITUDINI EXPRIMATE DE CĂTRE ELEVII 

CU CES PRIN EXERCIȚII ARTISTICE 

 

Prof. Honciuc Ionela-Sorina 

Responsabil activități extracurriculare și dezvoltare personală 

Școala Gimnazială Specială „Sfântul Stelian” Rădăuți 

 

Experiența mea de 23 de ani în învățământul special, ca profesor de educație specială, 

mă îndreptățește să afirm că acești copii ce prezintă diverse forme de deficiențe și care au 

nevoie de o serie de intervenții terapeutice în vederea integrării lor sociale, manifestă o 

deosebită creativitate și imaginație orientată nu în mod deosebit înspre acele domenii ce 

presupun scris-cititul, ci mai ales spre domeniul artelor plastice, sportului, muzicii și 

dansului. 

De-a lungul anilor am descoperit elevi cu talent deosebit în desen, pictură, grafică, 

elevi pe care i-am încurajat și sprijinit participând cu lucrările lor la nenumărate concursuri 

unde au obținut rezultate bune și foarte bune. 

Dacă până anul trecut școlar toată activitatea mea în ce privește îndrumarea   elevilor 

cu înclinații artistice în domeniul plastic se limita numai la clasele la care predam, odată cu 

implementarea programului „Pro Educație!” al cărui beneficiar este și școala noastră și prin 

participarea mea directă la acest program ca responsabilpentru activități extracurriculare și 

dezvoltare personalăam reușit să cuprind în cadrul Cercului de Desen și Decorațiuni un 

număr de peste 100 de elevi din toate clasele. Este cel mai numeros cerc din școala noastră și, 

până în prezent, cercul care a dat cele mai bune rezultate prin lucrările executate de elevii ce-l 

compun. 

Activitatea cercului  s-a dovedit a fi foarte relaxantă. Elevii se simt destinși. Nu li se 

impune o anumită tematică a lucrărilor. Totul e lăsat la atitudinea lor. Au o plăcere deosebită 

de a-și manifesta spiritul artistic. Există elevi care manifestă dorința de a desena, picta pe 

sticlă, a face lucrări în quilling și a face lucrări de cusături. Lucrări de ale lor fac obiectul 

unor expoziții, participă la concursuri, au sprijinit și sprijină  materialul de promovare a 

imaginii școlii în diverse ocazii; vizite ale partenerilor de proiecte educaționale, cercuri 

pedagogice, expoziții la Galeriile de Artă din Rădăuți etc. 

Firește, reușita acestui cerc nu ar fi fost posibilă fără mobilizarea și implicarea 

învățătorilor, diriginților și a profesorilor educatori și, nu în ultimul rând, a conducerii școlii. 

Selectarea elevilor membri ai cercului am făcut-o pornind de la principiile care stau la 

baza procesului de stimulare a creativităţii copilului şcolar și care pot fi sintetizate astfel: 

 fiecare copil se naşte cu un potenţial creativ,care se transformă în capacitate efectivă 

atunci când este stimulat şi orientat pozitiv; 

 în stimularea creativităţii sunt vizate următoarele dimensiuni ale personalităţii: dezvoltarea 

emoţională, cognitivă şi socială, dezvoltarea  creativităţii copilului de vârstă şcolară care se 

realizează prin  joc și exprimare artistică. 

În activitatea mea la Cercul de desen și decorațiuni  am observat plăcerea cu care 

lucrează elevii atunci când sunt lăsaţi să se exprime liber, să dea frâu imaginaţiei si fanteziei. 

N-am încercat ca să impun o atare perfecţiune a lucrărilor elevilor, ci am urmărit o dezvoltare 
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a simțului estetic, iar lucrările  să fie la nivel creativ, recreativ şi educativ, să producă plăcere 

şi multă bucurie în sufletul lor, sa fie spontani și originali. 

Pentru ca elevii să poată realiza lucrări cât mai frumoase și de calitate urmăresc în 

permanență să formez și să dezvolt o serie de competențe și abilități plastice cum ar fi: tehnici 

de alegere și  combinare a culorilor, de utilizare a acuarelei și creioanelor colorate, trasarea 

contururilor, pentru desen și pictură; tehnici de decupare, lipire, pregătirea suportului, pentru 

lucrările în tehnica quilling; alegerea pânzei, aței, numărarea punctelor și alegerea culorilor la 

cusături. Elevii au fost foarte receptivi la indicațiile date și au început să realizeze lucrări din 

ce în ce mai bune manifestându-și interesul pentru participarea cu lucrările lor la diverse 

concursuri și expoziții, iar rezultatele bune nu vor întârzia să apară. 

Pe lângă lucrările realizate de elevi un alt rezultat obținut în activitatea cercului îl 

constituie impactul comportamental asupra elevilor. Am constatat modificări de atitudine 

pozitive, în sensul că elevii au devenit mai disciplinați și ordonați manifestând interes pentru 

a realiza lucrări cât mai frumoase. Ei valorifică cunoștințele dobândite la orele de educație 

plastică și sunt receptivi și dornici de a învăța lucruri noi. De asemenea am remarcat o 

dezvoltare a spiritului de colaborare și competiție, elevii schimbând păreri și opinii, ajutându-

se reciproc. S-au legat noi prietenii între elevi din clase diferite. Spiritul de inițiativă și 

manifestarea responsabilității au devenit mult mai vizibile. Aceste lucruri dovedesc încă o 

dată că prin artă se dezvoltă atât sensibilitatea senzorială, artistică, cât și delicatețea 

comportamentală, sensibilitatea artistică se construindu-se pe baza afectivității, intuiției și 

fanteziei. 

Ideea adusă de inițiatorii proiectului „Pro Educație!”  privind înființarea Cercului de 

desen și decorațiuni în școala noastră este salutară, dovedindu-și pe deplin eficiența în 

îndeplinirea scopului proiectului. 

În concluzieactivităţile plastice desfășurate la nivelul cercului exercită o influenţă 

benefică asupra formării personalităţii şcolarilor nu numai pe plan estetic, ci şi pe plan moral, 

afectiv, intelectual etc.  Activitățile plastice reprezintă mijlocul cel mai generos de activare şi 

stimulare a potenţialului creativ al copilului de vârstă şcolară. Stimularea spiritului artistic al 

copiilor prin intermediul artelor constituie una din cele mai eficiente metode ce contribuie la 

dezvoltarea creativității. Desenul și pictura reprezintă la elevii cu CES forme principale de 

manifestare a imaginației și de exprimare a propriilor idei, sentimente și atitudini, aceștia 

fiind uneori puși în dificultate de a le exprima uneori prin comunicarea verbală. 
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IMPORTANȚA FOLCLORULUI COPIILOR 

ÎN DEZVOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR 

MUZICALE ȘI  ÎN FORMAREA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ A 

ȘCOLARILOR 

 

Învățător Ciubotaru Vasile 

Școala Gimnazială Bucșoaia, 

structura Școala Gimnazială Frasin, orașul Frasin, județul Suceava 

 

Motto: 

„Dacă n-ai muzică în suflet, 

degeaba o cauți în fluier.” 

Rabindranath Tagore 
 

Rezumat: 

Muzica este cea mai profundă și mai complexă dintre arte, care poate modela un copil 

în așa fel încât să-l ridice la un înalt nivel de înțelegere și simțire. 

Educația muzicală modelează personalitatea elevilor. 

 

Motto: 

 „Muzica trebuie să fie scânteia care aprinde focul în spiritul omenesc.” 

Ludwig van Beethoven 

 

Cuvinte-cheie:  

Folclorul copiilor, deprinderi muzicale, formarea școlarilor, personalitatea elevilor. 

 

Încă din cele mai vechi timpuri muzica a însoțit viața omului pe tot parcursul ei; cu 

cântecul și-a legănat mama pruncii, cu invocații și incantații s-au jucat micuții în copilărie; 

adolescenții și tinerii  și-au alinat dorul cu doina și cântecul de dragoste și cu cântecul de joc 

și „zicături”, au petrecut veselindu-se pe la nunți, cumetrii, hore duminicale și strânsuri; în 

cântece de vitejie s-au jertfit flăcăii noștri apărând glia; cu muzica și-au mângâiat durerile, 

tristețile și bucuriile naturii și în ritmurile ei au fost petrecuți ce-i ce-au părăsit această lume.  

Prin intermediul sunetelor melodiei, îmbinate cu ritmul și textul literar, muzica se 

adresează sentimentelor, stărilor și ideilor cele mai variate ale omului. Ea este receptată direct 

de sensibilitatea și afectivitatea individului și dă naștere trăirilor estetice care sprijină 

dezvoltarea intelectuală; în aceeași măsură muzica își aduce aportul în dezvoltarea frumosului 

și în cunoașterea realității imediate, ceea ce duce la formarea educației generale și a gustului 

estetic. 

În ansamblul societății umane, în cadrul celor șapte arte, muzica este considerată 

forma cea mai directă și mai eficientă în educarea intelectuală și în formarea și dezvoltarea 

trăsăturilor de caracter la copii și tineret. Nu întâmplător, încă din antichitate, popoarele au 

folosit cântecul și muzica de joc pentru a impune acestora anumite trăsături de caracter, 

pentru a-i sensibiliza. Și tot, nu întâmplător, de milenii, ea a fost utilizată în mod terapeutic și 

în educarea copiilor și tinerilor, viitorilor cetățeni. Sensibilitatea, dragostea pentru frumos, 

comportamentul civilizat, integrarea în societate ˗ care înseamnă educația în sine… ˗ sunt 

calități esențiale ale individului, reflectate prin gradul de cunoștințe, de instruire, de cultură și 

de gustare a acesteia. Muzica este cea care ajută în înțelegerea celor mai profunde gânduri, 

idei și sentimente, mobilizând forțele umane în realizări nobile. Cu ajutorul sunetelor și 
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ritmului, muzica redă frumosul din natură, îmbogățește psihicul uman cu trăiri alese, variate 

și intense, iar prin caracterul ei emoțional dezvoltă deprinderi legate de interpretarea și 

receptarea ei. În aceeași măsură, muzica participă la înnobilarea vieții afective a ființei umane 

și exercită puternice influențe asupra acesteia încă de la cele mai fragede vârste. Însă muzica 

nu poate fi „gustată” de copii și tineret decât printr-o susținută muncă de educație și de 

instrucție, realizate ordonat și în timp de învățător sau educatoare; educația muzicală trebuie 

neapărat începută de la cele mai fragede vârste  ˗ de la grupa mică din grădiniță ˗ și 

continuată treptat în școala primară și gimnazială, fiind consolidată cu absolvirea culturii 

generale la finalizarea liceului. 

La vârsta preșcolară și școlară mică, posibilitățile vocale sunt reduse, pentru că ele se 

află într-o strânsă dependență a dezvoltării fiziologice cu cea mentală a copilului, fapt ce nu 

permite participarea preșcolarilor la studiul teoretic propriu-zis al muzicii. Educația muzicală 

se poate face acum numai prin însușirea și memorarea după auz a cântecelor și jocurilor 

muzicale simple, cu linie melodică plăcută și text literar restrâns. Aflați în etapa prenotației, 

copiii învață numai după model, prin imitarea întocmai a dascălului; este perioada în care se 

cere stringent ca, pe lângă materialul sonor prevăzut în programele de învățământ, să se 

includă și producțiile folclorului muzical al copiilor. Ele sunt deosebit de atractive, copiii le 

„prind” din mers, le plac și le învață repede pentru că sunt ale lor, iar acestea sunt:  

 incantațiile și invocațiile ˗ reprezentate prin scurte „melodii” simple și plăcute, care au 

text restrâns, având substrat magico-mistic; prin ele copiii „roagă”, invocă soarele și ploaia 

„să vină” ori „să se ducă”, ei cântă lunii (aflată în diferitele ei faze), unor plante, flori, insecte 

și păsări etc.; toate aceste creații dezvoltă nebănuite aptitudini și priceperi muzicale (voce, 

auz, ritm) și dicția, canalizează atenția, dezvoltă memoria și spiritul de ironie, îmbogățesc 

vocabularul și aduc noi cunoștințe privind mediul înconjurător și fenomene ale naturii;  

 cântecele și descântecele conțin un bogat material din mediul înconjurător, din fenomene 

ale naturii, al animalelor, plantelor și insectelor, despre obiecte din gospodărie, despre cârcel, 

friguri, lipitori, urcior etc.; ele dezvoltă și consolidează aptitudini muzicale, sensibilizează 

psihicul copiilor și îl îmbogățesc cu noi trăiri ce completează instrucția și cultura acestora cu 

noi cunoștințe;  

 jocurile cu muzică, dialog și mișcare dezvoltă deprinderi și priceperi muzicale, dezvoltă 

armonios fizicul prin mișcare și întăresc psihicul, formează copiilor spiritul de apartenență la 

grup, dorința și voința de a îndeplini întocmai regulile jocului etc. (De-a mijoarca, De-a 

farba, De-a  puia gaia, De-a cuconițele, De-a broasca, De-a prinsa, De-a ascunsa, Lapte 

gros, De-a dracu’, De-a împăratu’ și voinicii lui, Armașu’, De-a țurca și multe, multe altele);  

 numărătorile cântate ori scandate se „spun” numai înainte de începerea unui joc, pentru 

alegerea personajelor; ele formează și dezvoltă aptitudini muzicale și ritmice, dezvoltă dicția, 

vocabularul, memoria, atenția, „șiretenia” și imaginația creatoare și îi familiarizează cu 

mulțimile, cu numerele și numărătoarea până la zece ori până la o sută (din unu în unu, din 

doi în doi, din zece în zece ș.a.m.d.);  

 strigăturile sau zicăturile cuprind glume, superstiții, porecle, păcăleli, ironii etc. care se 

strigă scandat într-un ritm anume și „se spun” în afara unor jocuri, dar și în timpul acestora; 

ele dezvoltă copiilor ritmul muzical, dicția, vocabularul, memoria, atenția, spiritul critic și 

autocritic și voința de a le striga cât mai bine;  

 frământările de limbă sunt versuri sau grupuri de cuvinte, de cele mai multe ori fără 

logică; sunt greu de redat întocmai chiar de la început, mai ales că ele se succed într-o ordine 

bine stabilită și pot fi rostite întocmai doar după multă exersare. Ele sunt importante în 

dezvoltarea dicției, imaginației creatoare, memoriei, atenției, perspicacității, răbdării și 

voinței de a le rosti repede, clar și corect etc.  
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Cu astfel de producții, aflate la îndemâna oricui și pe care toți le-am practicat cu mulți 

ani în urmă, copiii capătă deprinderi și priceperi muzicale, cultură, își dezvoltă calități și 

trăsături umane  ˗ psihice și spirituale ˗ nebănuite, printre care și patriotismul. Toată această 

zestre acumulată acum ajută mult pe școlarii claselor a III-a și a IV-a  ˗ aflați atunci în 

perioada notației sau alfabetizării muzicale ˗ când vor trebui să învețe perceperea înălțimii 

sunetelor, a diferenței dintre sunet și notă muzicală, valorilor de note și pauze muzicale, a 

dinamicii și agogicii (termeni de mișcare și de nuanțe, caracterul cântecelor respective) etc.  

Educația muzicală poate și trebuie să fie realizată numai printr-o muncă susținută și 

bine organizată a dascălului, să aibă continuitate din aproape în aproape  ˗ de la simplu spre 

complex și de la cele ce se știu la cele ce urmează a fi învățate. Cunoscând valoarea formativă 

și educațională a muzicii cadrul didactic va trebui să dispună și de o foarte bună pregătire 

psiho-pedagogică; însă acestea vor trebui dublate cu simțul răspunderii și plăcerea muncii zi 

de zi cu copiii, pentru a le forma, dezvolta și consolida aptitudini muzicale. În plus, prin astfel 

de producții, învățătorul poate influența în cea mai mare măsură posibilitățile coordonării și 

clarității judecății, dezvoltării intelectului, perspicacității și rapidității în gândire, a dezvoltării 

imaginației creatoare, apartenenței la un grup social, voinței de a îndeplini întocmai cerințele 

și regulile jocului… Mai mult, educația muzicală implică necondiționat și dezvoltarea 

multiplelor tipuri ale educației: patriotică, estetică și morală. 

Cultura populară (folclorul) s-a format o dată cu neamul nostru, iar genialitatea 

poporului i-a conferit o anume valoare care s-a decantat în milenii. Folclorul copiilor este, 

însă, doar o mică părticică din folclorul maturilor; în fapt, întregul folclor este o sumă a 

credințelor și obiceiurilor - mai târziu unele devenind datini și tradiții ˗ create de adulți încă 

din copilăria omenirii ˗ comuna primitivă; cu trecerea anilor, vrând-nevrând, omul a învățat 

din pățanii și a căpătat experiență, s-a instruit și, treptat, din folclor au început să dispară 

elementele magice ˗ superstițiile ˗ și au rămas doar cele spectaculare pe care le-au preluat 

copiii în jocurile lor.  

Pe lângă diversele și multiplele roluri jucate în domeniile instructiv-educative, 

enumerate mai sus, folclorul muzical al copiilor prezintă și o deosebit de importantă valoare 

artistică, în primul rând prin spectaculozitatea lui. Aceste atât de diverse creații colective ˗  

muzică, strigături, jocuri muzicale, numărători etc.  ˗ adunate și ordonate într-un anume fel și 

într-o anume tematică, pot forma adevărate „scenarii”, care ar putea fi jucate oricând cu mare 

succes pe scena căminului cultural sau casei culturii. Cu astfel de „scenarii”, grupuri de câte 

30-40 de mici elevi ai școlilor gimnaziale din Probota (Dolhasca) și Coșna  ˗ pe atunci sat ce 

aparținea comunei Dorna Cândrenilor ˗ au luat, pe rând, locul I și Medalia de Aur în faza 

finală a concursului național „Cântarea României”, în anii 1984 și 1986; ceva mai târziu, în 

anul 2010, eleve de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” (fostul Liceu Pedagogic) Suceava 

repetă, cu succes, la Piatra Neamț, performanțele micuților enumerați mai înainte. 

Valorile instructiv-educative ale folclorului românesc au fost „descoperite” și i-au 

preocupat, încă din primele decenii ale secolului al a XIX-lea, pe marii noștri scriitori: Anton 

Pann, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Vasile Alecsandri și prietenul acestuia preotul Iraclie 

Porumbescu, Alecu Russo, Mihai Eminescu și Ion Creangă etc. Producții din folclorul 

copiilor au fost publicate încă de la sfârșitul acelui secol, când s-a început și culegerea lui de 

Petre Ispirescu ˗ cel ce va tipări și o carte cu „Jucării și jocuri de copii” ˗, apoi de Tudor 

Pamfile, pr. Simeon Florea Marian, Alexandru Voevidca, Elena Niculiță-Voronca și de mai 

toți învățătorii satelor din zona Fălticenilor, grupați în jurul revistei de folclor „Șezătoarea”, 

condusă de Arthur Gorovei, printre primele de acest fel în Europa. După cum se poate 

observa cele mai multe nume aparțin înaintașilor noștri bucovineni și a celor din fosta zonă a 

Regatului României. În domeniul muzicii lui, folclorul muzical al copiilor a fost apreciat de 

marii compozitori, folcloriști și pedagogi muzicali români Dumitru G. Kiriac, Gheorghe 

Cucu, Timotei Popoviciu, Emilia Comișel, Nicolae Lungu, Nicolae Oancea, Ion Croitoru, 
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Liviu Comes, Alexandru Pașcanu, Nelu Ionescu și mulți, mulți alții, care s-au aplecat cu 

migală asupra studierii, prelucrării și editării acestuia; o seamă din creațiile lor au fost 

interpretate de numeroase coruri de copii.  

Domeniul culegerii și valorificării folclorului copiilor l-a preocupat și pe profesorul 

Marian Palade care a adunat, din localitățile județului nostru, o parte însemnată a creațiilor 

acestuia. Dumnealui a triat, apoi, întregul material și l-a prelucrat sub forma unor „scenarii” 

pentru serbări școlare și preșcolare, într-o culegere didactică; scopul întocmii culegerii a fost 

asigurarea unui material didactic valoros pentru elevi ai claselor de pedagogie, viitorii dascăli 

ai școlii ˗ învățători și educatoare. Culegerea, sub titlul  Hai să ne jucăm, copii! a fost 

publictă în anul 2006 la Editura „George Tofan” Suceava, sub patronajul Casei Corpului 

Didactic Suceava, astfel că, de peste doisprezece ani, ea stă la dispoziția celor interesați: 

profesori de muzică, învățători și educatoare.  

În zilele noastre copiii și tinerii sunt din ce în ce mai marcați și dezorientați  ˗ de altfel 

ca și noi, adulții ˗ de inadmisibila prelungire a „perioadei de tranziție” din toate sferele 

societății românești. La ora actuală învățământul trebuie să-și pună foarte serios problema  

educației și instrucției în sine, pentru că el se află pe o pantă descendentă ce se accelerează 

îngrijorător de rapid. Copiii, adolescenții și tinerii cu care lucrăm sunt derutați, crezând sincer 

în jalnicele modele prezentate în emisiunile televiziunilor. Am mai observat, cu tristețe, că în 

multe sate nu se mai poartă costumul popular, că în multe localități rurale sunt săteni care nu 

prea mai știu să-l îmbrace ori să-l poarte, că oamenii încep să-și uite rădăcinile și semnificația 

sărbătorilor, pentru unii acestea devenind numai un bun prilej în a mânca și a bea… Problema 

învățământului nostru este deosebit de acută și cât se poate de serioasă și se observă și în 

sferele educației estetice, morale și patriotice; de mai mulți ani, prin intermediul mass-mediei, 

ni s-a impus kitsch-ul în toate domeniile vieții și nivelurilor sociale. Mulți adolescenți nu mai 

cred în educație și cultură, nu citesc; neavând decât o minimă instruire ei nu mai pot beneficia 

de experiență, nu mai posedă spiritul critic consolidat ce se câștiga numai prin cunoaștere și 

devin primele victime ale sistemului. Este adevărat că, de-a lungul istoriei, nu numai 

învățământul și educația, ci și alte sectoare ale vieții publice s-au supus vitregiei vremurilor, 

dogmatismului intelectual și cerințelor impuse care au servit vremelnicelor regimuri social-

politice. Dar, este tot atât de adevărat că, prin sacrificiul, competența și dăruirea dascălilor ˗  

cei care au servit-o necondiționat, s-au dedicat ei și multor generații de copii și tineri  ˗ școala 

a găsit întotdeauna resurse și căi pentru redresare, pentru promovarea unei educații adevărate. 

Roadele educației serioase și solide, contribuția folclorului copiilor, s-au observat în 

timp la generațiile de români: făuritorii Unirii Principatelor Române, participanții la Războiul 

de Independență a României, întregitorii României Mari; cei mai mulți, fiecare în domeniul 

său, s-au devotat, știind că numai așa puteau să construiască o Românie modernă.  
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MOTIVAȚIA ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE 

 

Educatoare, Nica Larisa Elena, 

 Școala Primară ,,Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” 

 

Afectivitatea, atenția, voința și motivația au un rol stimulativ  și reglator în învățare. 

Motivația și afectivitatea se implică reciproc în procesul  învățării școlare, urmarindu-se ca 

relația dintre elev și conținutul  de învățat să fie pozitivă, pentru a putea genera stări afective 

stenice, emoții superioare și chiar sentimente intelectuale, morale estetice. Activitatea de 

învățare necesită efort susținut și muncă intelectuală intensă, concentrarea atenției, activarea 

voinței, corelarea proceselor cognitive. 

Ne întrebăm uneori de ce un elev învață și se angajează în realizarea sarcinilor școlare 

perseverând până la atingerea scopului în timp ce altul este descurajat la apariția primului 

obstacol și abandonează activitatea propusă de educator pentru o activitate preferată. 

În încercarea de a răspunde la aceste întrebări, s-a făcut apel la unii termeni, cum ar 

fi : forțe propulsive (forțele care îl determină pe om să acționeze într-un anume fel) ; dorințe ( 

tendințe de a regăsi experiențe satisfăcătoare, fie în realitate, fie în imaginație) ; pulsiuni  

(puseuri energetice care își au sursa în tensiunile somato-psihice, scopuri aflate sub tensiune). 

Indiferent de termenul folosit , se ținea spre evidențierea rolului unor fenomene  și 

mecanisme psihice interne dotate cu capacitatea de a permite acțiunea independent de factorii 

exteriori. 

Nu este suficient ca scopul unei activități să fie clar, corect și riguros formulat pentru 

ca ea să se desfășoare normal și mai ales eficient. Dacă lipsește stimularea și susținerea 

energetică în vederea realizării scopului, activitatea nu va putea fi dusă la îndeplinire. Chiar 

dacă omul dispune de instrumente intelectuale bine dezvoltate ( o buna percepție și memorie, 

o gândire flexibilă, o imaginație bogată), dar nu este împins, determinat de ceva pentru a 

învăța, a munci sau a crea, el nu va obține performanțele dorite. 

Așadar, activitatea umană pe lângă stabilirea precisă  a scopului, pe lângă punerea în 

disponibilitate a tuturor instrumentelor necesare realizării ei ( cunoștințe, priceperi, 

deprinderi, aptitudini), trebuie să facă apel și la o serie de factori cu rol de stimulare și 

activare, de sensibilizare selectivă și imbold, care sunt încadrați în noțiunea de motivație. 

În filogeneză și ontogeneză se elaborează anumite stări de necesitate sau sensibilizări 

ale organismului pentru diferite obiecte. Așa se dezvoltă nevoia de substanțe nutritive, de 

oxigen, de anumite condiții de temperatură, umiditate, presiune,de semnale informaționale ce 

urmează a fi recepționate și apoi prelucrate, nevoia de mișcare, acțiune, relaxare, de 

comunicare cu alții, de realizare de sine. Toate acestea nu sunt altceva decât trebuințe, 

condiții ale vieții, procese pulsionale fundamentale ce semnalizează perturbările, de tipul 

privațiunilor sau exceselor, intervenite în sistemul organism sau în sistemul de personalitate. 

Alături de trebuințe, se dezvoltă și impulsuri ( trebuințe aflate în stare de excitabilitate 

accentuată, expresivă ), intenții ( implicări proiective ale subiectului în acțiune ), valențe ( 

orientări afective spre anumite rezultate ), tendințe  ( forțe direcționate mai mult sau mai puțin 

precis ). Ansamblul acestor stări de necesitate ce se cer a fi satisfăcute și care îl împing și îl 

determină pe individ pentru a și le satisface, formează sfera motivației acestuia. Este vorba de 

o nouă categorie de stimuli, și anume de stimulii interni. Dacă până acum noțiunea de stimuli 

era raportată la obiectele și evenimentele din exterior, de data aceasta se raportează la viața 

internă a individului. Este vorba despre acei stimuli care, din interior, îl determină pe individ 

să inteprindă o serie de acțiuni ( de căutare, de apropiere sau de evitare și respingere a unor 

obiecte ). Unii autori au definit motivația ca o ,,cauză internă a comportamentului). Numai că 

această structură psihică activatoare și predispozantă cu funcții de autodeterminare a omului 

prin stimulații interne, a trebuit să fie, la rândul ei explicată atât funcțional, cât și genetic. Ori, 
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acest lucru nu poate fi realizat decât prin apelul la o serie de factori determinați ce se înscriu 

în istoria interacțiunilor dintre subiect și ambianța sa socio-culturală. 

Motivația este o pârghie în procesul autoreglării individului, o forță motrică a întregii 

sale dezvoltări psihice și umane. 

Aceasta înseamnă că selectarea și asimilarea, ca sedimentarea influențelor externe se 

vor produce dependent de structurile motivaționale ale persoanei. Motivația sensibilizează 

diferit persoana la influențele externe, făcând-o mai mult sau mai puțin permeabilă la ea. 

Acum înțelegem mai bine de ce una și aceeași influență externă produce efecte diferite la 

persoane diferite sau la aceeași persoană în momente diferite ale existenței sale. Motivația, 

prin caracterul ei propulsator și tensional, răscolește și reașează, sedimentează și amplifică 

materialul construcției psihice a individului. 

Motivația învățării se subsumează sensului general al conceptului de motivație și se 

referă  la totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev la o activitate menită să conducă la 

asimilarea unor cunoștințe, la formarea unor priceperi și deprinderi. Motivația energizează și 

facilitează procesul de învățare prin intensificarea efortului și concentrarea atenției elevului, 

prin crearea unei stări de pregătire pentru activitatea de învățare. Elevii motivați sunt mai 

perseverenți și învață mai eficient. Motivația este una dintre cauzele pentru care elevul învață 

sau nu învață. În același timp însă, motivația poate fi efectul activității de învățare. 

Cunoașterea rezultatelor activității de învățare, mai ales când acestea sunt pozitive, susține 

eforturile ulterioare ale elevului. Din satisfacția inițială de a fi învățat, elevul își va dezvolta 

motivația de a învăța mai mult. Astfel că relația cauzală dintre motivație și învățare este una 

reciprocă. Motivația energizează învățarea, iar învățarea încununată de succes intensifică 

motivația. 

Motivația pentru învățare apare inițial în ambianța familială. Copiii preiau atitudinile 

părinților, și mai apoi ale educatorilor, constituindu-și din aceștia modele de perseverență și 

mobilizare pentru atingerea scopurilor. 

Este importantă și munca de convingere pentru realizarea învățării la parametrii 

optimi, dar și activitățile școlare și extrașcolare cu caracter de cooperare și competiție care 

pot conduce la dezvoltarea unei motivații superioare. Educarea motivației atinge stadiul 

superior atunci când apar sentimente trainice legate de valoarea muncii și a culturii.  

Pentru a-l înțelege pe copil, pentru a-l instrui și educa în mod adecvat, cadrul didactic 

trebuie să cunoască motivele care împreună cu aptitudinile, temperamentul și caracterul, 

contribuie la determinarea conduitei și a reușitei sau nereușitei elevului în activitatea de 

învățare.  

În procesul de învățare sunt puse în funcțiune diferite forme ale motivației care se 

clasifică, de obicei, două cate două, în perechi opuse.  

Motivația pozitivă și motivația negativă. Prima este produsă de stimulările premiale 

(lauda, încurajarea) și se soldează cu efecte benefice în procesul de învățare. Cea de-a doua 

este produsă de folosirea unor stimuli aversivi ( pedepsirea, amenințarea) și se asociază cu 

efecte de evitare, refuz, abținere. 

Motivația intrinsecă și motivația extrinsecă. Motivația intrinsecă își are sursa în însăși 

activitatea desfășurată și se satisface prin îndeplinirea acelei activități. Activitatea de învățare 

motivată intrinsec este aceea susținută de o nevoie interioară de cunoaștere, de curiozitate 

epistemică, de pasiunea pentru un domeniu, de plăcerea de a învăța. Motivația extrinsecă își 

are sursa în exteriorul individului și activității desfășurate. Dacă un elev învață pentru a primi 

anumite recompense, din dorința de a fi primul în clasă ori din teama de eșec sau de 

pedeapsă, atunci activitatea de învățare este motivată extrinsec. 

Motivația cognitivă și motivația afectivă. Prima își are originea în activitatea 

exploratorie, în nevoia de a știi, și se numește astfel deoarece acționeaza din launtrul 

proceselor cognitive. Ea își găsește satisfacția în nevoia de a înțelege, a explica, a rezolva ca 
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un scop în sine. Motivația afectivă este determinată de nevoia de a obține aprobarea altor 

persoane. Când elevii învață din dorința de a-și satisface părinții sau pentru a nu pierde 

aprobarea ori dragostea lor, atunci ei sunt animați de o motivație afectivă. 

Formele motivației sunt inegal productive. Cercetările demonstrează că motivația 

pozitivă, intrinsecă și cea cognitivă conduc spre rezultate mai bune în procesul de învățare 

față de motivația negativă, extrinsecă, afectivă. Productivitatea mai mare sau mai mică a 

acestora depinde de particularitățile concrete ale situației, așa încât se recomandă utilizarea 

lor diferențiată, concordantă cu specificul situațiilor. 

Motivația reprezintă o condiție esențială pentru reușita copilului în activități 

instructiv-educative. Cercetările au arătat faptul că atât motivarea prea intensă 

(supramotivarea), cât și motivarea mai scăzută (submotivarea) într-o activitate pot conduce la 

rezultate slabe sau chiar la eșec. Supramotivarea determina o mobilizare energetica maximă 

și o tensiune emoțională ce pot avea drept consecințe blocajul psihic, stresul, dezorganizarea 

conduitei și, în final, eșecul. Submotivarea conduce la o insuficiență mobilizare energetică, la 

tratarea cu superficialitate a sarcinilor, iar în cele din urmă rezultatul este nerealizarea 

scopului propus. În aceste condiții s-a pus problema nivelului optim al motivației care să 

conducă elevul către obținerea de performanțe înalte în activitatea de învățare. Potrivit legii 

optimumului motivațional, creșterea performanței este proporțională cu intensificarea 

motivației numai până la un anumit punct, dincolo de care urmează stagnarea și chiar 

regresul. Momentul în care începe declinul depinde de complexitatea și dificultatea sarcinii. 

Nivelul optim al motivației depinde nu numai de dificultatea sarcinii, ci și de particularitățile 

psihice individuale : emotivitatea, echilibrul, stăpânire de sine.  

 

Bibliografie : 

  ,,Pedagogie – Provocări și dileme privind școala și profesia didactică- Emil 

Păun’’,,Esența educației- Rudolf Steiner” 
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COMPETENȚE PENTRU SECOLUL XXI, COMPETENȚE PENTRU 

PROFESIILE VIITORULUI 

 

Inspector școlar pentru educație permanentă, prof. Tatiana Vîntur 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

 

„Partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi.” (Abraham Lincoln) 

 

O nouă paradigmă în educație presupune dezvoltarea, pe de o parte, a competențelor 

cheie care au la bază pilonii „a ști”, „a face”, „a fi” și „a conviețui”, iar pe de altă parte, un set 

de abilități necesare pentru secolul XXI: abilități de lider, rezolvarea problemelor, luarea 

deciziilor, spirit antreprenorial, inteligență emoțională. Societatea contemporană, aflată într-o 

dinamică permanentă, impune schimbări asupra modului de organizare şi funcţionare a pieţei 

muncii în viitor care reclamă profesii STEM, adaptarea pentru sisteme inteligente, conectare 

globală sau virtual collaboration. 

 

Într-o societate bazată pe cunoaştere, competenţele-cheie sub formă de cunoştinţe, 

abilităţi şi atitudini adecvate fiecărui context au un rol fundamental pentru fiecare individ. 

Acestea asigură o valoare adăugată pentru piaţa muncii, coeziunea socială şi cetăţenia activă, 

oferind flexibilitate şi adaptabilitate, satisfacţie şi motivaţie. Ideea „reformării profunde” a 

sistemului de educaţie, prin trecerea de la un învăţământ bazat pe transmiterea de informaţii 

la unul în care importantă este formarea de competenţe, a impus realizarea unor demersuri 

inițiale:   

***Clarificarea a ceea ce înseamnă competenţele cheie (cunoștințe, abilități, 

deprinderi); 

***Programele școlare au fost revizuite și-și propun dezvoltarea de competențe 

generale și specifice, începând cu 2010-2011 (Curriculum naţional pentru învăţământul 

primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe – cheie care determină profilul de 

formare a elevului); 

***Legea Educației nr.1/2011 face referire la cele 8 competențe cheie:  

Art.4. Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca 

finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi 

transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru:  

a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, 

conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;  

b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;  

c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei 

economii durabile;  

d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe 

cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural;  

e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului;  

f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moralcivice şi a 

respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.  

În art. 13 se subliniază că învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat; 

competenţele cheie devin în acest fel o ţintă educaţională majoră.  

Art. 31 (6) arată rolul componentei nonformale şi informale în formarea 

competenţelor în învăţământul liceal.  
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Odată cu schimbările din societate din ultimele decenii s-a pus şi problema unei 

schimbări de paradigmă în zona educaţiei, mutându-se accentul de pe transmiterea 

cunoștințelor pe formarea de competenţe. Peste tot pe glob, societatea s-a schimbat profund 

în ultimele decenii. Apariţia tehnologiei informaţiei a generat modificări în economie, în 

societate și implicit în mediul educațional.  

Termenul competenţă se referă la o combinaţie de deprinderi, cunoştinţe, aptitudini şi 

atitudini şi includ disponibilitatea de a învăţa  în completarea la „a şti cum” să înveți. 

Competenţele cheie cuprind  trei aspecte  ale vieţii:  

 împlinirea personală şi dezvoltarea de-a lungul vieţii (capital cultural): competenţele 

cheie trebuie să dea  posibilitatea oamenilor să-și urmeze obiectivele individuale în viaţă, 

conduşi de interesele personale, aspiraţii și dorinţa de a continua învăţarea pe tot parcursul 

vieţii; 

 cetăţenia activă şi incluziunea (capital social): competenţele cheie trebuie să le permită 

indivizilor să participe  în societate în calitate de cetăţeni activi; 

 angajarea într-un loc de muncă (capital uman): capacitatea fiecărei persoane de a obţine o 

slujbă decentă pe piaţa forţei de  muncă. 

În accepţiunea Comisiei Europene, definiţia competenţelor – cheie este următoarea: 

„Competenţele - cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, 

deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi 

dezvoltarea personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională. Acestea trebuie 

dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca un fundament 

pentru  învăţarea în continuare, ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi”.Competenţele 

cheie sunt: comunicarea în limba maternă; comunicarea în limbi străine; competenţa 

matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia; competenţa digitală; 

competența de a „învăţa să înveți”; competenţe sociale şi civice; competențe 

antreprenoriale; competențe de sensibilizare și exprimare culturală. 

Grupul educațional Pearson,Marea Britanie,a identificat abilități esențiale pentru 

secolul XXIpe care școala este necesar să le dezvolte în viitor: 

 Spirit antreprenorial: economie, finanțe și management, studiate încă din clasele mici; 

 Lucrul în echipă: te învață să fii organizat, are la bază diviziunea sarcinilor, 

responsabilitatea, schimbul de idei, spiritul de echipă, alegerea liderilor, deciziile colective; 

 Învățarea tehnologiilor de înalt nivel:cunoașterea și folosirea noilor tehnologii pentru a 

învăța, crea, descoperi; 

 Rezolvarea problemelor: elevii sunt ajutați să găsească singuri răspunsuri la întrebările pe 

care și le pun, să găsească singuri soluții; 

 Dezvoltarea ca lider: acest lucru trebuie susținut de școală prin activități de dezvoltare 

personală, de învățare nonformală; 

 Abilități de comunicare: dezvoltarea abilităților de comunicare, argumentare și exprimare 

a ideilor, comunicarea cu ceilalți; 

 Inteligență emoțională:cunoașterea sentimentelor, a emoțiilor și canalizarea socială în 

beneficiul personal; 

 Dezvoltarea elevului ca cetățean al lumii globalizate: apartenența la o lume globală, la un 

sistem social. 

Samsung Electronics România a realizat împreunuă cu D&D Research și Ministerul 

Educației Naționale studiul „Trends of Tomorrow” pentru a descoperi care sunt profesiile 

viitorului. În topul preferințelor apar profesiile: programator (14,6%), inginer de sistem în 

informatică (11%), avocat (10,7%), manager business (9,7%), actor (8,5), medic chirurg 

(8,4%), contabil (6,6%), medic cardiolog (5,3%), farmacist (5,1%), arhitect (5%). În schimb, 

profilul personalității lor care arată că aceștia sunt firi sociabile, cărora le place să 
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interacționeze cu ceilalți și să dezvolte prietenii, îi recomandă mai degrabă pentru meserii 

umaniste și zona de servicii.  

Astfel, aproximativ 90% dintre cei 4.000 de elevi chestionați își doresc profesii 

liberale, care implică un anumit grad de independență și care presupun un puternic spirit 

antreprenorial. Spiritul antreprenorial este întâlnit frecvent în cazul fetelor (34%), însă și în 

cazul băieților această trăsătură este evidentă, ocupând locul al doilea în analiza personalității 

lor (16%). Aceștia s-au dovedit a fi, în primul rând, convenționali (39%) ceea ce înseamnă că 

tind să aleagă spontan activități care presupun respectarea ordinii și a rutinelor, adoptarea 

unor standarde clare, fiindu-le mai ușor să realizeze activități administrative sau care 

presupun muncă de birou. Dar, indiferent de gen, atât alegerile spontane pe care elevii le fac, 

cât și trăsăturile lor de personalitate scot în evidență tendința de a prelua conducerea, plăcerea 

de a negocia și puterea lor de persuasiune. 

În studiul făcut recent de specialiștii de la Dell Technologies, o uriașă companie 

americană care pregătește oamenii pentru viitorul digital, se accentuează faptul că vor apărea 

meserii noi la care acum nu se gândește nimeni. Specialiștii spun că 85% dintre meseriile 

anului 2030 încă nu au fost inventate, iar la nivel mondial peste 800 de milioane de locuri de 

muncă vor fi desființate din cauza automatizării. În acest sens se vorbește frecvent de 

absolvenții STEM - ştiinţă, tehnologie, inginerie, matematică, absolvenți insuficienți la nivel 

mondial. Aceste nevoi de învățare presupun abordări aplicate a științelor, o învățare 

interactivă, transdisciplinară și crosscuriculară a disciplinelor, o explorare a științelor cu 

mijloace și resurse specifice lumii de azi. 

Institutul pentru Viitor (Institute for the Future, SUA), o organizaţie de cercetare 

independentă, care analizează trendurile actuale pentru a afla cum va evolua societatea 

globală, a realizat un studiu cu privire la schimbările care au început deja să se producă la 

nivelul societăţii şi care vor avea un impact substanţial asupra modului de organizare şi 

funcţionare a pieţei muncii în viitor. Acestea sunt: 

1. O viaţă mai lungă. Oamenii trăiesc mai mulţi ani, însă în statele vestice natalitatea 

este în scădere, iar populaţia îmbătrâneşte. Astfel, vor fi din ce în ce mai multe persoane în 

vârstă care vor trebui să se integreze pe piaţa muncii, iar învăţarea pe tot parcursul vieţii şi 

schimbarea domeniului de activitate vor deveni ceva obişnuit. 

2. Utilaje şi sisteme inteligente. Robotica şi ingineria se dezvoltă rapid, aşa că în viitor 

multe meserii vor fi preluate de maşini, parţial sau în totalitate. Omul va trebui să-şi 

regândească şi să-şi regăsească locul în această nouă ordine. 

3. Lumea datelor. Computerele au evoluat foarte mult şi pot colecta şi procesa date 

despre orice. De aceea, vei avea nevoie de abilităţi de interacţiune cu datele, astfel încât să iei 

decizii bazându-te pe acestea şi să le foloseşti ca instrument pentru a-ţi atinge obiectivele. 

4.Ecologia new media.Tehnologiile (video, animaţii digitale, jocuri etc) au creat un 

nou limbaj de comunicare şi un univers aparte. New media fac posibile platformele de lucru 

online, construiesc reputaţie şi identitate, aducând transparenţă în munca şi viaţa noastră. 

Există şi un revers al medaliei: adevărul poate fi uşor alterat, deoarece oricine poate filma sau 

fotografia un eveniment şi poate face ca lucrurile să pară altfel decât sunt în realitate.  

5.Organizaţii foarte structurate. Multe dintre organizaţii sunt produsul a sute de ani de 

cunoştinţe şi descoperiri ştiinţifice sau tehnologii. Acest peisaj este zguduit cu putere de o 

nouă generaţie de concepte şi abilităţi de lucru, care ia naştere din domedii precum game 

design, neuroştiinţe, psihologia fericirii etc. Acestea vor crea paradigme şi instrumente de 

educaţie diferite de cele cu care eram obişnuiţi. 

6. Conectare globală. Globalizarea favorizează schimburile economice şi integrarea 

dincolo de graniţele statelor, însă în acelaşi timp determină modificări în strategia 

companiilor mari, care îşi doresc să rămână competitive. Ţările mai slab dezvoltate nu vor 

mai fi doar furnizori de talente, ci şi pieţe de desfacere, astfel că apare nevoia unei echipe 
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globale şi, în consecinţă, a dezvoltării unor abilităţi de sensibilitate culturală şi comunicare 

interculturală 

Pe baza acestor indicatori, a rezultat un set de 10 competenţe care vor fi căutate în 

viitor pe piaţa muncii: 

 Sense-making – capacitatea de a înţelege semnificaţia subiectului discutat şi a altor aspecte 

complexe care nu pot fi „codate” şi procesate de un calculator. 

 Social intelligence – abilitatea de a te conecta cu ceilalţi într-un mod direct şi profund, de a 

simţi şi a interacţiona. 

 Novel & adaptive thinking – capacitatea de adaptare la diferite sarcini şi de a găsi soluţii 

inovatoare. 

 Cross-cultural competency – abilitatea de a lucra în medii culturale diverse. 

 Computational thinking – abilitatea de a traduce vaste cantităţi de date în concepte 

abstracte şi de a înţelege conexiunile. 

 New media literacy – abilitatea de a dezvolta conţinut pe baza formelor de new media şi 

de a-l folosi în comunicarea persuasivă. 

 Transdisciplinarity – capacitatea de a înţelege şi a utiliza concepte din discipline diferite. 

 Design mindset – abilitatea de a înţelege sarcinile şi de a adapta procesele de lucru pentru 

a atinge obiectivele dorite. 

 Cognitive load management – abilitatea de a filtra informaţia în funcţie de importanţa sa şi 

de a folosi la maxim resursele cognitive. 

 Virtual collaboration – abilitatea de implicare şi de a lucra productiv chiar şi ca membru al 

unei echipe virtuale. 

 „Meta-competențele sunt cele care te ajută să navighezi pe piața muncii indiferent ce 

se întâmplă cu tehnologia”, spunea prof. univ dr. Mircea Miclea, Universitatea „Babeș 

Bolyai” Cluj. În opinia sa aceste meta-competențe sunt: gândirea de tip design – definirea de 

probleme și de moduri de rezolvare care creează mai multă valoare decât dacă se rezolvă 

problemele identificate de alții; autodisciplina – organizarea vieții în funcție de scopurile pe 

care le ai, muncă organizată și structurată; antreprenoriatul – pregătirea tinerilor astfel încât 

aceștia să corespundă schimbărilor de pe piața muncii, după absolvire; autonomia – 

capacitatea de a te baza pe propriile tale resurse – cognitive, emoționale.  

Dacă viitorul va arăta altfel, firește și educația va fi altfel fiind necesar să se aplice 

strategii și practici inovatoare care să dezvolte gândirea în detrimentul informațiilor; să 

dezvolte creativitatea și inovația, în detrimentul unui algoritm repetitiv; să dezvolteabilități și 

mecanisme de învățare continuă, indiferent de spațiul și formele de învățare; transformarea 

profesorului în facilitator și mentor al învățării. 

 

Bibliografie: 

 Barometrul reușitei școlare, nr.28/2018, Competențe cheie în mediul nonformal; 

 Future for skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research 

Institute (http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf ); 

 Studiul „Trends of tomorrow” –Samsung Electronics România. 
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ȘCOALĂ – COMPETENȚE – RESURSE EDUCAȚIONALE 

DESCHISE 
 

„PROFESORUL DE CINEMA” 

 

prof. Viorel Ieremie, 

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 

 

Sintagma de început, la prima vedere, ar putea părea un titlu de film, căruia îi putem 

acorda sau nu, atenția cuvenită ca oricărei alte producții cinematografice. Ghilimelele 

utilizate au, de fapt, menirea de a marca o situație nefirească, existentă la această oră în 

curriculum național.De asemenea, o minimă doză de ironie ar putea fi luată în considerare, 

având în vedere o situație concretă,  despre care vom vorbi în cele ce urmează. 

 Evident, titulatura, ridică unele semne de întrebare pentru unii,  ținând cont de actuala 

configurație a sistemului de învățământ din țara noastră. Se pune, în primul rând, problema,că 

nu există un astfel de obiect în curriculum școlar, în al doilea rând, cine ar fi interesat de un 

astfel de obiect, iar în al treilea rând, s-ar pune problema, cine ar trebui să predea o astfel de 

disciplină și ce profil intelectual-profesional  ar trebui să aibă un astfel de profesor?Dintr-o 

altă perspectivă,  însăși noțiunea de cinema, în sens pedagogic, ar putea ridica o serie de 

întrebări. Pe de o parte, care e conținutul acesteia din punct de vedere pedagogic, pe de alta, 

care ar fi nivelul de adresabilitate( gimnaziu,  liceu)? 

Pentru corecta informare a celor care vor citi acest articol,  precizăm că la nivel 

național există un singur liceu de specialitate,  Colegiul Tehnic Media, care funcționează în 

București,  pregătind, până la un anumit nivel, viitori profesioniști ai domeniului 

cinematografic, într-o fază premergătoare studiilor universitare de profil. Pe lângă 

specializările specifice domeniului real,  respectiv, matematică, fizică,  informatică, științe ale 

naturii,  această unitate de învățământ  are, pe filiera tehnologică, trei specializări extrem de 

tentante, cel puțin din perspectiva titulaturii: tehnician producție film și televiziune, 

tehnician operator procesare text și imagine și tehnician poligraf.  Dacă primele două 

specializări vizează strict domeniul audio-vizual, cel de-al treilea este conexat cu cele dintâi 

prin prisma faptului că pregătește specialiști în domeniul prelucrării grafice a imaginii în 

format fizic(tipărit), dar conceptualizat tot în context digital. Absolvenților acestor 

specializări li se oferă ulterior oportunitatea de a-și continua studiile în cadrul unei școli 

postliceale de profil, în același colegiu sau la nivel superior, în cadrul Universității Naționale 

de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, unde, în cadrul 

Facultății de film, specializări precum regie film și televiziune, imagine film și televiziune, 

multimedia: sunet și montaj sau animație sunt bine definite. 

Dacă suntem mai atenți,  constatăm că palierul de cunoștințe al unui  astfel de 

profesor vizează, în primul rând,partea tehnică a ideii de film și mai puțin aspectele generale 

ce vizează ideea de cultură generală și pe care ne-o dorim în cadrul în învățământului 

preuniversitar. Mai apoi, privind cu atenție la specializările  din cadrul Academiei Naționale 

de Artă Teatrală și Cinematografică, vom constata că nu există nicio formă de pregătire care 

să vizeze latura pedagogică a culturii cinematografice. Practic avem un corp profesional bine 

definit,cu competențe foarte clare în ceea ce privește realizarea de film, însă nu avem 

certitudinea că există,  în mod echitabil și cunoștințe care vizează  cultura cinematografică, 

privită din pespectivă pedagogică.  

Din punctul nostru de vedere, considerăm că situația de față prezintă o carență în ceea 

ce privește specializările din cadrul UNATC. Cu siguranță, o specializare care să vizeze 

latura pedagogică a cinematografiei  ar fi mai mult decât utilă, în contextul în care un astfel 
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de profesor și-ar găsi locul  binemeritat, între colegii din învățământul preuniversitar. Prin 

această afirmație, atingem, în fapt,punctul nevralgic al problemei pe care am adus-o în 

discuție în contextul de față: justificarea  existenței  în cadrul corpului profesoral din 

învățământul preuniversitar a unui așa numit, profesor de cinema. Până la urmă, titulatura 

acestuia contează mai puțin, importantă fiind,  înainte de toate, contribuția sa la formarea 

armonioasă a personalității elevului, a cărui cultură generală,  în mod obligatoriu,  trebuie să 

conțină și elemente de cultură cinematografică. 

Dintr-o altă perspectivă, trebuie să remarcăm faptul că, totuși, în zilele noastre există 

o preocupare în zona  învățământului preuniversitar, în ceea ce privește acest tip de cultură.  

În primul rând,  suntem preocupați  în a prezenta elevilor o serie de ecranizări ale unor opere 

literare circumscrise programei școlare și nu numai, tocmai pentru a îi face pe aceștia din 

urmă să înțeleagă diferența dintre conținutul operei literare și cel al filmului realizat după 

aceasta. În al doilea rând, avem în vedere acele activități pe care mulți dintre noi le 

desfășurăm ca parte componentă a unor ore de dirigenție sau în cadrul unor activități 

extrașcolare, desfășurate, de cele mai multe ori, chiar într-o sală de cinematograf. Vizionarea 

unui film, urmată de discuții tematice, problematizarea temei filmului, aspectele sociale aduse 

în discuție, elemente de estetică cinematografică, toate acestea  sunt bine venite și constituie o 

adevărată încântare  pentru elevii noștri. Se pune, însă, aici, o problemă: în ce măsură, noi, ca 

diriginți sau profesori ai clasei, având specializări dintre cele mai diverse, suntem competenți 

în ceea ce privește făurirea unei astfel de culturi cinematografice, rândul elevilor noștri. Este 

adevărat, uneori avem șansa de a aduce în mijlocul nostru personalități dindomeniul  

cinematografiei, iar aceștia având o competență desăvârșită pot contribui în mod esențial la 

reușita unei astfel activități. Din nefericire,  nu avem la dispoziție  o astfel de personalitate, 

care să răspundă la chemarea noastră,  ori de câte ori avem nevoie. 

Pe un alt palier,dacă vorbim de cultură cinematografică, am  putea menționa o intenție 

lăudabilă, realizată în mare parte la nivel național, realizată de câteva organizații 

neguvernamentale, în colaborare cu instituții culturale din țară și/sau străinătate, în scopul 

promovării acestui tip de cultură. Este vorba de un proiect european dedicat liceenilor și nu 

numai, derulat în cadrul unui parteneriat european, din care fac parte un număr de opt țări 

(Franţa, Portugalia, Spania, Italia, Bulgaria, Cehia, Finlanda și România). Proiectul se 

numește Cined și  are ca scop promovarea filmului european. A fost inițiat la noi, de către 

Institutul Cultural Francez în parteneriat cu Cinemateca Franceză şi implementat la nivel 

național, de Societatea Culturală NexT (pentru nivelul gimnazial şi liceal) şi de Asociaţia 

Culturală Macondo (pentru nivelul primar), ambele din București.  În această activitate  a 

fost implicat și Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, care, pe parcursul anului școlar  

2018 -2019, a derulat activități specifice,  în conformitate cu proiectul în cauză.   

Concret, pe parcursul unui semestru școlar,  săptămânal, un grup de elevi, eterogen 

din punctul de vedere al specializărilor  și al nivelului de învățământ,au participat la serie de 

proiecții  ale unor  filme  produse pe plan european,  inclusiv românești. Activitatea s-a 

derulat la sfârșitul orelor de curs, a constat, după vizionarea filmelor,  într-o serie de discuții 

pe baza unui așa numit „dosar cinematografic”, cu privire la filmul respectiv, ce conținea date 

despre  realizatorii filmului(  regizori, scenariști,  actori,  țara de proveniență, tematică,  

abordare etc.), dar și o serie de orientări cu caracter pedagogic, pe care profesorul organizator 

avea obligația să le urmeze,  pentru ca elevii să înțeleagă  pe deplin semnificațiile  artistice și 

nu numai ale filmului vizionat. O astfel de activitate s-a bucurat de un real succes în rândul 

elevilor,  întrucât a avut o bază cu caracter științific,  pedagogic,  pe care profesorul(indiferent 

de specialitate) avut-o la îndemână, prin acel dosar pedagogic.Precizăm că   proiectul  are  și 

o latură formativă,  dedicată profesorilor din țară, care au dorit să implementeze acest proiect 

în școlile  unde își desfășoară activitatea.  Concret, inițiatorii proiectului la nivel național 

organizează sesiuni de training în vederea implementării proiectului școlile respective,  
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sesiuni derulate  în numeroase licee,  o astfel acțiune derulându-se și  pentru profesorii din 

județul Suceava, care au dorit implicarea în acest proiect.  De precizat este faptul că întreaga 

informație referitoare la acest proiect european este vizibilă on-line, pe o platformă 

europeană, de unde pot fi descărcate inclusiv filmele oferite spre vizionare, nefiind necesară 

decât o logare cu un cont de utilizator și parolă,  stabilite împreună  inițiatorii proiectului la 

nivel național. 

Pe un alt palier de activități remarcăm existența la nivel național a unor manifestări cu 

caracter competitiv,  derulate sub formăde concursuri sau festivaluri concurs ce promovează 

ideea de film. Înscrise în Calendarul Activităților Educative Naționale ale Ministerului 

Educației Naționale, evenimente precum, Festivalul naţional de scurtmetraj pentru liceeni 

„Filmmic”(CONSTANȚA), Concursul naţional de fotografie şi film „Împreună prin 

artă”(DEJ), Festivalul-concurs internaţional „VideoART pentru liceeni”(SUCEAVA). 

 Cel din urmă, organizat în cadrul liceului nostru  s-a dovedit a fi un prilej  în care 

educația nonformală și-a găsit o formă de manifestare profund originală,  feed-back-ul pe 

care l-am avut în cei 10 ani de activitate, demonstrând eficiența acestei manifestări, din 

perspectiva unor obiective multidisciplinare care au fost atinse prin implicarea elevilor pe 

toate palierele: voluntariat, actorie, regie film, operatorie imagine, grafică, informatică, 

muzică etc. Însă și aici s-a simțit nevoia implicării unor  profesioniști din afara sistemului 

educațional preuniversitar. Sub auspiciile Clubului Video ART al elevilor de la Colegiul 

național „Petru Rareș”, festivalul organizat în cadrul aceluiași colegiu, a devenit emblematic, 

atât la nivel național, cât și  internațional, în acest moment dorindu-se implementarea 

formatului acestuia și în alte țări,  de unde am avut participanți,  căci,  între timp festivalul a 

devenit internațional. Nu insistăm  asupra acestei activități,  întrucât a făcut obiectul altui 

articol,  publicat în anii anteriori.  

Vom puncta însă, câteva aspecte care țin de o altă formă de prezența a ideii de film în 

școli.  Este vorba de cercurile sau cluburile de film ce activează în cadrul unor școli și care se 

bazează exclusiv pe pasiunea unor profesori, ce își  îndreaptă atenția către acei elevi atrași de 

ideea de a face film. Vorbim, așadar, despre creația cinematografică realizată de amatori, într-

o formă elementară, sub forma unor mini proiecte cinematografice, scurtmetraje sau spoturi 

cu tematică diversă, îndreptată mai ales către viața adolescenților, cu diversele ei provocări. 

În realizarea  acestor filme se pune multă pasiune, dorință, voință, dar mai puțin pricepere sub 

raport tehnic. De cele mai multe ori aici intervine priceperea profesorul îndrumător (și el,  

amator) cât și dotarea tehnică elementară de care se poate dispune. Ca o apreciere strict 

personală, remarcăm faptul că, în ultimii ani, tehnica a evoluat  atât de mult, încât s-a putut 

observa o calitate îmbunătățită, an de an, a filmelor realizate de elevi și profesorii lor 

îndrumători. Totul însă rămâne, de cele mai multe ori, sub umbrela amatorismului desăvârșit. 

Din informațiile pe care le deținem, astfel de cluburi(cercuri), există în câteva localități din 

țară, însă își desfășoară activitatea sub îndrumarea unor profesori de diferite specialități, de la 

română, matematică, informatică, până la profesori care își desfășoară activitatea în licee 

vocaționale, respectiv liceele de artă, însă toți deopotrivă se află sub imperiul amatorismului 

și al pasiunii pentru film. 

Din perspectiva activității din cadrul Clubului Video ART, fiind angrenați,  de câțiva 

ani în mișcarea de cineamatori din Europa, am luat contact cu pasionați de film din diverse 

țări,  încercând să aflăm care este realitatea cineamatorismului în țările respective, în special 

din perspectiva implicării sistemului educațional  de stat sau particular. Realitatea se pare că e 

un pic diferită de cea din țara noastră, în sensul că există profesori calificați care predau așa-

numita oră de cinematografie sau de film, în contextul căreia elevii sunt familiarizați, mai 

întâi, cu fenomenul cinematografic din perspectiva cronologică, apoi din perspectivă practică, 

ei fiind inițiați  în producția de film, care e însușită până la un anumit nivel. Evident,  astfel 

de ore se desfășoară în spații adecvate, cu o dotare pe măsură.  Din discuțiile avute, am 



129 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

concluzionat că țări precum Franța, Germania, Spania, Italia, Austria și nu numai,  manifestă 

un interes major către această formă de educație nonformală, ce poate constitui un reper în 

formarea personalității adolescenților.  Pe de altă parte, există opinia că un bun consumator 

de producții multimedia, un consumator educat în acest sens, cunoaște câteva principii 

fundamentale ale celei de-a șaptea arte  și, în consecință, are o capacitate sporită de 

discernământ în ceea ce privește filmul, în general.  

 Concluziv, dacă în alte țări fenomenul acesta cunoaște o dezvoltare firească, în deplin 

acord cu evoluția societății contemporane, la noi în țară a început să apară câteva forme de 

manifestare, mai mult sau mai puțin timide, dar care vorbesc despre un curent de opinie, 

favorabil acestui tip de educație,  dovadă că  manifestările de profil  există,  iau amploare  și 

se presupune că vor exista pe mai departe.  Ceea ce rămâne o lacună în tot acest demers, la 

noi în țară,  e lipsa profesorilor calificați, ce ar putea să implementeze  într-un mod analitic, 

pertinent și  profesionist acest tip de educație, de care , în mod cert nu mai putem face 

abstracție.  Soluția e destul de simplă, am menționat-o în treacăt la începutul acestui material 

și trebuie găsită în contextul învățământului universitar,  în cadrul  facultăților de profil, din 

întreaga țară, unde există specializări dedicate domeniului multimedia. O specializare în 

domeniu, cu accent pe latura pedagogică,  ar  ar fi soluția tehnică ideală.  Rămâne de văzut în 

ce măsură se dorește, cu adevărat, implementarea unei astfel de discipline în sistemul 

educațional românesc și, în egală măsură, se găsesc resurse materiale corespunzătoare pentru 

amenajarea unor spații dedicate domeniului multimedia, unde „profesorul de cinema” se va 

regăsi pe deplin și evident își „va pierde” ghilimelele din actuala titulatură. 
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ROLU BIBLIOTECARULUI ȘCOLAR ÎN PROMOVAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE BIBLIOTECĂ 

 

bibl. Andrei Lăcrămioara 

 Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava 
 

Astăzi în Societatea Informației ,,Bibliotecarul este și trebuie să rămână o punte de 

legătură dintre cititor și informație, interpretul care traduce o întrebare într-un răspuns 

apropiat’’(Marinescu,1999). Prin dobândirea de noi cunoștințe și aptitudini în tehnologiei 

informației, prin folosirea calculatorului Internetului, bazelor de date și mijloacelor audio-

video,  bibliotecarul școlar devine dintr-un simplu gestionar de carte, un bibliotecar modern, 

adaptat nevoilor societății informaționale, reușind să răspundă cerințelor de lectură și 

informare ale utilizatorilor, elevi și cadre didactice. Bibliotecarul școlar desfăşoară zi de zi o 

activitate diversificată și bogată structurată pe mai multe paliere de informare și documentare: 

informaţional, metodic, ştiinţific, instructiv, educativ, bibliografic, biblioteconomic. 

Primeștecititorii, îi învață să completeze o fișă de lectură, îi indrumă la raft, le oferă 

informații despre cărțile solicitate, face demersuri pentru achiziția de carte, înregistrează 

cărțile în Registrul Inventar și în Programul de informatizare, gestiunea fondului de carte, 

conservarea publicațiilor, informatizarea publicaţiilor. 

Numit și Bibliotecarul 2.0, conform informațiilor din lucrarea ,,Ghidul bibliotecarului 

școlar. Eurocompetențe profesionale” de Daniela Argatu acesta cunoaște și folosește TIC în 

activitatea bibliotecii, utilizează rețele de socializare pentru a promova activitățile 

extrașcolare și fondul de carte. 

David Lee King a publicatpeblogulsau înca înanul 2007 articolul „Basic 

Competences of a 2.0 Librarian” (Competenţe de baza pentru Bibliotecarul 2.0). 

Bibliotecarul 2.0 este obligat să se autoperfecţioneze, să-şi modernizeze activitatea, să 

folosească cele mai moderne tehnologii informaţionale. De la Bibliotecarul 2.0 se va trece în 

viitorla Bibliotecarul 3.0 şiapoi la Bibliotecarul 4.0. 

În Societatea Informaţiei, biblioteca şcolară nu poate să rămână doar un simplu 

depozit de carte, ea trebuie să-şi redefinească rolul, locul în contextul informativ şi tehnologic  

actual, acceptând pe lângă cartea pe suport de hârtie,  cartea virtuală şi Internetul . În acest 

sens biblioteca  Colegiului Naţional ,,MIHAI EMINESCU” din Suceava a fost dotată  în 2007 

cu  4 calculatoare conectate  la Internet, iar aria informaţională a fost completată cu CD-uri 

,Dvd-uri, casete  video despre viaţa şi activitatea unor mari personalităţi cum ar fi: Eminescu, 

I.L. Caragiale, Brâncuşi, Nichita Stănescu, Ion Irimescu, filme artistice, documentare. În anul 

2017 biblioteca a trecut printr-o modernizare de amploare și astăzi are o sală de lectură cu 40 

de locuri, cu 6 șase calculatoare conectate la Internet,dotată cu aparaturămodernă 

(videoproiector, calculatoare,internet,ecran electric, televizor, Dvd), două depozite de carte, 

sală primire cititori și birou pentru prelucrarea publicațiilor. Bibliotecaşcolii are 46000 de 

volume, un fond de carte virtuală de 550 de CD-uri,DV-uri,casete audio şi video.Acestea sunt 

folosite la orele de curs de către profesori sau la activităţi extraşcolare desfăşurate la 

bibliotecă în sala de lectură. Informatizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă 

transformă activitatea de organizarea colecţiilor, modul de acces la informaţii şi duce la 

dezvoltarea de instrumente performante de stocare, regăsire şi difuzare a informaţiei.Astăzi 

bibliotecile îşi îmbogăţesc sursele tradiţionale cu surse noi bazate pe tehnologie modernă. 

Catalogul tradiţional este înlocuit  cu catalogul online, iar lucrările bibliografice tradiţionale 

sunt completate cu bazele de date bibliografice. 
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În acest context,  Colegiului Naţional,,Mihai Eminescu” a achiziţionat  în 2009 un soft 

pentru informatizarea biblioteciieBibliphil. Biblioteca informatizată oferă utilizatorului  surse 

de informare preluate din catalogul tradiţional. 

    Trecerea de la catalogul tradiţional la catalogul online este o activitate complexă şi 

presupune prelucrarea informaţiilor oferite de fondul de carte.Catalogul online (OPACUL) 

este o bază de date bibliografice gestionate de un soft care îndeplineşte toate funcţiile 

catalogului tradiţional.Utilizarea softului ,,Ebibliophil” îi ajută pe elevi să-şi formeze 

deprinderi de căutare şi stocare a informaţiei şi îi iniţiază în gestionarea resurselor moderne 

de informare.  ,,BiblioPhil” este un sistem integrat de bibliotecă şi distribuţie bibliografică, 

realizat în întregime de specialişti ai domeniului IT din România, fiind un produs prin 

excelenţă adaptat nevoilor din bibliotecile noastre. 

 Astăzi îmi desfăsor activitate într-o bibliotecă modernă cu o 1000 de cititori dornici 

de a afla, de a citi şi a învăţa. Drumul nu a fost uşor. Ca bibliotecar vreau să fiu o persoană 

informată şi pregătită să răspund cerinţelor utilizatorilor.Încă de la debutul meu în această 

profesie mi-am propus să schimb şi să promovez imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în 

şcoală şi în afara ei.Prin activităţile desfăşurate, prin implicarea în diverse proiecte încerc să 

arăt că bibliotecarul nu este omul care dă cartea şi ia cartea sau mai rău stă în spatele raftului 

şi întoarce cărţile.Biblioteca şcolară prin noua misiune reuşeşte să adune în jurul său elevii şi 

profesorii dornici de informare, de cunoştere şi lectură. Un rol important în îndeplinirea 

funcţiei pedagogice a bibliotecii îl are organizarea de activităţi extraşcolare în colaborare cu 

elevii şi cadrele didactice. Prin astfel de activităţi bibliotecarul alături de profesori contribuie 

la formarea unei   culturi a informaţiei,  la dezvoltarea competenţelor de comunicare şi 

informare şi la formarea gustului estetic. 

În acest context în anul şcolar 2018-2019, semestrul I am desfăşurat în colaborare 

CCD Suceava la 17.12.2018 întâlnirea British Corner-ului CCD "George Tofan" Suceava. 

Activitatea a fost realizată în parteneriat cu Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava, la 

sala de lectură a bibliotecii. 

Activitatea noastră ,,Crăciunul în jurul lumii: tradiții și obiceiuri'" a cuprins 

următoarele momente: 

1. Invitație la lectură: "Lecturilelui Moș Crăciun" (https://biblios-

biblios.blogspot.com/…/lecturile-lui-mos-cr…); 

2. Colinde și poezii în limbaromână, engleză și franceza (elevii claselor a VIII-a A și 

a XI-a G); 

3.Lecturile preferate din literatura engleză - concurs cu premii – Prezentări 

Powerpoint (elevii clasei a VIII-a A); 

4. Premierea câștigătorilor și donația de carte (38 de exemplare) în limba engleză din 

partea British Corner-ului CCD "George Tofan" Suceava; 

5. Moment artistic susținut de elevii clasei a XI-a G şi a X-a A. La această activitate 

au colaborat următoarele cadre didactice: director adjunct Cazac Gabriela, bibliotecar 

Lăcrămioara Andrei, prof. Raluca Cârțu, prof. Cătălina Iurea și prof. Maria-Cristina Hetriuc. 

La 1 februarie 2019, "Ziua Internațională a Cititului Împreună", începând cu ora 

12.00, la Muzeul Bucovinei, s-a desfăşurat în memoria domnului George Ostafi OST, șeful 

serviciului Relații Publice și Evenimente Muzeale din cadrul Muzeului Bucovinei, cea de-a 

IV-a întâlnire din acest an școlar a Clubului de Storytelling de la CCD Suceava. Doamna 

prof. Elena-Manuela David - director CCD "George Tofan" Suceava împreună cu eleviiclasei 

a IV-a B de la ColegiulNațional "Mihai Eminescu" Suceava (coordonați de doamna prof. 

Gabriela Culiță și bibliotecar Lăcrămioara Andrei) au cititşi au vorbit despre lecturile 

copilăriei. . Doamna prof. David, care este și primul voluntar pentru promovarea lectuii 

(acțiune prinsă în programul național "România citește!") a citit din "Enciclopedia zmeilor" 

de MirceaCărtărescu , povestea POVESTEA LUI LOBO ŞI A LUI FOFO, FECIORII 
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ZMEULUI ZMEELOR, o provocare fantasticăla lectură pentru toți cei prezenți. Întâlnirea 

noastră s-a încheiat cu vizita copiilor la expoziția muzeului "Jucăriile din galeria pod". 

Biblioteca colegiului îi aşteaptă pe utilizatori în anul 2019- Anul Cărţii cu noi achiziţii 

de carte, noutăţi editoriale pentru fondul nostru de publicaţii, cu o expoziţie de carte 

,,Manuscrisele lui Eminescu”şi cu activităţi interesante pentru elevi şi profesori de promovare 

a lecturii şi bibliotecii. 
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INFLUENŢELE PROGRAMULUI INTEGRAT SPORTIV 

ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII ŞCOLARULUI MIC 

SPECIALITATEA ÎNOT – 

-  

Prof. Andronic Sebastian – Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava 

 

 În această societate contemporană, apăsată de sedentarism, de stres, de 

agresivitate, activitatea sportivă are un rol social major. Fenomenul sportiv a devenit o 

activitate socială, economică şi de recreere cu valenţe deosebite. Avem convingerea că 

mişcarea în aer liber, practicarea sportului ameliorează condiţia umană, implicit calitatea 

vieţii, iar practicantul activităţilor sportive dobândeşte un ansamblu de cunoştinţe şi abilităţi 

benefice atât pentru sine cât şi pentru societatea din care face parte. Mişcarea, exerciţiile 

fizice, activitatea sportivă competiţională şi necompetiţională contribuie la dezvoltarea unei 

imagini pozitive despre sine, la implementarea în activitatea zilnică a unor mecanisme de 

autoreglare a stărilor psiho-comportamentale . 
         Din nefericire, marcat de tehnologia modernă, de lumea virtuală care l-au înlănţuit în 

spaţiul închis al locului de muncă sau al casei, omul contemporan s-a depărtat de natură, de arenele 

sportive. Faptul că mulţi copii „practică” astăzi diferite ramuri sportive pe calculator, în timp ce sunt 

„scutiţi” de către părinţii excesiv de protectori de orele de educaţie fizică desfăşurate în şcoală 

reprezintă un fenomen social real şi deosebit de primejdios. Această realitate constituie un semnal de 

alarmă pentru toţi factorii implicaţi în procesul de formare a tinerei generaţii. De aceea e importantă 

nu doar conturarea unor concepte şi metodologii specifice,  ci şi readucerea în atenţia societăţii a 

celebrului dicton al lui Juvenal: „Mens sana in corpore sano”. 

 În cercetările noastre ne-am axat pe opiniile acelor specialişti care atribuie sportului 

un rol benefic în societatea umană contemporană. Ca partizani ai practicării sportului în cadru 

organizat, după un program riguros întocmit şi sub îndrumarea atentă a unei echipe complexe, 

interdisciplinare, care să reunească în structura ei deopotrivă antrenor şi psiholog, fiziolog şi 

biochimist, preparator fizic şi nutriţionist, dar şi medic sportiv, considerăm ca deplin reală şi 

justificată afirmaţia că o societate în care se îngemănează „omul care se joacă” (homo ludens) cu 

„omul care munceşte” (homo faber) factorul sportiv capătă aspect social, care poate fi evaluat pozitiv. 

De asemenea, practicarea sportului,     a exerciţiilor fizice dă valoarea umană durabilă acestui 

fenomen social care este sportul. 

Psihologia sportului acordă o mare importanţă studiului personalităţii. „Specialiştii 

domeniului s-au convins deja că pentru marea performanţă nu sunt necesare doar calităţi motrice, de 

nivel superior, ci şi trăsături de personalitate compatibile cu exigenţele şi tensiunea psihică generată 

de competiţia sportivă.”4 Competiţia sportivă, la orice nivel s-ar desfăşura, implică din plin laturi ale 

personalităţii, în special planul afectiv. Sentimentele trăite de sportivi fie în situaţie de victorie, fie de 

eşec, trăirile suporterilor, toate acestea subliniază necesitatea studierii laturii psihologice a sportului, 

astfel încât să se poată stabili influenţa pozitivă pe care sportul o poate avea asupra dezvoltării 

personalităţii.  

În plan bio-fizic, perioada şcolară mică poate fi considerată o perioadă de tranziţie între 

copilăria mică şi pubertate. Tensiunile frecvente la nivelul organismului duc la creşterea numărului de 

momente de criză ale dezvoltării, ceea ce creează o serie de inabilităţi şi instabilităţi motorii ce se 

manifestă în mai multe planuri practice. Aceste dificultăţi se reduc treptat, atât ca efect al dezvoltării 

organismului în ansamblu, dar şi ca urmare a exerciţiului, a creşterii capacităţii de control voluntar al 

conduitelor proiectate. 

Se apreciază că la această vârstă, copilul nu este deosebit de robust, din contră, este sensibil, 

dificil, instabil, oboseşte uşor, are indispoziţii la alergii, dar se reduc bolile contagioase. Cu toate 
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acestea, sporesc îndemânarea şi agilitatea, creşte forţa musculară, iar caracterul ambidextru - şi el 

necesar în sport - se accentuează. Organele de simţ, modalităţile senzoriale, posibilităţile de a reflecta 

în mod complex obiectele şi fenomenele cu care vine în contact se dezvoltă, iar adaptarea la mediu şi 

extinderea câmpului de acţiune şi dezvoltarea unor noi abilităţi devin posibile a se realiza într-un plan 

superior tocmai prin aceste creşteri de dezvoltare bio-fizică.  

Toate aceste aspecte conduc la concluzia că perioada celei de a treia copilării este propice nu 

doar debutului şcolarităţii, ci şi începerii unei activităţi sportive cu şanse sporite de a căpăta caracter 

de performanţă.  

Ca şi în plan bio-fizic, în plan psihic transformările la această vârstă se fac lent şi 

nespectacular, fiind cu toate acestea fundamentale pentru evoluţia ulterioară a copilului. În primul 

rând, orientarea generală se schimbă, prin abandonarea intereselor pregnante din perioada anterioară, 

care sunt înlocuite cu interesul pentru achiziţionarea de noi cunoştinţe, prin învăţare. Mai atent şi mai 

exigent faţă de acţiunile sale, şcolarul mic are un spirit critic tot mai ascuţit. Apar preocupările pentru 

colecţionare, care exprimă nevoia internă de reunire şi clasificare. Cu precădere la copiii cuprinşi în 

activitatea sportivă, dar nu numai la aceştia, vom găsi albume întreg cu imagini ale marilor sportivi 

din ramura de sport îndrăgită, alături de celelalte colecţii specifice vârstei. Totodată, fenomenul 

central devine regula, mai cu seamă respectarea regulilor. Ca urmare a acestor aspecte, şcolarul mic 

tinde să nu tolereze pe cei care ies în afara regulilor, aspect psihic ce poate fi speculat de un bun 

antrenor; căci sportul, poate mai mult decât alte activităţi umane, nu se poate desfăşura în afara 

normelor. 

La vârsta şcolară mică se întâlnesc restructurări şi dezvoltări ale unor componente psihice ce 

duc la propulsarea acţiunilor desfăşurate imprimându-le acestora un caracter mai organizat. Un rol 

important în aceste transformări îi revine componentei motivaţionale (mobiluri, stimuli, trebuinţe, 

motive, interese, aspiraţii, idealuri). Mobilurile interioare, cum ar fi setea de cunoaştere ori dragostea 

şi pasiunea pentru învăţătură vor conferi valenţe superioare evoluţiei vieţii psihice. 

Sub aspectul caracteristicilor afective, vârsta analizată este percepută ca fiind una de căutare a 

echilibrului afectiv. Procesele afective se caracterizează prin tot ceea ce numim tonus afectiv: simţiri, 

trăiri, şi sensibilităţi sufleteşti vii şi puternice. La această vârstă, copilul se entuziasmează uşor, totul îl 

impresionează. În funcţie de stimulii care acţionează asupra lui, şcolarul mic se bucură sau se 

întristează, trecând cu uşurinţă de la o stare la alta. Cu o puritate sufletească aparte, copiii sunt sinceri 

şi cred în cei mai mari ca ei. De aceea sunt uşor de modelat, dar se impune grijă deosebită faţă de 

modelul educaţional oferit. Părinţii, educatorii au obligaţia să le asigure o stare de optimism şi 

încredere, „asigurându-le treptate trecerea de la emoţii la trăiri sufleteşti superioare sub formă de 

sentimente de prietenie, de dragoste faţă de părinţi, colegi, profesori, de învăţătură şi nu în ultimă 

instanţă faţă de patrie.”5   

O latură importantă a personalităţii, care cunoaşte şi ea transformări în această perioadă de 

vârstă, este componenta socială. Odată căpătate, obişnuinţele sociale îl ajută pe copil să se raporteze 

tot mai corect la comportamentul civilizat, devenind mai sensibil şi controlat în relaţiile cu cei din jur. 

Interrelaţiile sociale şi caracteristicile acestora poartă nu doar amprenta societăţii, ci şi a vieţii 

familiale, şcolare şi sportive 

Viaţa şcolară şi socială îl dezvoltă pe copil şi îl pregăteşte pentru adaptarea eficientă la mediul 

ambiant. Ca dovadă, spre sfârşitul perioadei copilul devine mai puţin dependent de familie şi de 

şcoală şi devine preocupat de a-i ajuta pe cei din jur, preocupare ce îl va ajuta să înţeleagă mai bine că 

pentru tot ceea ce face are nevoie de anumite abilităţi, de priceperi şi cunoştinţe. Astfel va avea o 

viziune mai largă asupra vieţii sociale şi a nevoii de a-şi dezvolta calităţile majore ale personalităţii 

sale. 

La această vârstă copilul descoperă că pentru a desfăşura anumite activităţi trebuie să dispună 

de un sistem de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, fără de care nu şi-ar putea îndeplini scopurile 

propuse. Această descoperire îl face să încerce să se cunoască mai bine şi acest lucru se realizează, 

poate nu totdeauna conştient, în cadrul jocurilor de rol la care copilul participă cu mare interes şi 

pasiune. Evocând scene din acţiunile umane desprinse fie din viaţa cotidiană, fie din emisiuni TV sau 

                                                           

5 Jude, Ioan – „Psihologie generală şi sportivă – Cursuri de uz intern”, Universitatea „George Bariţiu” Braşov, 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 2001, pag. 216 
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spectacole vizionate, jocul copiilor îi ajută de multe ori chiar să-şi descopere aptitudinile şi să 

dorească să şi le cultive. 

Privite ca ansamblu ce duce la performanţa sportivă, aptitudinile pentru sport sunt: 

 Somatice: înălţime, greutate, tip somatic, tip de fibră musculară 

 Funcţionale: tip de activitate nervoasă superioară, capacitate vitală, consum O2 

 Biochimice: tip de metabolism, capacitate de refacere 

 Motrice: viteză, forţă, mobilitate 

 General motrice: capacitate de învăţare, rezistenţă la factori perturbatori, capacitate de 

mobilizare a energiei, capacitate de refacere psihică 

 Psiho-motrice: coordonare generală şi segmentară, echilibru static şi dinamic, schemă 

corporală, lateralitate, ambidextrie, tonus muscular, percepţii spaţio-temporale, integrare 

spaţială, chinestezie, ideomotricitate, viteză de reacţie, de repetiţie şi de anticipare, 

sincronizare 

 Motrice: viteză, forţă, mobilitate 

 Psiho-intelectuale: vigilenţă, atenţie, decizie, concentrare mentală, gândire, imaginaţie, 

memorie (fiecare cu multiple calităţi), anticipare 

 Psiho-afective:   echilibru   afectiv, dar  şi rezistenţă la stres 

 Psiho reglatorii voliţionale: efort voluntar, perseverenţă, combativitate, rezistenţă  

Sistemul aptitudinal determină performanţa sportivă, dar nu toate componentele au 

aceeaşi pondere sau acelaşi grad de încărcare genetică ori de educabilitate. Sfera aptitudinilor 

psihice influenţează nu doar calitatea prestaţiei fizice, ci şi eficienţa proceselor de învăţare, de 

rezolvare a problemelor, de adaptare la situaţii şi ambianţă, de comunicare şi relaţii umane, 

de adaptare la stres, de echilibrare a balanţei motivaţionale. 

În vederea pregătirii pentru activitatea de performanţă, se va ţine cont de faptul că 

aptitudinile au o dinamică proprie de dezvoltare, de la copilărie la adolescenţă şi tinereţe, iar 

diferenţele în nivelul lor de dezvoltare sunt individuale. Există de asemenea posibilităţi de 

compensare interaptitudinală şi intersistemică. 

După selectarea copiilor pe criterii aptitudinale cerute de specificul înotului, 

antrenorul va analiza pe parcursul pregătirii sistemul aptitudinal şi modalităţile sub care el se 

obiectivează în comportamentul sportivilor, în vederea unei conduceri cât mai exacte, 

ştiinţifice a procesului de pregătire şi dezvoltare a personalităţii lor. Întrucât selecţia este un 

proces continuu, cunoaşterea cât mai reală a aptitudinilor se obţine prin coroborarea 

rezultatelor măsurătorilor prin probe şi teste cu cele ale observaţiei pedagogice a 

comportamentului sportivilor şi cu dinamica performanţelor obţinute în înot. 

Aptitudinile pentru sport se află în strânsă legătură cu întregul sistem aptitudinal. Un 

aspect esenţial în acest sens îl constituie raportul dintre performanţa sportivă şi procesele 

intelectuale. Deşi specialiştii în psihologia sportului nu au ajuns încă la o concluzie general 

acceptată privind ponderea factorului intelectual în activitatea sportivă, în obţinerea 

performanţei, considerăm că s-a depăşit vechea mentalitate potrivit căreia sportul era privit ca 

activitate non intelectuală şi, ca atare, fără valenţe deosebite. Performanţa sportivă nu poate fi 

pusă doar pe seama muşchilor; ceea ce muşchii sunt pentru sportiv reprezintă ceea ce este 

ochiul pentru pictor, urechea pentru muzician ori vocea pentru cântăreţ – un instrument 

necesar, dar nu suficient. Armonia calităţilor intelectuale şi fizice duce la armonia 

personalităţii în ansamblul ei. 

Pentru a detalia problemele legate de specificul înotului, e necesar să privim această 

ramură sportivă ca pe un element ce contribuie la educaţia motrică generală a omului, care se 

desfăşoară cu maximum de eficienţă în timpul perioadei de creştere şi dezvoltare. Aşadar, ca 

ramură a educaţiei fizice, practicarea înotului are dublu rezultat; în primul rând ajută la 

dezvoltarea fizică armonioasă pe plan morfo-funcţional, o dezvoltare optimă din punct de 
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vedere calitativ şi cantitativ, iar în al doilea rând oferă celor care practică sport în general, 

înot în special, bogate scheme motrice care vor fi stocate în memorie, având o aplicatibilitate 

directă în procesul de adaptare şi integrare a organismului uman în mediul înconjurător. 

În plan fizic, înotul are o influenţă deosebit de favorabilă asupra dezvoltării 

organismului, începând cu procesul general de creştere, de călire şi întărire a rezistenţei 

organismului, de mărire a capacităţii generale de efort. 

Prin simpla scufundare în apă, înotătorul are senzaţii deosebite faţă de cele obişnuite 

în viaţa terestră, poate chiar similare stării de imponderabilitate. Constatarea că în apă poate 

face ce vrea cu corpul său, parcă sfidând legile gravitaţiei, îi dă mai ales sportivului aflat la 

vârsta copilăriei mici impresia că „se joacă” într-un mod plăcut şi interesant. Această bună 

dispoziţie creată de deplasarea în mediul acvatic influenţează benefic psihicul în ansamblul 

său. 

Aspectele fizice şi psihice trebuie bine cunoscute de către cei implicaţi în activitatea 

de pregătire a copiilor practicanţi ai înotului sportiv; ar fi greşită aplicarea unei metodologii 

asemănătoare cu cea a adulţilor, dorinţa prea mare de atingere a performanţei imediate 

transformând cu uşurinţă antrenamentul în „dresură”, iar sportivul într-un copil cu un sistem 

nervos stresat, care în final nici nu va mai da randament. Pregătirea copiilor pentru competiţie 

nu trebuie să fie un scop în sine, acest lucru putând să atragă după sine o întrerupere prea 

timpurie a unei cariere sportive. La vârsta şcolară mică se impune respectarea cerinţelor 

dezvoltării armonioase, complexe, multilaterale a organismului. Antrenamentele la înot vor 

viza: „însuşirea corectă a celor patru procedee de înot, dezvoltarea vitezei pe distanţe scurte 

(în limitele vârstei), a rezistenţei aerobe (prin volum de înot şi mai puţin prin intensitate)”6.  

Având convingerea că cercetarea noastră e doar o picătură în oceanul  fără sfârşit al 

preocupărilor din vastul domeniu al psihologiei sportului, exprimăm intenţia noastră de a 

milita pentru implementarea în societatea contemporană românească a ideii potrivit căreia nu 

vom avea niciodată copii mai sănătoşi  şi mai fericiţi dacă ei nu fac sport, chiar fiind 

„olimpici” la diferite alte discipline şcolare.  
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SPECIALISTUL ÎN ŞTIINŢELE INFORMĂRII ŞI DOCUMENTĂRII 
 

Bibl. Anișoara Budui și Adriana Gherasim 

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 
 

Rezumat: Ştiinţa informării şi documentării a devenit recunoscută și indispensabilă în 

procesul de cercetare ştiinţifică. Deoarece există idei preconcepute asupra profesiei de 

bibliotecar, planul profesional al bibliotecarului - specialist în ştiinţa informării şi 

documentării se bazează pe cunoaștere prin calificări complexe şi imixtiunea componentei 

ICT în educație, învățare şi cultură. Specialistul poate concepe şi dezvolta serviciile de 

informare care să contribuie la creşterea nivelului serviciilor de bibliotecă, activităţii de 

cercetare, studiului biblioteconomiei şi a istoriei cărţii. 

 

Cuvinte-cheie: bibliotecar, competenţe, informaţie, documentare, tehnologii, 

comunicaţii ş.a. 

 

Noile tehnologii și inițiative prezente în bibliotecile universitare impun o 

reconsiderare a profesiei de bibliotecar, ele afectând comunitatea academică de pretutindeni, 

iar implementarea acestora impunând procese complicate de adaptare, acumulare de 

cunoștințe și abilități noi. „Bibliotecile universitare ar trebui să învețe cât mai mult despre 

editarea științifică și să se concentreze pe umanizarea și personalizarea relațiilor cu utilizatorii 

lor, ar trebui să intre în parteneriat cu alte unități din campus, mai ales cu centrele de 

informatică.” (Porumbeanu Octavia-Luciana, Managementul cunoaşterii şi structurile 

infodocumentare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 139). 

În plină eră a informației, societatea românească trebuie să facă față noilor provocări 

informaționale, în care „informația care asaltează omul contemporan din toate părțile trebuie 

organizată, indexată și pusă la dispoziția celor interesați în cel mai scurt timp.” ( Ostafe 

Doina „Informatizarea Bibliotecilor Universitare: între ieri şi mâine”, în Biblioteca: Revistă 

de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 11-12, 2008, p. 325). 

Noile tehnologii, dezvoltarea industriei informaticii şi comunicaţiilor a schimbat total 

activitățile de bibliotecă și implicit bibliotecarii şi impun o serie de modificări legate, în 

primul rând, prin faptul că instrumentele ce sunt puse în mâinile bibliotecarilor sunt altele și 

aceștia trebuie să învețe să le mânuiască. Legătura dinamică dintre bibliotecari și tehnologia 

informațiilor impune noi funcții ale bibliotecilor și bibliotecarilor, noi forme de colaborare cu 

alte instituții (inclusiv edituri) și o interfață electronică și umană mai sofisticată și cu resurse 

intelectuale deosebite. „Înmulţirea surselor digitale de informare şi dezvoltarea tehnologiei 

telecomunicaţiilor va permite accesul la aceste surse pentru tot mai mulţi oameni şi le va 

extinde orizontul informaţional.” (Porumbeanu Octavia-Luciana, Managementul cunoaşterii 

şi structurile infodocumentare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 113). 

Așa cum invenția tiparului a schimbat raportul între funcțiile bibliotecii, punând 

accent pe funcția de disponibilizare a informației în detrimentul celei de conservare, tot așa și 

noile tehnologii ale informaticii și ale telecomunicațiilor generează mutații importante în 

structura bibliotecilor. „Activitatea bibliotecii informatizate nu mai poate decurge în mod 

tradițional, după modele bine stabilite. Au loc schimbări în circuitul informației, caracteristice 

serviciilor oferite, relațiile dintre bibliotecar și beneficiar, nivelul de pregătire al 

bibliotecarilor.” (Nagrashi Mohammad, „Bibliotecile universitare în spaţiul unic 

informaţional”, în Biblioteca: Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 3, 2000, p. 75). 

Trecerea de la o cultură a hârtiei la o cultură a electronicii pune structurile de 

informare şi documentare în faţa unor noi abordări a activităţilor proprii, cum ar fi: 
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 crearea unei infrastructuri electronice care să integreze eficient colecţiile tradiţionale în 

forma tipărită; 

 cooperarea şi colaborarea cu alte instituţii similare şi chiar cu sectorul privat; 

 negocieri cu producătorii şi furnizorii de informaţie electronică în scopul asigurării 

accesului la resursele electronice; 

 obligaţia de prezervare şi arhivare a documentelor în forma electronică (cu toate 

particularităţile ce decurg de aici) şi obligaţia de a asigura transferul în formă electronică a 

unor documente solicitate de diverşi utilizatori; 

 obligativitatea de prelucrare a informaţiei electronice în scopul facilitării accesului 

(realizarea de indexuri, rezumate, descriptori etc.). 

O bibliotecă ştiinţifică complexă se realizează doar dacă există o infrastructură 

globală de informare bazată, în primul rând, pe o cooperare conceptuală naţională şi 

internaţională şi apoi pe o cooperare fizică, datorată tehnologiei telecomunicaţiilor. 

Infrastructura globală de informare presupune respectarea anumitor principii: 

 partajarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

 dezvoltarea unei pieţe globale de reţele, servicii şi aplicaţii; 

 cooperarea în cercetarea şi dezvoltare; 

 promovarea interconexiunilor şi a operaţiilor comune; 

 promovarea competenţei; 

 definirea unui cadru de reglementări care să suporte adaptări permanente; 

 accesul deschis la reţele; 

 promovarea şanselor egale de acces la informaţie pentru toţi cetăţenii; 

 promovarea diversităţii conţinuturilor acestor reţele (inclusiv conţinuturi culturale şi 

ligvistice). 

Pentru a se realiza conectarea internaţională eficientă, bibliotecile trebuie să ţină cont 

de următoarele condiţii: 

 distribuţia datelor la nivel naţional (infrastructură locală şi puncte de acces); 

 înţelegeri bilaterale şi multilaterale sub raport tehnic şi metodologic (condiţii de acceptare, 

finanţare etc.); 

 transmiterea de date între ţări. 

Principala barieră în calea conectării la reţelele internaţionale rămâne însă costul 

ridicat al comunicaţiilor internaţionale. 

Amintim faptul că există niște idei preconcepute că oricine poate fi bibliotecar, dar 

bibliotecarii nu vor mai fi păstrători ai documentelor, ci își vor asuma rolul activ de a conecta 

utilizatorii cu lumea internațională. Deci, funcţia de bibliotecar este în corelare cu piaţa 

muncii şi în strânsă legătură cu legislaţia în vigoare, achiziţiile electronice, nevoia de 

informare - documentare şi existenţa sau inexistenta unor forme de învăţământ de specialitate 

care să determine nevoia de specialist. 

Bibliotecarul a fost perceput ca fiind un simplu gestionar al colecţiei unei bibliotecii, 

iar în prezent, misiunea lui este de a pune la dispoziţie publicului utilizator, accesul la 

cunoaştere, la informaţie şi la cultură prin intermediul resursele informaţionale ale colecţiilor 

de care dispun, asigurând, în acelaşi timp, ergonomia spaţiului. Specialistul în ştiinţele 

informării trebuie să fie la curent cu toate noutăţile apărute şi să se perfecţioneze continuu 

prin pregătirea profesională. 

Specialistul în ştiinţele informării şi documentării îşi aduce aportul la o cercetare 

pluridisciplinară, asigurând suportul informaţional necesar în formarea utilizatorilor. Este 

definit de un comportament profesional specific, iar competenţa principală a acestuia se 

manifestă şi generează progres. Astfel competenţele specialistului sunt abilităţi, informaţii 

teoretice şi expertiză practică.  
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http://restitutio.bcub.ro/bitstream/123456789/740/1/R%29Evolu%C5%A3ia%20unei%20profesii.pdf  

(accesat 29.01.2019 ) 

  

În articolul „(R)Evoluţia unei profesii: specialist în ştiinţele informării şi 

documentării” elaborat de către doamna conf. univ. dr. Mireille Rădoi, sunt structurate 

influenţele din planul socio-economic:  

 Evoluţia tehnologiei și comunicațiilor; 

 Costurile de achiziţie echipamente/documente/baze de date; 

 Schimbări organizaționale –servicii noi;  

 Dezechilibre în sistemul național de biblioteci şi legislaţie ; 

 Schimbări demografice –la nivelul profesiei media de vârstă 

este mare comparativ cu alte domenii de activitate.  

Cadrul European de competențe electronice evidenţiază faptul că specialistul este 

responsabil de componente multimedia, soluţii integrate, soluţii în funcţionarea optimă. El 

proiectează, determină şi creează aplicații web și multimedia care combină puterea 

tehnologiei digitale cu utilizarea eficientă a imaginilor grafice, audio, fotografice și video, 

astfel încăt să asigure maximizarea prezentării informațiilor, inclusiv mesaje de 

comercializare. Realizează interfețe tehnice și asigură sustenabilitate prin aplicarea unor 

sisteme adecvate de gestionare a conținutului.  

Astfel, sarcinile principale ale specialistului în ştiinţele informării şi documentării 

sunt (http://restitutio.bcub.ro/bitstream/123456789/740/1/R%29Evolu%C5%A3ia%20unei% 

20profesii.pdf - accesat  în data de 29.01.2019) : 

 crearea design-ului web și a conținutului multimedia, pentru a oferi o soluție clară și 

vizibil atractivă, în conformitate cu nevoile clienților; 

 testarea și rezolvarea problemelor tehnice; 

 asigurarea accesibilităţii pentru utilizatorii cu handicap și pentru accesibilitatea prin 

intermediul unei game largi de browsere; 

 asigurarea respectării vieții private, a cerințelor legale și a constrângerilor de mediu. 

Recomandările pentru un mediu propice de muncă pentru un specialist din domeniul 

informării şi documentării, ar fi: 

 existenţa unor standardarde şi certificări uniforme; 

 deschiderea dialogului între factorii de decizie din educaţie/cultură/mediul de afaceri; 

 studii critice asupra eficienţei şi impactului competenţelor profesionale; 

 evaluări sistematice. 
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Într-un context informaţional, condiţionat de o tehnologie din ce în ce mai sofisticată, 

tehnologiile informaționale, obligă specialiştii în informare să coopereze, să fie flexibili, să 

aibă un caracter deschis, să fie empatici și să aibă abilități de regăsire eficientă a 

informaţiilor, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor de lectură solicitate, în timp cât 

mai scurt. 

Încheiem această lucrare prin afirmaţiile doamnei Cristina Popescu din articolul său 

„Descoperirea unui univers profesional : ştiinţa informării la Bucureşti şi Lyon” : „Evoluţia 

tehnicilor privitoare la tratarea şi diseminarea informaţiilor documentare, creşterea şi 

diversificarea cererii sociale de informaţie şi cultură, dezvoltarea reţelelor electronice şi noile 

tehnologii de informare, transformă practicile profesionale, atât în ceea ce priveşte 

bibliotecile, cât şi centrele de documentare.”( http://www.lisr.ro/4-5-popescucr.pdf - accesat 

în data de 29.01.2019) 
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PROVOCAREA METODELOR INTERACTIVE 

 

Profesor pentru învățămantul primar Cristina Loredana Cobzuc,  

Școala Gimnazială Teodor Balan Gura Humorului 

 

Prin implementarea  unui program de activităţi în care se utilizează un set de metode 

şi tehnici interactive de grup se determină îmbunătăţirea sesizabilă a abilităţilor de 

comunicare contribuind la îmbogăţirea limbajului, în vederea adaptării optime la sarcinile 

şcolare. 

#cercetare#metodeinteractve#invațamântprimar#succesșcolar 

Variabilele cercetării: 

Variabila independentă: aplicarea unui program de achiziţii în care să se îmbine 

armonios metodele tradiţionale şi cele interactive de grup în schiziţiile din domeniul limbă şi 

comunicare. 

Variabile dependente: 

 Dezvoltarea creativităţii; 

 Nivelul de imbunătăţire a abilităţilor de comunicare; 

 Gradul de implicare al copiilor în timpul activităţilor; 

 Gradul de manifestare a capacităţilor de adaptare la sarcinile şcolare 

 Nivelul de dezvoltare al inteligenţei şi a proceselor psihice. 

 Rezultatele, performanţele obţinute în urma procesului de învăţare şi comportamentele 

cognitive ale şcolarilor. 

Prezentarea eşentionului de subiecţi: 

În vederea urmăririi obiectivelor şi a verificării ipotezei specifice formulate, am 

cuprins în cercetare un număr de 48 de copii, cu vârste cuprinse între 8-9 ani, care au 

frecventat școala în anul şcolar 2015/2016. Cei 48 de elevi supuşi investigării provin din 

clasa a II-a.Stabilirea celor două grupe cea experimentală şi cea de control s-a realizat în 

urma unei probe de evaluare iniţială care a avut rolul de a arăta nivelul la care se află cele 

două grupe în momentul respectiv. 

Eşantionul experimental: a cuprins 24 de copii, adică grupa A, care reprezintă grupa 

ăn mijlocul căreia s-a organizat şi cercetarea experimentală. 

Eşantionul de control: Stabilirea grupei de control s-a realizat în urma unei probe de 

evaluare iniţiale care a avut rolul de a constata nivelul grupei. Grupa B cu un efectiv tot de 24 

de copii reprezintă grupa de control la care procesul de învăţare s-a organizat în mod obişnuit, 

fără a se interveni cu metode interactive de grup pe parcursul activităţilor. 

Ajungând la sfârşitul experimentului şi concluzionând toate cele petrecute în etapele 

parcurse,  pot să extrag anumite păreri şi concluzii despre, introducerea în învăţământul 

şcolar a metodelor interctive de grup:  

 Metodele active şi interactive pot fi aplicate cu succes şi la școlarii mici 

 Despre dezvoltarea limbajului şi a acomunicării, se poate spune că metodele interactive de 

grup încurajează comunicarea şi relaţiile între colegi şi profesor, de aceea mesajul verbal pe 

care îl transmite profesorul este perceput mult mai bine de către copii.                    Datorită 

acestor metode interactive, vocabularul copiilor s-a îmbogăţit, s-a dezvoltat, s-a activişat, iar 

emiterea de mesaje verbale şi nonverbale a căpătat o expresivitate grozavă. 

 Metodele active şi interactive facilitează relaţionarea în cadrul grupului ceea ce duce la 

îmbunătăţirea afectivităţii, la dezvoltarea  comunicării atât intre membrii grupului  cât şi din 

afară. 
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 Prin utilizarea metodelor interactive s-a observat o motivaţie mai mare pentru învăţare, 

copiii îşi asumă mai uşor sarcinile de lucru, manifestă iniţiativă şi dau dovadă de imaginaţie 

creativă. 

 Metodele interactive ajută la formarea unei gândiri critice, iar învățătoarea trebuie să fie 

foarte atentă pentru a sublinia doar ideile corecte. 

 Copilul învaţă să-l asculte pe „ celălalt”, să coopereze cu vecinul său şi nu numai, 

stimulându-l astfel pe cel care are rezultate mai slabe din diverse motive. 

 Multitudinea si diversitatea materialului atrage foarte mult copiii şi de aceea au fost 

întotdeauna pozitivi pentru  participarea la activităţile de zi cu zi. 

Integrarea metodelor interactive  de grup în activitatea metodică zilnică, este, prin 

urmare, benefică dezvoltării, comunicării, relaţionării şi a preşcolarului mic. Împletirea 

metodelor interactive de grup cu cele tradiţionale, nu poate fi decât una benefică pentru 

comunicarea copiilor, pentru ideile schimbate între ei dar nu în ultimul rând pentru 

dezvoltarea personalităţii lor. 

Prin aceste metode interactive de grup, copiii îşi mai exersează şi capacitatea de a 

selecta, combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie  în viaţa de zi cu zi .Toate metodele 

interactive de grup stimulează creativitatea, comunicarea, activizarea întregului colectiv şi 

formarea capacităţii ca: găsirea unor idei creative, spiritul critic constructiv şi independenţă în 

gândire şi acţiune. 

Metodele interactive fiind prezentate ca jocuri de învăţare, distractive, de cooperare, 

nu de concentrare, ele, învaţă copiii să rezolve problemele cu care se confruntă, să aplaneze 

conflictele şi să ia decizii în grup. 

Originalitatea cercetării  şi punctele sale tari 

Nu pot afirma faptul că , tema cercetării mele este pur originală. Metodele interactive 

de grup , sunt un larg interes pentru toate cadrele didactice din învăţămânzul şcolar. Totuşi, 

inovaţia constă în implementarea metodelor interactive şi la vârsta şcolară mică În prezenta 

cercetare, am încercat să pun un accent deosebit pe găsirea metodelor potrivite pentru această 

grupă de vârstă, care să favorizeze comunicarea . În aceeaşi măsură am urmărit relaţionarea 

copiilor în cadrul grupului, pentru a dezvolta personalitatea copilului şi din punct de vedere 

metacomunicativ. 

Metodele interactive de grup sunt promovate prin însăşi punctele tari ale acestei 

cercetări şi anume: 

În ceea ce îi priveşte pe copii: 

 creează un climat natural apropiat ceea ce duce la o implicare şi o motivare mai mare a 

copilului; 

 copilul câştigă autonomie în rezolavrea sarcinilor individuale şi de grup; 

 copilul are iniţiativă şi scade dependenţa lui faţă de învățătoare; 

 dezvoltă capaciatea de analiză critică a copilului; 

 dezvoltă imaginaţia, creativitatea şi expresivitatea. 

 motivarea copiilor în promovarea progresului  si succesului scolar; 

În ceea ce priveşte cadrele didactice: 

 oferă o viziune concretă asupra modalităţilor de aplicare a metodelor interactive; 

 reprezintă un punct de plecare pentru alte cercetări sau alte viziuni asupra aplicării 

metodelor interactive. 

 oportunitatea implementarii experimentului 

 implicarea permanenta a  parintilor  în derularea programului si derularea de proiecte 

tematice. 

Limite ale cercetării- puncte slabe 

Utilizarea metodelor interactive a scos in evidenţă  şi câteve puncte slabe: 
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 este nevoie de foarte mult studiu din partea învățătoarei, de o proiectare atentă a activităţii 

şi de tact pedagogic. 

 aplicarea metodelor interactive de grup  necesită un volum  foarte mare de material  

didactic chiar dacă nu este nevoie totdeauna de unul foarte special; 

 în ceea ce priveşte grupul de copii, aici pot apărea unele efecte negative cum ar fi: 

implicările inegale în activitate sau încercarea de excludere din grup a unor copii nedoriţi. 

În cel mai vast domeniu de activitate – învăţământul – este necesar să se realizeze o , 

schimbare.  Vorbim despre o schimbare profundă, a personalităţii individului. Învăţământul 

sta la baza dezvoltării unei societăţi care, permanent îşi schimbă ţintele. În acest proces al 

schimbării nu se schimbă idealul educaţional ci, calea de urmat pentru a atinge ţelul este într-

o continuă modificare.Este de datoria cadrelor didactice de a se experimenta, de a se 

perfecţiona, de a cerceta, de a formula ipoteze care să demonstreze eficienţa sau ineficienţa 

unor metode didactice prin care se pot realiza aceste deziderate. Pentru a porni să 

experimentezi ceva, este nevoie de foarte mult studiu şi informare.Mai este nevoie şi de 

schimburi de păreri cu persoane avizate pe anumite teme, pentru a găsi modalităţi optime 

pentru realizarea unui proiect de cercetare, care, să aducă ceva nou bineînţeles şi să fie şi util 

în acelaşi timp. 

Pentru început, am formulat obiectivul principal al lucrării, acela de a vedea în ce 

măsură, metodele interactive de grup pot fi aplicate preşcolarilor de 4-5 ani şi care din ele  

dau un randament ridicat. 

Cunoscându-mi foarte bine clasa şi evident caracteristicile dezvoltării copiilor, am 

observat că sunt multe metode care se pot aplica la această grupă de vârstă, cu motivaţia că, 

aceste metode facilitează dezvoltarea limbajului, a comunicării şi fortifică relaţiile din cadrul 

clasei de şcolari ( am demonstrat asta şi în cadrul cercetării psihopedagogice). 

Un lucru grozav, este că, aceste metode nu se aplică fără a aborda o manieră integrată 

din mai multe domenii experienţiale explicate foarte clar în noul Curriculum. În consecinţă 

pot afirma că, aceste metode active şi interactive sunt benefice pentru dezvoltarea copilului. 

Axându-ne pe Domeniul Limbă şi Comunicare, metodele interactive de grup, ajută 

copilul pentru a înţelege mai bine transmise, ajută copilul în achiziţionarea mai uşoară a 

noţiunilor, ajută copilul să relaţioneze mai uşor cu colegii şi cu învățătoarea. 

Se spune că… munca în grup, este o trândăveală, pentru că doi muncesc iar trei stau şi 

moţăie, ei bine…acest lucru nu este valabil şi pentru şcolar. El este stimulat de recompensa 

vecinului şi ar face orice să primească şi el bulina roşie, spre exemplu. De aceea , aici 

intervine profesorul cu o măiestrie și un tact pedagogic deosebit, de a determina copii să 

obţină rezultate bune cu ajutorul metodelor interactive de grup care, permit dezvoltarea 

copilului în funcţie de stilul personal şi de inteligenţa pe care o posedă.  

Pentru a obţine un plus maxim, educatoarea trebuie să se apropie cât mai mult de 

copii, ceea ce ar permite o exprimare fără reţineri, fără teama de sancţionare atunci când 

copilul îşi exprimă opiniile. De asemanea pentru ai atrage cât mai mult în activitate, un rol 

important îl deţin materialul didactic şi mijloacele de învăţământ. 

Toată lumea munceşte dar… trebuie să ştim cum muncim.Pentru a avea rezultate 

pozitive cu aceşti copii, trebuie să ţinem seama de tratarea diferenţiată a lor. Alături de 

relaţiile cu valenţe pozitive, apar sporadic şi unele negative, care pot duce la izolarea unor 

copii din cadrul grupului prin starea de spirit negativă care duce la neîncrederea în sine şi în 

cei din jur, terminându-se cu stări depresive şi agresivitate. Din nou intervine tactul 

pedagogic pentru a înlătura aceste stări ale copiilor. Este necesară şi o atenţie ridicată pentru 

copiii mai timizi care îşi petrec o mare parte a timpului singuri, retraşi, izolaţi de membri 

grupului. 

Succesul final depinde şi de o proiectare atentă a activităţilor ţinând cont de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi de aprecierile şi încurajările pozitive , 
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care îi mobilizează pe copii să fie cât mai atenţi şi cât mai receptivi.  În concluzie, efortul 

depus pentru realizarea acestei lucrări metodice nu a fost în zadar, a condus la 

autoperfecţionarea mea, la îmbogăţirea noţiunilor legate de cunoaşterea copilului, atât de 

necesară în munca la catedră, la o evaluare a propriilor capacităţi şi la testerea potenţialului 

meu creativ. 

Pe întreg parcursul lucrării, am descoperit şi lacune dar, prin studiu şi implicare am 

încercat să le elimin.Am descoperit şi multe zone pe care vreau să le investighez pe viitor. 

Toate acestea ,nu pot decât să mă bucure şi să mă încurajeze în activitatea mea didactică şi. 

Să mă autoperfecţionez ca să pot face faţă cerinţelor societăţii aflate mereu în schimbare. 

Dragostea faţă de copii şi implicit pentru meseria nobilă de învățătoare, mă face să continui şi 

să nu spun niciodata că este prea greu.  

 Să iubim copiii...şi pomii...şi florile...şi susurul lin al izvoarelor...pentru că numai aşa 

vom rămâne veşnic tinere atât la trup dar şi la suflet! 

POST SCRIPTUM: elevii care au participat la cercetare astăzi sunt în clasa a V-a si 

au rezultate de excepție la toate obiectele de studiu. 
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PROIECT DIDACTIC 

PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof. Cornelia Cîrstian 

Grădinița “Maria Montessori”Suceava 

 

Nivel/ grupă: Nivel II/ grupa mare B 

Tema anuală: Cum este, a fost și va fi pe pământ? 

Tema săptămânală: Vreau să știu! 

Tema activității: Călătorie în tainele pădurii  

Elemente componente ale activității integrate: 

ADE: (DS)joc-exercițiu pe bază de experiment: Ce spun ochii? Ce spun degetele? 

(DEC)Poieniță pentru ZânaPădurii: pictură pe piatră și lemn (îmbinare în tablou) 

ADP: elemente din întâlnirea de dimineată: calendarul naturii 

Tranziții: Bună dimineața, natură!- joc cu mișcări 

În pădure -joc cu text și cânt 

Exerciții imitative 

Diverse forme de mers 

Scopul activității: dezvoltarea capacității și a deprinderii de a dobândi cunoștințe și 

informații, precum și de a găsi soluții prin intermediul experimentului și al investigării directe 

a elementelor din mediul înconjurător/ valorificarea achizițiilor artistico-plastice în contexte 

variate. 

Obiective operaționale: 

 Să identifice, cu ajutorul analizatorilor, însușiri ale lemnului și ale rocilor (formă, mărime, 

culoare, duritate, asperitate, greutate, miros) 

 Să denumeasca arbori și roci din pădure 

 Să efectueze experiențe simple (plutire, cântărire, ardere), folosind instrumente adecvate 

 Să identifice cauze și efecte ale modificarii lemnului și pietrei, când se intervine prin 

acțiunea omului și a factorilor de mediu 

 Să observe modificările materialelor (lemn, piatră) în medii diferite: apă, foc 

 Să identifice auditiv sunete și zgomote specifice pădurii 

 Să selecteze imagini după criterii date 

 Să folosească în mod corect instrumentele de lucru 

 Să obțină efecte plastice, forme spontane și elaborate prin diferite tehnici artistico-plastice 

(pictură, îmbinare, decorare) 

 Să picteze, decorând suprafețe altele decât hârtia: lemnul, piatra, palma 

 Să îmbine culorile în mod creativ și estetic 

 Să manifeste pe tot parcursul activității atitudini de cooperare, autocontrol și inițiativă 

 Să-și mențină atenția și interesul pentru a duce sarcinile la bun sfârșit 

 Să trăiască satisfacția reușitei personale. 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, experimentul, observația, 

problematizarea, învățarea prin descoperire, metoda diamantului,  metoda blazonului, jocul 

de rol. 

Elemente de joc: surpriza, scrisoare de la Zâna Pădurii, respectarea traseului, 

rezolvarea probelor, ghicitori, atribuirea de roluri, căutarea Comorii, elemente imitative, 

decorul, recompense. 
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Resurse materiale: laptop, retroproiector, carcasă TV, eșarfe roșii, galbene și albastre, 

lanternă, busolă, binoclu, hartă, înregistrări audio, decor de pădure (copaci, frunze uscate, 

buturugi, pietre), bucăți de lemn și roci variate, balanțe, vase cu apă, spirtiere, acuarele, 

pensoane, polistiren, jetoane, flipchart, machetă-copac, machetă-stâncă, ciocănele, săculeți cu 

nisip, săculeți cu rumeguș, pietre colorate, plicuri colorate, comoară (lădiță cu pietre prețioase 

artificiale). 

Scenariul activității 

La intrarea copiilor în sala de grupă,le voi propune o Călătorie în tainele pădurii 

(tema activității) pentru a descoperi o Comoară. Le voi atrage atenția copiilor că au roluri de 

exploratori și că poartă la gât eșarfe de exploratori colorate diferit (roșu, albastru, galben). 

Le voi prezenta apoi decorul de pădure, traseul pe care trebuie să-l respecte neapărat 

și faptul că pe tot parcursul călătoriei vor fi supravegheați de Zâna Pădurii, care îi va supune 

la diferite probe în căutarea Comorii, îndrumându-i astfel spre descoperirea acesteia. 

Răspunsurile corecte vor fi centralizate într-un Diamant (metoda diamantului) trimis 

de ZânaPădurii. Rezolvând acest Diamant,copiii vor descoperi locul unde se află Comoara. 

Înainte de a pleca la drum, meteorologul de serviciu va prezentabuletinul meteo 

(ADP), pe baza căruia vom verifica dacă echipamentul corespunde vremii, traseului și 

scopului urmărit: ținută sport, eșarfe de exploratori pentru cele 3 grupe, respectiv lanternă, 

busolă, binoclu pentru traseul de pădure. Vom repeta rugăciunea Îngerașul înainte de 

călătorie (elemente de educație religioasă).  

Călătoria va începe cu prezentarea unor imagini la retroproiector: imaginea unei 

păduri cu arbori diferiți și imaginea solului unei păduri cu straturi de roci diferite. Copiii vor 

recunoaște imaginile și vor rezolvă primele sarcini trasate de Zâna Pădurii, pe care le găsesc 

în plicuri colorate ca și Diamantul: astfel, se vor rezolva rândurile 5 și 4 din Diamant. 

Urmând traseul (colorat în galben, roșu și albastru), copiii ascultă și descoperă trei 

imagini auditive din pădure: ciripit de păsări, vâjâit de vânt (tranziție) și foșnetul frunzelor 

uscate, pe care îl vor auzi în momentul în care vor merge șerpuit printre copaci, târând 

picioarele. Descoperirea celor trei imagini auditive constituie o altă probă în rezolvarea 

Diamantului (rândul 3). Parcurgând cu atenție traseul, copiii observă că acesta se împarte în 

cele trei culori (roșu, albastru și galben), fapt ce le impune și lor să se împartă în trei echipe, 

după culoarea eșarfelor, și să se îndrepte spre mesele de lucru,poienițe colorate, unde găsesc 

echipamentul de lucru cu care se vor îmbrăca (tranziție). 

În poienițele coloratese vor intui materialele și se vor trasa sarcinile pentru fiecare 

echipă de exploratori: copiii din echipa eșarfelor galbene vor realiza Poienița pentru Zâna 

Pădurii, folosind doar roci și bucăți de lemn, pe care le vor picta (elemente de DEC și DȘ); 

copiii din echipa eșarfelor roșii vor primi diferite bucăți de lemn, balanțe, vase cu apă, 

spirtiere și lupe, pe care le vor folosi pentru a descoperi cât mai multe lucruri despre lemn, 

făcând experiențe: cântărire, plutire, ardere, joc senzorial (elemente deDȘ); copiii din echipa 

eșarfelor albastre vor primi roci diferite și cu aceleași instrumente (balanță, spirtieră, vas cu 

apă, lupă) vor descoperi diferite lucruri despre roci, făcând experiențe: plutire, cântărire, 

ardere, joc senzorial. 

Concluziile acestor experiențe vor constitui probe în rezolvarea Diamantului 

(rândurile nr. 2, 3 și 4 din Diamant).Experiențele se vor desfășura sub forma unui joc-

exercițiu, intitulat Ce spun ochii?, Ce spun degetele?(DȘ).  

După terminarea experiențelor, copiii cu eșarfe roșii și cei cu eșarfe albastre vor 

contribui și ei la Poienița pentru Zâna Pădurii, realizândcoroanaunuicopac, prin amprentarea 

pălmuțelor, pictateînverde (elemente de DEC).  Sub copăcelul magicrealizat din 

pălmuțelecopiilor,vomdescoperiultimulplic de la ZânaPădurii cu douăghicitori (lemnul și 

piatra). Răspunsurile la ghicitori constituie rezolvarea rândurilor nr. 1 din Diamant. De 

asemenea, copiiivorgăsi o Scrisoare de la ZânaPădurii: Bravo, copii! Sunteți exploratori 
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isteți și pricepuți! Acum, că ați rezolvat Diamantul pe care vi l-am trimis, veți găsi pe spatele 

lui Harta cu locul în care stă ascunsă Comoara. Însă pentru a ajunge acolo, fiecare echipă 

trebuie să meargă pe un drum al său. Vă rog să-l respectați! Cu drag, Zâna Pădurii. 

Voi întoarce planșa cu Diamantul, voi arăta Harta și voi localiza Comoara, folosind 

busola și binoclul. Spre Comoara va pleca doar câte un reprezentant al fiecărei echipe, astfel: 

un copil de la echipa eșarfelor roșii va pleca pe drumul marcat cu bucăți de lemn și va culege 

5 bețe scurte, apoi va completa copăcelul din fața Comorii doar cu obiecte care se fac din 

lemn (metoda blazonului); un copil de la echipa eșarfelor albastre va pleca pe drumul cu 

pietre și va păși numărând 5 pietre, apoi va completa și el blazonul copăcelului; un copil de la 

echipa eșarfelor galbene va pleca pe drumul marcat cu pietre și lemn, va face 4 semnale 

luminoase cu ajutorul lanterneiși va completa și el blazonul copăcelului cu obiecte din lemn. 

Sub copăcelul completat cu obiecte din lemn, copiii vor găsi 3 ciocănele din fier și 

lemn. Folosind doar ciocănele din fier, vor reuși să spargă Stânca și vor găsi Comoara, pe 

care o vor împărți în mod egal ca răsplată a muncii lor de exploratori. 
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CASA DE POEZIE. CREAȚIE ȘI EDUCAȚIE 

 

Profesor Gheorghe Cîrstian 

Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava 
 

Textul de față reprezintă (cu anume completări ulterioare și gradul de obiectivare 

specifice - și necesare - textului scris) luarea de cuvânt la Târgul internațional Gaudeamus - 

Carte de învățătură (17 noiembrie 2018, București), cu prilejul lansării antologiei Casa de 

Poezie(Ed. Vinea - director Nicolae Tzone). Volumul este un omagiu adus poeziei vii și 

seducătoare din ultimul sfert de veac. Deopotrivă, acest text este și un curriculum vitae 

(evident personalizat și deseori romanțat) al profesiei de îndrumător de cenaclu literar, una 

dintre cele mai liberale (altfel spus: deschise, cu vederi largi) meserii din lume: profesie 

mereu în schimbare, dar care nu va înceta să existeîn viitor, câtă vreme vor exista (și vor 

trebui îndrumați) creatorii. 
  

Mă bucur să mă aflu aici, între prieteni dragi.Eu nu sunt scriitor. Sunt un biet profesor 

de română, care, “pentru păcatele lui”, și-a petrecut norocul în cercul strâmt al Poeziei. 

Povestea e mai lungă, eu o să fiu scurt. M-am născut în Colți, un sat plin de chihlimbar, din 

Munții Buzăului. Am început să citesc la 3 ani, ajutat mai ales de bunicul după mamă. Știu că 

oamenii mă opreau să mă întrebe ce scrie în cărțile pe care le citeam. Am și scris, am aflat 

mai târziu, niște versuri la rugămintea învățătoarei mele Doina Potriveală, frumoasă foc. Nu 

s-au păstrat. 

Totul (nu chiar!) a început în clasa a VII-a. Atunci am scris o poezie întreagă, cu 

strofe: se numea “Bluze albastre”. Poezie cu iz politic, se pare. Am repurtat ceva succes. 

Aveam o prietenă de-a V-a foarte posesivă, care iubea albastrul: arunca și cu pietre în 

posibile pretendente la inima (și la gloria) poetului. În liceu, la Pătârlagele, am înființat un 

cenaclu literar, ca să mă văd cu Celia, fiica ireal de frumoasă a lui Nea Nelu, profesorul meu 

de română. Ea scria poezii.Ședințele de cenaclu se desfășurau în ireal de frumoasa, și ea, 

Tabără de sculptură Măgura. Zeci de sculpturiîn aer liber, iar noi, printre ele, citeam poezii 

geniale. 

În facultate, la Suceava, am participat, împreună cu colegul șiprietenul meu Mircea 

Diaconu, cu George Ostafi (Dumnezeu să-l ierte!, George ne-a părăsit, din păcate,chiar zilele-

acestea n.m.), care picta într-o cămăruță din internat, la ședințele cenaclului literar, coordonat 

de Mihail Iordache, admirabilul nostru prof de literatură: ca să-l auzim cum citește poezie 

șica să putem bea pe gratis 50 de votcă(așa începeau serile de poezie, cu imbold, cu tărie). 

Seara, în internat, stăteam în pat și citeam cu voce tare poezii. De la Adrian Alui Gheorghe și 

Mircea Cărtărescu, idoli de-ai noștri, la e.e. cummings, idoli de-afară. Era și un festival al 

studenților: am învățat pe de rost, la recomandarea domnului Iordache, poemul cărtărescian 

Aprinderea stelei Absint, pe care-l știu și acum. L-am recitat la Casa Studenților din Iași, în 

juriu fiind actorul Ion Caramitru. 

În 1986, am ajuns, tânăr profesor, la Școala din Drăgușeni - Suceava. Am luat atunci 

premiul ziarului “Zori noi” la Concursul național de poezie “Nicolae Labiș”, organizat la 

Mălini: în entuziasmul general, n-am acceptat să-mi ridice statuie, i-am rugat doar să mă lase 

să fac un cenaclu literar. L-am făcut ca să mă întâlnesc, seara, cu Corneliași cu alți tineri 

profesori. Am pregătit un recital Cărtărescu, pe scheletul poemului Aprinderea stelei Absint, 

din Poeme de amor. Am avut, între drăgușeneni, un succes colosal. Succesul (nu doar poetic) 

s-a manifestat, din câte se pare, și în ce o privește pe Cornelia. În mai 1986 ne-am căsătorit. 

Poezia am luat-o la casa noastră... 

În 1992, am fost, pentru un an de zile, profesor la Liceul industrial Nr. 1 din 

Burdujeni. În condițiile de-acolo (clase de “seral”și de “complementară”), am făcut o revistă, 
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UnuPlus, cu multă poezie în paginile ei, și un recital pe versurile lui Mircea Cărtărescu. 

Revista continuă să apară și astăzi.În 1993, m-am titularizat, prin concurs, la Colegiul 

Național“Petru Rareș” din Suceava. La sfârșitul lui octombrie, înființam Cenaclul literar 

Săgetătorul. După 15 ani, acesta a devenit Clubul de Poezie Alecart. Din iulie 2018, după 

despărțirea de grupul de la Iași, clubul s-a numit Casa de Poezie Light of ink, pe scurt L.ink. 

Scopul: ca să așezăm în forme mai sigure poezia, fiindcă dădea pe dinafară.  

Clubul a avut, de-a lungul celor 25 de ani, peste 300 de membri. În primăvară, am 

cercetat cu de-amănuntul arhiva: nu zeci, nu sute, mii de texte. Tezaurul lui “Petru Rareș”, 

colegiul, nu domnitorul. Cugetul meu a stat în cumpănă dacă să fac sau nu o antologie: între 

(cum zice cronicarul) “să sparie gândul” să o fac și “este-a inimii durere”să n-o fac. Biruit-a 

gândul să mă apuc de făcut.N-am avut în vedere o editură anume ori un redactor de carte 

cunoscut. După 3 luni de căutare și selecție, am ajuns la soluția finală: 100 de autori, 100 de 

texte. Mi-a plăcut 100: număr mare, treaba cu Centenarul, multiplu de 25. Textele nu sunt 

ierarhizate valoric. Singurul criteriu este extraestetic: ordinea alfabetică a prenumelor. Autorii 

sunt de azi, de ieri, de alaltăieri.  

Aveam nevoie de o prefață. Apelasem de câteva ori la Radu Vancu, Claudiu 

Komartin, Răzvan Țupa, care fuseseră, de fiecare data, generoși cu noi. Mă gândisem la 

câteva poete minunate, Svetlana Cîrstean, de pildă. Am ales-o pe Diana Geacăr: e o femeie 

frumoasă și scrie admirabil. Ne știam doar de pe Facebook. Am rugat-o să scrie o scurtă 

prezentare pentru antologie: spre marea mea bucurie, a acceptat să scrie. Ne-a trimis repede 

un tex despre… Bucuria Poeziei, aluzie la urarea suceveană deja cunoscută.  

Țelul meu era să scot antologia pentru FILIT - Festivalul international de literatură și 

traduceri din Iași. Am lucrat-o cu ing. Dana Moisiuc, am apelat la o editură din 

Suceava(Accent Print), am tipărit-o (Tipografia ROF). Cu 3 zile înaintea Festivalului de la 

Iași aveam antologia. S-a numit Light of ink. L.ink. 25AniPoezie. Sponsorul Antologiei a fost 

Pieton, firmă de încălțăminte (sic!) din Dărmănești, la care s-a adăugat sponsorizarea obținută 

cu sprijinul prof. Gabrielei Ilisei, colega mea.Am scos 100 de exemplare, cu 1000 de lei.  Am 

oferit la FILIT poeților prezenți 75 dintre ele. Au fost reacții fel de fel: de la entuziasme 

atașante (gen Mariana Codruț, Robert Șerban sau Radu Vancu) la refuzuri iritante (nu dau 

nume).  

O fază. Un scriitor foarte cunoscut, șarmant, bun vorbitor. Într-o mână, o bere. În 

cealaltă, mâna unei dame. Îi ofer volumul. Mă respinge inițial. Văzându-mă dezamăgit, lasă 

mâna damei, ia exemplarul, îl deschide oarecum iritat, vede numele Dianei Geacăr, se mai 

luminează, apoi vede numele meu: 

- Dumneata ești Gheorghe Cîrstian? 

- Eu. 

- Domnule, dumneata mi-ai furat acum 3 ani Premiul de la “Oamenii Timpului”. 

Dumneata ești? 

Începe să râdă, lasă și berea, mă îmbrățișează și-mi zice: 

- O cumpăr, Domnule, și o să vorbesc și la radio despre treaba asta. Faci o treabă bună 

la Suceava.  

Nu mai știu dacă a vorbit la radio(Radio Guerrilla n.m.).  

După FILIT, m-am trezit fără exemplare și fără lansarea de la Suceava. M-am gândit 

la o nouă ediție, realizată profesionist, la o editură de prestigiu, axată pe poezie. Îl întâlnisem 

pe domnul Nicolae Tzone la Festivalul Labiș de la Mălini, îi oferisem antologia și se 

bucurase sincer. I-am scris domnului Tzone un mesaj pe Facebook, plusând. Aveam nevoie 

de o nouă ediție a antologiei pentru Gaudeamus.  

După câteva zile, am primit răspuns:  

- Domnule Profesor, pot și vreau să vă fac acest dar. 500 de pagini, 100 de autori cu 

câte 5 texte, fotografii, copertă, supracopertă, câteva sute de exemplare.  
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Era prea mult pentru mine. Inițial, am fost de acord cu acest megaprodus editorial. 

După câteva zile de căutat texte și fotografii, mi-am dat seama că proiectul este imposibil de 

realizat, în timpul rămas până la Gaudeamus. Am revenit la varianta inițială (adică 100 de 

autori, 100 de texte, fotografii alb-negru), ediție îngrijită acum de Nicolae Tzone. Plus 

prestigiul Editurii Vinea. Am apelat, pentru postfață, la scriitorul Liviu Ioan Stoiciu (LIS a 

primit la 15 ianuarie Premiul Mihai Eminescu, Opera Omnia n.m.), care a avut întotdeauna 

cuvinte de laudă pentru noi. Mi-a trimis chiar a doua zi un text mai scurt, dar deosebit de 

emoționant: “Marca Gheorghe Cîrstian”.  

Într-un ritm neobișnuit de rapid, cu toată editura pe cap, cu ceilalți autori și celelalte 

cărți de lansat la Gaudeamus, domnul Tzone a finalizat antologia: copertă neconvențională 

atractivă, relație armonioasă texte-fotografii, scris cu font bun. Carte de carte. La o zi (după 

ce seara antologia terminată fusese trimisă la tipărit) mi-a venit în gând să-l rog pe domnul 

Tzone să așeze pe coperta 4 și finalul postfeței domnului Stoiciu. Domnul Tzone mi-a spus că 

e prea târziu și e bine așa. Într-adevăr, cu 2 texte ar fi fost un spațiu supraaglomerat. În plus, 

scurtat textul Dianei, n-ar mai fi apărut acolo (nu-i așa?) numele meu și“dragostea mea 

molipsitoare pentru poezie”. 

Am convenit ca lansarea să se facă sâmbăta, pe data de 17, la ora 17. Ziua și ora 

numai bune de mers la Gaudeamus. Cam fiecare editură a gândit, se pare, la fel: acum, la 

toate standurile, se fac lansări foarte profitabile pentru cititori.Domnul Tzone m-a rugat să mă 

gândesc la invitații care vorbească despre antologie. Cei menționați mai sus erau deja arvuniți 

de alți autori și de alte edituri. În minte mi-au venit 4 nume, alături, bineînțeles, de numele 

Dianei Geacăr: Roxana Dumitrache, Cosmina Moroșan, Anastasia Gavrilovici, Clara 

Cășuneanu. Atuurile lor: sunt femei de invidiat, realizate profesional, sunt foarte bune 

vorbitoare, cunosc din interior “fenomenul” de la Suceava. Și iubesc literatura cum puțini o 

iubesc. Clara era la Paris. Anastasia se găseapeste drum, la Max Blecher. Cosmina a spus că 

poate vine. Roxana, minunata Roxana, absolventă la Petru, mi-a spus entuziasmată că vine 

sigur. Lasă deoparte alte planuri și vine. Să-i trimit doar varianta electronică a antologiei, să-

și ea notițe ca o fostă studentă sârguincioasă în Marea Britanie. 

Lemulțumesc din suflet că au acceptat invitația de a fi prezente la lansare și de a vorbi 

despre Antologie. (Au vorbit despre antologie poetul și editorul Nicolae Tzone, Roxana 

Dumitrache, poetul Mihail Gălățanu, poetul Andrei Zbîrnea. n.m.)Îi mulțumesc încă o dată 

Dianei Geacăr pentru textul de prezentare, scris “cu mare drag”. Îi mulțumesc domnului 

Liviu Ioan Stoiciu pentru textul mai mult decât măgulitor al postfeței.Îi mulțumesc domnului 

Nicolae Tzone pentru acest minunat dar oferit nouă, într-un timp atât de scurt: un volum 

substanțial, realizat cu stil și profesionalism, evident, marca Vinea.  

Se cuvine, la final, să le mulțumesc și celor 100 de autori (de fapt, celor peste 300), 

fără textele cărora antologia n-ar fi existat, iar cei 25 de ani de poezie (și, odată cu ei, cei 25 

de ani petrecuți ca îndrumător) ar fi fost ca frunza-n vânt. Sunt prezenți aici câțiva dintre ei și 

merită aplauzele noastre: Andra Antonia Mihăilescu, Teofana Sandu, Elena Ailenei, 

Alexandra Alexandru, Denisa Ștefana Popa, Vlad Berariu, Cristian Păcuraru. (Au fost 

prezenți cenacliști pe care nu i-am văzut de ani buni: de pildă, poeta Andreea Teliban și poeta 

Ana-Maria Lupașcu. Alături de ei, minunata Daniela Petrovici, sosită din Bordeaux. n.m.) 

 

Vă mulțumesc tuturor!Poezie, Bucurie. Carte Bună, Casă Bună!  
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ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ A PREȘCOLARULUI 

 

adm. de patrimoniu Grigoraş Angela 

GPP,,Aşchiuţă”-Suceava 

 

Alimentaţia, ca factor important al creşterii, dezvoltării şi menţinerii stării de sănătate 

a copiilor, a devenit astăzi o ştiinţă, cunoscându-se cu exactitate cu ce şi cum trebuie să se 

hrănească aceştia în funcţie de vârstă şi de natura activităţilor zilnice. 

Copilul preşcolar este foarte activ, are perioade lungi de veghe, interacţionează din ce 

în ce mai mult cu lumea înconjurătoare, astfel, nevoile lui nutriţionale şi energetice cresc, iar 

satisfacerea acestora nu trebuie să fie întâmplătoare.  

Alimentaţia copilului preţcolar trebuie să cuprindă o varietate mare de alimente din 

grupele de bază (pâine, cereale, orez şi paste făinoase; legume şi fructe; lactate; carne şi ouă), 

încât să-i aducă 80-95calorii/kgcorp/zi şi să conţină toate elementele nutritive în proporţie 

echilibrată. 

Necesarul zilnic de proteine poate fi asigurat prin consumul a 70-95 g de carne, 500 

ml lapte, 20 g brânzeturi, precum şi din consumul de alimente de origine vegetală, cum ar fi 

cerealele şi leguminoasele. 

Consumul de fructe şi legume în perioada copilăriei are multiple efecte benefice 

asupra sănătăţii, acestea contribuie la o bună sănătate şi creştere, la dezvoltarea intelectuală 

optimă, la un nivel scăzut al indicelui de masă corporală. 

Consumul zilnic de fructe pentru un copil trebuie să fie de 200-220g fruct pe zi. 

Fructele trebuie consumate proaspete sau sub formă de compoturi, coapte, piureuri.  

Glucidele se asigură prin consumul de pâine (140 g/zi), fainoase (40g/zi), legume şi 

fructe. Legumele se servesc sub formă de supe, piureuri şi salate îmbogăţite cu puţin ulei 

Grăsimile pot fi date sub formă de unt, smântână sau ulei. 

La această vârstă este bine să se evite consumul de mezeluri conserve, excesul de sare 

sau de zahăr. 

Cantitatea de mâncare trebuie să fie adecvată vârstei preşcolarului, necesarul 

energetic zilnic recomandat este de 1300 -1800kcal/zi. 

La gradiniţă preşcolarul primeşte două mese principale şi o gustare, aportul caloric 

fiind în proporție de 80%, urmând  ca aproximativ 15% - 20%să reprezinte cina  servită 

alături de familie. 

Masa luată în comun, are pentru preşcolar importane implicaţii de ordin educativ şi 

social, perfecţionarea deprinderii de a mânca singur, de a bea frumos din cană, va învăţa să 

stea liniştit la masă şi să folosescă un limbaj corect. 

Preşcolarii trebuie încurajaţi să servească la început porţii mici ca ulterior să îşi mai 

pună dacă nu s-au săturat. 

Obiceiurile alimentare formate în copilărie vor dura toată viaţa, de aceia este foarte 

important formarea deprinderii la copii de a explora o gamă largă de gusturi şi texturi, astfel o 

dietă sănătoasă şi activitate fizică reduce ricul obezităţii, care vor duce la o dezvoltare 

armonioasă a copilului. 

Un rol important în creşterea şi dezvoltarea sănătoasă a copilului o are consumul de 

apă, care trebuie să fie de 50-90ml/kgcorp, date între mese pentru a uşura procesul de 

digestie. 

O alimentaţie sănătoasă a copilului măreşte puterea de apărare a organismului 

împotriva bolilor infecţioase. 

În alcătuirea meniului pentru preşcolari se are în vedere să fie căt mai variat după cum 

urmează: 
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 trebuie să asigure necesarul  zilnic de calorii, sub forma de proteine, lipide şi glucide, în 

cantitate şi de calitate potrivită; 

 să conţină vitamine, minerale şi apă în cantitate suficientă; 

 să fie prelucrate corect , obligatoriu termic. 

Împărţirea optimă  a caloriilor pentru fiecare masă va fi: 

 
Dimineaţă 20-25% din calorii 

Prânz 40-45% din calorii 

Gustare 10-15% din calorii 

Seara 15-20%% din calorii 

 

Pentru ca  hrana preşcolarului să fie completă şi potrivită, ea trebuie să cuprindă toate 

componentele indispensabile vieţii şi creşterii: proteine, glucide, vitamine, săruri minerale şi 

apă. 

La această vârstă proteina reprezintă 12% din greutatea corpului potrivit unor studii 

aşa că ele trebuie să fie cantitativ şi calitativ suficiente în alimentaţie, deoarece preşcolarii 

sunt în continuă creştere şi au nevoie în medie de 3g/kgcorp/zi. 

Acestea se asigură din lapte, carne, branză, ouă, pâine şi unele legume etc. 

Lipidele (grăsimile) reprezintă 8,7% din greutatea corpului, aportul zinic pentru un 

preşcolar este de 2g/kgcorp, ele sunt necesare ca material de construcţie a celulelor  şi 

material enegetic. 

Glucidele reprezintă 1.6% din greutatea corpului, un preşcolar are nevoie zilnic de 10-

12g/kgcorp, aceste contrubuie la formarea hemoglobinei şi buna desfăşurare a funcţiilor 

organismului. 

Vitaminele au un rol indispensabil în alimentaţia preşcolarului, din meniul zilnic nu 

vor lipsi fructele, legumele şi proteinile de origine animală. 

Principiile care stau la baza unei alimentaţii sănătoase a preşcolarului sunt: 

 asigurarea unei diversităţi alimentare în alcătuirea meniului zilnic care să conţină alimente 

din toate grupele şi subgrupele alimentare; 

 asigurarea unei proporţionalităţi între grupele de alimente; 

 alegerea alimentelor care alcătuiesc meniul cu un aport scăzut de grăsimi saturate şi de 

zahăr adăugat. 

La întocmirea meniului pentru preşcolari 3-6ani,  se are în vedere necesarul estimativ 

al diferitelor grupe de alimente, conform cu tabelul de mai jos. 

Nr. crt. Denumirea produsului Necesar gramaj/zi 

1.  Lapte şi produse lactate /echivalent lapte 700ml 

2.  Carne şi produse din carne 90g-30g (prep.60g carne) 

3.  Ouă 35g 

4.  Grăsimi animale 20g 

5.  Grăsimi vegetale 12g 

6.  Produce cerealiere/echivalent făină 160g 

7.  Cartofi 150g 

8.  Alte legume 220g 

9.  Legume uscate 5g 

10.  Fructe 130g-200g 

11.  Zahăr şi produse zaharoase 45g 

Reguli generale ce trebuie respectate într-o unitate de învăţământ privind întocmirea 

meniului zilnic pentru preşcolari. 
- Conducerea unităţii  va  asigura  o alimentaţie adaptată vârstei; 



153 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

 Meniurile zilnice vor asigura un aport caloric şi nutritiv suficient nevoilor copiilor 

exprimat în grame; 

 Se va evita asocierea alimentelor din aceeiaşi grupă la pregătirea felurilor de mâncare(de 

exemplu, ceai cu pâine şi dulceaţă, corect este ceai cu tartina unt şi preparate din carne); 

 Nu se vor folosi la masa de prânz feluri de mâncare 1 şi 2 preponderent cu glucide din 

cereale (de exemplu supă cu găluşte şi friptură cu pilaf de orez). 

 Măncărurile pregătite cu carne tocată,  obligatoriu vor fi prelucrate termic prin fierbere sau 

la cuptor; 

 Ouăle se vor servi  preşcolarilor fierte sau omletă,  pregătite la cuptor, nu se vor servi 

maioneze sau crème cu ou şi frişcă. 

 Pentru îmbogăţire meniului cu vitamine şi minerale se vor servi preşcolarilor salate din 

crudităţi. 

 La întocmirea meniului se va avea în vedere necesarul de calorii, aportul corespunzător de 

proteine, glucide,lipide şi fructe; 

 Să se asigure o hidratare corespunzătoare. 

Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarului pe lângă o alimentaţe sănătoasă trebuie să  

avem în vedere şi igiena alimentaţiei, care  poate fi definită ca ramură a igienei, ce se ocupă 

de prevenirea îmbolnăvirilor determinată  de o alimentaţie necorespunzătoare. 

Prepararea  hranei preşcolarilor se va  face în cele mai bune condiţii de igienă 

respectându-se toate regulile impuse în blocul alimentar: 

Porţia unui preşcolar trebuie să fie de calitate şi în cantitate suficientă  conform 

gramajului stabilit 

Aprovizionarea cu alimente se va face respectând toate normele impuse,  astfel toate 

produsele care intră în magazia unităţii vor fi însoţite de certificate de calitate, toate produsele 

vor fi verificate privind termenii de valabilitate  

Depozitarea alimentelor se va face în magazii curate bine aerisite, pe rafturi iar cele 

perisabile în frigidere dotate cu termometre care vor fi citite zilnic şi trecute pe grafiul 

frigorific afişat la loc vizibil. 

În dotarea unităţii de învăţământ în care frecventează preşcolarii şi servesc masa, 

trebuie să existe frigider pentru ouă, răcitor pentru lactate, frigider pntru preparate şi 

congelator. 

Personalul care deserveşte cantina unităţii trebuie să aibă analizele şi controlul 

medical făcute în conformitate cu normele DSP. 

Variantă de meniu saptămânal preşcolari 3-6 ani 

Ziua Dimineața Prânz gustare 

Luni 

Tartină cu cremă de 

avocado şi brânză; 

Ceai din plante cu 

lanâie. 

Ciorbă de perişoare 

Omletă cu muşchi şi spanac 

Salată de fructe 

Chec cu lapte 

Marti 
Tartină cu unt şi miere 

Lapte 

Supă de brocoli cu crutoane 

Piept la tavă cu piure de 

cartofi 

Salată de varză roşie 

Kiwi 

Iaurt cu biscuiţi 

 

Miercuri 

Tartină cu unt şi suncă 

,,Sisi,, 

Ceai  din plante cu 

lamâie 

Supă 

Pulpe pui la cuptor cu 

garnitură de paste şi sos de 

ciuperci 

Banană 

Cremă de branză 

cu fructe 
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Joi 

Tartină cu unt  şi   ou 

Ceai din plante cu 

lamâie 

Gulaş de curcan 

Prajitură de casa cu visine 

Budincă de orez 

cu stafide 

Măr 

Vineri 

Tartină cu unt şi 

caşcaval 

Ceai din plante cu 

lamâie 

Ciorbă de purcel 

Tocăniţă de ficat cu orez 

Salată de varză 

Pere 

Plăcintă cu  

brânză 

 

Bibliografie : 

 Top sănătatea- alimentaţia copilului preşcolar  3-7 ani 

 ghid de intervenţie pentru alimentaţia sănătoasă şi activitate fizică în grădiniţe şi scoli 

 Ordinul 1955 din 1995 

 Monitorul Oficial nr. 651/2008 
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ELEMENTE SPECIFICE PREDĂRII INTEGRATE 

 

Înv.Grigoriiciuc Natașa 

Şcoala Gimnazială ,,Pahomie C. Vasiliu” Grămești 
          

Rezumat 

Prin predarea integrată elevii însușesc cu mai mare ușurință noțiunile, oferindu-le o 

sferă mai largă de informații. Procesul educațional este unul creativ, complex, care-i 

stimulează în vederea asimilării cunoștințelor. Predarea integrată ajută ca aceleași conținuturi 

să aibă relevanță la mai multe obiecte de studiu, copiii primind în acest fel idei structurate și 

lasă timp celor doi factori să valorifice informațiile in mod eficient. 

Cuvinte cheie:cunoaștere, varietate, eficiență, cooperare, dezvoltare  

Predarea integrată a cunoștințelor este considerată o metodă, o strategie modernă, iar 

conceptul  

de activitate integrată se referă la o activitate în care se abordează metoda în predarea 

– învățarea cunoștințelor. Această manieră de organizare a conținuturilor învățământului este 

oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectul de învățământ are ca referință 

nu numai o disciplină științifică, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline. 

În învățământul modern este tot mai evidență necesitatea instruirii integrate. 

Particularități ale învățării integrate:  

 interacțiunea obiectelor de studiu;  

 centrarea pe activități integrate de tipul proiectelor; 

 relații între concepte din domenii diferite; 

 corelarea rezultatelor învățării cu situațiile din viață cotidiană;  

 rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forță motrice a integrării, relevanță 

practică;  

Cei patru piloni ai învățării integrate sunt:  

 a învăța să știi; 

 a învăța să faci;  

 a învăța să muncești împreună cu ceilalți;  

 a învăța să fii. 

A învăța să știi / să cunoști – a stăpâni instrumentele cunoașterii; instrumentele 

esențiale ale învățării pentru comunicare și exprimare orală, citit, scris, socotit și rezolvare de 

probleme, a poseda în același timp o cunoaștere vastă, dar și aprofundată a unor domenii 

principale; a înțelege drepturile și obligațiile specifice unei societăți democratice. Cel mai 

important aspect al acestui pilon este considerat însă a învața să învețe. 

A învăța să faci – a-ți însuși deprinderile necesare pentru a practica o profesie și a-ți 

însuși competențele psihologice și sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate 

diverselor situații de viață; a folosi instrumentele tehnologiilor avansate. 

A învăța să muncești împreună – a accepta interdependența; a preveni și a rezolva 

conflictele; a lucra împreună cu ceilalți pentru atingerea unor obiective comune, respectând 

identitatea fiecăruia. 

A învăța să fii – a -ți dezvolta personalitatea și a fi capabil să acționezi autonom și 

creativ în diverse situații de viață; a manifesta gândire critică și responsabilitate; a valoriza 

cultură și a depune eforturi pentru dezvoltarea propriilor capacități intelectuale, fizice, 

culturale; a manifesta simţ estetic și a acționa pentru menținerea unui climat de pace și 

înțelegere. 

În învățământul primar abordarea integrată a conținuturilor este o necesitate, dată de 

nevoia firească a școlarului mic de a explora mediul apropiat, fizic și social, de a-l cunoaște și 
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a-l stăpâni, preocupare ce este pe deplin întâmpinată în condițiile structurării interdisciplinare 

a curriculum-ului, deoarece modul natural al elevilor de a învăța despre ceea ce îi înconjoară 

nu este acumularea de cunoștințe pe domenii ale științei, ci, dimpotrivă, integrarea 

informațiilor, priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul 

sau a unor elemente de viață reală.  

Studierea integrată a realității îi permite școlarului mic explorarea în mod global a mai 

multor domenii de cunoaștere prevăzute în programă, dar subordonate unor aspecte 

particulare ale realității înconjurătoare, asigurându-i achiziția unor concepte și legități 

fundamentale, a unor proceduri de lucru și instrumente de cunoaștere a realului.  

La şcoală trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile de învăţare prin 

intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i să-şi exerseze capacitatea de 

a opta şi de a decide. Aici, copilul intră într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, 

muzica, artele plastice, natura, mişcarea socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, 

implicit, cu copilul. Astfel, fenomenului educaţional i se impun o serie de restructurări 

adaptative care să genereze un spaţiu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul 

stimulării contiune a învăţării spontane a copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza 

transferuri rapide şi eficiente între diferitele discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza 

sistematic şi integrat cunoştinţe, deprinderi şi competenţe dobândite prin studierea 

disciplinelor de la clasă. 

Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv 

şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu 

ajutorul experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel 

mai bine prin predarea tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii. 

Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe 

copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai 

interesant al zilei.  

În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună se gândeşte 

atent repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate. Învăţătoarea 

organizează şi desfăsoară activităţi integrate generate de subiecte stabile planificate pentru tot 

timpul anului. Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariu elaborat de 

învăţătoare 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. Aceştia 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 chiar 

de ei. La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu 

specialişti etc. Tematica acestora este aleasă încât prin activităţile integrate să se înlesnească 

contactul cu lumea înconjurătoare. În atenţia cadrelor didactice se află în permanent întreaga 

paletă de activităţi (la alegere,proiecte, jocuri şi activităţi extracurriculare) şi modalităţi de 

organizare a acestora. Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasă loc imaginaţiei cadrului 

didactic, pentru a-şi organiza propriile activităţi integrate, în funcţie de clasa pe care o 

conduce şi temele abordate. Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ 

explicitat într-un proiect didactic unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul 

integrat al abordărilor, interacţiunea dintre discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a 

elevilor.  

Argumente ale predării integrate : 

 angajarea responsabilă a elevilor în procesul învăţării;  



157 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

 încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor formative 

ale sarcinilor de învăţare în grup prin colaborare;  

 transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator şi diminuarea 

funcţiei sale de ,,furnizor de informaţii”. 

Strategii de predare integrată: 

 Învăţarea prin:  

a). problematizare - declanşează activitatea independentă; 

b)prin încercare şi eroare -încercarea unui şir de soluţii până la soluţia finală;  

c)senzorio – motorie;  

d)socială -mecanism al socializării şi integrării sociale. 

 Învăţarea prin cercetare - implică participarea directă şi activă a elevului împreună cu  

 profesorul la cercetarea ştiinţifică, la descoperirea adevărului, ameliorează natura relaţiei 

dintre profesor - elev şi dezvoltă capacitatea muncii independente.  

 Învăţarea prin rezolvarea de probleme - problema reprezintă un obstacol sau o dificultate 

cognitivă care implică o necunoscută.  

Etape: formularea problemei/ situaţiei problemă; îndrumarea -formularea unor 

alternative de soluţionare; decizia -rezolvarea problemei.  

 Învăţarea prin descoperire promovează metode de învăţământ de tip euristic. Elevul, 

sprijinit de profesor, descoperă cu propriile forţe intelectuale explicaţia şi semnificaţia unui 

fenomen sau proces, legile, cauzele şi esenţa acestora.  

 Învăţarea pe baza de proiect 

Etape : stabilirea scopului, formularea scopului sub forma unei întrebări, identificarea 

surselor de informare, descrierea paşilor pentru atingerea scopului, identificarea a cel puţin 5 

concepte ce vor fi investigate, metode folosite, organizarea şi evaluarea.  

 Învăţarea bazată pe probleme aduce elevii în situaţia de a identifica şi de a găsi soluţii 

pentru probleme contextualizate. Etape: angajarea, investigarea, elaborarea soluţiilor, 

debriefing-ul şi reflecţia, prezentarea rezultatelor. 

 Învăţarea aventură/de tip expediţional presupun experienţe de învăţare non - formale care 

pun elevii în faţa unor provocări, de preferat în contexte naturale. Accentul este pus pe 

contactul direct cu mediul social, cultural şi natural. 

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

elevului: intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică. Interdisciplinaritatea asigură 

formarea sistematică și progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învățare, 

pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în 

învățare, pentru învățarea permanentă. 

 

 Bibliografie: 

 Ciolan,Lucian,2008, Învățarea integrată, Editura Polirom, Iaşi 
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ORGANIZAREA SI ETAPELE INVENTARIERII 

 

Contabil Sef Grosu Oana Maria, 

Scoala Gimnaziala Academician H. Mihaescu Udesti 
 

Inventarierea patrimoniului este o obligaţie care se realizează cel puţin o dată pe an, 

de regulă la sfârşitul anului, pe parcursul funcţionarii unității, în cazul fuzionării, divizării sau 

încetării activităţii, precum și în următoarele situaţii: 

 la cererea organelor de control; 

 în cazul modificării prețurilor; 

 atunci când sunt indicii că sunt lipsuri sau plusuri în gestiune; 

 la predarea-primirea gestiunilor; 

 ca urmare a unor calamităţi  naturale sau în caz de forţă majoră. 

Răspunderea pentru organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului de către regii 

autonome, societăți comerciale, instituţii publice, unități cooperatiste și alte persoane juridice, 

precum și de către persoanele fizice care au calitatea de comerciant, revine administratorului, 

ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia administrării patrimoniului. 

Inventarierea presupune următoarele etape: pregătirea inventarierii, inventarierea 

propriu-zisă (constatarea, descrierea și evaluarea elementelor inventariate), stabilirea 

rezultatelor (diferenţele dintre situaţia fapticăși cea scriptică) și regularizarea lor 

(determinarea valorii de utilitate a elementelor patrimoniale și înregistrarea diferenţelor 

constatate). 

A). Pregătirea inventarierii presupune luarea unor măsuri de natură organizatorică și 

contabilă. 

a) Măsurile de natură organizatorică presupun: 

 precizarea obiectului și sferei de cuprindere a inventarierii; 

 numirea comisiilor de inventariere; 

 crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru a comisiei de inventariere; 

 măsuri care trebuie luate de către comisie pentru efectuarea inventarierii. 

Numirea comisiilor de inventariere se face prin decizie scrisă de către persoanele care 

răspund de organizarea și efectuarea ei conform legii. In decizia de numire se menţionează: 

componența comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, 

gestiunile supuse inventarierii, data de începere și terminare a ei. Comisia de inventariere este 

formată din cel puţin două persoane, dar la gestiunile mici poate fi efectuată de o singură 

persoană. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii și contabilii care ţin 

evidența gestiunii respective. 

Măsurile ce vizează crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru a comisiei de 

inventariere cuprind: 

 organizarea depozitării mărfurilor pe sorto – tipo – dimensiuni, codificarea acestora; 

 ținerea la zi a evidenței tehnico-operative a gestiunilor de mărfuri și confruntarea periodică 

a datelor cu cele din contabilitate; 

 participarea la lucrările de inventariere a întregii comisii de inventariere; 

 asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se evidenţiază, 

respectiv pentru sortare, aşezare, cântărire, măsurare, numărare etc.; 

 asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate a unor persoane competente 

din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere, care 

au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise; 

 dotarea cu aparate și instrumente pentru măsurare, cântărire, cataloage, formulare și 

rechizite necesare; 
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 dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul și de sigilare a spațiilor 

inventariateetc 

Principalele măsuri organizatorice ce trebuie luate de către comisia de 

inventariere sunt: 

 închiderea și sigilarea în prezența gestionarului ori de cate ori se întrerup lucrările și se 

părăseşte gestiunea; 

 declaraţia scrisă de la gestionar din care să rezulte dacă: gestionează valori materiale și în 

alte locuri de depozitare; are în gestiune bunuri aparţinând terţilor cu sau fără documente; are 

plusuri sau minusuri; are valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate, primite si 

eliberate; deţine numerar din vânzarea bunurilor; are documente de predare-primire neoperate 

în evidența gestiunii sau nepredate la contabilitate; 

 identificarea tuturor locurilor de depozitare a valorilor materiale ce urmează a fi 

inventariate; 

 să bareze și să semneze ultima operaţie, fișele de magazie; 

 la unitățile de desfacere cu amănuntul care folosesc metoda global-valorica se va întocmi 

de către gestionar înaintea începerii inventarierii raportul de gestiune, care cuprinde valoarea 

documentelor de intrare si ieşire a mărfurilor și a numerarului depus la casierie și predarea lui 

la contabilitate; 

 să controleze modul de funcţionare a aparatelor și a instrumentelor de măsură și cântărire; 

 să sisteze operaţiile de predare, primire, livrare a bunurilor, iar daca nu este posibil ele se 

vor efectua în prezența comisiei cu menţiunea „primit sau eliberat în timpul inventarierii”. 

b) Măsurile de natură contabilă cuprind: 

 înregistrarea la zi a tuturor operaţiilor economice; 

 verificarea exactităţii înregistrărilor în conturi și stabilirea soldurilor conturilor sintetice și 

analitice în vederea comparării lor cu situaţia faptică. 

B). Inventarierea propriu-zisă este principala etapă a inventarierii al cârei conţinut îl 

reprezintă constatarea, descrierea și evaluarea elementelor supuse inventarierii. 

Constatarea reprezintă stabilirea direct și concret la fața locului a existenței, mărimii 

și stării reale a elementelor patrimoniale la data inventarierii. Stocurile de mărfuri se constată 

faptic prin numărare, cântărire, măsurare, culoare, după caz, cu excepţia bunurilor aflate în 

ambalaje originale intacte, care se desfac prin sondaj. Este obligatorie consemnarea în listele 

de inventariere a modului cum s-a făcut inventarierea și a datelor care au stat la baza 

calculelor. 

Elementele constatate se înscriu în listele de inventariere, în care alături de cantitate 

se specifică și principalele caracteristici distincte referitoare la calitatea, starea și structura lor. 

Listele de inventariere se întocmesc pe locuri de păstrare pe categorii de bunuri și pe 

persoane gestionare, aşa cum au fost constatate. Se întocmesc liste de inventariere separate 

pentru bunurile corespunzătoare calitativ de cele necorespunzătoare, separate pentru bunurile 

proprii care nu se află în unitate la data inventarierii, precum și pentru cele aparţinând altor 

unități economice sau persoane. 

Listele de inventariere se semnează filă cu filă de către membrii Comisiei de 

inventariere și de către gestionar. 

Pe ultima filă gestionarul mai face urmatoarele menţiuni: dacă toate cantităţile au fost 

constatate în prezența sa, dacă bunurile respective se află în răspunderea sa; dacă mai are 

bunuri rămase neinventariate; precum și eventualele obiecţii pe care le are de făcut. 

După constatarea și descrierea elementelor inventariate se face evaluarea lor cu 

prețurile folosite la înregistrarea lor în contabilitate. 

C).  Stabilirea și regularizarea rezultatelor inventarierii, este ultima etapă a 

inventarierii, în care se determină mai întâi rezultatele inventarierii, adică plusurile sau 
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minusurile, prin compararea cantităţilor și valorilor constatate faptic cu cele din contabilitate, 

diferenţa reprezintă „plus de inventar”, iar în situaţia inversă „minus de inventar[4]”. 

Diferenţele în plus sau în minus constatate la inventariere sa tratează în contabilitate 

diferit, dacă acestea sunt : a) diferenţe cantitative și b) valorice. 

a) Diferenţele cantitative între stocurile faptice și cele scriptice evaluate la valoarea 

de intrare în patrimoniu se înregistrează în contabilitate ca plusuri sau minusuri de inventar, 

după efectuarea în prealabil a compensărilor admise de lege. Dacă cantităţile și valorile 

constatate faptic sunt mai mari decât cele din contabilitate, diferenţa reprezintă plus de 

inventar, iar în situaţia inversă minus de inventar. 

Dacă plusurile și minusurile constatate la inventariere s-au produs în aceeaşi perioadă, 

la acelaşi gestionar, la sortimente asemănătoare unde sunt posibile confuzii și în cazul unei 

activități normale de serviciu, este posibilă compensarea plusurilor cu minusurile pentru 

cantiăți egale de plusuri și minusuri, deci se interzice compensarea valorică. Pentru a se 

asigura concordanța dintre datele din contabilitate cu realitatea, concretizatăîn datele 

inventarierii, se efectuează înregistrări menite să rectifice în plus sau în minus datele din 

contabilitate cu plusurile cantitative, respectiv cu minusurile cantitative constatate, adică are 

loc regularizarea rezultatelor inventarierii. 

b) Diferenţele valorice  (plus sau minus) rezultate prin compararea valorii contabile 

(Vc) sau a valorii nete contabile (Vcn) și valoarea de inventar (Vi) sunt tratate potrivit 

principiului prudenței, aşa cum au fost prezentate și descrise în capitolul privind evaluarea 

elementelor în contabilitate.     

Rezultatele inventarierii și concluziile cu privire la cauzele lipsurilor sau plusurilor, a 

vinovaţilor pentru acestea, precum și propunerile de măsuri corespunzătoare sunt consemnate 

în procesul-verbal de inventariere, care, după semnarea lui de către conducerea unității, stă 

la baza efectuării regularizării rezultatelor inventarierii, adică înregistrarea plusurilor și a 

minusurilor în scopul punerii de acord a datelor contabile cu constatările faptice. 

Regularizarea rezultatelor inventarierii diferă în funcţie de natura elementelor 

patrimoniale, cauzele diferenţelor și prevederilor legislaţiei financiare. In principiu, plusurile 

se înregistrează ca intrări în patrimoniul unității, iar lipsurile sunt ieşiri din patrimoniul 

unității care se impută persoanelor vinovate. Înaintea regularizării se pot face unele 

compensări intre plusuri și minusuri, numai în cazul în care există riscul de confuzie între 

sortimentele aceluiaşi produs și în cadrul aceleiaşi perioade și la acelaşi gestionar. 

La terminarea inventarierii comisia întocmeşte un proces-verbal de inventariere, din 

care rezultă: perioadele și gestiunile inventariate, caracterul plusurilor și minusurilor 

constatate, compensările efectuate, bunurile depreciate, vinovaţii, valorificarea rezultatelor 

inventarierii, constituirea și regularizarea provizioanelor etc. Pentru degradări, lipsuri, plusuri 

de bunuri, comisia solicită explicaţii scrise de la persoanele respective, în funcţie de care se 

stabileşte caracterul diferenţelor. 

Pentru a se asigura concordanța dintre datele din contabilitate cu realitatea, 

concretizatăîn datele inventarierii, se efectuează înregistrări menite să rectifice în plus sau în 

minus datele din contabilitate cu plusurile, respectiv cu minusurile cantitative constatate. 

Lipsurile de inventar se înregistrează ca ieşiri din patrimoniul unității. Lipsurile de 

inventar la mărfuri se înregistrează în debitul contului 607„Cheltuieli privind mărfurile” și 

creditul contului 371 „Mărfuri”. 

Lipsurile la inventariere pot fi imputabile si neimputabile. 

Lipsurile imputabile pot proveni din neglijențe și sustrageri, valoarea lor recuperându-

se de la cei vinovaţi. Imputarea se face la preţul pieţei existent la data producerii pagubei sau 

a constatării acesteia. 

Lipsurile neimputabile se produc ca urmare a manipulării și păstrării mijloacelor 

materiale. 

http://www.qreferat.com/referate/economie/ORGANIZAREA-SI-ETAPELE-INVENTA736.php#_ftn4
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Plusurile constatate la inventar, ca urmare a ținerii necorespunzătoare a evidențelor, 

funcţionarea necorespunzătoare a aparatelor de măsurat, intenţii de sustragere etc., se 

înregistrează ca orice intrare de mijloace economice. Prin înregistrarea în contabilitate a 

plusurilor și a minusurilor constatate la inventariere se asigură corelaţia dintre contabilitate și 

realitate și întocmirea unui bilanţ real. 

La sfârşitul anului, în baza datelor cuprinse în listele de inventariere, procesele 

verbale de inventariere și a bilanţului contabil anual, se întocmeşte „Registrul-inventar”, 

document obligatoriu de înregistrare anualăși grupată a rezultatelor inventarierii 

patrimoniului și a conţinutului unor posturi de bilanţ, servind ca probăîn litigii. 
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ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII ELEMENTELOR DE STOCURI 

 

Administrator financiar: ec. Mărcușanu Vanda  

Grădinița cu Program Prelungit ”Așchiuță” Suceava 

 

Stocurile fac parte din categoria activelor curente ale instituțiilor publice. Un activ 

este clasificat ca activ curent atunci când: 

 este achiziționat sau produs pentru consumul propriu sau în scopul comercializării și se 

asteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanțului; 

 este reprezentat de creanțe aferente ciclului de exploatare; 

 este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este 

restricționată;  

Stocurile participă la un singur ciclu de exploatare, consumându-se în totalitate, în 

cadrul unui proces de transformare şi până în momemtul în care acestea se transformă în 

numerar sau echivalente de numerar. 
În funcţie de momentul şi de locul unde apar, stocurile pot fi structurate în 3 categorii: 

 stocuri utilizate în activitatea de producţie adică: materiile prime, materialele 

consumabile, obiectele de inventar, materialele rezervă de stat etc.; 

 stocuri obţinute din activitatea de producţie adică: produsele finite, semifabricatele, 

produsele reziduale;producţia în curs de execuţie. 

 stocuri destinate vânzării (mărfurile) sau păstrării lor în unitate (ambalajele). 

Evidenţa constituirii şi mişcării stocurilor se contabilizează în instituţia de învăţământ 

cu ajutorul conturilor din Clasa 3 „Conturi de  stocuri si productie in curs de executie”. În 

cadrul planului de conturi general, din clasa a 3-a face parte grupa 30 „ Stocuri de materii 

prime si materiale”, şi se folosesc următoarele conturi sintetice: 

 302 „Materiale consumabile” – fiind un cont de activ, în debitul contului se înregistrează 

materialele intrate în magazie, provenite din aprovizionarea instituţiei cu alimente necesare 

preparării hranei copiilor, cu materiale de curăţenie, rechizite, consumabile pentru birou, 

materiale de reparaţii, plusuri de inventar, etc. În credit se înregistrează eliberarea acestora 

din gestiune pentru consum, precum şi lipsa din gestiune. Soldul debitor al contului reprezintă 

valoarea materialelor din stoc. 

Plata se efectueză din articolul bugetar ”20.03.01 Hrana pentru oameni”, în funcţie 

de bugetul aprobat la acest articol bugetar. 

Detalierea articolului bugetar la Capitolul IV ”Cheltuielile după clasificaţia 

economică”, fără de care nu se poate face analiza execuţiei bugetare la un anume moment 

dat. 

Identificarea celor două modalităţi de finanţare a instituţiei şi anume: 

 Finanţarea din credite bugetare (subvenţii de la bugetul local) – pentru cheltuieli materiale 

şi investiţii. 

În cazul finanţării din credite bugetare reflectarea în contabilitate se face parcurgând 

etapeLE: 

a) deschiderea finanţării se face cu ajutorul contului în afara bilanţului 8067 „Credite 

deschise pentru cheltuieli proprii”, în care este evidenţiată distinct suma ce urmează a se 

aloca instituţiei ca subvenţie pentru finanţarea anului în curs.  

b) cu ajutorul contului 770 „Finanţare de la bugetele locale”, ordonatorii principali, 

secundari şi terţiari finanţaţi din bugetul central, bugetele locale sau bugetul asigurărilor 

sociale de stat, ţin evidenţa plăţilor efectuate. 
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Exemplul nr.1 
1. Se primesc sume de la bugetul local, în vederea procurării unor rechizite necesare  

grădiniţei şi se aprovizionează unitatea cu rechizite în valoare de 405  lei, conform facturii 

302 01 00 

„Materiale 

consumabile” 

= 401 01 00 

„Furnizori” 

405 405 

2. Se înregistrează achitarea facturii 

Cu ordin de plată din contul de finanţare de la bugetul local 

401 01 00 

„Furnizori” 

= 770 00 00 

 „Finanţare de la 

bugetele locale” 

405 405 

Achitarea în numerar a facturii prin emiterea unei file de CEC 

401 01 00 

„Furnizori” 

581  
„Viramente interne” 

= 

 

= 

581  

“Viramente interne” 

5311  
„Casa în lei“ 

405 

 

 

405 

405 

 

 

405 

Eliberarea rechizitelor din magazie  

602 01 00 

„Cheltuieli cu 

materiale 

consumabile” 

= 302 01 00 

„Materiale 

consumabile” 

405 405 

 Finanţarea din venituri extrabugetare (venituri proprii) 

Pentru reflectarea în contabilitate a investiţiilor finanţate din venituri proprii, în loc de 

contul de finanţări se utilizează contul 562 „Disponibil al instituţiilor finanţate din venituri 

proprii”.  

Exemplul nr.2 
1. Se înregistrează aprovizionarea magaziei cu alimente necesare la cantină 

în vederea preparării hranei pentru copii, conform facturii de la furnizorul S.C Domagnis S.R.L, în 

valoare de 7.508 lei. 

302 07 00 

„Materiale 

consumabile” 

= 
401 01 00 

„Furnizori” 
7.508 7.508 

2. Se înregistrează achitarea facturii 

1. Cu ordin de plată din contul de venituri proprii, în care se depun încasările de la părinţi 

pentru plata alimentelor 

401 01 00 

„Furnizori” 
= 

562 
„Disponibil al 

activităţilor finanţate 

din venituri proprii” 

7.508 7.508 

2. Achitarea în numerar a facturii prin emiterea unei file de CEC 

401 01 00 

„Furnizori” 

581 

„Viramente interne” 

= 

 

= 

581 
“Viramente interne” 

5311 
„Casa în lei“ 

7.508 

 

7.508 

7.508 

 

7.508 

3. Eliberarea alimentelor din magazie pentru prepararea hranei 

602 07 00 

„Cheltuieli cu 

materiale 

consumabile” 

= 
302 07 00 

„Materiale 

consumabile” 

7.508 7.508 

 303 „Materialele de natura obiectelor de inventar” reprezintă bunuri cu o valoare mai mică 

decât limita prevazută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de 

durata lor de folosinţă, sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum 

şi bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, 
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îmbrăcămintea specială, mecanismele, scule, dispozitive, verificatoare, aparatele de masură şi 

control, etc). 

Exemplul nr.1 

Se primesc sume de la bugetul local, în vederea procurării unor materiale de natura  

obiectelor de inventar necesare grădiniţei ( tacâmuri bucătărie, jucării, lenjerie pat, 

etc.) şi se aprovizionează unitatea cu materiale în valoare de 443 lei, conform facturii. 
303 01 00 

„Materiale de 

natura obiectelor 

de inventar în 

folosinţă” 

= 401 01 00 

„Furnizori” 

443 443 

1. Achitarea facturii cu ordin de plată din contul de finanţare de la bugetul 

401 01 00 

„Furnizori” 

= 770 00 00 

„Finanţare de la 

bugetele locale” 

443 443 

Plata se efectuează din articolul bugetar 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de 

inventar” din bugetul aprobat. 

Evidenţa în contabilitate a stocurilor se poate realiza folosind una din metodele: 

metoda inventarului permanent sau metoda inventarului intermitent. 

Metoda inventarului permanent - conform acestei metode intrările şi ieşirile de  

bunuri materiale de natura stocurilor sunt înregistrate în debitul, respectiv creditul 

contului de stoc conform naturii acestora şi determinarea imediată a stocului şi soldului, 

existând astfel 

posibilitatea cunoaşterii în orice moment a cantităţilor şi valorilor existente în 

instituţia publică. Aceste evidenţe contabile se vor verifica periodic prin inventariere faptică, 

pentru ca aceste informaţii în legătură cu stocurile să fie sigure, eventualele diferenţe vor fi 

înregistrate în contabilitate ca plusuri sau minusuri la inventar. 

Metoda inventarului intermitent - conform acestei metode conturile care reflectă 

stocurile intrate se creditează la începutul perioadei cu valoarea stocului existent la 

sfârşitul luniianterioare, stoc determinat prin inventariere faptică, în corespondenţă cu 

conturile de cheltuieli corespunzătoare destinaţiei. Pe parcursul lunii intrările de stoc nu se 

mai reflectă folosind conturile de stocuri, ci vor fi reflectate direct în conturile de cheltuieli. 

Ieşirile de stocuri sunt determinate extracontabil. Această metodă se poate utiliza la 

instituţiile la care stocurile sunt de valoare mică şi se consumă imediat ce se aprovizionează. 

Recunoaşterea stocurilor la finele lunii este determinată de respectarea principiului 

independenţei exerciţiului, conform căruia cheltuielile şi veniturile trebuie înregistrate în 

perioada în care se fac. 

În funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii la nivelul instituţiei publice 

pentru evidenţa analitică a stocurilor se pot folosi metodele: metoda operativ - contabilă, 

numită şi metoda pe solduri, și metoda cantitativ – valorică. 

 Metoda operativ – contabilă, conform acestei metode, evidenţa analitică a stocurilor se 

realizează numai valoric, folosind conturile analitice deschise pe grupe şi subgrupe de stocuri 

şi pe locuri de depozitare. Pentru evidenţa valorică se foloseşte documentul „Fişa 

centralizatoare a mişcărilor valorice pe grupe de bunuri”, iar la nivelul locurilor de 

depozitare, pentru fiecare sortiment se întocmeşte documentul „Fişă de magazie”, folosit 

pentru evidenţa cantitativă. 

 Metoda cantitativ - valorică, numită şi metoda pe fişe de cont analitic. Conform acestei 

metode se va realiza atât o evidenţă cantitativă pe categorii de stocuri la nivelul fiecărei 

magazii, cât şi o evidenţă cantitativ - valorică la contabilitate pe grupe şi subgrupe de stocuri, 



165 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

corespunzător conturilor analitice ale conturilor sintetice de stocuri. La nivelul fiecărei 

magazii, pentru fiecare element de stoc gestionarul întocmeşte Fişa de magazie în care 

calculează stocul cantitativ scriptic după fiecare intrate / ieşire din stoc. La nivelul 

compartimentului financiar contabil se întocmeşte pentru fiecare stoc în parte "Fişa de cont 

analitic pentru valori materiale”, unde înregistrările se fac cantitativ şi valoric pentru fiecare 

intrare, ieşire şi stoc rezultat, pentru fiecare element de stoc în parte. 

 Metoda global - valorică se aplică la nivelul instituţiilor publice care practică comerţul cu 

amănuntul. Contabilitatea analitică va fi organizată global valoric cu ajutorul conturilor 

deschise pe gestiuni. La locurile de depozitare se va întocmi Raportul de gestiune, zilnic de 

către gestionar, registru cu date valorice în care se va înscrie stocul la începutul zilei, intrările 

în gestiune în cursul zilei, ieşirile din gestiune în cursul zilei şi stocul la finele zilei. La finele 

lunii se verifică ca soldul valoric înscris în registrul de casă să coincidă cu soldul valoric a 

contului analitic al gestiunii respective. 
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CLUBUL DE STORYTELLING - METODĂ DE DEZVOLTARE  

A COMPETENŢELOR INFODOCUMENTARE ALE ELEVILOR 
 

prof. Mattyllena Boicu,  

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni 

 

Motto: 

„Citeşte! Numai citind mereu 

 creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imagini.” 

(M. Eminescu) 
 

Centrul de documentare şi informare (CDI) – este o structură infodocumentară 

modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un 

spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a 

tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi 

integrare. 

Baza de cunoştinţe din zilele noastre, care se schimbă rapid, demonstrează că şcolile 

nu asigură elevilor doar adevăruri fundamentale, ci îi şi învaţă, în special prin intermediul 

centrului de documentare şi informare, cum să continue să înveţe, ca să se adapteze la 

schimbare. Învăţarea modului de a gândi constituie o altă parte fundamentală a sistemului 

educaţional.  

Şcoala are îndatorirea directă de a insufla elevilor informaţii, deprinderi şi valori pe 

care societatea le consideră importante pentru viaţa socială. Şcolile învaţă nu numai adevăruri 

şi procese de gândire, ci şi norme şi valori ale societăţii. 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”.  

CDI-ul implementează una dintre metodele de învăţare cele mai eficiente: învăţarea 

prin descoperire şi învăţarea centrată pe elev- ceea ce conduce la creşterea progresului 

şcolar al elevilor şi la dezvoltarea abilităţilor de viaţă. CDI asigură recrearea elevilor, îi 

pregăteşte pe elevi pentru a şti să utilizeze informaţia, a o selecta, a alege din multitudinea de 

informaţii şi documente pe cele utile, asigură socializarea elevilor prin studii de caz, jocuri de 

rol, sub îndrumarea profesorului documentarist, asigură un spaţiu pentru petrecerea timpului 

liber, în vederea studiului, mai ales în cadrul unor grupuri de elevi cu nevoi speciale (elevi ai 

căror părinţi sunt plecaţi la muncă, în străinătate, elevi cu probleme de tip: abandon şcolar sau 

absenteism). Centrul de documentare şi informare devine un laborator de învăţare cum să 

înveţi, un incubator pentru dezvoltarea competenţelor infodocumentare. 

În Anexa 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şi centrelor de 

documentare şi informare se specifică faptul că „un rol fundamental îl va juca CDI în 

dezvoltarea abilităţilor de lectură şi a competenţelor de comunicare, prin diverse activităţi 

care vor stimula lectura şi care vor include în procesul de formare operaţiuni asociate de 

decodare a textului/imaginii, de analiză, de sinteză, de interpretare, de prelucrare, de 

comunicare”. 

Lectura ocupă aşadar un rol primordial în ativitatea pedagogic-educativă desfăşurată 

de profesorul documentarist.  

Pedagogia lecturii vizează: să constituie, să cultive şi să valorifice capacitatea 

elevilor, să formeze deprinderi corecte, între care cele de muncă individuală şi/sau în grup, să 

potenţeze activităţile de valorificare a disponibilităţilor creatoare, să-l facă pe elev să 

descopere lectura de plăcere.  
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Învăţământul viitorului este strâns legat de metodologia de acţiune, de promovarea 

metodelor interactive care să pună în funcţie mecanismele gândirii, creativităţii, inteligenţei, 

imaginaţiei elevilor, pentru a-i transforma în receptor de informaţii. 

Storytelling-ul sau Arta povestirii este o metoda ce are ca punct central povestea, un 

traseu narativ în care personajul central urmeaza un şir de etape prestabilite.  Povestea nu 

poate săexiste, fără povestitor şi public. Dialogul dintre aceste trei elemente face ca această 

metodă să poată fi folosită atât în scop formativ/educaţional cât şi terapeutic.  
 

Exemple de bună practică 

privind dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor prin 

Clubul deStorytelling al Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava 

şi Centrul de documentare şi informare al Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni 
 

Obiective 

pedagogice 
Abilităţi Competenţe dezvoltate 

Posibile profesii pe care 

pot să le îmbrăţişeze 

elevii 

-formarea elevilor 

pentru cultura 

informaţiei; 

-dezvoltarea 

gândirii critice; 

-formare elevilor în 

domeniul cercetării 

documentare; 

-dezvoltarea 

competenţelor 

informaţionale ale 

elevilor; 

-formarea elevilor 

pentru utilizarea 

noilor tehnologii 

 

- de informare; 

- de gândire; 

- de  comunicare; 

- de cooperare; 

- de asumare a 

responsabilităţilor;  

- de adaptabilitate; 

- de a avea încredere 

în sine; 

- de gestionare a 

stresului; 

- de ascultare activă 

- de planificare şi 

organizare; 

 

- „a învăţa să înveţi”;  

- comp. digitale de 

utilizare a noilor 

tehnologii;  

- de comunicare în limba 

română/ limba străină;  

-dezvoltarea autonomiei 

în învăţare;  

-dezvoltarea simţului 

critic;  

-dezvoltarea lucrului în 

echipă;  

-dezvoltarea abordării 

transdisciplinare a 

conţinuturilor şi susţinerii 

inovaţiei didactice; 

- dezvoltarea carieirei 

 

profesor, educator, 

psiholog, sociolog,  

medic, administrator, 

babysitter, logoped 

traducător, actor, asistent 

maternal, animator pentru 

copiii, actor, fotograf, 

avocat,  notar, jurnalist, 

redactor, designer 

grafician, organizator 

protocol, asistent 

medical,  psiholog, 

mediator, responsabil de 

exploatare în asigurări, 

interpret limbaj mimico-

gestual,  

fizio-kinetoterapeut, 

îngrijitor bolnavi la 

domiciliu, etc. 

 

 

Activităţi desfăşurate alături de Clubul de Storytellingal Casei Corpului Didactic 

“George Tofan” Suceava: 
1. Ziua Internaţională a Spunerii Basmelor (26 februarie); 

 a fost o activitate interdisciplinară: centrul de documentare şi informare al şcolii în 

colaborare cu profesori din catedra de lb. şi literatura română, lb. franceză, lb engleză, de 

informatică, catedra tehnică; 

 cu mult talent, a fost abordat basmul popular, cult, fantastic, nuvelistic, animalier, basmul-

feerie, legendar, basmul-nuvelă (I. Creanga), basmul-poem (Mihai Eminescu), basmul-

parodie, basmul-idilă, basmul științifico-fantastic, dramatic sau istoric, modern și 

contemporan, național și international. 

 din program: 

o Basm – de Geo Bogza - au inetrpretat elevi din clasa a X-a şi a XII-a 

(specializările: filologie, matematică-informatică, ştiinţe sociale). 

o Călin (File din poveste) de Mihai Eminescu - au interpretat elevi din clasa a 

IX-a, specializarea filologie. 
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o Altă poveste – Scufiţă roşie şi alte personaje din poveşti(clasa a VI-a). 

o Scufiţa roşie – poveste savantă (variante de traduceri – în lb franceză: 

Scriitor francez, despre care se spune că ar fi tatăl, bunicul sau chiar străbunicul basmelor pe 

care le citim astăzi copiilor, Charles Perrault este, printre altele, autorul unor povești 

precum: Scufița Roșie,Motanul încălțat, Cenușăreasa, Barbă albastră, Tom Degețel.Chiar 

dacă unele sunt inspirate din folclor, Charles Perrault le-a transformat în adevărate basme 

culte care acum fac parte din moștenirea culturală a omenirii) / au prezentat eleve din clasa 

a X-a, specializările: filologie şi matematică-informatică. 

o Prezentare de carte – „Şi v-am spus povestea aşa” de Florin Bican  cuelevi 

din clasa  a IX-a, specializarea tehnician în turism. 

o 2 basme - perspectivă comparativă între 2 basme clasice „Tinereţe fără 

bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” / „Povestea lui Harap Alb”  - viziunea modernă 

asupra lor (a lui Florin Bican), prezentare de carte – au prezentat elevi din clasa a IX-a, 

specializarea tehnician în turism. 

o 2 basme - perspectivă comparativă între 2 basme clasice „Hansel și Gretel” / 

“O poveste griminală”, prezentare de carte - au prezentat elevi din clasa a IX-

a,specializarea ştiinţe sociale. 

o Fragment „Acul şi barosul”- au interpretat elevi din clasa a IX-a, 

specializarea electromecanic. 

o „Telefonul şi smartfonul” – creaţie proprie a elevilor, după „Acul şi barosul” 

- au interpretat elevi din clasa a IX-a, specializarea electromecanic. 

o Basm istoric – în lb. engleză / elev în clasa a XI-a, specializarea ştiinţe sociale 

(basm - creaţie proprie). 

 „Povestiri din istoria locală” - activitatea dedicată Centenarului Marii Uniri (8 mai 

2018): 

 a fost o activitate interdisciplinară: centrul de documentare şi informare al şcolii în 

colaborare cu profesorii de istorie, de lb. şi literatura română, de informatică; 

 din program: 

o expoziția de afișe și postere dedicată Anului Centenar (din partea Muzeului de 

Artă “Ion Irimescu” Fălticeni); 

o “Povestiri din istoria locală” - prezentare de proiecte realizate și prezentate de 

elevii colegiului (ex.: aviatorul fălticinean, Vasile Niculescu, ulterior avansat în grad de 

maior, care a efectuat zborul istoric Bacău-Blaj pentru transmiterea documentelor Unirii) 

 Ziua Internaţională a Scrierii de Scrisori(7 decembrie 2018): 

 a fost o activitate interdisciplinară: centrul de documentare şi informare al şcolii în 

colaborare cu profesorii de istorie, de lb. şi literatura română, de informatică; 

 din program: 

o scrisorile familiale; 

o scrisori-manifest sau scrisoarea-fluviu plină de dorințe către Moș Crăciun; 

o lecturi din:  

 „Scrisori de pe front” (1918); 

 ultima scrisoare a Reginei Maria a României, „Ţării mele şi poporului meu”, 

apărută în Frontul Mărăşeşti, august-septembrie 1938; 

 „Scrisoare din Basarabia”, de Grigore Vieru; 

 „Scrisoarea studenților basarabeni despre Marea Unire”, din 2 aprilie 1917;  

 „Imnul românesc” de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul 1956; 

 „Scrisoarea lui Alexandru Vlahuţă către fiica sa, Margareta”;  

 corespondența Leca Morariu/ „Scrisori bucovinene” ale lui Eugen Dimitriu;  

http://www.povesti-pentru-copii.com/petre-ispirescu/tinerete-fara-batranete-si-viata-fara-de-moarte.html
http://www.povesti-pentru-copii.com/petre-ispirescu/tinerete-fara-batranete-si-viata-fara-de-moarte.html
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 scrisoarea lui Moş Crăciun - J.R.R. Tolkien (scriitorul romanului „Stăpânul 

inelelor”), dându-se drept Moș Crăciun către fiii săi, 1925;  

 poezia „Cântec de adormit Mitzura”, de Tudor Arghezi;  

 „Scrisoarea lui Mark Twain către fiica lui Susie de 3 ani”, 1975;  

 „Telegrama telefonată”, de Octavian Sava în interpretarea actorilor Ileana Stana 

Ionescu şi Radu Beligan (vizionare sceneta umoristică – arhiva TVR);  

 proiecția clip „Scrisoare către liceeni”, de Tudor Chirilă. 

Dezvoltarea competenţelor infodocumentare şi formarea unei culturi informaţionale 

contribuie la reuşita şcolară a elevilor, respectiv participă la formarea pe tot parcursul 

vieţii. Elevii care participă la activităţile cultural-pedagogice, în centrul de documentare şi 

informare, înţeleg mai rapid finalităţile educaţiei formale/ non-formale, aplică în mod direct 

sau indirect cunştinţele dobândite la toate disciplinele din trunchiul comun, descoperă 

oportunitateta corelării cunoştinţelor dobândite şi de a face asocieri dintre abilităţile de viaţă 

şi competenţe. 

Oricât s-ar schimba tehnologia şi oricât de mult evoluează suportul care conţine 

informaţia, lectura, eficientă şi rapidă, va rămâne în permanentă actualitate. Datoria 

profesorului documentarist este de a motiva elevii să citească, precum şi să dezvolte 

capacitatea de a înţelege, prelucra şi folosi ceea ce au citit.  
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ARC PESTE TIMP: 2019 - 2029 
 

Prof. înv. primar, Murariu Adriana,  

Școala Gimnazială ”Teodor Balan”, Gura Humorului 

 

Rezumat 

Lucrarea prezintă factorii psihopedagogici determinanți în orientarea școlară și 

profesională, caracteristicile definitorii ale școlarului de clasa a IV-a în activitatea de învățare 

și de formare a comportamentului, conduitei, atitudinii față de muncă, rolul său activ în 

orientarea școlară și profesională și concretizează aspectele prezentate prininterpretarea unui 

exercițiu de imaginație al celor 30 de elevi din clasa a-IV-aB în elaborarea unui eseu 

nestructurat în care elevii descriu cum va arăta viața lor peste zece ani. Interpretarea datelor s-

a realizat pe criterii de gen: din prima grupă fac parte14 fete și din a doua grupă fac parte16 

băieți.  

Cuvinte cheie: orientare școlară, profesii, aptitudini, talent, devenire, Factori 

psihopedagogici determinanţi în orientarea şcolară şi profesională 
 

Cunoaşterea particularităţilor psiho-fizice, de vârstă şi individuale ale şcolarului mic, 

a nivelului său de aspiraţie, constituie necesităţi de prim ordin. Pentru aceasta, profesorul 

păstrează o legătură strânsă cu familia elevului, cu educatoarea sa, consemnează în caietul de 

observaţii zilnice aspecte ce ţin de comportamentul său, proiectează conţinuturi specifice 

individualităţii proprii. 

Motivaţia este cauza internă a comportamentului. Are la bază trebuinţe (impulsuri, 

intenţii, tendinţe), motive, interese, convingeri, idealuri ce conduc la formarea concepţiei 

despre lume şi viaţă. 

Fiecare om are nivelul său de aspiraţie. Factorii motivaţionali au un rol hotărâtor în 

orientarea şcolară şi profesională. Având în vedere că la şcolarul mic afectivitatea este 

procesul psihic cu cea mai mare posibilitate de exploatare în plan motivaţional, se urmăreşte 

să se dezvolte trăsături de voinţă şi caracter prin trezirea de emoţii şi sentimente. Acestea îi 

stimulează pe elevi la acţiuni: de optare, de cooperare, conflictuale. 

Fazele pe care elevii le parcurg în orientarea şcolară şi profesională sunt determinate 

de acumulările de cunoştinţe, factorii de mediu, schimbările petrecute în statutul personal, 

factori de ordin material, perceperea diferită a profesiilor la stadii diferite de dezvoltare. De la 

un stadiu de dezvoltare la celălalt, motivaţia învăţării înregistrează un salt calitativ. Motivaţia 

este forţa motrice a dezvoltării. 

Ca urmare a dezvoltării stadiale are loc decentrarea activităţii de pe joc pe învăţare. 

Schimbarea structurilor activităţii se face în baza însuşirii motivelor ei. Astfel, elementele 

noului tip de activitate se acumulează ca acţiuni în cadrul vechii activităţi; înăuntul vechii 

motivaţii se toarnă un nou conţinut acţional, care, treptat, duce la slăbirea şi discreditarea 

vechiului tip de activitate, pregătind terenul unor noi poziţii şi sensuri pentru viaţa copilului, 

trecerea la un stadiu de dezvoltare superior. 

Corespunzător gândirii concret – intuitive, în orientarea şcolară şi profesională la 

şcolarul mic se remarcă mersul de la extrinsec spre intrinsec, de la afectiv spre cognitiv, ceea 

ce înseamnă: de la aparenţă spre esenţă, într-un proces de durată necesar interiorizării 

normelor de tip formativ, autocunoaşterii, autoaprecierii, “situării printre semeni” (Maurice 

Debesse). 

Demersul didactic din etapa micii şcolarităţi formează cu migală personalitatea 

şcolarului mic. Acesta atinge apogeul la clasa a IV-a când elementele de informaţie şi cele 

instrumentale se îmbină prin actul formativ ce dă valoare personalităţii. 
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Dacă laînceput sensul învăţării constă în învăţarea însăşi, în îndeplinirea obligaţiilor 

şcolare, în această a-II-a etapă interesele pentru activitatea şcolară încep să se diferenţieze 

apărând importanţa conţinutului materiilor studiate. Se remarcă apariţia unor elemente de 

viaţă psihică ce se realizează în procesul activităţii în cadrul căreia se elaborează anumite 

modalităţi de organizare a proceselor psihice şi aceasta produce o serie de schimbări esenţiale 

în dezvoltarea fizică şi morală a copilului. Constituirea diverselor modalităţi de organizare a 

proceselor psihice se răsfrânge într-un anumit fel şi asupra dezvoltării aptitudinilor, 

atitudinilor cât şi asupra caracterului său. 

 În funcţie de aceste coordonate se apreciază eficienţa procesului instructiv – educativ, 

deoarece clasa a IV-a, prin structura sa, îl valorizează. Între şcolarul de clasa I şi cel de clasa 

a IV-a există deosebiri calitative de atitudine, comportament şcolar, activităţi intelectuale. 

Psihologii stabilesc că potenţialul activităţii intelectuale la şcolarul de 10 – 11 ani este de 3 – 

4 ori mai mare decât potenţialul activităţii intelectuale a copilului din clasele I – II. 

Clasa a IV-a reprezintă un bilanţ chiar în domeniul motivaţiei.La această vârstă 

interesul pentru învăţătură capătă un caracter pemanent, scop în care elevii sunt antrenaţi 

sistematic în activitate, spre a li se forma hărnicia şi perseverenţa în muncă. Motivaţia 

învăţării devine acum mai largă şi capătă un caracter social, nuanţat şi accesibil, în sensul că 

elevii trebuie să vadă în studiu principala lor îndatorire şi obligaţia socială de prim ordin. 

Activitatea şcolară capătă o semnificaţie mai accentuată. În clasa a IV-a elevul trăieşte în 

tensiunea unei noi restructurări şi se pregăteşte în vederea integrării sale în activitatea şcolară 

din ciclul gimnazial. Pentru ocazia aceasta el se pregăteşte sub toate aspectele: îşi perfectează 

achiziţiile instrumentale care îi condiţionează pe mai departe succesul şcolar, îşi însuşeşte 

cunoştinţele în mod sistematic la toate disciplinele de studiu, caută să răspundă adecvat sub 

aspect comportamental şi atitudinal cerinţelor şcolii. Totodată eforturile sale îl îndeamnă să 

privească proiectiv asupra drumului său în viaţă. 

Obiective: 

 cunoaşterea ariilor de interes ale elevilor în domeniul orientăriişcolare  şi profesionale; 

 determinarea  motivaţiei specifice domeniului; 

 acţionarea sub aspect psihopedagogic în scopul formării atitudinilor şi aptitudinilor şcolare 

necesare elevilor, pentru optimizarea condiţiilor de orientare şcolară şi profesională. 

Ipoteza de lucru: tendinţa spre orientare şcolară şi profesională a elevilor din ciclul 

primar poate fi cunoscută şi educată. 

Metoda de cercetare: eseu nestructurat 

Pretestarea: s-a realizat anterior pe un eşantion de 54 elevi. 

Descrierea rezultatelor: 

Elevilor clasei a IV-a B li s-a cerut să descrie viața pe care consideră ei că o vor avea 

peste zece ani, într-un eseu nestructurat. Nu s-a dorit ca elevii să fie obligați să se încadreze 

între anumite limite ci li s-a dat frâu liber imaginației. 

Acestora li s-a părut interesantă tema propusă și au lucrat cu plăcere oferind o 

varietate de date care ne ajută să identificăm nevoile din viața lor, să-i cunoaștem mai bine, să 

le putem oferi sfaturi, îndrumări folositoare, adecvate, în diferite situații, la diferite 

manifestări comportamentale. Am remarcat interesul elevilor pentru cunoașterea modului de 

viață din țară și din alte țări, în mod comparativ, prin exemplele oferite de părinți, rude, 

vecini, prieteni, mass-media, Internet.  

Lucrările copiilor măsoară pulsul vieții cotidiene la intersecția dintre ceea ce posedă, 

ceea ce cunosc și ceea ce doresc să transpună în faptă: dintre realitate și vis.  

Astfel, dintre cele 14 fete: 

 65% dintre fete, peste zece ani, consideră că vor fi la facultate; 35% dintre fete doresc să 

urmeze Academia de Poliție ”ca să lucrez ca polițist la Poliția locală unde am multi prieteni”, 

”să fac o lume mai curată, mai civilizată, mai educată”, 30%Facultatea de Medicină ”vreau să 



173 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

ajut oamenii, copiii bolnavi”, 22% dintre eleve cred că vor face două facultăți simultan: o 

facultate pentru meseria de bază, cealaltă pentru a câștiga bani în timpul liber ”în zilele libere 

să coafez persoane pentru anumite evenimente, că sunt talentată”; 

 27% doresc să urmeze facultăți de limbi străine ca să poată să călătorească în America, 

Bulgaria, Elveția, Ungaria, Germania, Turcia; 

 16% doresc să urmeze cursuri (facultate) prin care să se specializeze, să-și deschidă 

afacere proprie, să fie șefe de magazin, proprietare de saloane, farmacii; 

 14% doresc să urmeze cursuri de styling, make-up, manechiură și să-și deschidă salon 

propriu. 

Am observat că 7% dintre eleve s-au referit la perioada actuală, fără a face exercițiul 

saltului în timp iar 35% au depășit perioada de 10 ani, conturând o imagine idilică a vieții pe 

care și-o doresc. 

Elevele au oferit foarte multe informații despre personalitatea și trăsăturile lor de 

caracter prin motivarea opțiunilor efectuate: 

 21% doresc să aibe succes, să fie fericite, să-și facă părinții fericiți, mândri; 

 57% au precizat unde doresc să locuiască (Iași, Brașov, străinătate etc.) și condițiile de 

locuit: casă, vilă, apartament, piscină etc.; 

 50% s-au referit la aspecte de integrare în societate: prieteni, familii vecine, animale de 

companie preferate; 

 42% își descriu nunta, vorbesc despre soț și despre copii: cât de mari vor fi, ce nume vor 

avea; 

 22% își doresc carnet de șofer și mașină (mărci scumpe); 

 28% se descriu sub aspect fizic (frumoase, cu păr blond gri, răpitoare etc.); 

 22% se preocupă de câștiguri financiare cu care să-și poată realiza visele. 

Realizând TOP 5 privitor la alegerile fetelor, obținem: 

 Polițist 

 Medic 

 Filolog 

 Manager 

 Stylist 

Dintre cei 16 băieți: 

 60% se imaginează la facultate: 31% nu precizează la ce facultate, 31% precizează 

domeniul de studiu: matematică – informatică, medicină (doctor ginecolog), avocat, un elev 

nu se poate hotărî între profesiile de: jandarm, afacerist, avocat, contabil; un alt elev oscilează 

între profesiile: pianist, profesor de karate, profesor de muzică, informatician, electronist, 

domeniul robotică, fizică; un elev dorește să urmeze o facultate pentru a nu fi nevoit să 

lucreze în străinătate (părinții săi lucrează în Spania); 

 6% - bucătar, posesorul propriului restaurant pentru că știe deja să gătească foarte multe 

feluri de mîncare pe care le precizează; 

 6% - cercetător științific: se imaginează într-o pădure virgină, în spații cu artefacte, 

realizând o descoperire esențială pentru omenire fie își dorește să fie cel mai bun fotbalist din 

lume, nominalizat, cunoscut; 

 6% - polițist, arestează infractori,contribuie la realizarea unei lumi mai civilizate; 

 6% - motociclist, cu carnet, renumit, participant la concursuri; 

 6% - învățător, să impărtășescă cunoștințele, să educe copiii; 

 6% - are loc de muncă în străinătate, tipograf sau programator; 

 6% - biciclist profesionist, câștigătorul Turului României. 
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Băieții detaliază aspecte pe care și le imaginează ca făcând parte integrantă din viața 

lor, peste 10 ani: 

 37% - se însoară, fac nuntă, au copii și casă; 

 38% - câștigă bani mulți, unii se preocupă de realizarea economiilor; 

 32% - fac sport, practică fotbalul; 

 38% - dintre băieți doresc să călătorească la: Polul Nord, Antarctica, Spania, Africa, 

Rusia, America, Asia, Serbia, Muntenegru, Portugalia, Brazilia; 

 6% - nu percepe trecerea timpului ci descrie activitatea sa școlară prezentă și din 

gimnaziu; 

 37% - dintre băieți vor avea mașini (Lamborghini...etc.); unul va inchiria mașină atunci 

când va avea nevoie deoarece, fiind la facultate, nu va avea încă banii necesari; 

 38% - vor avea permis de conducere; 

 25% - dintre băieți se referă la aspectele lor de ordin fizic și moral: ”băiat cuminte și 

frumos”, ”mare, frumos”, ”bun, sufletist, iubitor, gospodar, credincios, merg la biserică, mă 

rog, îmi ajut părinții” etc.; 

 19% - se imaginează independenți: ”stau singur să mă descopăr pe mine însumi”, ”scutur 

covoarele”, ”fac cumpărături”, ”mă descurc singur”, ”imi vizitez doar părinții și rudele, vreau 

să fiu independent”; 

 12% - se imaginează integrați în societate cu ajutorul prietenilor: ”mă bazez pe ei să pot 

depăși momentele grele”; 

 6% -  se imaginează locuind la căminul studențesc, fără proprietăți, datorită faptului că va 

fi la facultate, student; 

 19% - locuiesc în case mari, spațioase, frumoase, vile cu piscine și cu covor roșu; 

 25% - posedă animale de companie: câini, papagali, pisici precum și păsări de curte. 

Realizând TOP 5 privitor la alegerile băieților, obținem: 

 Matematician 

 Doctor 

 Avocat 

 Informatician 

 Cercetător 

Analizând lucrările elevilor am constatat că ei sunt racordați – în parte - la realitățile 

contemporane: nevoia de a avea mai multe joburi pentru a face față cerințelor sociale în 

creștere; aprecierea aspectelor calitative ale vieții prin dorința de a se cultiva și a reuși prin 

sine însuși, de a-și dobândi independența dar a păstra legătura cu părinții, rudele, prietenii, a 

le purta respect; a călători și a cunoaște lumea, învățând limbi străine pentru a se putea 

descurca. Am remarcat faptul că își cunosc punctele tari și punctele slabe, talentele și 

domeniile în care trebuie să mai muncească pentru a depăși obstacolele, că se bazează pe 

predispozițiile native pentru a-și construi pârghiile spre succes. Sunt conștienți de anumite 

dificultăți și își fac planuri să le depășească. Am descoperit, în fiecare lucrare, micul mare om 

ce ”va să devină”, cu temerile, abnegația, dorințele, cu emblema, cu pecetea sa, caracteristici 

relevate destudiul vârstei şcolare mici, a preocupărilor interioare, prin care se constată:- 10 

ani – vârsta caracterizată prin echilibru, bună adaptare, calm dar însufleţit, siguranţă, ţinută 

lipsită de încordare.Vârsta de 11 ani ce constituie prima treaptă a lunecării spre adolescenţă, 

atât pentru motivul că atunci se declanşează anumite transformări intelectuale şi fizice cât şi 

pentru ceea ce iese la lumină, o anumită nelinişte şi o anumită agitaţie, c ândse precizează 

interesul dominant pentru propria persoană, când individul se interiorizează prin 

interiorizarea mediului ambiant. 

Interioritatea este specifică omului iar gradul interiorizării indică nivelul evoluţiei 

sale. Pe măsură ce gândirea evoluează, sfera de cunoaştere se amplifică, intervin 
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intercondiţionările dintre cunoştinţe, legăturile, contradicţiile care sortează şi ierarhizează, 

elevul îşi formează convingeri, certitudini, criterii pe baza cărora interiorizează cunoaşterea. 
Baza motivelor intrinseci o constituie învăţământul primar când se conturează profilul 

personalităţii în continuă devenire.  

Navigând pe Internet am constatat că în topul profesiilor din viitor se situează 

următoarele: specialiști IT, care pot fi programatori sau informaticieni, medici, specialist în 

statistică și analiști business, consilieri în genetică  şi asistenți terapie persoane vârstnice , 

specialiști outsourcing, meseriile în construcții, contabili şi auditori, specialiști în 

biotehnologie, avocaţi, community manager, responsabil cu restructurarea datoriilor, 

responsabili achiziții în condiții de dezvoltare durabilă, fundraiser, responsabil e-business, 

responsabil guvernanța Internet, trezorier,  expert emisii carbon, responsabil cu armonizarea 

normelor si doctrinelor contabile, responsabil cu diversitatea, tâmplar, educator, programatori 

de aplicații, asistente medicale, directori generali şi de operaţiuni, terapeuţi specialişti şi 

chirurgi, analişti manageri. 

Din cauza tehnologiei moderne, îndecurs de 10 ani unele meserii vor înceta să mai 

existe:casier, vânzători de servicii în domeniul telefoniei mobile, lucrători în agenţiile de 

voiaj, şofer de taxi, lucrătorii din tipografii şi angajaţii editurilor, angajaţii de la poştă. 

Consider, ca urmare a informatiilor anterioare, că la elevii clasei a IV-a au fost 

constituite premisele orientării școlare și profesionale și că aceștia vor urma un curs 

ascendent în acest domeniu, manifestând vigilență, discriminare corectă între posibilități și 

realități, informare permanentă pentru o corectă abordare a oportunităților. 



176 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

VIITORUL ÎNCEPE ASTĂZI... 
               

 Prof. înv. primar, Onofrei Adina,  

Școala Gimnazială ”Teodor Balan”, Gura Humorului 

 

Rezumat 

”Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație” reprezintă o temă 

ofertantă pentru orice vârstă pentru că tentația devenirii apare de la vârste fragede și ne 

însoțește permanent. 

 În lucrare prezint caracteristicile vârstei elevului de clasa a II-a și studiul realizat la 

clasa pe care o conduc asupra orientărilor  profesionale și motivației în baza careia s-au 

realizat opțiunile celor 30 de elevi, raportate la studiile de actualitate despre tendințele 

vizibile ale pieței forței de muncă. 

Cuvinte cheie: profesie, viitor, devenire, tendință 

 

Alegerea profesiei reprezintă scopul activității de învățare în care ținem cont de ceea 

ce ne place, ne definește, ne oferă satisfacții. Alegerea conștienă a drumului pe care alegem 

să pornim în viață se face permanent, după programe de orientare școlară și profesională 

adecvate particularităților individuale, talentelor manifestate, creativității, trăsăturilor de 

personalitate, abilităților, capacităților dobândite până la momentul opțiunii. 

În exercițiul de alegere a profesiei viitoare elevii mici tind ă se influențeze din 

informațiile primite de la familie sau de la cunoscuții ce reprezintă modele pentru ei sau tind 

să ia în considerare carierele foarte mediatizate care le aprind imaginația cu manifestăril 

exterioare, ofertante față de realitatea pe care o trăiesc. 

Clasa a –II-a aduce o notă de siguranţă şi ceritudine în viaţa micului şcolar. Este etapa 

în care se consolidează scrisul, cititul şi socotitul pentru a se pregăti saltul calitativ al clasei a-

III-a unde profilul personalităţii şcolarului se află în faza acumulărilor cantitativ – calitative 

sub aspectul socializării. În clasa a-II-a accentul se pune pe activitatea de învăţare ce este 

recunoscută de acesta ca centrală în viaţa sa în sensul disimulării situaţiilor întâlnite prin 

prisma învăţării.  

Apar motivele “ pentru că vreau să ştiu pentru mine ” şi “ învăţ pentru mine şi să am 

servici ”din care s-ar putea deduce că elevii simt trebuinţa de a învăţa pentru devenire, și dacă 

corelăm aceste motive cu indicaţia părinţilor şi educatorilor: “ Învaţă, pentru tine înveţi! ”sau 

dictonul “ Nu pentru şcoală ci pentru viaţă învăţăm ”, înţelegem că elevii preiau motive care, 

pe măsură ce sfera de cunoaştere se măreşte, prind rădăcini, putând deveni intrinseci. 

Noua generaţie este axată pe scop : învăţarea pentru a dobândi o meserie, ca să 

participe la concursuri şi să aibă succes, să-şi desăvârşească procesul de instrumentalizare : 

scris – citit – socotit, să-şi facă părinţii fericiţi, ceea ce indică dispariţia temerilor şi 

tensiunilor. Semnalăm motivarea pozitivă în dorinţa de a obţine succes. 

Conştientizândrolulînvățăturii, 

eleviicentreazăaceastăactivitateînpreocuparealorînscopuldeveniriiulterioare. 

Pentruaobține o imagine de ansambluasupraopțiunilorelevilormei, 

amaplicatchestionarul : 

 Ce vrei să fii când vei fi adult ? De ce ? 

 Ce nu vrei să fii când vei fi adult ? De ce ? 

Am interpretat rezultatele chestionarului pe criterii de gen : primul lot cuprinde 18 

fetițe și al doilea lot cuprinde 12 băieței. 

Cele 18 fetițe și-au exprimat opțiunile astfel :  

 Ce vrei să fii cândv ei fi adult ? De ce ? 
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 # 25% - doctor veterinar – ”că îmi plac animalele, vreau să le ajut, le iubesc”; 

 # 19% - coafeză – ”că imi place mult, știu să fac cofuri, coafe zpăpușile”; 

 # 13% - pictoriță – ”că sunt talentată, imi place să desenez” ; 

 #   6% - pediatru – ”că imi place să scriu rețete și să vin de ccopiii bolnavi” ; 

 #   6% - model – ”imi place să defilez cu rochii frumoase”; 

 #   6% - avocat – ”suntpacifistă”; 

 #   6% - sportivășiinstructor de călărie – ”mereu fac sport șiimiplacmultanimalele”; 

 #   6% - programatoare – ”lucrezpecalculator, mi se pare distractiv”; 

 #   6% - învățătoare – ”este foartefrumos”. 

Ce nu vreisăfiicândvei fi adult ? De ce ? 

Acestea au respinsurmătoareleprofesii : 

# 38% - doctor, asistentă – ”mi-emilă de oameniibolnavi, de animale și de 

oamenicândle face perfuzie”, ”nu-mi placinjecțiile”, ”este greu, ai multi clienți, nu este 

frumos”; 

# 19% - polițist – ”nu-mi place săarestez, hoțiimă pot ataca, polițiadăamendă”; 

# 13% - vânzătoare – ”nu imi place săvând, jobul e preasimplu, nu măpasionează”; 

#   6% - menajeră – ”este mult de muncă”; 

#   6% - contabilă, psihiatru – ”nu știusă fac șimeseriilesuntpericuloase”; 

#   6% - gunoieră – ”nu-mi place sămămurdăresc”; 

#   6% - sportivă – ”trebuiesăalergimult”; 

#   6% - cântăreață – ”nu am voce, nu imi place”. 

Analizamobilurilorinterioare care au generat aceste răspunsuri face obiectul unei alte 

lucrări. 

Lotul de băieți a avuturmătoarelerezultate : 

Ce vreisăfiicândvei fi adult ? De ce ? 

 # 40% - arhitect - ”îmi place săconstruiesc, să fac clădiri mari”;  

 # 16% - polițist - ”să prind hoți”; 

 # 16% - inginer – ”că nu trebuie să muncesc mult”; 

 # 16% - șofer de tir – ”îmi plac mașinile mari și să conduc”; 

 # 16% - youtuber – ”pentrucăsuntenergic”. 

Ce nu vrei să fii când vei fi adult ? De ce ? 

  29% - pilot, aviator – ”că e periculos, că adorm la bord”;  

 # 14% - constructor – ”că e periculos”; 

 # 14% - profesor – ”nu-mi place să cert copiii și să le dau teme”;  

 # 14% - bucătar – ”sunt prea multe mâncăruri delicioase”; 

 # 14% - fermier – ”este multătreabă”; 

 # 14% - gunoier – ”că e urât”. 

Concluzionăm că elevii clasei a-II-a, în momentul aplicării chestionarului, preferă 

profesiile datorită faptului că acestea reprezintă opțiuni nobile, deziderate ale omenirii, se 

considerăabilitațicucompetențepentrudomeniulrespectivsaurespinganumiteprofesiipentrucăli 

se par dificil de realizat. Ei sesizează pericolele pe care le presupun şi pe unele dintre profesii 

le consideră foarte dificile, cerând multă pregătire şi pricepere deci elemente de 

competențăasupracăroracopiii își conștientizează lipsa de pricepere. Elevii cunosc din 

familie, din alte surse sau își imaginează dificultatea realizării profesiilor pe care le resping 

sau conștientizează eforturile susținute cerute și ei își doresc ceva mai puțin solicitant. 

În TOP 7 al preferințelor elevilor se situează: 

 Arhitect 

 Medic: veterinar, pediatru 
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 Coafeză 

 Polițist 

 Inginer 

 Șofer de tir 

 Pictoriță, Youtuber 
 

În TOP 7 al respingerilor consemnăm: 

 Doctor, asistentă 

 Pilot, aviator 

 Polițist 

 Gunoier 

 Vănzătoare 

 Constructor, profesor, bucătar, fermier 

 Menajeră, sportivă, cîntăreață 

Studiind tendințele pentru viitorii 20 de ani de pe internet, am observat că 

pemăsurăceunelemeseriisupusedezvoltariitehnologicevordisparea, cei care le 

practicauartrebuisa fie dejapregătițipentrualtceva, 

profesiiînvedereacărorapopulațiaactivăartrebuisaurmezeprograme de învațarecontinuă. 

Se consideră de viitor, în opinia doamnei MihaelaStănoiu, următoarele profesii: 

 - Green jobs -  

Până la sfârșituldeceniului, joburile verzivoravea o creștere spectaculoasă. Din ce în 

ce mai multe companii vor solicita specialiști care să implementeze soluții de protejare a 

mediului înconjurator. Astfel, sectorul ecologist vaoferi o gamălargă de locuri de muncă: 

tehnicieni de instalare a panourilor solare, cercetare și dezvoltare, managementul deșeurilor 

sau reducereacosturilor, apariția de noilocuri de muncă în sectorul siderurgic (domeniul 

fierului și al oțelului), dezvoltarea biocombustibililor (chimiști și supraveghetori agricoli), 

profesii la nivelul mentenanței și transportului rutier axate pe găsirea metodelor de reducere a 

emisiilor gazelor cu efect de seră. Folosireaenergieiecologiceva fi benefică nu doar pentru 

mediu, ci și pentru piața mondială a forței de muncă. 

 - Internet -  

Online-ul este sectorul care va fi în continuă creștere. Companiile vor continua să fie 

prezente pe Internet și în viitor, ca o consecință a mutării audienței în mediul virtual. Pentru a 

nupierdecontactul cu consumatorii, firmelevorrecurge la strategii online de atragere a 

publiculuiprin: web developeri, web designeri, specialiști SEO, redactori de conținut online, 

specialiști care se ocupă cu vânzarea de spațiupublicitar online, 

ocupatiinoipentruspecialiștiiîntehnicile de protocol, vorapareamaimulteprofesiipezona de 

securitate a datelor. 

 - IT -  

DomeniulIT  se află într-o continuă ascensiune iar pentru aceasta programatorii sunt 

indispensabili pentru că munca de specialist IT software presupune multă creativitate. Nivelul 

de perfecționare al candidaților va crește permanent. Dezvoltarea domeniului va crea noi 

posibilități de angajare. Programatorii pot deschide noi orizonturi în această branșă. 

 - Business Process Outsourcing -   

Tot mai multe companii sunt interesate de optimizarea costurilor deci industria de 

BPO  va avea o traiectorie ascendentă. Se pot angaja persoane cu diferite specializări, de la 

cei care au terminat o facultate cu profil economic până la cei care au urmat cursuri de drept. 

Domeniul va fi ofertant pentru studenți. Avantajele sunt reprezentate de programul de 

lucru flexibilsau part-time și de posibilitățile de ascensiune profesională. În următorii ani se 
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preconizează o stabilizare a resursei umane pefondul unei creșteri a nivelului de competență 

în acest domeniu. 

 - Marketing -   

Va fi nevoie și pe viitor de specialiști în vânzări și marketing, care să determine o 

creștere a cotei de piață comparativ cu concurența. Se vor căuta oameni cu idei novatoare 

care înțeleg nevoile consumatorului ș ipoziționarea mărcii. Candidaților în domeniu le va 

trebui o diplomă care să le ateste specializarea, abilitatea de a urmări evoluția pietei și vor 

trebui să fie autodidacți. 

 - Construcții -  

Proiectele de dezvoltarea infrastructurii vor crește în viitor numărul locurilor de 

muncă din construcții. Investițiile statului vor duce la o cerere mai mare de ingineri 

constructori, proiectanți și arhitecți. Firmele de proiectare și de construcții vor avea de lucru 

în viitor ca și companiile care se ocupă de: cabluri electrice, conducte, elemente de 

infrastructură rutieră sau cale ferată. Piața imobiliară din țara noastră se preconizează  a fi una 

dintre cele mai atractive pentrui nvestiții. 

Ritmurile vieții contemporane ne vorbesc despre nevoia de specialiști în medicină: 

doctori, asistente, terapeuți etc. De asemeni, se caută contabili, analiști, educatori, tâmplari, 

avocați, cercetători. 

Se observă faptul că piața de muncă capătă accente globale și cei mai pricepuți 

specialiști din domeniile vizate găsesc locuri de muncă care le satisfac dorințele.  

Dacă raportăm studiul făcut asupra colectivului clasei a II-a la domeniile de viitor 

amintite se observă faptul că elevii s-au referit, în mare parte, la profesiile pe care le cunosc 

din mediul social actual. Pe măsură ce se vor dezvolta sub toate aspectele, societatea va 

evolua iar școala, prin programele speciale de orientare școlară și profesională îi va pregăti 

pentru viitor deoarece ei înșiși reprezintă viitorul. 

Se recomandă specializarea într-unul dintre domeniile de interes deoarece un domeniu 

în ascensiune presupune ofertă de muncă dar nu garantează reușita profesională personală. 

Fiecare trebuie să urmeze drumul care crede că i se potrivește, în acord cu caracteristicile, 

talentele și preferințele proprii.  
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RESURSE EDUCAȚIONALE 

PENTRU STUDIEREA LIMBII LATINE LA GIMNAZIU 

 

Profesor: Rahila Cușnir 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava 
 

În contextul schimbărilor din societatea contemporană în ceea ce privește profesiile,  e 

nevoie de aptitudini, cunoștințe, competențe și valori perene, care să corespundă și societății 

de mâine. De aceea, consider necesară, printre altele, dobândirea unor abilități transferabile. 

În acest sens, propun câteva exerciții utile pentru disciplina Limba latină, clasa a VIII-a, din 

planul-cadru actual, sau pentru disciplina Elemente de limba latină și de cultură romanică, 

clasa a VII-a, din planul-cadru din anul școlar 2019-2020. Prin intermediul acestor exerciții, 

elevii vor face asocieri elementare între limba română și limba latină, vor dobândi unele 

competențe esențiale referitoare la cultura și civilizația greco-romană, își vor asuma valorile etice și idealurile 

umaniste ale Antichităţii clasice, necesare propriei dezvoltări afective şi morale. 
 

Fișă de lucru 

1. Ținând cont de legile fonetice de evoluție de la limba latină la română, precizați, 

prin sublinierea cu o linie, care dintre dubletele etimologice de mai jos sunt moștenite și, prin 

sublinierea cu două linii, cele care sunt împrumutate:  

 clarus: chiar, clar;  familia: femeia, familia;  celestus: ceresc, celest;  noctem: 

noapte, nocturn (derivat);  salutare: a saluta, a săruta;  circus: circ, cerc;  pavimentum: 

pământ, paviment;  veteranus: bătrân, veteran;  directus: direct, drept;  agilis: ager, agil; 

 filius: fiu, filial (derivat);  subtilis: subțire, subtil;  scala: scală, scară;  exponere:  a 

spune, a expune;  deus: zeu, zău (interj.)  

2. a) Precizează sensurile prefixoidelor şi ale sufixoidelor preluate din limba de 

origine, greacă veche şi latină, referitoare la mediul înconjurător şi univers: melo- ; api-; agro-; 

acva-; hidro-; aero-; astro- ; cosmo- ; andro-; antropo-; piro-; geo-; silvi-, silvo-; avi- ; demo-; 

etno-; helio-; zoo-.  

b) Grupează în perechi de antonime afixoidele (nume generic pentru prefixoide şi 

sufixoide): 

filo- (-fil); caco-; avan-; neo-; maxi- (macro-); cali- (calo-); -fob; paleo-; mono- (uni-

); arier- (retro-); bi-; pluri-; poli-; mini- (micro-). 

c) Scrie câte un cuvânt care conţine afixoidele: cardio- = (inimă); metric = 

(măsură); fon-, -fonie = (sunet); vice- = (locţiitor); tele- = (departe); logo-, -logie = (cuvânt, 

ştiinţă); pseudo- = (fals); astro- = (corect, drept); crono- = (timp); cratos = (putere); onoma- = 

(nume); -grafie, -grama = (scriere).  

3. Verifică într-un dicționar de expresii, locuțiuni (eventual de formule și de clișee 

internaționale) și precizează sensul următoarelor expresii: • curriculum vitae (CV); • sine die; 

• nota bene (NB!); • mea culpa; • modus vivendi; • magna cum laude; • alma mater; • lapsus 

linguae; • lapsus memoriae; • de gustibus non disputandum; • fortuna labilis; • vanitas 

vanitatum; • illo tempore; • captatio benevolentiae; • exordium ex abrupto; • honoris causa; • 

ars poetica; • imago mundi; • de profundis; • mens sana in corpore sano; • verba volant, 

scripta manent; • memento mori; • sic transit gloria mundi. 

4. Alcătuiește enunțuri cu următoarele unități frazeologice (verifică sensul într-un 

dicționar de unități frazeologice): pânza Penelopei; nodul gordian; muncă de Sisif; cornul 

abundenței. 

5. Scrie traducerea expresiei latine ad calendas Graecas, apoi găsește minimum trei 

echivalente frazeologice româneşti. 
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6. Grupează expresiile din seria A cu echivalentul lor în limba română, din seria B:  

A. festina lente, sine qua non, de facto, de iure, de visu, do ut des, honeste vivere, hic 

et nunc, in extremis, ipso facto, manu militari; 

B. de fapt, prin forţa armată, îţi dau ca să-mi dai, în altă parte, din auzite, grăbeşte-te 

încet, să trăieşti cinstit, în acelaşi loc, de drept, aici şi acum, în ultimă instanţă, prin însuşi 

acest fapt, fără de care nu se poate. 

7. Refă expresiile, plasând corect numele proprii: arca lui Columb, călcâiul lui 

Newton, firul Penelopei, mărul lui Procust, nasul Ariadnei, oul lui Damocles, patul lui Ahile, 

pânza Cleopatrei, sabia lui Babel, turnul lui Noe; apoi explică înţelesul fiecărei expresii. 

8. Explică sensurile următoarelor unități frazeologice/cuvinte/nume: plugul lui 

Cincinnatus, elefanții lui Caesar, Ianus cu două fețe, Idele lui Marte, cutia Pandorei, calul 

troian, lâna de aur, nodul gordian, avocatul diavolului, săgeata lui Cupidon, Mecena (E un 

Mecena.), Cunctator, Narcis/narcisism. Pentru aceasta, poți utiliza lucrarea lui I. Berg, 

Dicționar de cuvinte, expresii, citate celebre, Ed. Vestala, București, 2013.  

9. Căutați semnificația următoarelor expresii ce vizează teatrul: • deus ex machina; • 

quid pro quo (în română, quiproquo); • Castigat ridendo mores. 

10. Se dă textul:  

Dei Graecorum Romanorumque. Romani multos deos colunt: multas deorum 

statuas ponunt. Iuppiter deorum dearumque rex est; ad terram quoque venit. Apollo, 

poetarum deus, medicinae quoque deus est: morbos depellit. Mercurius deorum nuntius est; 

mercaturae viarumque deus est. Mars pugnarum deus est; milites in pugnis praedam faciunt 

et post victoriam deus praedam accipit. 

a. Tradu textul de mai sus. 

b. Realizează câte o scurtă prezentare a fiecărui zeu menționat, utilizând un dicționar 

de mitologie (e.g.: V. Kernbach - Dicționar de mitologie generală, Anna Ferrari - Dicționar 

de mitologie grecoromană). 

11. Redactează un text argumentativ de 20-30 de rânduri, în care să valorifici una 

dintre maximele următoare:  

 Repetitio est mater studiorum. (Repetiția este mama învățăturii.)  

 Non scholae, sed vitae discimus. - Seneca - (Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm.)  

 Quidquid discis, tibi discis. (Ce înveți pentru tine înveți.)  

 Nulla dies sine linea. - Plinius - (Nici o zi fără a citi/a scrie un rând.)  

 Qui scribit bis legit. (Cine scrie citește de două ori.)  

 Verba docent, exempla trahunt. (Cuvintele ne învaţă, exemplele ne conving/călăuzesc.)  

 Homo doctus in se semper divitias habet. - Phaedrus - (Omul învățat are mereu bogățiile în 

sine însuși.) 

 Virtutum fons omnium est eruditio. (Izvorul tuturor virtuților este educația.)  

 Facta, non verba! (Fapte, nu vorbe!) 

12. Exprimă o opinie argumentată în legătură cu valoarea măsurii/cumpătării, 

evidențiată în dictoanele: Non multa, sed multum. Est modus in rebus. (Horatius) Aurea 

mediocritas. (Horatius) 

13. Comentează, în 15-30 de rânduri, dictonul: Ars longa, vita brevis. 
14. Definește următoarele tipologii: homo faber, homo viator, homo ludens, homo sapiens, 

homo oeconomicus. 

15. Tradu Alfabetul înțelepciunii, de Publius Syrus, și comentează, în 5-7 rânduri, o idee care 

te-a impresionat mai mult. 

Avarus ipse miseriae causa est suae. 

Beneficium accipere libertatem est vendere. 

Cuivis dolori remedium est patientia. 

Dolor animi gravior est quam corporis dolor. 
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Etiam capillus unus habet umbram suam. 

Famam curant multi, pauci conscientiam. 

Gravissimum est imperium consuetudinis. 

Humilis nec alte cadere, nec graviter potest. 

Ibi semper est victoria, ubi concordia est. 

Levis est fortuna: cito reposcit quod dedit. 

Miserrimum est arbitrio alterius vivere. 

Nemo timendo ad summum pervenit locum. 

Occasio aegre offertur, facile amittitur. 

Probo bona fama maxima est hereditas. 

Quam est felix vita, quae sine odiis transit! 

Rarum esse oportet quod diu carum velis. 

Spina etiam grata est, ex qua spectatur rosa. 

Timidus vocat se cautum, avarus parcum. 

Ubi nocens absolvitur, iudex, damnatur. 

Vincere est honestum, pulchrum ignoscere. 

Zephyro secundo, facile cursum tenebis. 
 



183 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

ROLUL SECRETARIATULUI ȊN STRUCTURA UNEI INSTITUȚII 

ȘCOLARE 

 

Secretar Rîmbu Elena 

Grădinița cu Program  Prelungit „Așchiuță” Suceava 

 

Organizația școlară și structura ei organizatorică 
Cătălin Zamfir echivalează organizația cu ”grupuri de oameni care ȋși organizează și 

coordonează activitatea ȋn vederea realizării unei finalități relative clar formulate ca obiective”. 

Organizația reprezintă ”coordonarea planificată a activităților unui număr mare de oameni pentru 

realizarea unor scopuri sau țeluri comune, explicite, prin diviziunea muncii și activități și printr-o 

ierarhie de autoritate și responsabilitate”. 

Structura organizatorică reprezintă “scheletul ȋntregului organism al unei instituții 

educaționale” funcționarea ei depinzând de utilizarea resurselor umane ȋntr-o perioadă de timp dată și 

“indică modul de aranjare a personalului ȋn anumite subsisteme organizatorice și a relațiilor 

manageriale ce se stabilesc ȋntre acestea ȋntr-o configurație prestabilită, ȋn vederea realizării 

obiectivelor planificate.” 

Structura organizatorică a unei instituții școlare se prezintă astfel: 

 structura funcțională (deconducere); 

 structura operațională (deexecuție). 

Ierarhizate de la simplu la complex, componentele primare ale structurii 

organizatorice sunt: postul, funcția, compartimentul, nivelulierarhic, pondereaierarhică, 

relațiilemanageriale. 

Postul este definit ca un ansamblul de sarcini, competențe și responsabilități ce revin 

unei persoane pentru ȋndeplinirea obiectivelor și sarcinilor individuale. 

Funcția constituie totalitatea posturilor cu aceleași caracteristici generale. Funcțiile se 

clasifică ȋn: 

 funcții demanagement; 

 funcții de execuție. 

Compartimentul cuprinde un grup de persoane care, sub o conducere unică, exercită 

atribuții pentru realizarea obiectivelor specifice fiecărui compartiment. 

Nivelul ierarhic reprezintă “depărtarea succesivă a anumitor funcții de management și 

execuție față de cel mai important mecanism participativ de management pe orizontală”. 

Ponderea ierarhică indică “numărul de persoane

 subordonate nemijlocit unui conducător”. 

Relațiile  manageriale  se  definesc  ca  “raporturilesaulegăturile ce se stabilesc ȋntre 

diviziunile organizatorice, instituite prin reglementări oficiale”. 

Relațiile sunt: de autoritate (ierarhice, funcționale, ȋntre compartimente, de statmajor), 

decolaborare, decontrol, dereprezentare. 

Activitatea de secretariat - documente manageriale 

Secretariatul este considerat ca interfață a managerului instituției cu personalul 

angajat și cu persoanele din afara instituției, un auxiliar direct și indispensabil care are ca 

sarcină degrevarea acestuia de unele sarcini auxiliare reuniți sub o autoritate ierarhică. 

Literatura de specialitate definește secretariatul ca o grupare de funcții și persoane cu 

activități și sarcini individuale complexe. 

Ȋntr-un secretariat munca secretarelor implică un complex de activități grupate astfel: 

 activități specifice desecretariat; 

 activități ce duc la ȋndeplinire atribuțiile prevăzute ȋn fișapostului; 

 activități pe care le decid singure: cursuri de perfecționare, instruirea/consilierea 

secretarelor dinsubordine; 
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 activități de reprezentare a managerului când situația oimpune. 

Sarcinile și atribuțiile unei secretare sunt cuprinse ȋn fișa postului care include: 

 efectuarea lucrărilor deregistratură, lucrări de corespondență primite și emisă de 

instituțiașcolară, organizarea sistemului informațional (primirea, prelucrarea și 

transmitereainformațiilor), activități dedocumentare,  multiplicareadocumentelor, 

corespondența/materiale documentare, relațiile cupublicul, evidența de personal,  cunoașterea 

și utilizarea aparaturii de birou/cunoașterea tehnologiei computerizate și a programelor 

specificeacestuia, primirea, prelucrarea și transmitereainformațiilor, primirea și transmiterea 

comunicăilortelefonice, transmiterea ȋn școală a deciziilor și instrucțiunilor cu caracter 

decircular, respectarea disciplineimuncii, perfecționarea profesionalăcontinuă. 

Documentele manageriale la nivelul secretariatului sunt următoarele: 

 dosarul cu regulamente, ordine, instrucțiuni metodologice, circulare ce privesc activitatea 

educațională, structurate la nivel de ISJ și MEN, statul de funcții apersonalului, 

fișeleposturilor, registrul pentru evidența ȋnscrierii copiilor, registrelematricole, 

cataloageleclaselor, dosarele personale ale elevilor (structurate pe clase și ani destudii), 

registrul de evidență a elevilortransferați,registrul de evidență a elevilor bursieri (documente, 

decizii și state deplată), registrul actelor de studii primite și eliberateabsolvenților, cotoarele 

actelor de studii eliberate și formularele necompletate șineeliberate, cererile privind 

eliberarea actelor de studii sau alte documenteșcolare, registrul dedispoziții, registrul de 

intrări-ieșiri acorespondenței, dosar cu situațiile statistice anuale/semestriale, dosarul cu 

documentele examenelor de corigență (cataloagele examenelor școlare: situații neȋncheiate, 

corigențe, diferențe/lucrări scrise elaborate de elevi la diferite examene),  dosarul cu 

documentele examenelor școlare (procese verbale și tabele cuprinzând organizarea 

rezultatelor examenelor: admitere, teste naționale, corigențe, diferențe, bacalaureat, dupăcaz, 

procese verbale de predare a documentelor dearhivă, procese verbale de selecționare, 

aprobări de casare, norme, instrucțiuni, circulare, legislație, Indicatoare termene de păstrare, 

nomenclatrul depăstrare, planurile deșcolarizare, încadrarea anuală a personaluluididactic, 

contracte de muncă individuale ale personalului din unitate și acteadiționale, regulamentul de 

OrdineInterioară, condicile de prezență (personal didactic, personalauxiliar), planul de muncă 

alsecretariatului, orarulșcolii, graficul cu profesorii și elevii de serviciu peșcoală, registrul cu 

evidența cadrelor didactice ȋnscrise la grade didactice șiperfecționări, registrul de procese 

verbale al comisiei desalarizare, registrul de evidență a rezultatelor personalului la diferite 

competiții și manifestări științifice, registrul cu evidența contractelor demuncă, rogramul 

desfășurării activitățilorextrașcolare, registrul de evidență a ștampilelor șisigiliilor, registrul 

notetelofonice, caietul de procese verbale ale profesorilor de serviciu peșcoală. 

Secretariatul este un auxiliar direct și indispensabil al conducerii, având ca sarcină 

degrevarea acesteia de unele răspunderi auxiliare, creându-i astfel condițiile necesare 

realizării principalelor sale funcții. Secretara trebuie să creeze conditii optime pentru luarea 

deciziilor care reprezintă actul esențial al conducerii.  

Secretariatul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de muncă în societatea 

contemporană, iar activitatea pe care o desfăşoară personalul de secretariat este foarte 

solicitantă şi cuprinde multe responsabilităţi care trebuiesc îndeplinite pentru a avea rezultatul 

dorit. 
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎNTR-O SOCIETATE DE 

TRANZIȚIE 

 

Simioneasa Delia 

Școala Gimnazială „Academician Haralambie Mihăescu” Udești 

 

Managementul resurselor umane reprezintă principala dimensiune a managementului 

oricărei organizații ce se vrea a fi una de succes. 

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 

însocietate, 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 

proprieii dentități 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 nouăviziune. 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. Schimbările în societate determină 

schimbări în organizația școlară, astfelcă 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. 

Principalele activități ale managementului resurselor umane în organizația școlară 

sunt: salarizarea; 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, 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 schimbării 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 strategiile 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 
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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 organizației școlare, prin promovarea transparenței în luarea 

deciziilor și identificarea acelor resurse umane și organizații care dețin informații valoroase 

pentru procesul în derulare). 

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 managementul 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. 

Managementul resurselor umane este un proces care constă în exercitarea a patru 

funcții: asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane. 
 

 
Funcțiile MRU 
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În centrul schemei se află influențele externe: cadrul legislativ, piața forței de muncă, 

sindicatele, contextul cultural (inclusiv filosofia și practicile manageriale), conjunctura 

economică, care au un impact important asupra managementului resurselor umane.  

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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PROIECTAREA ŞI APLICAREA CDȘ 

 

prof. Adina-Anca Ududec 

Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava 

 

Rezumat 

Educaţia este dirijată spre anumite finalităţi ce urmăresc permanent personalitatea 

care urmează a fi formată. Sistemul de învăţământ românesc vine în întâmpinarea pe care o 

are societatea de a dispune de cetăţeniinstruiţi, întregul sistem instructiv educativ fiind 

conceput şi realizat încât tinerii să ajungă la capacitatea de a desfăşura o activitate 

profesională şi de a se integra în societate. 

Noile oferte de programe opționale trebuie să fie privite ca vehicule de formare a 

competenţelor intelectuale şirelaţionale de nivel superior, a atitudinilor şi comportamentelor 

necesare unui tânăr într-o societate democratică a timpului nostru. 

Cuvinte cheie: curriculum, proiectare, structură, elaborare 

Curriculum la Decizia Şcolii (CDS) 

Prin dreptul de a lua decizii conferit şcolii, Curriculum la Decizia Şcolii(CDS) este 

de fapt emblema puterii reale a acesteia. Derivată din libertatea – oferită de planul-cadru de 

învăţământ – de a decide asupra unui segment al curriculumului naţional, această putere dă 

posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare ale elevilor. 

Libertatea de decizie la nivelul şcolii este consonantă cu democratizarea societăţiişi 

reprezintă o şansă de adecvare la un sistem deschis, cu opţiuni multiple. Din punct de vedere 

al implementării însă, CDS este un segment de mare noutate care a indus o serie de disfuncţii. 

Primele apărute ţin chiar de politica educaţională care a redus în fiecare an – de la lansarea 

proiectului privind noile planuri-cadru şi metodologia de aplicare a acestora – numărul de ore 

alocat CDS.  

Dar dincolo de disfuncţii, CDS rămâne o realitate a şcolii de azi, realitate care şi-a 

recâştigat o serie de adepţi (fapt important este că printre aceştia se numără şi majoritatea 

elevilor) şi care presupune starea de normalitate prin acceptarea diferenţei. Altfel spus, CDS, 

ca putere a şcolii, permite crearea unui etos propriu. 

Transformările societăţiiromâneşti din ultimi ani, dezvoltarea şi răspândirea 

informaticii, pătrunderea hardware-ului şi software-ului în ţara noastră, impun o pregătire 

diversificată a tinerilor în acest domeniu. Învăţământul preuniversitar de informatică trebuie, 

astfel, să asigure dobândirea, fie a unor cunoştinţe de informatică la nivel de cultură generală, 

necesare continuării studiului, fie a unor cunoştinţe cu caracter aplicativ care să asigure 

posibilitatea găsiri unui loc de muncă. Tinerii, indiferent că vor absolvi sau nu o instituţie de 

învăţământ superior, vor avea extrem de mult de câştigat dacă vor deţinecunoştinţe de 

informatică, reuşind astfel să corespundă cerinţelor pe care locurile de muncă ale prezentului 

şi viitorului apropiat le vor ridica în faţa lor. 

Conform Planului-cadru, o unitate de învăţământ poate să-şi individualizeze 

preocupările de formare a elevilor prin proiectarea opţionalelor care trebuie să ţină cont de 

opţiunile elevilor, respectiv părinţilor, în concordanţă cu aspiraţiile viitorului absolvent. 

Curriculum, în sens larg, reprezintă ansamblul proceselor educative şi al experienţelor 

de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului şcolar. În sens restrâns, curriculum-ul 

cuprinde ansamblul acelor documente şcolare de tip reglator în cadrul cărora se consemnează 

datele esenţiale privind procesele educative şiexperienţele de învăţare pe care şcoala le oferă 

elevului. Acest ansamblu de documente poartă, de regulă, denumirea curriculum formal sau 

oficial. 

Curriculum nucleu reprezintă expresia curriculară a trunchiului comun, care cuprinde 

acel set de elemente esenţiale pentru orientarea învâţării la o anumită disciplină şi reprezintă 



190 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

unicul sistem de referinţă pentru diversele tipuri de evaluări şi examinări externe (naţionale) 

din sistem şi pentru elaborarea standardelor curriculare de performanţă. 

Prin CDS se înţelege ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învăţare pe 

care fiecare şcoală le propune în mod direct elevilor săi în cadrul ofertei curriculare proprii. 

La nivelul planurilor de învăţământ, CDS reprezintă numărul de ore alocate şcolii pentru 

construirea propriului proiect curricular. 

Tipuri de CDS în învăţământul obligatoriu 

Planul-cadru oferă pe lângă curriculum nucleu (trunchi comun) şi curriculum la 

decizia şcolii care se poate prezenta într-una din cele trei variante: 

 curriculum aprofundat – şcoala aprofundează zona curriculară de bază. Reprezintă, pentru 

învăţământul general, acea formă de CDS care urmăreşte aprofundarea obiectivelor de 

referinţă ale curriculumului nucleu prin noi obiective de referinţăşiunităţi de conţinut, în 

numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a disciplinei. Aprofundarea se aplică numai în 

cazuri de recuperare pentru acei elevi care nu reuşesc să atingă nivelul minim al obiectivelor 

prevăzute de programa din anii anteriori. 

 curriculum extins – şcoala urmează sugestiile propuse de autoritatea centrală. Reprezintă, 

pentru învăţământul general, acea formă de CDS care urmăreşte extinderea obiectivelor şi a 

conţinuturilor din curriculumul-nucleu prin noi obiective de referinţăşi noi unităţi de conţinut, 

în numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline. Acesta presupune 

parcurgerea programei în întregime (inclusiv elementele marcate cu asterisc).  

 curriculum adăugat (opţionalul) – şcoala propune pachete de opţionale în cadrul fiecărei 

arii curriculare sau, prin teme integrate, la nivelul mai multor arii curriculare. Reprezintă, 

pentru învăţământul obligatoriu, acea variantă de CDS ce constă într-o nouă disciplină 

şcolară. Aceasta presupune elaborarea în şcoală a unei programe cu obiective şiconţinuturi 

noi, diferite de acelea existente în programele de trunchi comun. 

La nivelul liceului, CDS se poate realiza prin mai multe tipuri de opţionale, respectiv: 

 opţional de aprofundare – reprezintă acel tip de CDS derivat dintr-o disciplină studiată în 

trunchiul comun, care urmăreşteaprofundarea obiectivelor/competenţelor din curriculum-

nucleu prin noi conţinuturi propuse la nivelul şcolii (sau a acelora marcate cu asterisc, în 

cazul specializărilor pe care nu le parcurg în mod obligatoriu la trunchi comun); 

 opţional de extindere – reprezintă acel tip de CDS derivat dintr-o disciplină studiată în 

trunchiul comun, care urmăreşteextinderea obiectivelor cadru/competenţelor generale din 

curriculum-nucleu prin noi obiective de referinţă/competenţe specifice şi noi conţinuturi 

definite la nivelul şcolii; 

 opţional preluat din trunchiul comun al altor discipline – reprezintă acel tip de CDS 

generat prin parcurgerea unei programe care este obligatorie pentru anumite specializări şi 

care poate fi parcursă în cadrul orelor de CDS la acele specializări unde disciplina respectivă 

nu este inclusă în trunchiul comun; 

 opţional ca disciplină nouă – constă într-un nou obiect de studiu, în afara acelora 

prevăzute în trunchiul comun la un anumit profil şi specializare; acesta presupune elaborarea 

în şcoală a unei programe noi, diferite de programele disciplinelor de trunchi comun; 

 opţional integrat – constă într-un nou obiect de studiu, structurat în jurul unei teme 

integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare. Aceasta 

presupune elaborarea unei programe prin integrarea a cel puţin două domenii aparţinând 

uneia sau mai multor arii curriculare; în acest caz, obiectivele/competenţele sunt diferite faţă 

de acelea existente în programele disciplinelor care se integrează. 

Elaborarea programei de opţional 

Proiectarea unui opţional presupune manifestarea creativităţii din partea profesorului 

care va trebui să conceapă singur strategii didactice şiconţinuturi pentru realizarea unui curs 
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atractiv, ţinând cont de resursele umane şi materiale ale şcolii. În proiectarea unui opţional 

profesorul va porni de la stabilirea tipului de opţional, fixarea unor obiective de referinţă în 

concordanţă cu obiectivele cadru ale domeniului care vor fi urmărite pe durata desfăşurării 

cursului. În întreaga activitate se va sprijini pe conţinuturi atractive, accesibile elevului. 

În cazul proiectării opţionalului la nivelul ariei curriculare sau mai multor arii 

curriculare se pot avea în vedere câteva tipuri de modele care fundamentează opţionalul: 

 modelul „infuziei”  - presupune stabilirea unor obiective generale comune mai multor 

discipline de studiu iar realizarea lor se urmăreşte prin conţinutul mai multor discipline; 

 modelul „hibridării” – presupune stabilirea unor obiective generale dar pentru atingerea 

acestora este necesară crearea unui domeniu independent; 

 modelul „polarizării” – presupune existenţa unei discipline noi cu obiective specifice 

clare, pentru a căror realizare se folosesc „segmente” de la alte discipline. 

Pentru elaborarea programei de opţional se ţine cont de următoarea schemă de 

proiectare care este în acord cu modelul programelor de trunchi comun: 

 Argument 

 Obiective de referinţă  Activităţi de învăţare 

           1  

           2  

           3  

           ...   

 Lista de conţinuturi 

 Modalităţi de evaluare 

Pentru Argument, se va redacta ½ - 1 pagină care motivează cursul propus: nevoi ale 

elevilor, ale comunităţii locale, formarea unor competenţe de transfer etc. 

Obiectivele de referinţă vor fi formulate după modelul celor din programa naţională 

(al materiilor de trunchi comun), dar nu vor fi reluări ale acestora. Dacă opţionalul ar repeta 

obiectivele de referinţă ale programei şcolare a disciplinei, atunci opţionalul respectiv nu ar 

aduce nimic nou din punct de vedere al formării şi dezvoltării unor capacităţi ale gândirii (ar 

aprofunda eventual, prin adăugarea unor conţinuturi, abilităţile care se formează prin 

urmărirea obiectivelor din programa naţională). 

Un obiective de referinţă este corect formulat dacă, prin răspunsul la întrebarea „ce 

poate să facă elevul?”. Dacă răspunsul la această întrebare nu este clar (ceea ce poate elevul 

nu poate fi demonstrat şi evaluat), atunci obiectivul este prea general definit.  

Pentru un opţional de o oră pe săptămână se vor defini şi urmări 5-6 obiective de 

referinţă – pe care elevii urmează să le atingă până la sfârşitul anului şcolar. 

Lista de conţinuturi cuprinde informaţiile pe care opţionalul le propune ca bază de 

operare pentru formarea capacităţilor vizate de obiective. Altfel spus, sunt trecute în listă 

acele informaţii care vor fi introduse, combinate şi recombinate între ele cu altele învăţate 

anterior, într-un cuvânt, acele informaţii care vor fi vehiculate în cadrul opţionalului. 

Ca şi în cazul informaţiilor prevăzute în programele obligatorii (ale disciplinelor de 

trunchi comun), informaţiile din lista opţionalului nu vor fi considerate ca un scop în sine, ci 

ca un mijloc pentru formarea intelectuală. Ca modalităţi de evaluare, vor fi menţionate 

tipurile de probe pe care se potrivesc opţionalului propus (de exemplu, probe scrise, probe 

orale, probe practice, referate, proiecte etc.). Nu vor fi incluse probele ca atare. 

În cazul în care opţionalul este prevăzut pentru un nivel de şcolarizare sau un ciclu 

curricular, este necesar să fie definite şiobiective cadru din car se deduc obiectivele de 
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referinţă pentru fiecare an de studiu. Altfel spus, dacă oferta cuprinde un opţional pentru mai 

mulţi ani de studiu, se redactează câte o programă pentru fiecare an, având grijă să apară 

explicit progresia obiectivelor de la un an de studiu la altul. 

Este recomandabil ca programa de opţional să conţinăşi o bibliografie. 

Listă de verificare a CDS 

Pentru a veni în sprijinul elaborării programei de opţional se propune următoarea listă 

cu întrebări de verificare: 

Obiectivele cadru sau competenţele generale (pentru opţionalele care se studiază în 

mai mulţi ani): 

 se reflectă în obiective de referinţă/competenţe specifice? 

 în cazul aprofundărilor, extinderilor: sunt aceleaşi ca şi în programa de trunchi comun? 

Este recomandabil ca în perioada de „noviciat” în proiectarea şi aplicarea CDS să nu 

se treacă în ofertă opţionale pentru mai mult decât un an şcolar, chiar dacă reglementările în 

vigoare o permit. Există riscul ca elevii şi/sau profesorul să nu agreeze totuşi cursul 

ales/propus, dar să fie nevoiţi să îl parcurgă pe toată perioada de timp anunţată în ofertă. 

Dacă un opţional proiectat pentru un an se bucură de succes, poate fi continuat printr-

un nou proiect propus în oferta următoare. 

Obiectivele de referinţă sau competenţele specifice sunt: 

 măsurabile, specifice (nu sunt formulate la mod general, ci le corespund anumite 

conţinuturi)? 

 în număr corespunzător? 

 corelate cu tema opţionalului (de exemplu: competenţe de integrare, transfer, în cazul unui 

opţional integrat) ? 

 adecvate nivelului de cunoştinţe ale elevului? 

 derivă din obiectivele cadru, competenţe generale (dacă acestea sunt formulate)? 

 unice (sau se repetă sub diferite forme)? 

 altele, decât în programa de trunchi comun? (dacă nu este aprofundare) 

 căror etape a unui proces de învăţare corespund?  

Conţinuturilesunt: 

 corelate cu obiectivele de referinţă, competenţele specifice? 

 altele, decât în programa de trunchi comun? 

 resursă cuprinzătoare pentru obiectivele de referinţă, competenţe specifice? 

 organizate articulat, sistematic? 

 astfel încât să se cumuleze şi să permită progresul? 

 entităţiesenţiale, fără contradicţii? 

 posibil de învăţat, adaptate la experienţa elevului? 

 adecvate intereselor, nevoilor prezente şi viitoare ale elevului? 

Activităţile de învăţare: 

 duc la dezvoltarea competenţelor propuse? 

 pot fi organizate efectiv? cum? 

 presupun activitatea nemijlocită a elevului? 

 permit învăţarea în cooperare? 

 conţin referiri la utilizarea resurselor materiale? 
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BRITISH CORNER  

LA CASA CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” SUCEAVA 

 

Prof. Daniela Argatu 

Prof. Dana Zup 

 

La Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, în cadrul bibliotecii, s-a înființat 

încă din 2018 un British Corner pe baza donației de aproape 1000 de volume din partea 

Dwight School London, prin efortul unui profesor de matematică român ce predă acolo, Irina 

Bursuc și a Eastlines Company care a transportat gratuit aceste cărți. 

Ideea înființării unui British Corner a pornit de la dorința de crea punți de legătură 

între personalul didactic și elevii din judeţ și partenerii anglofoni prin punerea la dispoziție a 

unui fond de carte generos în limba engleză. Ne propunem ca prin planificarea unor proiecte 

cu impact în societate pentru să contribuim la construirea unei comunicări fără bariere 

lingvistice, la incluziune socială și susținerea cetățeniei active. 
 

 

DE CE CITIM? 

 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava 

prof. Anca Căldăruş  
 

Pentru fiecare dintre noi, cititul înseamnă altceva, de aceea am putea enumera și 

analiza numeroase motive pentru care citim cărți. Pentru noi, „a citi” înseamnă a descoperi, a 

intra în contact cu alte lumi, alte culturi, alți oameni. Și nimic nu e mai frumos decât să 

descoperi întotdeauna ceva nou, ceva care te atrage și care îți dezvăluie o lume nouă.  

Citim deoarece: 

Cititul reprezintă mai întâi de toate un mod de relaxare. Nimic nu e mai plăcut decât 

să te lași cuprins de o altă realitate și să uiți de griji, pentru că atunci când citim găsim 

echilibrul dintre lumea noastră, interioară și cea din jur. 

Cărțile sunt și vor fi întotdeauna un mijloc de îmbunătățire a cunoștințelor, o 

nesfârșită sursă de informații care dezvoltă imaginația și creativitatea. 

Citeşte! Numai citind mereu creierul tău va deveni un laborator nesfîrşit de idei şi 

imagini (Mihai Eminescu).  

De asemenea, cărțile reprezintă cel mai simplu și accesibil mod de dezvoltare 

personală și de dezvoltare a cunoștințelor într-un anumit domeniu. 

.Cărțile ne poartă spre alte lumi și prin intermediul lor suntem călători ai timpului. 

Putem trece de la o epocă la alta, să înțelegem și să cunoaștem o societate prin intermediul 

personajelor care prind viață într-o carte. Tot prin cărți putem călători în jurul lumii și putem 

descoperi noi culturi, noi obiceiuri sau noi povești de viață. 

O carte îți poate trezi curiozitatea datorită prezentării și modului prin care este făcută 

cunoscută cititorilor. De multe ori ni s-a întâmplat să cumpărăm o carte pentru că a avut 

succes, însă aici intră în discuție și alte variabile, cum ar fi autorul sau domeniul căruia îi este 

adresată cartea. 

Am putea enumera sute de motive pentru care citim cărți, pentru că fiecare carte este 

o poartă spre cunoaștere . Într-o societate în care cultura devine tot mai prost înțeleasă, cărțile 

sunt singurele care ne oferă refugiu și stabilitate.  
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În perioada actuală eminsiunile televizate iau locul cărţilor , părinţii se aşteaptă ca 

şcoala să trezească în sufletul copilului setea pentru lectură, şcoala se aşteaptă ca părinţii prin 

exemplu personal să-şi îndrume proprii copii. 

Şcoala vine în sprijinul elevilor şi părinţilor prin organizarea unor activităţi care au ca 

scop dezvoltarea gustului pentru lectură. 

Clubul de Lectură, parteneriatele realizate de şcoală cu librării, tipografii, întâlniri cu 

autori , monitorizarea lecturilor aferente fiecărei clase sunt doar câteva din activităţile 

realizate de şcoală în claborare cu părinţii pentru dezvoltarea interesului pentru lectură 

O astfel de activitate a fost realizată pe 5 octombrie 2018 (de Ziua Internatională a 

Profesorului) de către elevii clasei a IV-a de la Şcoala Gimnazială Nr. 1. Am participat la 

inaugurarea British Corner-ului Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, activitate 

desfășurată sub genericul ,,Old Books, New Book- An Entire Word,,. Atunci am aflat că cele 

aproape 1000 de volume donate de Dwight School London au contat foarte mult la 

constituirea acest British Corner atât de necesar elevilor și profesorilor din județul Suceava. 

Tot atunci, cu ajutorul doamnelor profesor Daniela Zup şi Daniela Argatu, am primit ni s-au 

tradus informaţii din diferite domenii pentru ca acestea să fie accesibile tuturor, am citit într-

un mediu relaxant cărţi în limba engleză. Împreună timpul s-a scurs rapid într-un mod plăcut 

şi util.  

Pentru toţi a fost o experienţă de neuitat! 
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PROIECTUL ENGLISH CORNER 

 

Prof. Clucerescu Lăcrămioara, 

Prof. Bahrincean Ioana, 

Școala Gimnazială Dimitrie Păcurariu Șcheia 
 

 

Proiectul English Corner inițiat de Școala Gimnazială Dimitrie Păcurariu Șcheia și 

are ca scop încurajarea elevilor de a utiliza resursele de carte în limba engleza existente în 

BritishCorner-ul Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava înființat pe baza donatiei 

generoase a Dwight School London.https://www.ccd-suceava.ro/index.php?page=ec . 

Prin activitățile ce urmează a fi derulate elevii vor avea la dispoziție peste 200 de cărți 

din colecții de renume printre care și Enciclopedia Universală Britanică. 

Fondul de carte astfel constituit se adresează tuturor elevilor și profesorilor care 

doresc să studieze în limba engleză sau să desfășoare activități tematice CLIL – Content and 

Language Integrated Learning și nu numai. Prin activitățile propuse elevii vor avea 

oportunitatea de a împrumuta cărți și de a dezvolta o rețea prin intermediul căreia fiecare elev 

implicat să citească o carte pe care o preferă prezentând-o apoi colegilor sau recomandând-o. 

Unul dintre elevi își va asuma rolul de bibliotecar și va ține evidența cărților împrumutate și 

prezentate asigurând funcționarea rețelei de carte. Printre atribuțiile rolului de bibliotecar al 

elevului intră identificarea și clasificarea cărților pe domenii: științifice, beletristice, arte etc. 

Elevul bibliotecar va fi ajutat de ceilalți să alcătuiască inventarul cărților împrumutate pe 

domenii și să identifice vărsta căreia se adresează. 

Prin activitățile proiectului ne propunem să trezim interesul elevilor de a studia în 

limba engleză, de a utiliza cartea într-un mod creativ și de a crea oportunități de învățare care 

să stimuleze comunicarea în grup. Grupurile de lucru sunt alcătuite din elevi cu vârste 

cuprinse între 8-14 ani și vom încuraja elevii să comunice între ei și să învețe împreună – cei 

mari să-i ajute pe cei mai mici, să le citească și să dezbată împreună subiectele prezentate în 

cărți, să descopere singuri modalități de abordare a situațiilor de învățare. 

Proiectul va demara activitățile în luna februarie, 1 februarie 2019 – Ziua 

Internațională a Cititului Împreună - ZICI, apoi vor avea loc vizite de studiu la biblioteca 

CCD Suceava în cadrul cărora elevii vor asista la o prezentare de carte urmând a-și alege câte 

o carte pentru studiu. Acest proiect va continua și în Școala Altfel când ne propunem O zi la 

biblioteca CCD – English Corner și activități nonformale de studiu a limbii engleze. În 

program avem o dezbatere prin care elevii să-și exprime opiniile despre diferențele dintre 

activitățile de la clasă și activitățile nonformale desfășurate, despre modul în care ei învață și 

despre asumarea propriei învățări. Proiectul creează cadrul unei abordări a învățării altfel prin 

colaborare, cooperare, cercetare și investigarea propriilor posibilități de formare a abilitățlor 

învățării în limba engleză.  

Pentru a evalua activitățile vom propune elevilor diverse metode de dezvoltare a 

gândirii critice cum ar fi Jurnalul cu dublă intrare, Cvintetul, Jurnalul de reflecție, Eseul de 

5’, Metodaproiectelor etc. Un alt criteriu de evaluare este și numărul de cărți împrumutate și 

studiate, însoțite de fișele de lectură ale elevilorcompletate de elevul ce va fi desemnat 

bibliotecar. 

Creațiile elevilor, cvintete sau eseuri, vor fi publicate în revista școliipentru a 

disemina informațiile despre activitățile desfășurate și pentru a împărtăși din experiențele 

avute în cadrul proiectului. 

Proiectul poate fi un punct de pornire pentru alte activități care să-i determine pe elevi 

și profesori să utilizeze baza de carte a CCD Suceava sau a bibliotecilor existente și să 
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încurajeze lucrul cu cartea, studiul individual și în echipă, modalități de abordare 

interdisciplinare sau chiar transdisciplinare a conținuturilor. 
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CLUBUL DE STORYTELLING  

A CASEI CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” SUCEAVA 

 
prof. Daniela Argatu 

 

Clubul de Storytelling al Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, aflat în 

cel de-al doilea an de existenţă (înființat în toamna lui 2017) şi-a propus să folosească şi să 

dezvolte „arta povestirii” ca metodă pentru ca personalul didactic şi elevii noştri din judeţ să 

poată traversa barierele profesionale sau cele legate de vârstă, de preocupări, pentru a trezi şi 

personaliza relaţiile dintre aceste categorii. 

Am considerat că este o alternativă fericită de dezvoltare a abilităţilor de public 

speaking, de stăpânire corectă a tehnicii de conectare cu cei din jur folosind arta povestirii 

prin care vor reînvăţa să dea viaţă ideilor abstracte, să convingă şi să comunice cu încredere, 

să construiască poveşti, pentru că ele (este dovedit) sunt cel mai bun vehicul pentru 

transmiterea ideilor şi pentru câştigarea încrederii comunităţii în care activăm. 

Suntem siguri că putem veni în întâmpinarea personalului didactic ce doreşte să 

stăpânească arta povestirii ca metodă de comunicare persuasivă cu rezultate excelente la 

clasă, pentru a putea să creeze o conexiune emoţională cu elevii, dar şi să înveţe să 

împărtăşească poveşti din experienţa lor şi, de ce nu, să le dăm VOCE povestitorilor din ei! 
 

 

OAMENII LECTURII 

 

prof. Jenica Romanică, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei 

prof. Mihai Cioată, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei 

bibl. Rodica Crăciun, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei 

 

11 octombrie 2018.  

Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei. Un început de toamnă prelungit, când 

frunze îngălbenite se mai rotesc în vânt, când un soare încă rebel ne mai încălzeşte sufletele, 

când dumitriţele înflorite se luptă cu brumele dimineţii, când toate la un loc ne îndeamnă la 

meditaţie, la experienţe noi, când paşii ni se mai îndreaptă spre cunoaşterea de sine, ne 

cercetează gândurile, aspiraţiile, încrederea şi capacitatea de a comunica şi interacţiona cu 

ceilalţi. 

Obiceiurile nu se uită. Îţi intră în sânge, te acaparează, te invadează şi-ţi scornesc 

sentimentul năstruşnic de a urma aceeaşi cale bătătorită de o vreme, o cale a cuvintelor, a 

paginilor scrise, a cărţilor care-ţi stârnesc imaginaţia, a personajelor ce-şi creionează destine, 

şi, de ce să nu recunoaştem, a clipelor ce-ţi pot stârni insomnii neaşteptate. 

Discuţiile libere despre cărţi, lunarele discuţii te prind ca într-o horă stârnită de iele 

inocente, te acaparează şi-n dezlănţuirea lor te învârtesc într-o lume de care nu te mai poţi 

desprinde. Şi atunci începe un iureş ameţitor de întrebări, de căutări şi descifrarea unor 

semnificaţii, de răvăşire a trăirilor şi interpretărilor. Şi ca un elev curios, care încă mai citeşte 

pe furiş în timpul orelor, detaşat de ce se întâmplă în jurul lui, începi o cavalcadă 

aventuroasă. 

De această dată îl ai în faţa ta pe „Narcis şi Gură de Aur”, creaţi de Hermann Hesse. 

Şi atunci, lumina şi razele soarelui ce pătrund prin ferestrele Centrului de Documentare şi 

Informare îţi deschid o cale ce-ţi provoacă avalanşa de cuvinte antrenate în aprinse 

confruntări cu imbolduri adolescentine. Despre viaţă, despre aventura cunoaşterii, căutări, 

descoperiri şi maturizare, despre sentimentul devenirii şi formării, despre lume şi univers, 
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despre tine şi ceilalţi. Despre prietenie şi iubire, despre familie şi abandonarea de sine, despre 

credinţă şi lipsa acesteia. Şi multe alte născociri ale firii omeneşti. 

Şi de ce oare Hernann Hesse şi-a ales tocmai aceste două personaje şi să poarte 

cititorul prin narcisism şi religie? Oare aceasta să fie interpretarea primului contact cu titlul 

romanului? Sau interpretările să curgă, parcurgând conţinutul romanului, sau la final, atunci 

când ultima pagină îţi propune alte şi alte variante interpretabile despre zbuciumul sufletesc 

al omului în căutarea fericirii, a desăvârşirii spirituale, despre raţiune şi sentiment, despre 

omul religios şi artist. Despre decizii şi atitudini, despre artă şi pasiune, despre statornicie şi 

zvâcnirile impulsurilor primare, despre filosofie şi cugetare. 

O carte a povestirii despre om, într-o antiteză surprinsă cu mare delicateţe de către 

romancier, între omul raţional, gânditorul Narcis şi drumeţul neliniştit, însetat de a cutreiera 

lumea, neostoitul Gură de Aur. De fapt, cei doi nu pot întruchipa oare un singur personaj, 

latura duală a omului într-o viaţă în care este şi raţional, logic, dar şi aventurier în acelaşi 

timp? Dornic de a explora, de a se descoperi, de a se cerceta, de a se forma şi medita supra 

existenţei. E viaţa însăşi, cu urcuşuri şi coborâşuri, cu decizii corecte sau, dimpotrivă, cu 

experienţe ce-şi lasă amprenta şi marchează comportamentul, atitudinea, viaţa. 

O prietenie se leagă la mănăstirea Mariabronn. Două firi diferite. Narcis, tânărul, 

filosoful, gânditorul, raţionalul, protectorul, învăţătorul, şi Gură de Aur, cel adus de tatăl său 

pentru a studia, pentru a se forma şi cizela, dar şi pentru a uita de mama sa, care i-a 

abandonat, o ţigancă despre care se va aminti frecvent în roman, ca o voce a sângelui matern. 

Între cei doi se leagă o adâncă prietenie, care nu-l împiedică pe Gură de Aur să ia calea 

drumeţului neliniştit şi a confruntării cu un destin aventuros. Poveşti de dragoste fugitive, 

medii sociale diferite, sacrificii de moment, o crimă, ciuma şi o perioadă dramatică a morţii, 

descoperirea perfecţiunii creatoare şi întruchiparea în adevărate opere de artă în atelierul 

maestrului Niklaus, dar şi criza morală când se află la un pas de a fi spânzurat. 

Salvarea îi este Narcis, cel ajuns abatele Ioan, la aceeaşi mănăstire pe care a părăsit-o 

de multă vreme. Continuă să sculpteze, ca şi cum ar dăltui în lemn frumuseţea sufletului 

omenesc. Nu-l abandonează dorul se a călători, dar îl descoperim la capătul vieţii alături de 

Narcis – prietenul, înţeleptul şi confesorul său în acelaşi timp. 

Chiar dacă „Narcis şi Gură de Aur” pare la început greu de abordat, prin lipsa 

dialogului, dar captivantă prin atracţia povestirii, se dovedeşte a fi o carte deschisă despre 

viaţă şi moarte, despre minte şi suflet, despre credinţă şi tăgadă, despre formare în diferitele 

trepte ale vieţii, despre tinereţe şi maturitate, înţelepciune şi căutări lăuntrice, remarcate de 

adolescenţii aprigi cititori şi cunoscători de literatură. În acelaşi timp, cu iscusinţă, domnul 

profesor Mihai Cioată îi dirijează prin alambicatele iţe ale firului epic, încât discuţiile decurg 

lin, firesc, pe un ton liniştitor, presărând citate semnificative în ilustrarea unor situaţii, pe 

măsura implicării personajelor. 

Martorii discreţi ai intervenţiilor, doamna Daniela Argatu, reprezentanta CCD 

Suceava, care a fost impresionată de modul în care s-a desfăşurat întâlnirea cu adolescenţii 

îndrăgostiţi de lectură, şi doamna documentarist Rodica Crăciun, gazdă primitoare, ca de 

fiecare dată. 

 

5 noiembrie 2018.  

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava. Forfotă mare. Se descarcă din maşină 

pachete de cărţi. Pe holul şcolii elevi, profesori, învăţători, invitaţi, cu toţii preocupaţi şi 

interesaţi de prezentarea unei cărţi, „În ospeţie la Ursuleţul Marmi”, în cadrul unui 

parteneriat, dar şi ca punct important al unei manifestări culturale de amploare – Zilele Casei 

Corpului Didactic „George Tofan” Suceava. Cu această ocazie se lansează un concept nou, 

„Cărţile terapeutice”, ca temă pentru workshopul bazat pe metoda terapiei narative, 

desfăşurat în cadrul Clubului de Storytelling, la care au participat reprezentanţi de seamă, 
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preocupaţi de activităţile desfăşurate cu elevii pentru promovarea lecturii: prof. Elena 

Manuela David, director CCD Suceava, prof. Isabel Giorgiana Vintilă, ISJ Suceava, prof. 

Dumitru Moraru, directorul Şcolii Gimnaziale „Miron Costin”, precum şi coordonatorii 

evenimentului, prof. Daniela Argatu şi prof. Anna Ştefură. 

O atmosferă primitoare pentru oaspeţii de la Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra 

Dornei, domnul profesor Mihai Cioată şi documentarista Centrului de Documentare şi 

Informare, Rodica Crăciun, au pregătit în amănunt prezentarea cărţii cu povestirile 

terapeutice pentru copii şi părinţi, aşa cum afirmă autorii, psihologii Mircea şi Jana Grecu de 

la Centrul Internaţional de Prevenire şi Informare în domeniul adicţiilor, din Republica 

Moldova, precum şi a prof. Mihai Cioată, implicat în acest proiect, premiat, la diseminarea şi 

finalul proiectului, într-o festivitate derulată la Chişinău. 

Clopoţelul vesteşte că pauza s-a terminat. Uşa sălii de clasă se deschide şi pătrunde 

copilăria cu entuziasmul ei. Fetiţe şi băieţi îmbrăcaţi în uniforme, ochi cercetători, iscoditori, 

curioşi, voioşi, binedispuşi, cu feţe luminoase a căror zâmbete revigorează pe cei prezenţi. 

Părinţi fericiţi pentru copiii lor, dascăli ce le recunosc elevilor isteţimea şi preocuparea 

timpurie pentru cuvântul scris. 

Atmosferă electrizantă. Pionul principal, prof. Mihai Cioată, îi captează pe cei mici 

prin câteva întrebări ce sparg gheaţa şi graniţele dintre adulţi şi copii, elevii din clasa I şi a II-

a, cei care descifrează tainele abecedarului şi care sunt deja iniţiaţi în arta cititului. Se împart 

cărţile şi cei mici le răsfoiesc cu pasiune, descoperă povestirile, sunt impresionaţi de desenele 

viu colorate şi apoi se antrenează în discuţii. Că le este drag să vină la şcoală, că le place să 

deseneze, că iubesc lectura şi că o să citească şi această carte, dedicată lor, că o să tragă 

învăţăminte şi o să fie cu luare aminte la ce li se întâmplă personajelor. 

Paralel cu discuţiile aprinse despre carte şi lectură, dl prof. Mihai Cioată le povesteşte 

despre copiii care au citit cartea, mulţi, foarte mulţi din şcolile din ţinutul Dornelor, din 

Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă, prezentând secvenţe din întâlnirile cu aceştia, 

scurte filmuleţe cu interviuri, cu scenete după cele cinci povestiri, cu desene ale elevilor. 

Într-o linişte surprinzătoare, elevii citesc pe rând una din povestiri, „În căutarea 

fericirii pierdute”. Comentează, simpatizează cu personajele, se entuziasmează. Radiază de 

bucuria celui care este ascultat şi apreciat. Sunt dornici să se implice, să demonstreze că sunt 

receptivi şi cu seriozitate ridică mâna şi la rândul lor pun întrebări, aşa încât timpul se scurge 

nemilos, pe nesimţite, şi clinchetul clopoţelului vesteşte că ora despărţirii se apropie. Rămân 

ca amintire zâmbetul lor, entuziasmul, curiozitatea cercetătorului şi fotografiile de grup. Iar 

„În ospeţie la ursuleţul Marmi” rămâne o lecţie despre prietenie, competiţie, fericire, limite, 

respect, curaj, devotament, caracter, voluntariat. 

Aceiaşi ochi iscoditori, aceleaşi feţe luminoase lasă în urma lor o sală electrizată, 

copilăria însăşi pleacă la braţ cu o carte ce se lasă citită şi dăruită mai departe celor care se 

vor bucura de poveştile despre copilăria contemporană, cu beneficiile şi capcanele ei. Pufina, 

Marmi, Adrenalin şi toţi ceilalţi la un loc (personajele cărţii) se vor bucura când vor declanşa 

discuţiile libere despre cărţile citite. 

Un rămas bun pentru cei pe care i-am cunoscut, o toamnă prelungită suceveană ne 

poartă paşii pe alei şi cu amintirile de reală înălţare spirituală, regăsim drumul spre matcă, 

Vatra Dornei. 
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VALORIFICAREA  INTELIGENȚELOR  MULTIPLE ÎN  CADRUL  

EXCURSIEI  CULTURALE 
 

prof.  înv.  primar  Grigorean  Rodica 

Școala  Gimnazială  „ I.  V.  Rachieru ”  Soloneț 
 

Lucrarea descrie planificarea, organizarea și desfășurarea unei excursii cu caracter 

cultural pe itinerariul Soloneț – Fălticeni – Humulești – Mănăstirea Neamț – Piatra Neamț, 

obiective principale fiind „ Casa memorială Ion Creangă ”, mănăstiri. 

În funcție de abilitățile, preferințele și interesele lor, elevii sunt organizați pe grupe de 

experți. Spre exemplu, grupa lingviștilor a avut de adunat aspecte din viața și opera lui Ion 

Creangă; grupa istoricilor a avut de adunat date despre vechimea mănăstirilor și evenimentele 

istorice desfășurate pe meleagurilevizitate; grupa geografilor a avut de descris formele de 

relief, flora și fauna observate pe traseu.  

Diferitele forme de activitate extracurriculară și extrașcolară completează și întregesc 

procesul instructiv – educativ. Pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe chiar dacă reclamă efort suplimentar. 

Între acestea, excursia, ca activitate extracurriculară, permite o abordare interdisciplinară, 

făcând apel, în funcție de tema propusă, la mai multe discipline: comunicare în limba română, 

limba și literatura română, geografie, istorie, arte vizuale și abilități practice, muzică și 

mișcare, religie. 

Pe parcursul mai multor ani am pregătit și organizat mai multe excursii tematice, 

literare, istorice, culturale. Dintre acestea, voi prezenta aspectele principale privitoare la 

proiectarea și organizarea excursiei cu caracter cultural, pe itineariul Soloneț – Fălticeni – 

Humulești – Mănăstirea Neamț – Piatra Neamț. 

Tema activității: Valori culturale românești. 

Tipul activității: practic – aplicativ. 

Metode și procedee: conversația, observarea, explicația, problematizarea, învățarea 

prin descoperire, gândirea critică. 

Material didactic: fișe de observație, corespunzătoare sarcinilor de lucru pe arii 

curriculare, materiale adunate pe traseu, pliante, ghiduri ale obiectivelor vizitate, cărți, 

ilustrate.  

Tipul de învățare: operațional – creativă. 

Resurse informaționale: lucrările menționate în bibliografie, pliante, presa locală. 

Activitatea trebuie planificată cu mult timp în urmă, ținându-se cont de preferințele și 

de posibilitățile materiale și financiare. 

Cu o zi înainte de ziua deplasării elevilor li se reamintesc normele de conduită ce vor 

trebui respectate (în școală existând un regulament de ordine interioară cunoscut și de părinți, 

dată fiind și vârsta copiilor). 

Sunt stabilitate grupele de experți, pe baza teoriei inteligențelor multiple, și li se 

distribuie fișe de lucru, în care elevii notează informațiile culese pe tot parcursul excursiei. 

Alcătuirea grupelor și stabilirea sarcinilor acestora: 

Grupa lingviștilor  

Această grupă a avut de observat și de reținut aspecte privind „ Casa memorială 

Ion Creangă ” din Humulești. 

Fișa de observare a cuprins: 

 date despre viața și familia lui Ion Creangă; 

 descrierea casei memoriale; 

 legăturile de prietenie ale scriitorului cu alți scriitori și poeți români. 
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a) Grupa geografilor 

Grupa a avut ca sarcină observarea reliefului, a florei și faunei locurilor 

vizitate. 

Fișa de observare a cuprins următoarele sarcini: 

 formele de relief observate pe traseu; 

 flora și fauna locurilor văzute; 

 nume de animale domestice sau sălbatice eventual observate; 

 culegerea de plante pentru presat. 

b) Grupa ecologiștilor  

Consemnarea problemelor ecologice sesizate în natură și comportamentul colegilor  

din punct de vedere ecologic. 

 Fișa de observare a cuprins următoarele sarcini de lucru: 

 observarea și notarea zonelor despădurite; 

 semnalarea existenței deșeurilor toxice, menajere și de altă natură; 

 urmărirea comportamentului ecologic adecvat al excursioniștilor pe durata excursiei.  

c) Grupa istoricilor 

Elevii din această grupă au avut următoarele sarcini: 

 sesizarea și notarea unor monumente istorice întâlnite pe traseu; 

 selectarea datelor despre vechimea mănăstirilor din pliantele cumpărate de la mănăstiri; 

 depistarea unor evenimente istorice care s-au desfășurat pe aceste meleaguri. 

d) Grupa pictorilor 

Grupa pictorilor a cuprins elevii cu înclinații la arte vizuale și abilități practice, cu  

sarcina de a surprinde frumosul în orice ipostază. 

 Fișa de lucru a cuprins: 

 descrierea picturilor religioase din mănăstiri; 

 sesizarea unor peisaje deosebite din natură și conștientizarea celorlalți privind frumosul 

din jurul lor; 

 realizarea unor picturi pe sticlă pentru ora de arte vizuale și abilități practice. 

e) Grupa muzicienilor 

Această grupă a cuprins pe copiii cei mai talentați la muzică și mișcare, capabili  

să antreneze tot grupul de excursioniști. 

Sarcini:  

 asigurarea unei atmosfere plăcute, cu muzică de bună calitate; 

 antrenarea copiilor în activitățile distractive desfășurate; 

 dacă este posibil, dedicarea unui „ imn ” acestei excursii. 

f) Grupa sanitarilor 

A fost alcătuită din copiii care au un puternic simț al ocrotirii celor din jur, care  

se ocupă de frățiorii mai mici, care intră cu ușurință în rolul de „ frate mai mare ”. 

 Sarcini: 

 întocmirea și distribuirea, din perioada pregătitoare a excursiei, a unei liste cu cele 

necesare din punct de vedere medical: feliuțe de lămâie, punguțe, șervețele, batistuțe igienice, 

pastile, saci de menaj; 

 supravegherea respectării regulilor de igienă în autocar; 

 grijă sporită față de elevii mai sensibili la deplasarea cu mașina; 

 coordonarea acțiunilor de curățire a autocarului la final. 
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g) Grupa fotografilor 

Sarcini: 

 realizarea fotografierii obiectivelor vizitate; 

 realizarea unui album cu fotografii din excursie. 

Pe parcursul excursiei, cadrul didactic coordonator îi îndrumă și, în funcție de 

necesități, îi sprijină pe membrii grupelor în realizarea sarcinilor stabilite. Rezultatele 

excursiei sunt sintetizate în realizarea temelor pentru portofoliu: 

 grupa lingviștilor: un eseu despre „ Casa memorială Ion Creangă ”; 

 grupa geografilor: un eseu cu titlul „ Ținuturile Neamțului ”; 

 grupa ecologiștilor: un poster „ Să ajutăm Pământul ”; 

 grupa istoricilor: un fotomontaj „ Biserici și mănăstiri ”; 

 grupa pictorilor: un desen „ Frumosul din jurul nostru ”; 

 grupa fotografilor: un album al excursiei. 

Consider că această acțiune are multiple valențe educative. Subliniez că informațiile 

culese de grupele de experți contribuie la îmbogățirea cunoștințelor de istorie, geografie, 

limba și literatură română, muzică și mișcare, și la formarea unor abilități de investigare. 

Lucrările realizate pe baza materialelor culese, eseurile și portofoliile întocmite oferă 

posibilitatea unei evaluări temeinice a progreselor obținute de elevi în procesul complex al 

formării și afirmării personalității lor. 
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DEZVOLTAREA PROGRAMELOR CGI 

 

prof. Marius Ududec 

Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava 

 

Rezumat 

Evoluția din ultimii ani a Internet-ului, dar mai ales a unuia dintre cele mai importante 

servicii ale sale, World Wide Web (www), a condus la necesitatea de a realiza aplicaţii 

distribuite, indiferent de platforma hardware sau software.Navigând în web, veţi întâlni multe 

pagini web care vă permit să introduceţi date, să selectaţiopţiuni utilizând una sau mai multe 

casete de verificare, să selectaţi elemente dintr-o listă etc. În majoritatea cazurilor, aceste 

pagini web au fost create utilizând CGI, acronim pentru Common Gateway Interface(interfaţă 

comună pentru poartă de acces).  

Cuvinte cheie:Internet, web, CGI, navigare 

Standardul CGI 

Tehnologia web a fost proiectată iniţial ca să stocheze informaţia care rămâne stabilă 

pe o perioadă mai lungă de timp, în acelaşi mod în care, într-o bibliotecă, sunt depozitate cărţi 

al căror conţinut nu se va modifica prea repede. Aceste pagini sunt statice. Pentru a crea 

pagini dinamice, care permit utilizatorului să obţină în timp real o informaţie variabilă în 

timp, se poate folosi tehnologia CGI. Această tehnologie permite unui server web să asocieze 

unii identificatori URL cu programe de aplicaţie, în locul unor documente statice de pe disc. 

Când programul client cere unul dintre aceşti identificatori URL, serverul lansează în 

execuţie programul de aplicaţie asociat şi trimite datele de ieşire ale programului înapoi, la 

utilizator.  

CGI este o tehnică prin care autorii de pagini web pot crea pagini cu adevărat 

interactive, care să permită schimbul de informaţii cu utilizatorul. 

Să considerăm, de exemplu, pagina web a unui curs. Pe lângă prezentarea cursului 

(obiective, conţinuturi, forme de evaluare, finalitate, durată, lector etc.) pagina trebuie să 

conţină un formular prin intermediul căruia vizitatorii să se înscrie la curs. Formularul va 

conţine câmpuri prin care utilizatorul să îşi introducă numele, prenumele, să selecteze 

modulele la care doreşte să participe, eventual să achite o taxă etc. Informaţiile introduse de 

utilizator sunt transmise către server, preluate de un program CGI, care înregistrează 

cursantul respectiv şi generează un document HTML de acceptare (sau respingere) a 

cursantului. Acest document va fi transmis către browser, pentru vizualizare. 

Un alt exemplu de utilizare a programelor CGI sunt contoarele (counters). Frecvent 

apare întrebarea: „Cum aflu câţi utilizatori au vizitat pagina mea?” sau „Cum ştiu de unde 

sunt utilizatorii care îmi vizitează pagina?”. Simplu! Scriem un program CGI care să 

înregistreze fiecare cerere de acces la pagina respectivă. 

Sau să considerăm cazul unei firme care îşi prezintă produsele pe Internet (de 

exemplu, o firmă de calculatoare). Firma are posibilitatea de a-şi organiza informaţiile pe 

categorii, în pagini diferite, iar utilizatorul are posibilitatea de a naviga prin site-ul firmei, de 

la o pagină la alta, până află toate informaţiile dorite. Din păcate, în cazul unei firme 

„serioase”, volumul de informaţie va fi foarte mare. Utilizatorul va trebui să navigheze mult 

pentru a dobândi toate informaţiile dorite (de exemplu, informaţii din categorii diferite: plăci 

de bază şi imprimante). O soluţie ar fi introducerea unui formular în pagina principală a 

firmei, prin care utilizatorul să introducă câteva cuvinte cheie, pe baza cărora să realizeze o 

căutare automată în site-ul respectiv (de exemplu motherboard + printer). Cuvintele cheie 

introduse de utilizator vor fi preluate de un program CGI, acesta va căuta informaţiile 

solicitate de utilizator în bazele de date ale firmei şi va genera un document HTML cu 

informaţiile respective. Acesta va fi transmis către browser, spre vizualizare. 
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Din exemplele prezentate se deduce că CGI reprezintă programe stocate pe server 

care au rolul de a prelucra informaţiile transmise de utilizatori prin intermediul formularelor 

HTML. De obicei (dar nu obligatoriu), aceste programe generează documente HTML de 

răspuns, care sunt transmise către browser spre vizualizare. 

CGI este modul standard prin care un server de web pasează datele primite de la un 

utilizator unei aplicaţii pentru ca apoi să întoarcă rezultatele acestei aplicaţii înapoi la 

utilizator. 

CGI reprezintă programe stocate pe server care au rolul de a prelucra informaţiile 

transmise de utilizatori prin intermediul formularelor HTML. 

CGI permite programatorului să scrie programe care comunică cu uşurinţă cu server-

ul. Programele CGI, numite uneori şiscript-uri CGI sau scenarii CGI, sunt programe scrise în 

diverse limbaje de programare şi sunt rezidente pe server-e în format executabil (C, C++, 

Pascal, Fortran) sau în format sursă urmând a fi interpretate (Perl, JavaScript, shell-uri 

UNIX). 

Programele CGI primesc cereri de informaţie de la utilizator, pe care le pot rezolva 

într-una din următoarele modalităţi: 

 caută şi găsesc un document HTML pe care îl transmit clientului; 

 consultă bazele de date rezidente pe server; 

 generează automat un fişier HTML pe care îl transmit clientului. 

Standardul CGI stabileşteşi modul în care programului CGI i se transmite datele 

venite de la client, precum şi modul în care rezultatele prelucrărilor programului ajung la 

client.  

Pentru a interacţiona cu programul, interfaţa CGI specifică trei căi: 

 variabile de mediu; 

 linia de comandă; 

 ieşirea standard. 

Atunci când browser-ul solicită un program CGI aflat pe server, server-ul lansează în 

execuţie programul şi îi transmite acestuia header-ele HTTP de cerere primite de la un 

browser. După ce execuţia programului se încheie, rezultatele sunt transmise server-ului care 

formatează server-ele de răspuns şi le transmite browser-ului pentru ca acesta să afişeze 

rezultatele. 

Locul programelor CGI 

Pentru ca site-urile web să fie cu adevărat interactive, în afara serviciilor de navigaţie 

web, trebuie să permită schimburi de informaţii cu utilizatorul. Prin utilizarea programelor 

CGI (denumite script-uri CGI sau scenarii CGI), se pot crea pagini web coordonate prin 

conţinut. Prin utilizarea programelor CGI, site-urile pot recepţionaşi răspunde intrărilor de la 

utilizator. 

Cele mai multe programe CGI sunt concepute pentru a procesa datele introduse în 

formulare. Un formular se defineşte în HTML folosindu-se marcatori specifici pentru 

afişareaconţinutuluişi introducerea datelor de către client, iar programul CGI, invocat şi 

executat de server-ul web, va prelua conţinutul acestui formular şi-l va prelucra, returnând, 

eventual, rezultatele către navigator. 

Datorită faptului că programele CGI pot genera în mod spontan documente HTML, se 

pot crea pagini web dinamice. Se pot, astfel, genera pagini în mod aleator, astfel încât fiecare 

utilizator care vizitează site-ul să vadă o pagină uşor diferită. 

În timpul unei comunicaţii între browser şi sever, programul va realiza o tranzacţie 

HTTP după cum se vede în figura 6. 
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Figura 6. Componentele necesare pentru a realiza o tranzacţie în patru etape. 

 

Programele CGI (scenariile CGI) rezidă pe calculatorul server, ceea ce permite 

comunicarea directă între server şi programe. Comunicaţia permite scenariului CGI să 

recepţioneze date în mod dinamic şi să transfere aceste date către server. 

 

Figura 7. Locul programelor CGI în procesul de tranzacţie în patru etape. 

Un program CGI nu poate fi executat direct din programul browser. Pentru a utiliza 

un program CGI, acesta trebuie să se afle pe un calculator unde este instalat un server HTTP. 

Pentru ca browser-ul să afişeze rezultatele furnizate de program, server-ul trebuie să execute 

programul. 

 

Concluzii 

Scopul dezvoltării programelor  CGI îl reprezintă posibilitatea oferită proiectanţilor de 

a crea locaţii interactive, care prelucrează şi răspund cererilor formulate de utilizator. Astfel, 

programele CGI permit scrierea unui site web interactiv. Site-urile utilizează formulare 

pentru a interacţiona cu utilizatorul. După ce utilizatorul introduce datele, browser-ul 

transmite ecranul server-ului care, drept răspuns, rulează un program de pe server ce 

prelucrează informaţiile furnizate de utilizator. În funcţie de scopul programului, acesta poate 

memora datele într-o bază de date sau poate genera un răspuns. Pentru a furniza utilizatorului 

un răspuns, programul trebuie să creeze pe server un  formular HTML care să fie transmis 

browser-ului în vederea afişării. 

Programele CGI rezidă pe calculatoarele server, ceea ce permite comunicarea directă 

între server şi programe. Comunicaţia permite programului CGI să recepţioneze date în mod 

dinamic şi să transfere aceste date către server. 
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SECRETARUL ȘCOLAR ÎN SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 

 

secretar-șef Olărean Elena, 

Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava 

 

În ultimii cincisprezece ani se constată o dinamică accentuată în utilizarea aparaturii 

ce aparține de tehnologia informației și comunicațiilor în cadrul secretariatelor școlare, dar și 

în alte domenii de activitate. 

În societatea contemporană calculatoarele conectate la Internet, au un rol esential în 

realizarea proceselor de comunicare, alături de folosirea telefoniei mobile.  Birotica s-a 

dezvoltat din necesitatea integrării mijloacelor şi tehnicilor muncii administrative şi de birou 

cu tehnicile de comunicaţie şi de prelucrare automată a datelor, urmărind creşterea 

performanţei şi calităţii muncii de secretariat în toate domeniile de activitate deci și în 

secretariatul școlar. Înlocuirea mașinii de scris cu un calculator conectat la Internet, folosirea 

faxului și a poștei electronice, scanarea și copierea documentelor, folosirea programelor de 

informatizare sunt elemente importante din progresul tehnologic care au schimbat total 

activitatea de secretariat, au modernizat și au dezvoltat noi competențe în evoluția 

profesională a secretarului școlar. 

Așadar, apariţia şi dezvoltarea calculatoarelor a reprezentat o adevărată revoluţie în 

societatea noatră, având ca principală consecinţă trecerea de la societatea industrială la 

societatea informaţională. Calculatorul a devenit o componentă normală a activităţii noastre 

zilnice, iar tehnologia comunicaţiilor şi posibilităţile oferite de Internet au produs 

transformări în întreaga societate. 

Dezvoltarea tehnologică  la care asistăm în ultimele decenii s-a răsfrânt și a asupra 

secretariatelor, compartimentelor de resurse umane din instituții publice, culturale, 

economice.În acest context, informatizarea muncii de birou a devenit importantă si a început 

să fie denumită cu numele de birotică. Potrivit specialiștilor acest domeniu al informaticii 

studiază tehnicile, conceptele informatice si produsele soft care ajută la automatizarea 

activitătilor de birou. Aceste activități se referă la: prelucrări elementare de date, editări de 

documente, reprezentări grafice, prelucrări multimedia, ca si la mijloacele moderne de stocare 

si transmitere a informatiilor, înregistrarea datelor, realizarea statelor de plată, situații 

statistice, adrese și alte documente realizate în cadrul compartimentului secretariat. 

Principalul obiectiv al biroticii este creşterea calităţii, productivităţii şi flexibilităţii muncii de 

birou prin automatizarea activităţilor. Cele mai importante activităţi de birou se referă la 

introducerea, la prelucrarea, la memorarea şi la extragerea informaţiilor și alte activități de 

informatizare a muncii de birou care contribuie la creşterea calităţii şi productivităţii muncii 

administrative și de secretariat. 

Pornind astăzi de la aceste idei se poate face o abordare dezvoltării meseriei de 

secretar prin prisma evolutiei istorice a managementului si a mijloacelor de comunicare. 

Comunicarea managerială este o componentă esenţială, a comunicării în general datorită 

impactului imediat, direct şi indirect pe care îl are asupra evoluţiei colectivităţii umane. Ea se 

află în centrul a tot ce se întreprinde în cadrul unei instituții, este prezentă în toate activităţile 

acesteia şi îşi pune amprenta asupra rezultatelor obţinute, determinând atât succesul, cât şi 

insuccesul. Este un important instrument de implementare a schimbărilor, a strategiilor, 

având implicaţii majore asupra calităţii şi eficienţei activității desfășurate. 

Comunicarea în interiorul unei organizații și în exteriorul ei este realizată de către 

resursele umane, este parte esențială pentru îndeplinirea funcțiilor managementului 

resurselorumane . 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 
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competențelor de comunicare a resurselor umane, prin optimizarea structurilor de decizie, 

prin promovarea stilurilor participative de management, prin dezvoltarea unei culturi 

organizaționale. 

Societatea se află într-un proces continuu de evoluţie și modernizare, iar organizaţiile 

care o compun trebuie să se adapteze mereu noilor provocări şi, totodată, să beneficieze de pe 

urma progresului înregistrat în lumea ştiințifică. Astfel, instituția școlară se integrează și se 

adaptează la societatea aflatămereu în dezvoltare și oferă soluții în devenirea sa prin 

comunicare, management și tehnologie. 
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PROBLEME  METODOLOGICE  ALE  LECȚIILOR  DE  GEOMETRIE   

DESFĂȘURATE  ÎN  NATURĂ 
 

prof.  Rotaru  Iulia – Paraschiva 

Școala  Gimnazială  „ I.  V.  Rachieru ”  Soloneț 

 

Motto: 

„ Natura  vorbește  în  limba  matematicii. 

Literele  acestei  limbi  sunt  cercuri,   

triunghiuri  și  alte  figuri  matematice. ” 

Galileo  Galilei   

 

Lucrarea scoate în evidență problemele metodice specifice lecțiilor de geometrie 

desfășurate în natură. Lecțiile desfășurate sub formă de activități practice îi ajută pe elevi să 

conștientizeze aplicabilitatea geometriei în viața cotidiană, le facilitează asimilarea unor 

cunoștințe.  

Sunt prezentate teme care se pot desfășura în natură, modul de organizare, activități 

propuse. 

 

În zilele noastre se întrevedere tot mai clar schimbarea permanentă în care se află 

învățământul românesc, abordarea de noi metode de predare-învățare, căutarea continuă de 

soluții optime pentru a-i ușura copilului înțelegerea cunoștințelor. De asemenea, preocuparea 

pentru formarea la elevi a unor priceperi și deprinderi care să favorizeze aplicarea în practică 

a cunoștințelor teoretice se înscrie pe aceleași coordonate de noutate. Se urmărește crearea 

unei personalități dinamice, creatoare, capabilă să reacționeze în situații diverse, să ia decizii 

spontane, să rezolve probleme în mod original și eficient, să comunice, să se adapteze cu 

ușurință la condiții diferite, caracteristici ce conturează idealul de personalitate din contextul 

social actual.  

Tocmai de aceea se caută în permanență metode de lucru care să-l formeze pe copil în 

spiritul menționat mai sus. Metodele activ-participative câștigă tot mai mult teren. Intrând în 

contact direct cu obiectele și fenomenele din jurul său, copilul explorează, observă, 

descoperă, stabilește relații între obiecte, face conexiuni, găsește semnificații. Un asemenea 

mod de a învăța este favorizat de însăși natura copilului. 

Suntem constituiți într-o civilizație a ochiului. Peste 85 % din informații sunt 

achiziționate vizual, iar cele mai trainice sunt cele asimilate prin activități practice sau în 

contact direct cu fenomenul sau procesul respectiv. Din acest motiv, unele lecții se pot 

desfășura sub formă de activități practice, pe teren. Elevii trebuie să vadă aplicabilitatea 

geometrie, ancorarea acesteia în viața cotidiană – ceea ce constituie un imbold în plus spre 

studiul ei. 

Imaginea sugerează direcții posibile de rezolvare în mod incomparabil mai eficient 

decât un grup de condiții cu notații simbolice. Imaginea vitalizează abstracția. Efectul este cu 

atât mai direct cu cât întrepătrunderea dintre imagine și abstracție este mai deplină. Idealizată, 

simplificată, se inserează mai organic în raționamentul geometric. 

Lecțiile de geometrie se desfășoară într-un cadru, într-o formă neobișnuită. Clasa, 

elevii așezați în bănci, profesorul cu catalogul – este un cadru care invită de la sine la o 

muncă disciplinată, care-i ține pe elevi într-un oarecare stres și care-i împiedică să colaboreze 

și să pună în evidență valoarea colectivului, a unor grupe de elevi; aerul liber, terenul este, în 

mod obișnuit, cadrul pentru joc, pentru „ libertate ”, locul unde se colaborează mai eficient și 

se poate pune în evidență forța și valoarea unui colectiv. O problemă importantă a lecțiilor pe 
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teren este asigurarea disciplinei. Ținându-se cont că fiecare elev trebuie să utilizeze 

instrumente, să desfășoare o activitate, nu doar să privească ce fac alții, aceste lecții nu 

trebuie făcute cu întreaga clasă, ci cu grupe de elevi. Aceste grupe pot fi, în funcție de 

conținutul temei, egale valoric, iar activitatea să se desfășoare sub formă de concurs, 

punctându-se fiecare activitate și făcându-se un clasament între grupe, sau să se formeze 

grupe cu elevi de aceeași valoare.  

Pentru asigurarea disciplinei, este necesar ca profesorul să repartizeze din timp 

sarcinile și răspunderile pe care le are fiecare elev. Bine organizate, aceste activități aduc o 

contribuție importantă în educarea pentru muncă, ele fac să se simtă rolul organizării muncii, 

al disciplinei, al colaborării și, nu în ultimul rând, o mai bună înțelegere a noțiunilor 

prezentate.  

Activitățile desfășurate în aer liber cer din partea profesorului o mai mare atenție 

asupra unor probleme metodice specifice acestor lecții, precum și mai multă muncă 

(pregătirea instrumentelor și a locului de desfășurare, împărțirea clasei în grupe și a grupei în 

echipe). 

Este un efort răsplătit deoarece prin intermediul acestor lecții elevii acumulează o 

serie de cunoștințe și priceperi foarte utile, se câștigă un interes deosebit pentru studiul 

geometriei, care duce la condiții favorabile și pentru lecțiile din clasă. 

Exemplific câteva teme care se pot desfășura în natură: 

 Lungimea unui segment (clasa a V-a); 

 Distanţa dintre două puncte(clasa a V-a); 

 Măsura unui unghi (clasa a V-a). 

Segmentele de lungimi până în 5 m se pot trasa printr-o sfoară întinsă între doi țăruși, 

iar cele de lungimi mai mari cu ajutorul jaloanelor (bastoane drepte, care se înfing în 

pământ). 

Două jaloane (două puncte) determină o dreaptă. Pentru măsurare este nevoie de 

întinderea ruletei exact de-a lungul dreptei. Pentru a merge drept cu ruleta, este nevoie de 

jaloane intermediare sau de jaloane care se mișcă pe direcție, o dată cu măsurarea. 

Activitatea trebuie să se desfășoare fără vorbă, fără strigăte, pe baza unui cod de 

semne care se stabilește la început. Se anunță echipele și ordinea în care se fac măsurătorile. 

În timp ce prima echipă efectuează măsurătorile, profesorul și ceilalți elevi urmăresc pe cei 

care lucrează și își notează pe fișele de observații. După ce prima grupă termină măsurătorile, 

profesorul cere elevilor să se alinieze pe două rânduri; urmând aprecierea și observațiile 

făcute asupra activității lor.  

Urmează, pe rând, celelalte grupe. Ceilalți elevi urmăresc cu multă atenție, știind că 

urmează analiza măsuritorilor. Atenția se mărește dacă profesorul pune problema întrecerii: 

care grupă lucrează mai disciplinat și mai exact. La final se discută despre întreaga activitate 

și se evaluează. 

Măsurarea unghiurilor se face la început pentru unghiuri în plan orizontal, cu ajutorul 

raportorului, cu ajutorul goniometrului. Pentru desfășurarea activității se ține seama de 

aceleași indicații metodice. 

O parte frumoasă a lecțiilor de geometrie desfășurate în natură este aprecierea din 

ochi a distanțelor și unghiurilor. Pentru fiecare elev se scrie aprecierea făcută, după care se 

trece la măsurătoarea cu instrumente. Elevii urmăresc cu interes operația, așteptând cu emoție 

să vadă în ce măsură au reușit să se apropie, în apreciere, de rezultatul exact. 

Exercițiile în care învață să măsoare segmente, unghiuri trebuie să fie urmate, într-o 

altă lecție, de probleme propriu-zise, cum ar fi, de exemplu, determinarea distanței între două 

puncte A și B în așa fel încât distanța între ele nu poate fi parcursă. Se măsoară distanțele 

OA, OB și măsura unghiului AOB. Se face un desen la scară, cât mai exact și se măsoară AB 

în desen, calculând cu ajutorul scării cât este în realitate. 
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Se poate rezolva și varianta de problemă când distanța AB este măsurabilă direct. 

Confruntarea între rezultatele obținute, mai întâi prin construcția la scară, apoi direct, este 

urmărită cu interes și produce o reală mulțumire în cazul în care ele coincid.  

Se pot determina și arii, perimetre ale unor suprafețe de teren. 

Aceste activități sunt foarte importante deoarece, „ ... ceea ce ai fost nevoit să 

descoperi singur îți lasă în minte o urmă pe care poți păși din nou când se ivește nevoia. ” 
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VALORI FORMATIVE ALE TEXTULUI NONLITERAR ÎN GIMNAZIU 

 

Prof. Tihoniuc Nicolae, Şcoala Gimnazială Măriţei, Dărmăneşti 

 

Programa şcolară la disciplina Limba şi literatura română din 2017 acordă 

profesorului posibilitatea de a selecta texte suport pentru tema activităţii didactice pe lângă 

manual. Sunt chiar sugestii pentru alegerea textelor literare, nonliterare/ficţionale şi 

nonficţionale. Pentru clasa a V-a, profesorul va selecta 7 texte de bază integrale destinate 

lecturii aprofundate(5 literare şi 2 nonliterare), iar la clasa a VI-a vor fi selectate de către 

profesor 8 texte de bază integrale destinate lecturii aprofundate (6 literare şi 2 nonliterare). 

Începând din clasa a VII-a, profesorul va selecta 9 texte de bază integrale, destinate lecturii 

aprofundate (6 literare şi 3 nonliterare), iar pentru elevii din clasa a VIII-a, vor fi selectate 10 

texte de bază integrale, destinate lecturii aprofundate (7 literare şi 3 nonliterare). 

Rolul textelor nonliterare în receptarea mesajului comunicării creşte. Dezvoltarea 

competenţelor presupune în mare parte utilizarea de scrieri creative. Fiecare elev având 

ritmul propriu de învăţare va participa cu resursele specifice la descifrarea textului nonliterar. 

Am remarcat că demersul didactic ca modalitate de educare, cunoaştere şi formare a 

elevilor implică un conţinut, o formă şi o serie de principii care sunt necesare a fi stăpânite în 

cadrul predării limbii şi literaturii române. Textul nonliterar, în primul rând trebuie receptat 

pornind de la raportarea logică şi clară a temei la realitate, utilizând un limbaj specific. În al 

doilea rând, textul nonliterar se caracterizează prin obiectivitate, prezenţa neologismelor şi 

aspectul corect, îngrijit al limbii. Comunicarea este lipsită de expresivitate. Toate acestea fac 

ca de cele mai multe ori elevul în cadrul activităţii didactice să fie focalizat de tehnici, 

mijloace şi moduri de organizare care vor încerca să-i identifice profilul nonliterar. În funcţie 

de rezultatele mai mult sau mai puţin diferenţiate profesorul analizează, proiectează şi 

evaluează demersul didactic pentru a-l optimiza. 

Activitatea didactică la catedra de limba şi literature română mi-a oferit ocazia să 

înţeleg că de modul cum gândesc elevii şi cum receptează faptele, depinde modul de pregătire 

la lecţie. Complexitatea crescândă a realităţii educaţionale a presupus crearea unei programe 

şi a unui curriculum care să familiarizeze elevul cu aspecte concrete pentru a fi uşor aplicate. 

Realitatea reflectată de textele nonliterare este înţeleasă ca fiind parte a unui conţinut, a unei 

opere pe care o vom recunoaşte şi aborda cu instrumente specifice, metodice, literare şi 

lingvistice. 

Observ la elevi iniţiativa de a receptare a unui text nonliterar, chiar din clasa a V-a, 

când fiind puşi în situaţia de a identifica trăsături aceştia precizează sursa, scopul 

fragmentului, ideile din paragrafe, dar şi indicii de timp şi spaţiu dacă există. Predarea 

literaturii în gimnaziu are un caracter funcţional. În aceste ore de comunicare, de însuşire şi 

de consolidare, de întregire a cunoştinţelor elevilor, un rol important îl au motivările 

răspunsurilor care se realizează printr-un dialog între elev şi profesor, susţinut de un 

permanent efort personal pe baza unui feed-back. Se realizează astfel un proces de 

interdependenţă între norme de teorie literară şi cele ce vizează folosirea limbii. 

Profesorului îi revine răspunderea organizării câmpului educaţional. Acesta are rolul 

de a proiecta, de a conduce şi îndruma activităţile multiple din şcoală. Considerat în 

procesualitatea sa, identificarea narativităţii reprezintă o alternanţă continuă de activităţi de 

predare şi învăţare. Ora de limba română este cea care iniţiază dialogul, selectează şi 

structurează materialul, propune şi organizaeză activitatea elevului. Scopul este asimilarea 

practică a unui bagaj de cunoştinţe. Implicându-se activ, elevul îşi formează noi mecanisme 

de achiziţie, adică noţiuni, operaţii, structuri cognitive în măsură să-i înlesnească pe un plan 

mereu nou preluarea informaţiei relevante din datele concrete scrise şi verbale ce i se oferă 

progresiv. În predarea cunoştinţelor despre textul nonliterar se porneşte, fie de la exemple 
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concrete pentru a ajunge prin analiză, sinteză şi generalizare la definirea noţiunii, la enunţarea 

de reguli(pe cale inductivă), fie că se introduc iniţial definiţii ori noţiuni concise care să 

ilustreze apoi cu ajutorul datelor concrete(pe cale deductivă). 

Resursele textelor nonliterare sunt variate: de la texte apărute în presa scrisă până la 

articole apărute în mediul online. La Examenul de evaluare naţională subiectul al II-lea 

presupune receptarea unui text nonliterar. Subiectele pentru olimpiada de limba şi literatura 

română conţin în stuctura lor şi abordarea textelor nonliterare.  

Asimilarea de cunoştinţe noi presupune stăpânirea corectă a celor anterioare. 

Corelaţiile dintre componentele textului nonliterar evidenţiază rolul elevului în gestionarea 

mesajului. Practic, învăţarea are la bază atât motive externe(nota, lauda, reproşul), cât şi 

interne. Un elev învaţă la început sub presiunea unor cerinţe externe(controlul neavertiv are 

un efect stimulativ), pentru ca ulterior, descoperind conţinutul textului nonliterar, să fie 

animat de un interes cognitiv. Se poate afirma că rezultatele obţinute de elevi reflectă mai 

întâi nivelul sau gradul lor de motivare. 

Efortul de înţelegere a textului nonliterar constă în repetarea interiorizată sau cu voce 

tare până la obţinerea unei versiuni textuale în limbaj intern, standardul de comparaţie fiind 

însuşi textul suport. Pentru un volum de informaţie mai mare efortul va tinde spre o versiune 

condensată. Fixarea în memorie a conţinutului textului nonliterar înseamnă a putea exersa 

rapid reluarea. Încărcarea afectează gradul de păstrare, de aceea asimilarea logică, explicativ-

aplicativă este necesară. Cristalizarea instrumentelor mintale exprimate prin scheme de 

gândire, deprinderi de lucru, definiţii ajută la construirea unor mecanisme de achiziţie. 

Datorită unor acumulări progresive, aceste instrumente mintale dau formă concretă 

inteligenţei însăşi. Experienţa didactică atestă ideea că a dezvolta gândirea independentă a 

elevilor înseamnă a pune în faţa lor sarcini cognitive. Îmbogăţirea şi sistematizarea 

cunoştinţelor-paralel cu dezvoltarea operaţiilor logice-imprimă o mobilitate gândirii elevilor. 

Textul nonliterar solicită efectuarea unor distincţii între mai multe moduri de expunere, deci o 

anumită prelucrare şi interpretare. Răspunsul presupune trecerea din limbaj intern în limbaj 

extern. Caracterul general, sistemic şi dinamic al unui text nonliterar solicită diferenţierea şi 

individualizarea predării-învăţării pentru accesibilizarea informaţiilor şi deprinderilor. 

Textele alese a fi discutate la clasă vor fi expresive, bogate în idei ancoră pentru a surprinde 

descompunerea lor în idei, teme. 

Reprezentarea imagistică constituie un grad superior de abstractizare şi de 

generalizare. Didactica modernă a limbii şi literaturii române propune îmbinarea învăţării 

figurative(prin reprezentări, prin imagini) şi învăţării operaţionale, respectiv în formă 

verbalizată, propunându-se dezvoltarea unui reflex al comportamentului elevului. Prin 

înţelegerea lecturii efectuate de elevi am realizat o grilă de observare a receptării textului în 

funcţie de capacitatea fiecăruia. Formarea unei culturi generale se realizează prin lectură. 

Textul nonliterar oferă un alt mijloc de exprimare a ideilor. 

În activitatea didactică, esenţiale sunt aplicaţiile textuale. Competenţele specifice, 

obiectivele sunt aplicate. Cunoştinţele şi capacităţile sunt actualizate. Orele de comunicare 

permit, pornind de la textul nonliterar, dezvoltarea unor strategii cognitive complexe şi apoi 

generează zone de manifestare a strategiilor de comunicare. Formarea competenţelor 

presupune atât asimilare de cunoştinţe şi formarea de capacităţi(scop realizabil prin 

activităţile de structurare), cât şi actualizarea şi corelarea lor în contexte diverse. 

 După o primă fază cognitivă, de orientare şi familiarizare în care se conturează 

modelul textului şi precizarea modului de expunere urmează o etapă a învăţării analitice 

focalizată pe sarcini de învăţare. O dată cu exerciţiul se produce şi explicarea rolurilor 

indicaţiilor  din text. Intervine o a treia etapă de organizare şi de stabilire a asemănărilor şi 

deosebirilor cu alte texte în care se prezintă acţiunea. Concentrarea atenţiei la elevii de 



216 Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație 

 

gimnaziu vizează ansamblul textului nonliterar. Itemii formulaţi presupun găsirea anumitor 

repere după o lectură atentă. 

Elevii din gimnaziu aflându-se în stadiul operaţiilor formale(logico-matematice) 

învaţă mai ales pe baza acţiunilor mintale, interiorizate, reflexive, abstracte. 

Metodele intuitive aplicate la clasă schiţează direcţia de utilizare a noţiunilor şi pot 

orienta demersul didactic pentru a-i obişnui pe elevi să folosească adecvat termenii literari. 

Prezentarea unei situaţii de comunicare însoţită de imagini, deci intuirea sensului unui text 

nonliterar, nu înseamnă receptare activă. Modelul în sine, simpla lui intuire nu conduce la 

învăţarea cu sens. Deosebit de importantă este activitatea la clasă a profesorului care, 

împreună cu elevii, descoperă comparativ relaţii, principii şi structuri asemănătore cu alte 

texte studiate. Reperele oferite de către textul nonliterar trebuie să fie coerent dezvoltate şi 

justificate de către elevii îndrumaţi de către profesor. Conţinutul informaţional al textului 

nonliterar se segmentează în cuante de idei a căror dimensiune se raportează la criterii logice 

şi practice.  
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ROMÂNIA CITEȘTE! SUCEAVA CITEȘTE! 
 

prof. Daniela Argatu,  

Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava 
 

“Succesul la școală și, mai târziu, în viață, începe acasă, cu 20 de minute de lectură zilnică 

împreună cu copilul dumneavoastră” (http://www.carteacopiilor.ro) 
 

Cuvinte cheie: carte, lectură împreună, gândire critică, abilități înalte 
 

Cititul este o abilitate foarte importantă pe care trebuie s-o învețe elevii noștri, dar și 

un factor care influențează succesul în școală sau, în viitor, la locul de muncă. El este necesar 

nu doar pentru a supraviețui în lumea școlii sau a universității, ci și ca adult. Abilitatea de a 

învăța lucruri noi și de a găsi informații utile depinde de competența de a citi și de a analiza 

materialul citit.  

Copiilor cărora li se citește de mici vor învăța să fie ei înșiși buni cititori. Cu cât li se 

citește mai mult copiilor, cu atât sunt mai interesați să învețe să citească. Lectura este una 

dintre acțiunile cele mai complexe și mai benefice activități pentru mintea și interiorul uman. 

Într-o societate în care tehnologia și ritmul alert al vieții produc izolarea oamenilor unii de 

alții, evadarea în universul lecturii presupune evadarea într-o altă lume, plină de întâmplări, 

de emoții care ne ajută să ne conectăm unii cu ceilalți, dar și cu personajele cărților. Iar la 

nivel afectiv, cititorul-copil are șansa de a trăi, pe lângă propria viață și viața celor despre 

care citește. Și dacă vrem să ducem ideea mai departe, citind copiilor, le deschidem și 

acestora noi orizonturi putând să își îmbogățească imaginația, vocabularul, dar și capacitatea 

de a filtra cuvinte și situațiile noi pe care le pot întâlni. 

 

Pentru a dezvolta o atitudine pozitivă față de lectură și, mai apoi, față de învățare, e 

nevoie să le creăm elevilor un mediu în care stimulenții cognitivi, interacțiunile lingvistice 

bogate și experiențele emoționale să le fie prezentate într-un mod facil. Studiile arată că încă 

din primul an de viață copilul învață prin atingere, demonstrează faptul că ei continuă să 

învețe în același mod și în perioada preșcolară. Tocmai de aceea între copii și carte este 

nevoie să se dezvolte un canal de învățare adecvat cerințelor lor de dezvoltare. De aceea, în 

calitate de educatori, profesori, bibliotecari, părinți, bunici sau frați putem folosi lectura 

interactivă ca fiind acel canal. 

Predicția conform căreia nu vom mai citi cărți tipărite, locul lor urmând să fie luat de 

cărțile electronice sau de Internet, a fost infirmată. Noile tehnologii au făcut ca exercițiul 

cititului senzorial, pe carte tradițională, să devină mai important în viața noastră. Internetul în 

sine este o bibliotecă uriașă de informații și de divertisment, bazată pe cuvânt scris. Iar, 

pentru a utiliza internetul avem nevoie de capacitatea de a citi și de a gândi critic care se 

formează în ani de exercițiu pe cartea tradițională. Doar așa, acest proces extraordinar de 

decriptare a codurilor de comunicare interumană poate contribui la crearea unei relații strânse 

între copii și adulți, la dezvoltarea capacității de exprimare, a memoriei și creativității, să 

învețe să gândească și să își îmbunătățească capacitatea de concentrare, să aibă succes la 

școală, să învaețe valori morale și să își dezvolte dorința de cunoaștere și de învățare pentru 

tot restul vieții. 

Un act istoric pentru sistemul de educație din România (având în vedere argumentele 

de mai sus) a avut loc joi, 27 decembrie 2018, cânda fost semnat de către Președintele 

României, Klaus Iohannis, decretul prezidenţial prin intermediul căruia 2019 devine Anul 

Cărții și a lecturii în țara noastră. „România citește” este proiectul prin care se dorește 

promovarea lecturii în școli, prin bibliotecile școlare prin activități săptămânale cu scopul de 

http://www.carteacopiilor.ro/
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a-i atrage pe cei mici și pe cei mari spre minunile cărților: „Se instituie anul 2019 drept 

”Anul cărţii. În anul Cărţii se lansează programul naţional România citeşte. Acesta se va 

desfăşura în cadrul unităţilor şcolare şi presupune organizarea de întâlniri săptămânale ale 

elevilor cu voluntari (părinţi, personalităţi publice, jurnalişti etc) care să le citească 

fragmente din opere literare în scopul încurajării lecturii”  

La Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, prin Clubul de Storytteling și 

British Corner, nu putem decât să sprijinim din tot sufletul astfel de inițiative, pe placul 

oricărui bibliotecar școlar / cititor. Pe lângă dezvoltarea intelectului, îmbogățirea culturii și 

stimularea imaginației, lectura ar aduce experienței veritabile elevilor, fiind una dintre 

puținele alternative la mirajul tehnologiei. De asemenea, vor avea șansa prin intermediul 

acestui decret de a sta față în față cu scriitori, jurnaliști, oameni de cultură, putând astfel să își 

cunoască autorii preferați, care au dat naștere unor personaje pe care le consideră deja 

prietene. 

Un eveniment dedicat lecturii a avut loc prin participarea și înregistrarea a 50 de 

biblioteci școlare din județul Suceava, aflate în coordonarea Bibliotecii Casei Corpului 

Didactic „George Tofan” Suceava, pe harte ZICI de Ziua Internațională a Cititului Împreună 

2019: “ZICI ca să ŞTIM” - un eveniment național coordonat de către grupul format din autori 

de cărți pentru copii „Citim Împreună România” și global, sub egida LitWorld (o organizație 

fondată în 2007, de Pam Allyn, educator al educației). 

Evenimentul organizat cu această ocazie de Casa Corpului Didactic „George Tofan” 

Suceava vineri, 1 februarie 2019, s-a desfăşurat la Muzeul Bucovinei, în cadrul celei de-a de-

a IV-a întâlniri din acest an şcolar a Clubului de Storytelling. Activitatea a fost găzduită în 

sala multimedia a Muzeului Bucovinei în mijlocul expoziţiei “12 lumi” a 25 de ilustratori 

cehi de cărţi pentru copii (o incursiune într-o multitudine de versiuni alternative ale relatării 

poveştilor pentru copii). A citit prof. Elena Manuela David - director CCD "George Tofan" 

Suceava, împreună cu elevi de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Suceava. Elena 

Manuela David, a fost și primul voluntar pentru promovarea lecturii (acţiune prinsă în 

programul naţional "România citeşte!"), a citit din "Enciclopedia zmeilor", de Mircea 

Cărtărescu, „Povestea lui Lobo şi a lui Fofo”, ”Feciorii Zmeului Zmeelor”, o provocare 

fantastică pentru toţi cei prezenţi.Programul s-a încheiat cu vizita copiilor la expoziţia 

"Jucăriile din galeria pod". 

Seria “lecturilor împreună” inițiate de Casa Corpului Didactic „George Tofan” 

Suceava va continua și cu alți voluntari pentru promovarea și schimbare prin lectură căci, așa 

cum spunea Clémence Ramnoux (“Fragmente de Héraclite: Fi;e de lectură”): „Nu este 

suficient că ai auzit sau ai învăţat, nici că eşti capabil să repeţi, trebuie să fii schimbat. Nu 

este suficient să asişti la ceremonie, trebuie chiar să fii prezent.“ Cartea în sine nu iniţiază pe 

nimeni, nu învaţă pe nimeni, nu comunică nimic. Singurul interes este că-l ajută pe cititor să 

se schimbe, să gândescă critic, să își dezvolte abilități înalte ca viitor adult. 
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MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE 

COMUNITARĂ 
 

PLAN DE DEVOLTARE LOCALA AL UNEI COMUNITATI DE ROMI 

(STUDIU DE CAZ ASUPRA COMUNITATII DE ROMI DIN 

LOCALITATEA GULIA DOLASCA)  

 

Insp. școlar, prof. Dimitriu Lucian, 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

 

Dezvoltarea cadrului teoretic al cercetarii 

Desi romii se află in Europa încă din secolul al XIV-lea, societatea majoritara nu ii 

recunoaște drept popor european cu drepturi depline. De-a lungul istoriei, au fost supuși 

respingerii si persecuției care a culminat cu incercarea de exterminare a acestora de către 

nazisti. Ca urmare a secolelor de respingere, numeroase comunități de romi traiesc astăzi in 

condiții grele, adesea la periferia societații; participarea lor la viata sociala este limitată. Dupa 

cum s-a pronuntat Lamberto Zannier,, Înaltul Comisar OSCE pentru Minoritati Nationale, 

“discriminarea si excluziunea sunt trasaturi fundamentale ale experientei romilor”[1].La 28 

de ani de la prabusirea regimului  naționalist-comunist condus de Nicolae Ceaușescu, romii 

nu beneficiază aproape deloc de condițiile democratice care se conturează in Europa Centrala 

și de Est. Situatia romilor mai degraba s-a inrutatit, decat sa se amelioreze, intrucât protecția 

si siguranța de care s-au bucurat pe vremea socialismului au dispărut. Chiar si acum, romilor 

le sunt refuzate drepturile omului, universal recunoscute; ei nu au acces la toate serviciile 

publice și sunt supuși discriminarilor de tot felul. Violența impotriva lor a redevenit ceva 

obisnuit, iar atât societatea în general, cat si autoritațile închid ochii in fața acestor abuzuri, 

dacă nu chiar le încurajează. Romii, o populație totalizând între opt si zece milioane de 

oameni, au rămas un grup marginalizat si exclus din societate. 

Problemele cu care se confruntă comunitățile de romi nu țin numai de absența 

locurilor de muncă, de lipsa accesului la educație sau de nivelul de trai scăzut, ci vizeaza mai 

ales sărăcia, dependența si excluderea socială.Istoria si semnificația conceptului de 

„excluziune sociala” sunt interesante, pentru că el face saltul de la sărăcie ca modalitate de 

măsurare a nevoii de protecție socială (lipsa veniturilor sau insuficiența consumului) la 

excluziunea socială ca lipsă a oportunitaților de mai multe tipuri decât oportunitațile de câstig 

sau consum. O analiză a semnificatiei lui este importanța tocmai pentru ca schimba imaginea 

valorilor care stau la originea protecției sociale a romilor, prin diversificare si nuanțare. Lipsa 

veniturilor sau consumului insuficient devin doar o parte/ un tip de excluziune, cea 

financiară, iar responsabilitatea statului se schimbă din a furniza un minim necesar (de 

venituri) în a elimina cauzele/restricțiile care exclud individul de la procurarea lor. 

Ideea de excluziune a aparut in documentele Consiliului de Ministri al Comunitatii 

Europene inca din 1975, candsaraci erau considerati cei „exclusi” de la conditiile minime 

acceptabile pentru tara lor. „In 1944, Consiliul Europei definea exclusii drept «grupuri intregi 

de persoane care se gasesc, partial sau total, in afara campului efectiv de aplicare a drepturilor 

omului».” (Strobel, 1996, pg 262). 

Spre sfarsitul celui de-al doilea Program European Antisărăcie, in 1988, Comisia 

Europeana a publicat un document în care se facea referire explicită la „excluziunea socială”. 

în anul următor, 1989, in Carta Europeana a Drepturilor Fundamentale ale Muncitorilor, 

publicată de Comisia Europeană, se spune ca, „în spiritul solidarității, este important sa fie 

combatută excluziunea socială”. În acelasi an, Consiliul de Ministri al CE a adoptat o 

http://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/sociologie/PLAN-DE-DEZVOLTARE-LOCALA-STUD91.php#_ftn1
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rezolutie privind „combaterea excluziunii sociale”, în care se cerea statelor membre să ia 

măsuri de combatere a excluziunii sociale, iar Comisiei Europene sa urmarească acest lucru 

impreună cu statele membre (conform Berghman, 1996, pg. 11). Excluziunea socială a 

continuat sa aparăîn documentele Uniunii Europene și putem spune ca s-a consacrat în 

special prin cel de-al treilea Program Antisaracie (perioada 1990- 1994), lansat de comisia 

Europeană. Practic, in Europa discursul politic comunitar a înlocuit în ultimii ani sărăcia cu 

excluziunea socială ca termen central. 

Bergham pornește de la raportul „Poverty 3” al Uniunii Europene si arată că 

„excluziunea trebuie definităîn termeni de incapacitate/ eșec (failure) a unuia sau mai multor 

sisteme dintre următoarele patru: 

 sistemul democratic și legal, care presupune integrare civica; 

 piața muncii, care promoveaza integrarea economica; 

 sistemul statului bunăstării, care promovează ceea ce poate fi numit integrare socială; 

 sistemul familiei si comunitații, care promovează integrarea interpersonală. 

  Sentimentul cuiva ca aparține sau nu unei societați depinde de toate cele patru 

sisteme. Integrarea civică presupune a fi un cetațean egal intr-un sistem democratic; 

integrarea economică presupune a avea o slujba; integrarea socialăinseamnă a avea acces la 

serviciile sociale furnizate de stat; integrarea interpersonală presupune apartenența la o 

familie, un grup de prieteni, de vecini, la rețele interpersonale care să le asigure companie si 

suport moral celor ce au nevoie de ele. Toate cele patru sisteme sunt importante și 

complementare (Commins, 1993, citat de Berghman, 1996). 

Principalele surse ale excluziunii 

 autoexcluziunea (opțiunea este a individului, modelul cultural, dezinteresul, diverse alte 

elemente care țin de decizia personalădeterminandu-l sa opteze singur pentru a respinge o 

anumită formă de participare socială). Faptul că unele persoane nu iși fac acte de identitate 

pentru că nu doresc este un stfel de exemplu; 

 sistemul, care determină o excluziune structurală (nu exista politici sociale adecvate, nu 

există un răspuns al sistemului social la o anumita nevoie). De exemplu, in România nu există 

nici un ajutor specific pentru familiie monoparentale; 

 apartenența teritorială/comunitară a individului, care face ca el să nu-si satisfacă o 

anumită nevoie pentru ca nu sunt resurse în comunitate, deși există o soluție formalăîn sistem 

și ea functioneazăîn alte comunități. Un bun exemplu este neacordarea ajutorului social în 

anumite localitați din lipsa de fonduri; legea existăși ea se aplicăîn multe alte localitați 

(Preda, 2002, pg. 164). 

Prin multidimensionalitate și caracterul ei dinamic, excluziunea socială este un 

concept mult mai relevant decât sărăcia sau inegalitatea socială pentru raportarea unui individ 

la statul bunăstării în care trăiește. Unul dintre (probabil) cele mai excluse segmente sociale 

din România este partea saracă a minoritații romilor. Ei sunt, alaturi de alte segmente, precum 

copiii în situații de risc, batrânii fără pensii sau cu pensii foarte mici, șomerii de lung termen, 

o parte din familiile cu mulți copii si/sau monoparentale si altele, exclusi, ignorați de 

politicile sociale, marginalizați. Situația lor gravă, ca și a celorlalți amintiți, 2163reclamă 

măsuri urgente, politici sociale mai coerente, mai echitabile, mai eficiente. 

STUDIU DE CAZ – Comunitatea de romi din localitatea Gulia-Dolhasca 

Imagine asupra localitații si a oamenilor din Gulia 

Localitatea Gulia, este situata la 42 km de orasul Suceava si numara cca 2163 

locuitori , toți de etnie rromă . Comunitatea romilor din Gulia se afla la granita orașului 

Dolhasca. 

 Pe teritoriul satului Gulia înainte de Primul Război Mondial se presupune că ar fi  venit 

rromii ursari din zona Dorohoiului, iar pieptănari, scripcari și fierari ar fi venit din zona 
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orașului Târgu Frumos. Aceștia s-au așezat la marginea satului Gulia, către satul Probota, 

unde și-au format o comunitate aparte . Cu timpul s-au adaptat obiceiurilor și tradițiilor 

românești, respectând și tradițiile proprii: nunți, botezuri pe care le fac în ziua de joi, zi în 

care sărbătoresc și Paștele.Actualmente ocupațiile de bază sunt aceleași: fierari, pieptănari, 

lăutari. În perioada comunismului, au lucrat în industria socialistă : IMUS , IUPS, Zimbru, 

Fabrica de Rulmenți, șantiere de construcții, ca turnători, forjori, betoniști, mozaicari. În 

momentul actual, toți și-au pierdut locurile de muncă revenind la ocupațiile de bază. O parte 

din ei puțini la număr, și-au constituit formații muzicale, cu care participă la diferite petreceri. 

Majoritatea rromilor din Gulia nu au unde munci, nu au teren agricol pentru a practica 

agricultura, nu au locuințe proprii fiind obligați  să locuiască mai multe familii într-o singură 

locuință . Locuințele  sunt insalubre, drumurile de acces sunt aproape impracticabile, iar 

pentru apă potabilă trebuie să se deplaseze distanțe foarte mari deoarece în comunitate există 

doar opt fântâni.Majoritatea rromilor au depuse la Primăria Orașului Dolhasca dosare  de 

ajutor social .Religia romilor din acest sat este baptista, crestin ortodoxa si penticostală. 

Comunitatea este coordonata de un lider tradițional recdunoscut de rromi : Constantin 

Leonard. 

 Limbile vorbite de romii din Gulia sunt preponderent româna si romani. Exprimarea in 

limba română este defectuoasa.  

 În general frecvențașcolară a copiilor este bună, motivată fiind de alocația acordată de 

stat, condiționată de frecvența școlarilor la cursuri. O mică parte a copiilor nu frecventează 

regulat cursurile școlare, fapt motivat de parinți prin lipsa resurselor financiare minimale, a 

hranei a imbrțcțmintei adecvate, precum si prin lipsa perspectivei de realizare prin școală. 

 Marea majoritate a romilor din Gulia lucreaza sezonier la oraș, ceea ce asigura câștiguri 

insuficiente pentru familiile cu mulți copii, de altfel principala caracteristică a romilor din 

cartierul Brazilia. 

 „Numarul mare al familiilor, concentrate in cartierul Brazilia in case formate in 

majoritatea cazurilor dintr-o singura camera pentru cca 3 generatii, a dus la supraaglomerarea 

cartierului si, evident, la dorinta de extindere a membrilor comunității. 

 Legea Fondului Funciar nu s-a aplicat nici in cazul romilor din Gulia, majoritatea primesc 

ajutorul social. Lipsa locurilor de munca si a unui venit regulat, a educației si a asistenței 

sanitare, toate acestea dublate de rezultatele alegerilor locale, au accentuat lipsurile 

membrilor comunitatii, au creat nemultumiri si tensiuni atat din partea romilor, cat si din 

partea autoritatilor locale. 

Plan de dezvoltare 
Obiectivul principal al acestui plan de actiune este intărirea cooperarii dintre guverne 

și autoritațile locale pentru imbunatațirea condițiilor de viață ale romilor si pentru crearea 

structurilor necesare îndeplinirii obiectivului.Problema dezvoltarii comunității ar trebui 

abordată din doua perspective: 

 modul in care trebuie sa se creeze condiții favorabile la nivel local, pentru a facilita 

implementarea cu succes a maăsurilor strategice ale Guvernului, in domeniile muncii, 

locuințelor, educației, polției și sigurantei. 

 modul in care strategia nationala pentru romi poate deveni mai flexibila si adaptabila 

nevoilor romilor si provocarilor locale, astfel incat conditiile lor de trai sa se imbunatateasca, 

iar ei sa devina motivați să participe la viața societații.Atenția acordată recent romilor de 

catre guvernele naționale, capacitatea crescandă a romilor de a forma asociații și sprijinul 

internațional din ce in ce mai puternic sunt indispensabile, prin aceea ca determina climatul 

favorabil schimbarii. Totuși, aceste elemente nu sunt suficiente in sine. Pentru a fi eficiente, 

trebuie sa fie insotite de actiuni la nivel local. Acesta este nivelul la care trebuie sa gaseasca, 

de comun acord, soluții, și să se implementeze strategii. Acesta este nivelul la care aspecte 
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vitale, cum sunt locurile de muncă, sanatatea, educația, locuințele, cultura, dezvoltarea 

comunitară, incetează să fie doar niște concepte abstracte sau teoretice. Ele sunt expresia 

concretă a ceea ce oamenii simt, gândesc si fac; toate sunt corelate între ele si reprezintă 

componentele unui întreg proces comprehensiv.Eforturile in beneficiul romilor trebuie 

întreprinse nu “pentru” sau “fara” ei, ci cu ei si prin ei. Romii trebuie să participe la toate 

discuțiile și deciziile care le influentează viața. Trebuie evitată consolidarea unei relatii de 

dependență față de societatea dominantă sau față de alte forțe din exterior; intervențiile ar 

trebui să vizeze “împuternicirea” romilor. Ei trebuie să fie reprezentanți în toate structurile 

decizionale, la toate nivelurile, inclusiv la cel local.Actiunea locală sau bazată pe comunitate 

nu e o problemă doar a romilor, ci ar trebui să fie planificată si aplicată de așa manieră incât 

romii si ceilalți locuitori ai localității Gulia să poată participa, contribui si căuta soluții 

împreună. Implicarea si sprijinul autorităților locale sunt esențiale. Soluțiile trebuie să fie 

bazate pe capacitățile si punctele forte ale comunității.Chiar si cu resurse precare, fondurile 

disponibile pot fi folosite strategic pentru maximizarea impactului. Pot fi folosite cu succes 

atât sprijinul financiar cât si alte instrumente strategice precum: validarea si legitimarea 

activitatilor locale, schimburile de informatii si experiență, ofertă de training și integrarea 

actiunii locale in retele locale, regionale, nationale si internationale. Aceste instrumente 

strategice pot fi aplicate intr-o varietate de domenii: educatie, locuinte, sanatate, generare de 

venituri, cultura si activitatirecreative, siguranta publica si politie. 

 

Rezumat și concluzii 

În concluzie, un astfel de plan de dezvoltare locală consta iîn consolidarea încrederii 

in sine, a organizării autonome, a capacității de conducere și a structurii sociale. În acest sens, 

este esențial ca membrii comunității să munceascăîimpreună pentru a-si identifica si rezolva 

problemele, să vină cu soluții si să intarească spiritul comunitar. Astfel, important este ăa 

se lucreze cu romii, și nu doar pentru ei. Participarea activă a romilor la construirea 

propriului lor viitor ar avea ca rezultat un proces deîinvațare si constientizare, o dezvoltare 

a  capacitaților mentale si fizice, si un sprijin în dobândirea încrederii in forțele proprii. 
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MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ȘI DEZVOLTAREA 

COMUNITĂȚII LOCALE 

 

ProfesorDivisevici Ana Maria,  

Colegiul Național,,MihaiEminescu”  

 

Rezumat 

Tendințele actuale legislative care pun accentul pe descentralizare și mărirea gradului 

de libertate decizională a școlii readuc în centrul atenției și în actualitate discuția despre 

implicare părinților în viața școlii. 

Din perspectiva sociologiei clasice, o comunitate se bazează pe cultură, pe moștenirile 

valorice și pe o morală provenită din obiceiuri și credințe. Între membrii acesteia există 

raporturi naturale, relații vii și apropiate. 

Satul sau orașul de cele mai multe ori, sub presiunea fenomenului de dispersie socială 

cu indivizii eterogeni reuniți în mod arbitrar, face ca conceptele și ideile despre 

managementul educațional sa fie variate. 

Cuvinte cheie: management educațional, comunitate, direcții, calitatea vieții. 

 

Studiile în domeniu au arătat că succesul tinerilor elevi depinde în mare măsură de 

sincronizarea intereselor școlii cu cele ale familiei și de buna colaborare dintre profesori și 

părinți în vederea stabilirii unei continuități în politica educațională. 

Implicarea comunității în sistemul educațional local contribuie la dinamica 

mentalității, la construirea unei comportament social democratic, tendința permanentă de a 

activa pentru binele comun, de a anihila pasivitatea și transformarea indivizilor din receptori 

pasivi în actori ai conviețuirii comunitare prospere. 

Cetățeanul este membrul comunității, iar participarea cetățenească reprezintă un 

proces prin care locuitorii unui stat influențează deciziile publice ce le afectează propria viață 

sau pe cea a comunității. Un cetățean integrat în societate se implică plenar în viața 

comunității din care face parte, interacționând cu aleșii săi sau cu executivul administrației 

publice locale în vederea influențării deciziilor privind politicile publice, inclusiv cele ce 

privesc sistemul educațional. În comunitate cetățeanul are o varietate mare de interese legate 

de cotidian, de utilizarea serviciilor publice, de buna gestionare a banilor publici și mai ales 

de evoluția administrativă a școlilor, a relațiilor dintre școală și familii. 

Pentru părinți, colaborarea cu școala le aduce avantajul de a fi informați, de a avea 

sub control educația propriului copil și nu în ultimul rând, de a primi sprijin pentru a deveni 

un părinte mai bun – cea mai provocatoare meserie din lume. De asemenea, s-a constatat că 

în marea majoritate a țărilor care performează din punctul de vedere al educației, asociațiile 

de părinți au un cuvânt greu de spus în ceea ce privește deciziile care se iau la nivelul școlii. 

În Raportul asupra relaţiilor dintre şcoalăşi familie în ţărileComunităţii Europene 

(Macbeth, Al., 1984) se menționează patru motive pentru care şcoalaşi familia trebuie să facă 

eforturi comune să coopereze în procedeul de educație a copiilor:  

1. Părinţii sunt responsabili din punct de vedere juridic de educaţia copiilor lor;  

2. Învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului, o buna parte din aceasta 

având loc în afara şcolii;  

3. Cercetările pun în evidenţăinfluenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare 

ale elevilor, în special asupra motivaţiei pentru învăţare, precum şi faptul că unele 

comportamente ale părinţilor pot fi influențate datorită dialogului cu şcoala;  

4. Grupurile sociale implicate în instituţiaşcolara (în special părinţiişi profesorii) au 

dreptul sa influenţeze modul în care este administrată şcoala. 
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In ultimii ani, sistemul educațional local încearcă să-şi găsească poziţia în 

comunitatea în care se află şi este nevoie de un proces îndelungat pentru ca să determine 

bunaorganizare socială al unei comunităţi, în cele mai multe cazuri dispersate şi asaltate de 

probleme care sunt toate prioritare. Printr-un management educațional adecvat se încearcă 

construcția unei legături firești între şcoalăşi comunitate, blocajele frecvent identificate de 

profesori, elevi, părinţişireprezentanţi ai comunităţii în diverse întâlniri de lucru fiind 

relaționate fie cu lipsa unui set de valori comune, fie cu politicamanagerială precară a 

instituției de învățământ specifică în conexiune cu comunitatea, fie dezinteresul părinților și 

al instituțiilor comunitare față de activitatea școlii. 

Se mai adaugă faptul că uneori curriculumul prevede foarte puține sugestii de 

activități care să se deruleze în parteneriat cu comunitate locală, precum și lipsa fondurilor, 

precaritatea comunității. 

În prezent, marea provocare lansată comunităţilor este de a deveni cât mai incluzive şi 

creative posibil. Locuitorii unei comunităţi trebuie să conlucreze pentru a identifica ce nevoi 

comune au şi care sunt lucrurile pe care le preţuiesc cel mai mult. Comunităţile trebuie să 

devină un spaţiu pe care să-l reconstruiască şi să-l redefinească toţi membrii acesteia. În 

contextul în care descentralizarea sistemului de educație este deja un proces în derulare, este 

o necesitate ca instituția școlară să aibă relații strânse cu instituții / organizații / membri ai 

comunității în care se află.  

Acţiunea comună în domeniul educaţiei a tuturor factorilor comunitari – profesori, 

părinţi, elevi, autorităţi, biserica, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici etc. se 

impune pentru că:  

 procesul de descentralizare a educației presupune parteneriatul unui evantai de factori care 

pot prelua roluri și responsabilități la nivel local;  

 confruntați cu o varietate de mesaje oferite de medii diverse, elevii au nevoie de o 

interpretare unitară, coerentă și echilibrată care poate fi furnizată doar printr-un parteneriat 

educațional;  

 educaţia oferită în cadrul școlii trebuie împletită cu educația făcută de alți factori sociali 

care au o influență semnificativă asupra elevilor;  

 contactul permanent al unităților școlare cu diferiți parteneri sociali facilitează racordarea 

efectivă a școlilor la realitate. 
Managementuleducațional al școlii trebuie să vizeze câteva direcții importante:  

 formarea abilităților elevilor de a participa la viața comunității;  

 pregătirea tinerilor pentru viața în comunitate și nu numai pentru examenele de final;  

 educarea copilului ca persoană, formarea viitorului bun cetățean și nu numai transmiterea 

de cunoștințe;  

  transformarea școlii în loc de învățare pentru diferite categorii de membri ai comunității;  

  folosirea persoanelor-resursă din comunitate în cadrul activităților școlii; 

  realizarea unei oferte educaționale racordate la piața muncii din comunitate; 

  dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii necesar comunității; 

  colaborarea pe orizontală cu alte școli prin derularea de proiecte comune, împărtășirea de 

bune practici, diseminarea de materiale. 

In concluzie, este nevoie ca școala să inițieze programe educaționale comunitare care 

să urmărească creșterea calității vieții în comunitatea respectivă. Elevii învață efectuând 

servicii în beneficiul comunității, ceea ce înseamnă că o parte din programul de școală (poate 

fi un curs opțional) este alocat unor activități care să contribuie la binele comunitar.  
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“A NEW ENERGY FOR NEW EUROPEAN CITIZENS” 

 

Prof. Dungeanu D.,prof. Greculeac A.,  

prof. Sibechi M., prof. Şutac V. 

C.N.”Petru Rareş” Suceava 

 

Tipul proiectului: ERASMUS +KA2, parteneriat între școli  

Perioadă de implementare: 01-09-2016 ,  31-08-2019 

Parteneri 

 ”OgecDom Sortais”, Beaupréau, Regiunea FR51 - Pays de la Loire,  Franta 

 ”Kepler-Gymnasium” Tübingen,  Regiunea DE1 - BADEN-WÜRTTEMBERG, 

Germania 

 ”Publiczne Liceum Ogolnoksztalcace Nr II”,  Opole, Regiunea PL52 – Opolskie, Polonia 

 ”Bernardinuscollege”, Heerlen, Regiunea NL42 - Limburg (NL), Olanda 

 ”Colegiul Național Petru Rareș”, Suceava, Regiunea 

NE, România 

Scopul proiectului 

Prin acest proiect, dorim să-i facem pe elevi, 

părinți și profesori conștienți de puterea benefică, dar și 

distructivă, în același timp, a energiei. Elevii vor 

descoperi în mod activ informații despre cum se produce 

energie electrică în Europa și cât costă acest demers, 

despre impactul asupra mediului înconjurător a 

funcționării diferitelor tipuri de societăți producătoare de 

energie și despre nevoia de a inventa și inova în doemniul energetic.  

Impactul derulării proiectului asupra elevilor, școlilor partenere și mediului în care 

acestea își derulează activitatea 

Participanții la proiect vor învăța, în principal prin decoperire colectivă, multe lucruri 

despre puterea și riscurile energetice ale Europei și despre alternativa energiilor regenerabile 

la modul tradițional de producere a energiei (exp. centralele termoelectrice, atomonucleare 

etc). Cunoștințele și abilitățile de descoperire dobândite îi vor ajuta pe elevi să-și formeze 

propria opinie argumentată cu privire la tipul de energie pe care îl preferă. Astfel, ei vor putea 

deveni vectori activi ai promovării unor schimbări de politici locale din domeniul energetic. 

Produsele finale ale proiectului (studii, prezentări, zonele expoziționale amenajate în 

fiecare școală în parte, rezultatele activităților de învăţare, inovațiile școlare realizate în 

domeniul energetic de către elevii participanți la activitățile de proiect) vor fi exploatate în 

cadrul activităților educative viitoare, de tip formal sau nonformal. 

Activitățile de proiect derulate de colegiu : 

 Prezentarea generală a proiectului în cadrul școlilor partenere și a comunităților locale din 

care acestea fac parte. 

 Reuniune transnațională a coordonatorilor, la Heerlen, Olanda, cu rol organizatoric 

(distribuire și asumare de sarcini). 

 Constituirea echipelor locale de proiect (profesori).  

 Selecția, în cadrul fiecărui liceu partener, a elevilor (16-19 ani) care vor realiza activități 

de proiect în anul școlar 2016-2017 și stabilirea primelor contacte dintre aceștia (e-twinning, 

e-mail). 

 Stabilirea unor protocoale de colaborare între CN ”Petru Rareș” și potențialii parteneri 

locali de proiect, cu activitate în domeniul energetic. 
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 Activități de pregătire științifică, vizând problematica producerii și consumului energetic 

(fenomenologie, tehnica producerii și distribuirii energiei electrice, realizarea unui 

minidicționar de specialitate și a unui rezumat științific al tuturor posibilităților practice de 

generare de energie electrică). 

 Pregătire culturală și lingvistică realizată cu elevii care vor participa la mobilităţile 

transnaționale ale proiectului. 

  Crearea website-ului proiectului (responsabilitatea expresă a echipei române). 

 Activităţi de învățare / formare, cu participarea echipelor multinaționale de elevi și 

profesori realizate la: 

a) Beaupréau, Franța, martie 2017. 

b) Opole, Polonia, octombrie, 2017. 

c) Tübingen, Germania,martie 2018. 

d) Suceava , România, septembrie 2018. 

e) Herleen, Olanda, martie 2019. 

Aşadar proiectul ERASMUS+KA2“A new energy for new European citizen” 

urmărește schimbarea mentalității elevilor referitor la atitudinea față de mediu, care va 

asigura dezvoltarea durabilă a societății, bazată pe utilizarea surselor alternative de energie 

sigure, inofensive, regenerabile. În acest context, elevii își dezvoltă și competențele 

antreprenoriale, prin inițierea în domeniul unor afaceri noi, legate de utilizarea surselor de 

energie regenerabile. 

 

 
 

Echipa Erasmus în vizită la centrala electrică Opole 

 

Echipa Erasmus în vizită la Egger, Rădăuţi 
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EXPERIENȚE INTERNAȚIONALE PENTRU ELEVII ȘI PROFESORII 

COLEGIULUI NAȚIONAL PETRU RAREȘ SUCEAVA 

 

Prof. Anca Greculeac 

Prof. Petronela Munteanu 

 

Cu o tradiție deja recunoscută în inițierea și derularea parteneriatelor și a proiectelor 

internaționale, Colegiul Național Petru Rareș Suceava a inițiat și coordonat diferite 

parteneriate europene cu impact educațional, social atât la nivelul instituției noastre cât și în 

comunitatea locală. Două din recentele experiențe europene sunt parteneriatul româno-

francez Eurokeys și parteneriatul școlar european Erasmus - CIVIC.  

Un proiect diferit de precedentele experiențe internaționale, proiectul internațional 

Eurokeys, este bazat pe un parteneriat între prestigiosul colegiu sucevean și liceul francez 

Jean Bart din Dunkerque. Obiectivele acestui parteneriat corespund viziunii de dezvoltare a 

instituției școlare sucevene, care promovează o educație complexă, formală și informală, 

cooperare și solidaritate prin parteneriate cu instituții școlare europene, acceptare și valorizare 

a diversității culturale.  

În acest context, un grup de elevi din instituția școlară franceză parteneră a participat  

la cursuri timp de o lună în Colegiul Național Petru Rareș Suceava, aceștia familiarizându-se 

cu sistemul de învățământ român. Ulterior, corespondenții lor români au fost integrați o lună 

în sistemul educațional francez.  

Elevii suceveni din clasele bilingve francophone, participanți la acest tip de experiență 

internațională, au găzduit timp de o lună pe corespondenții lor francezi, urmărindu-se 

concomitent ameliorarea competențelor de limba franceză a elevilor români precum și 

ameliorarea competențelor de limbă engleză a elevilor francezi care au fost coordonați cu 

profesionalism și deschidere de către echipa de profesori români de la Colegiul Național 

Petru Rareș. Elevii francezi au participat cu entuziasm și au apreciat deschiderea echipei de 

profesori de la discipline lingvistice (toți profesorii de limba engleză, profesorii de limba 

franceză), dar și de la discipline nonlingvistice care au susținut, în limba engleză, cursuri de 

matematică, fizică, biologie. Aceștia au promovat în acest fel cooperarea în echipe de lucru 

multinaționale, toleranța, capacitatea de adaptare, empatia, asertivitatea, De asemenea, elevii 

francezi au fost impresionați de nivelul înalt de competență științifică al elevilor, de 

disponibilitatea și dăruirea echipei profesorale, de ospitalitatea  și amabilitatea familiilor care 

i-au găzduit pe toată perioada.  

O altă acțiune importantă în cadrul agendei parteneriatului franco-român a fost 

reprezentată de organizarea a unei conferințe internaționale de fizică, Timpul în fizică, 

susținută de profesorul francez Benoît Dépret și la care au fost invitați elevi, profesori de 

specialitate, părinți, membri ai comunității locale. 

Continuarea proiectului a reprezentat pentru elevii colegiului sucevean o experiență 

nesperată. Au participat timp de o lună la cursuri în cadrul ilustrului liceu francez, au 

participat alături de elevi spanioli, italieni la activități școlare și extrașcolare inedite: vizite 

culturale, invitații la dialoguri cu reprezentanții locali ai orașului Dunkerque, la primăria 

orașului, excursii tematice organizate de școala gașdă în Paris, Londra. 

O oportunitate insolită a reprezentat participarea lor directă la reportajul despre acest 

proiect (in care elevii au fost filmați, intervievați și în care ei înșiși au promovat beneficiile 

acestui tip de parteneriat european) care a fost difuzat la televiziunea franceză France 3. 

O altă experiență internațională importantă o constituie derularea proiectului Erasmus 

KA2 – CIVIC (Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique) care reunește opt 

școli europene partenere: Colegiul National „Petru Rareș" Suceava, Istituto Tecnico 
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Economico Statale „Jacopo Barozzi" din Modena- Italia, Liceo Classico Stabili Trebbiani din 

Ascoli Piceno, Italia, Liceum „Ogolnoksztalcace im. Narcyzy Zmichowskiej„ din Varșovia 

Polonia, „Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych„ Jeleniej Gorze, tot din Polonia, Lycée 

Professionnel „Auguste Bouvet” din Romans sur Isère, Franța și Escola Secundária de 

Felgueiras din Portugalia.  

Agenda de activități  propuse elevilor și profesorilor a vizat formarea competențelor 

de a lucra într-o echipă internațională și de a conecta valorile europene în scopul îmbunătățirii 

procesului educațional, colaborarea în realizarea unor acţiuni privind cultivarea spiritului 

civic al elevilor, punerea în valoare a dorinţei lor de a se implica în activități de voluntariat cu 

impact european.  

Elevii, coordonați de profesori, au studiat legi vizând conservarea patrimoniului 

național și european, regulamente școlare, au identificat analogii, similitudini, diferențe, au 

participat la dezbateri interesante, fiind invitați să intervină cu propuneri alături de 

reprezentanții municipali, regionali. 

   Școlile gazdă (franceză, portugheză, italiană, poloneză) au primit ambasadorii 

europeni într-o atmosferă convivială, alături de părinții elevilor implicați, de profesori, dar și 

de reprezentanții comunității locale, ai primăriei.  

Profesorii și elevii suceveni participanți, au reconfirmat rolul și importanța cunoașterii 

limbii franceze în facilitarea accesului la acest tip de experiență internațională și consideră că 

această participare a lor a contribuit la consolidarea sentimentului de apartenență la un spațiu 

european, la promovarea culturii și la responsabilizarea civică, la ameliorarea abilităților și 

competențeleor lingvistice, digitale, civice, la consolidarea dimensiunii europene.  

Aceste activități de formare europeană au culminat cu recunoașterea și certificarea 

abilităților și competențelor dobândite de elevii participanți, prin decernarea de diplome și 

certificate europene care le vor permite elevilor suceveni să aplice în continuare la astfel de 

mobilități și proiecte europene din domeniul educației. 

Așadar, inițierea și derularea acestor parteneriate școlare europene au contribuit la 

implementarea unor practici, inițiative comune, au promovat cooperarea, învățarea reciprocă 

și schimbul de experiență;  aceste  oportunități de colaborare în echipe educaționale 

internaționale vor contribui la îmbunătățirea procesului educațional, la dezvoltarea 

dimensiunii civice şi responsabile în rândul profesorilor și elevior colegiului sucevean. 
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MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE 

COMUNITARA - SI EU VREAU SA FIU VOLUNTAR 
 

Prof. Narcisa Elena Tiperciuc 

Colegiul National ,,Mihai Eminescu,, 

 

”Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi 

făcut.” MATEI 25,40 

Cuvinte cheie:   voluntar,educatie, interactiune,  

Rezumat: 

 Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită pe tot parcursul 

vietii. Activitatea de voluntariat presupune  spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 

promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final.  

 

,,Dăruind vei dobând” este un proiect al cărui scop principal este dezvoltarea spiritului 

de voluntariat şi de implicare a elevilor prin valorificarea iniţiativei, interesului, talentului 

acestora în vederea unei mai bune integrării sociale şi a dezvoltării educaţionale individuale a 

elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Acest proiect se desfasoara la Colegiul National 

,,Mihai Eminescu ,, in cadrul programului SNAC, avand ca partener Centrul Scolar de 

Educatie Incluziva, cu avizarea conducerii Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta 

Educationala, Suceava. 

Voluntariatul înseamnă a interactiona mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând 

dovadă de empatie, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi 

practicată și sprijinită pe tot parcursul vietii..  

Voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin 

muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  

comunicarea și interactiunea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune  spirit civic 

și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 

Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să 

lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, 

înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util 

și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este 

etimologia acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar 

cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” 

înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie 

inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără 

constrângere”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de 

compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi 

sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că 

aceste calități sunt de neprețuit. 
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Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să 

colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără 

rezerve. În acest context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru 

coordonator voluntar la un centru de educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat 

între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi 

voluntari. 

Pentru anul şcolar 2017-2018, obiectivele proiectului ,,Daruind vei dobandi,, au avut 

în vedere: dezvoltarea spiritului de voluntariat şi a toleranţei în rândul elevilor şi profesorilor, 

valorificarea potenţialelor individuale ale elevilor, dezvoltarea competenţelor de comunicare 

şi relaţionare inter şi intrapersonală, dezvoltarea motivaţiei pentru participarea la acţiuni de 

voluntariat, dezvoltarea spiritului de lucru în echipă şi a spiritului creativ, promovarea 

valorilor educaţiei pentru sănătate, educaţiei pentru mediu, educaţia pentru timpul liber, 

educaţia pentru comunicare. 

Calendarul activităţilor este axat pe activităţi care au bază lucrul pe echipe mixte de 

elevi-voluntari şi beneficiari, cuprinzând în special activităţi de tip lucru manual, de recreere, 

sportive etc. 

Rezultatele proiectului din acest an şcolar pot fi regăsite în produsele specifice 

activităţilor derulate, dar şi în sporirea implicării în perspectivă a elevilor voluntari în 

activităţi specifice voluntariatului. Rezultatele concrete ale proiectului, care sunt în acelaşi 

timp şi modalităţi de evaluare ale acestuia se referă la: fotografii, materiale specifice 

activităţilor realizate de elevi, completarea jurnalului proiectului, chestionare etc. 

Ca elemente de noutate proiectul de faţă încearcă valorificarea prin activităţi 

extracurriculare a potenţialelor individuale ale elevilor, prin lucrul în echipă, cooperare, 

valorificarea iniţiativelor elevilor. 
Soluţiile oferite prin intermediul proiectul de faţă au în vedere stimularea dezvoltării 

educaţionale a elevilor cu dizabilităţi din perspectiva integrării socio-profesionale şi a nevoii de a fi un 

cetăţean activ, prin valorificarea potenţialelor individuale, a talentului, iniţiativei, cooperării, spiritului 

de lucru în echipă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de relaţionare. Soluţiile propuse răspund 

unor  nevoi educaţionale şi sociale ale grupului ţintă şi stimulează implicarea socială de perspectivă a 

acestuia, în raport şi de stimularea în vederea implicării pe viitor în acţiuni de voluntariat. Prin 

realizarea în comun a unor activităţi, elevii celor două şcoli vor avea posibilitatea dezvoltării unor 

aptitudini, capacităţi sau deprinderi teoretice sau practice, posibilitatea cunoaşterii reciproce, a 

dezvoltării comunicării, a creativităţii şi a spiritului de lucru în echipă, a integrării intra şi 

intercomunitară. 

Proiectul are ca obiective dezvoltarea spiritului de voluntariat şi a toleranţei în rândul 

elevilor şi profesorilor, dezvoltarea spiritului de lucru în echipă şi a spiritului creativ,  

promovarea valorilor educaţiei pentru sănătate, educaţiei pentru mediu, educaţia pentru 

timpul liber, educaţia pentru comunicare. 

Toate acestea s-au concretizat in activitati coordonate de 50 de profesori ai colegiului 

nostru care au  coordonat 300 de elevi.  

Câteva din impresiile participantilor: 

 ,, unii dintre elevi sunt mai retrasi, insa cei cu care am reusit sa discutam au impartasit din 

problemele  si visele lor. Cred ca ei au o experienta de viata mai complexa, mai dura decat a 

noastra,, 

 ,, a fost o experienta de neuitat, mi-a placut modul in care am interactionat si m-a 

impresionat felul fiecaruia de a aborda situatiile dificile ale vietii” 

 ,,Schimbarea cea mai mare o văd la mine. Am învățat să mă ascult, să fiu atentă la ceilalți, 

apare ceva în interior, care te face să fii așa oriunde. Parcă te dezvoltă, te simți mai împlinit. ,, 

 ,,Cu ajutorul proiectului ne-am cunoscut mai bine, înainte eram în grupulețe, acum suntem 

un grup mare, facem lucrurile împreună.  
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 ,,Înainte colegii erau reticenți, acum vorbesc, nu mai au nicio reținere. În timpul liber chiar 

ieșim împreună, ne-am apropiat,, 

Încheiem cu sfatul Sfântului Apostol Pavel în Epistola către Evrei  - cap 13,16: „Iar 

facerea de bine şi întrajutorarea nu le daţi uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui 

Dumnezeu.   

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și 

sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al 

alegerii libere.  
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PROFESIILE VIITORULUI-VIITORUL PROFESIILOR MODALITĂȚI 

INTERACTIVE DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN ALEGEREA 

VIITOAREI CARIERE (ÎNVĂȚĂMÂNT FORMAL VERSUS 

ÎNVĂȚĂMÂNT NONFORMAL TEHNIC) 

 

prof.ing. Petre Valea, Palatul Copiilor Focșani, Clubul Copiilor Adjud, Vrancea 
 

Rezumat: 

Lucrarea se dorește a fi o scurtă pledoarie pentru profesiile viitorului comparativ cu 

vechiile profesii cunoscute pe piața muncii precum și prezentarea unor variante interactive de 

consiliere și orientare în carieră. Schimbările și mutațiile care au intervenit în meseriile 

clasice precum și noile domenii și profesii determinate de automatizarea vertiginoasă, de 

robotizare, de folosirea inteligenței artificiale neuronale la mijloacele de transport, 

autoturisme, autocamioane, tractoare, mașini-unelte clasice și neconvenționale cu programe 

CNC până la dronele de cercetare, taxiurile aeriene, trenurile de foarte mare viteza, zona 

medicală a nanotehnologiilor, noi resurse de minerale și materii prime șa. 

Cuvinte cheie:  

 competențe, creativitate, inventivitate, adaptabilitate, interdisciplinaritate, 

trandisciplinaritate. 

 

Specialiștii au ajuns la concluzia că 85% din  meseriile care vor fi în anul 2030 încă 

nu au fost inventate și în jur de 800 de milioane de locuri de muncă se vor desfința urmare a 

automatizării, robotizării, digitalizării accelerate a diverselor procese de producție[1].Uzine 

fanion din țara noastră care utilizează în cadrul procesului de producție roboți precum: Uzina 

de autoturisme Ford de la Craiova și Uzina de autoturisme Dacia de la Mioveni, Pitești, 

(uzine vizitate de elevi în cadrul pregătirii tehnice de la orele de educație tehnologică) 

prezintă un ritm exponențial de robotizare.În China la cea mai mare fabrică de aer 

condiționat, 800 de roboți industriali au preluat activitatea a 24.000 de salariați. În unele 

activități roboții vor înlocui total personalul iar în alte domenii se vor generea locuri noi de 

muncă[2]. 

Dinamica profesiilor este într-o permanentă schimbare. La orizonturile anilor 2030-

2040 vor apare meserii  noi la care nimeni nu se gândește acum.Persoanele vizionare,  

pasionate de SFși cercetătorii avangardișiti din diverse domenii de cercetare, asemenea unui 

geniu precum Leonardo da Vinci sau Jules Verne care au anticipat, schițat, proiectat utilitatea 

elicopterului, strungului, călătoriei de la Pământ la Lună, în centrul Pământului sau în 

adâncurile mărilor și oceanelor sunt cele care întrezăresc noile meserii și profesii cei aștepta 

pe cei care se nasc după anul 2020. Aceștia au marea șansă șă experimenteze noile profesii, 

să formeze coloni în spațiu sau pe oceane, să călătorească pe Marte, să facă cercetări pe 

partea întunecată a Lunii (aselenizare recentă) sau pe alte planete mult mai îndepărtate de 

planeta noastră. 

Meserii care au fost căutate în secolul trecut precum  telefonist, dactilograf, 

fochist,șofer șa au disparut s-au au fost adapate noilor tehnologii cum ar fi: operator date, 

operator centrale termice, operator tehnică de calcul, operator rețele de telefonie mobilă, 

operator mașini-unelte CNC, operatori prelucrări neconvenționale, operatori 

tractoare/combine automate care sunt coordonate de un singur operator, controlate, 

programate, verificate de la un singur calculator și pupitru de comandăși lista cu nomeclatorul 

profesiilor reconfigurate poate continua, operatori imagistică în tehnica medicală, în 

microelectronică în nanotehnologii șa.  
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Pentru deceniu următor mașinile fără șofer vor predomina pe șoselele din 

lume.Meseria de șofer este pusă în pericol pe plan mondial datorită utilizării intense a 

inteligenței artificiale. Vor dispare șoferii însă se oferă marele avantaj de timp pentru a crea 

sau lucra altceva. În viitor transportul va fi legat de inteligența artificială (IA) prin pilotarea 

automată iar mașinile vor fi conectate între ele prin IoT. Schimbări mari vor fi în zona 

transportului de marfă unde camioane fără șofer vor forma adevărate caravane pe 

autostrăzile globului. Un exemplu elocvent este prezentat pentru SUA unde șofatul 

profesionist va duce la un șomaj de  3 milioane de personae care trebuie reorientate 

profesional, recalificate pentru alte meserii adiacente sau de supraveghere a transportului fără 

șofer. 

Zona exploatării minereurilor speciale deficitare [2](iterbiu, itriu, terbiu etc.) sunt 

foarte importante pentru produsele high-tech. China deține supremația și controlul a 90% din 

resursele mondiale de minerale și pământuri rare.În România se găsesc zăcaminte de 

minereuri rare în diferite amestecuri cu aurul, argintul sau uraniul-germaniu, titan, cobalt, 

galiu etc.Pentru viitor, având în vedere penuria de resurse minerale se preconizează 

extragerea acestora de pe asteroizii aflați în spațiul cosmic cu ajutorul unor echipamente fără 

echipaj uman.Se întrezăresc meserii noi precum operator reolog galactic, mecatronist 

galactic, navigator stelar, agent galactic, specialist aerolog, operator aerofotogrammetrie, 

cercetător arheochimistetc. 

Anumite meseri vor fi transformate sau vor disparea în totalitate. Totuși există și 

domenii care pot furniza joburi sigure pentru următorii ani, indiferent de fluctuația de pe piața 

muncii.Specialiști în domeniu au prefigurat o listă cu meseriile viitorului pentru următorii 10 

ani: meseri privind asistarea persoanelor în vârstă cu pregătire medicală, kinetoterapie sau 

asistență socială; asistarea roboților de la domenii medicale, industrie, avocatură, mediu 

casnic etc; analiza datelor furnizate prin internet de operatori, brokeri; gestionarea datelor și 

informațiilor din cadrul orașelor inteligente; detectivi de date, broker de date personale șa. 

În domeniul de sănătate. Populația îmbătrânește iar cererea de medici, asistente 

medicale, specialiști medicali va fi constantă sau în creștere. Marile companii de tehnologie 

prevăd ca în anul 2019 să aibă aces la informațiile medicale  ale celor care nu au utilizat 

niciodată dispozitive inteligente pentru a monitoriza sistematic starea de sanatate a 

organismului. Firma Amazon distribuie deja programe care adună informații din dosarele 

medicale pentru a scadea costurile de arhivare. 

În viitorul apropiat se prevede un număr în creștere al magazinelor care nu mai 

folosesc angajați la casele de marcat, însă vor crește numărul de camere de supraveghere  

care supraveghează deplasările cumpărătorilor și avalanșa de reclame primite de potențialii 

cumparători pe diferite căi de comunicare. Un studiu recent dat publicitații de INSAT, relevă 

faptul că Romînia este pe primul loc la volumul de produse vândute/cumpărate online și 

certifică existența unui număr de 7000 de magazine online pe teritoriul țării noastre. 

În domeniul tehnologiei calculatoarele și smartphone-urile au adus schimbări majore 

în modul de comunicare. Urmare unei dezvoltări vertiginoase a tehnologiei, profeșioniștii în 

IT (programatorii, specialiștii în securitate cibernetică, administratorii de rețele și de 

infrastructură IT) vor fi tot mai căutați și mai solicitați. 

În domeniul energiilor alternative se vor creea mii de locuri de muncă pentru 

mecanici, ingineri, specialiști în știință, specialiști în vânzări și marketing, cercetători pentru 

nișe noi exploatate etc.. 

În drepul internațional, va fi o nevoie stringentă de specialiști pe masură ce 

companiile se dezvoltă. Specialiștii trebuie sa comunice foarte bine în mai multe limbi 

străine, să aibă o gândire analitică și creativitate pentru a uza ce cele mai bune soluții juridice 

[1].Să cunoască foarte bine codurile fiscale, legislația muncii și de mediu. În domeniul 
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marketingului cererea de specialiști va fi în creștere. Cererea în piața muncii de analiști 

finaciari va fi și ea în creștere. 

Personalități din vremurile noastre precum Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg 

reprezintă tipologia omului de afaceri vizionar. Planurile de afaceri a lui Elon Musk schițează 

în linii mari imaginea lumii de mâine. Aceasta a creat sistemul de plată PayPal. A fondat 

Space X, o agenție spațială care reutilizează rachete cu scopul de a trimite oamni, exploratori 

cercetători pe Luna și ținta de colonizare a planetei Marte. A creat compania Tesla Motors, 

firmă producătoare de automobile electrice conduse prin inteligența artificială. A pus bazele 

firmei NEURALINK care se ocupă de neurotehnologii avansate. Cele mai performante 

baterii, acumulatori, panouri solare din lume va produce firma Solar City. Firma Hyperloop  

concepe un tren de foarte mare viteză (peste 1000 de km/h) prin tuburi vidate. Firma 

Artificial Intelligence se preocupă în dezoltarea inteligenței artificiale cu respectarea 

principiilor de morală și de etică ale viitorului. 

În următorii ani specialiștii în dezvoltarea durabilă vor fi din ce în ce mai căutați de 

companii. Pe plan mondial există acorduri, tratate privind dezoltarea durabilă a Terei precum 

și limitarea chiar stoparea emisiilor de gaze și substanțe nocive în mediu înconjurător.Bazele 

unei dezoltări durabile a mediului cu țintă către 2030, au fost puse la noi în țara de Guvernul 

României la data de10 decembrie 2018. Aceasta este armonizată cu acquisul European cu 

obligația de a lăsa urmașilor o țară și o planeta verde, curată,  urmând să apară orașe verzi,  

smart, stații de epurare ecologice superperformante șa. 

Întrebări precum: 

 Ce vrei să te faci când vei fi mare? (pentrucopii și elevii din ciclu preprimar și primar); 

 Ce meserie îți alegi? (pentru elevii din ciclu gimnazial); 

 Ce profesie dorești să ai? (pentru elevii din ciclu liceal și postliceal);  

 În ce domeniu dorești să profesezi (în primii ani de facultate); 

 Care domeniu de atrage pentru a profesa în specialitatea dobândită (facultate și după 

facultate).  

Sunt întrebări frecvente care sunt adresate de diverse persoane (părinți, bunici, 

prieteni, învățători, diriginți, îndrumători de la facultate) copiilor, elevilor, studenților.Pentru 

unii indivizi, acestea sunt jaloane și ținte în întreaga lor pregătire din școală pentru viață. 

Uniitegiverseasă răspunsurile cât si pregatirea școlară motivând căeste prea devreme sau se 

mai gândesc la alegerea profesiei.  

În urma analizei răspunsurilor la un chestinar privind alegerea profesiei  aplicat unui 

eșantion de 60 de elevi din ciclul gimnazial la începutul anului școlar în cadrul orelor de 

educație tehnologica la Școala Pufești, structură Domnești, 30% au răspuns cu ,,nu știu’’ 57% 

au răspuns ,,meserii cunoscute de la agricultori, veterinari,  mecanici, ingineri, profesori și 

13% meserii IT-ist, navigator, pilot, explorator.  

Aplicând același chestionar unui grup eterogen de 60 de elevi înscriși la cercurile 

tehnice de karting-educație rutieră, procentul de răspunsuri prind meseriile noi și viitoare a 

fost de 43 % din totalul repondenților  iar procentul celor nehotărâți a fost de numai 11% 

restul optând pentru meseri clasice.  

Prezentăm  câteva modalități interactive de  orientate în carieră a elevilor la orele de 

educație tehnologică (educatie formală –Școala Pufești, Structura Domnești, Vrancea și 

educație nonformală, cercul de karting-educație rutieră de la  Palatul Copiilor Focșani, 

Strucura Adjud, Vrancea). 

 Prezentarea de monografii profesionale, ghiduri de meserii actuale și viitoare; 
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Fig. 1.Operator prelucrări neconvenționale cu jet abraziv  și rectificator 

 

 Vizite în fabrici, uzine, diverse instituții etc.; 
 

         

Fig. 2.Vizită tematică la fabrica de elicoptere IAR Ghimbav (Uzina Ford, Vrancart Adjud) 

 

      

Fig 3.Vizită la secția de pompieri Adjud, elevi de la cercul de karting 

 

https://www.ziaruldevrancea.ro/promo/brand-voice/copiii-din-pufesti---vizita-la-fabrica-de-elicoptere-si-la-campionul-doroftei
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Fig. 4.Vizita la Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia’’ Focșani la simulatorul auto și activitate în pregătirea 

elevilor la karting 

 

 - Participările la concursurile județene, interjudețene, regionale, naționale  de karting și 

educație rutieră sunt  modalități eficiente de evaloare a competențelor, aptitudinilor dobândite 

în activitatea nonformală cu o componentă principală de orientare și consiliere interactivă în 

carieră a copiilor și elevilor. 
 

      

Fig. 5.   Proba de viteză,,Cupa Pietricica’’ (28 iunie2018, Piatra Neamț) și ,,Marele Premiu 

al Vrancei-Valențele educației rutiere’’(28 oct.2018, Adjud). 

 

Scopul  acestor concursuri este de a preveni accidentele rutiere cu victime din rândul 

copiilor şi elevilor prin formarea de abilităţi, competenţe precum şi a unui comportament  

preventiv, responsabil în calitate de pietoni, biciclişti, ATV-vişti, motociclişti şi viitori 

automobilişti participanţi la traficul rutier prezentând în același timp și o componentă 

importantă a orientării și consilierii în carieră. 

Binomul învățământ formal-învățământ nonformal oferă pârghii importante în 

alegerea meseriilor, profesiilor și domeniilor de activitate de  mai tarziu.Harta meseriilor 

viitoare poate fi completată cu mult mai multe meseri din domenii de viitor,  schimbările 

survenind la 2-3 ani. Vor apare tot mai multe profesii în zona de graniță a 2-3 domenii mai 

vaste cu caracter transdisciplinar. Paradoxal, abilități psihologice precum creativitatea, 

inventivitatea, deschiderea față de idei, oameni, concepte, abilități de relaționare și munca în 

echipă  va prezenta un interes mai mare față de abilități tehnice stricte și pure pe domeni.  
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PROFESIA VIITORULUI - INFORMATICIAN ÎN DOMENIUL 

ECONOMIC. ECONOMIA ȘI INFORMATICA O COMBINAȚIE DE 

SUCCES DINTRE ȘTIINȚE 
 

Prof. Bejinariu Mărioara Cocuța 

Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”, Suceava 

 

În ziua de astăzi  trăim vremuri în care economia este în continuă schimbare și 

concurențială. Succesul unei afaceri depinde în special de calitatea deciziilor luate.Avem 

nevoie de un volum mare de informații ce presupun un proces complex de analiză și sinteză a 

acestora. Astfel, este necesară utilizarea noilor tehnologii informaționale în economie pentru 

ușura și facilita munca factorilor implicați. 

Informatica economică,  reprezintă domeniul care facilitează luarea deciziilor. 

Estesectorul de activitate extrem de vastce provoacă la inovație și care face apel la cunoștințe 

dobândite prin studiul altor științe.Științeclasice și noi în dezvoltare,într-o noua eră digitală 

carenu au atins încă apogeul. Această specializare cu domeniile adiacente de studii pe care le 

oferă poate fi o oportunitate de continuare a studiilor pentru elevii noștri, absolvenți ai 

colegiului.Ar fi o profesie de viitor care  reprezintă o adevărată legătură între informație și 

prelucrarea ei, între cunoaștere și performanță, între nou și vechi. 

Informatizarea activităților social-economice a cunoscut profunde transformări 

înregistrând tendințe spre permanente modificări. Posibilitatea generalizării și implementării 

unor aplicații informatice în cât mai multe unitati economice private și publice devine o 

oportunitate  cu efecte imediate de reducere a costurilor, evident după o investiție majoră. 

Cererea de forță de muncă în domeniul recomandat este în continuă creștere iar acest 

fapt este certificat de dorința a numeroși absolvenți ai școlii noastre de a studia această 

specializare. 

Ca o previziune personală aș spune că, în viitor fiecare familie va utiliza aplicații 

informatic-economice în scopul eficientizării activităților din propria gospodărie deoarece 

trăim într-o țară în care aproape toți suntem proprietari cu drepturi depline sau limitate, după 

caz, și în concluzie toți vom fi mai devreme sau mai târziu administratori ai propriilor averi. 

După cum observ, tendința noilor generații este de a utiliza cât mai mult sisteme 

informatice de parcă și creierul și funcțiile lor suferă transformări arătând orientare spre 

acestea. La început am crezut că elevii au format și dezvoltat automatisme în utilizarea 

tehnologiei informatice, însă, înclin să cred că, un complex de factori genetici, biologici, 

sociali, etc duc inevitabil spre transformările și formarea omului secolului XXII. 

In consecintă, tehnologia informatică este susceptibilă nu doar de-a influența fiecare 

activitate social-economică dar și modul de exploatare al legăturilor dintre activități atât în 

interiorul cât și în exteriorul întreprinderii deci va fi nevoie în viitor de cât mai mulți 

specialiști în domeniul prezentat. 

În orice caz, dragi elevi, vă recomand, ca  înainte de toate să vă gândiți că, o profesie 

trebuie aleasă în primul rând cu inima, însemnând să facă parte din sfera pasiunilor voastre în 

al doilea rând cu rațiunea, adică să cunoașteți bine care este potențialul vostru intelectual și în 

al treilea rând cu psihicul, prin urmare, să puteți face față condițiilor de stres și de efort pe 

care le presupune exercitarea acelei profesii. 

Eu susțin cu tărie că, nu poți face performanță fără pasiune iar în condițiile de 

incertitudine, actuale, nu ne putem mulțumi cu jumătăți de măsură. 

 Deci, dragii mei, cugetați și iar cugetați…..în alegerea profesiei deoarece, de ea 

depinde liniștea sufletească, bunăstarea, statutul și rolul social, ascensiunea și împlinirea 

voastră.  
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PĂRINȚII–PARTENERI ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof.Maruneac- Boca Angela  

Școala Gimnazială  Botoşana 

 

În societatea modernă familiile se confruntă tot mai des cu solicitări ridicate, cu 

poveri economice care determină tot mai mulţi părinţi să lucreze foarte multe ore pe zi , 

limitând în felul acesta timpul pe care îl petrec cu copiii lor. Povestea „Iubirea părinţilor” are 

o concluzie greu de acceptat dar totuşi adevărată. Astfel „….un tată şi o mamă care erau 

foarte ocupaţi cu activităţile profesionale de fiecare zi ,în preajma Crăciunului , trecură în 

mare grabă printr-un magazin de jucării, pentru a cumpăra un cadou copilului lor. 

-„Am vrea ceva pentru un copil micuţ, care să-i ţină de urât şi să-i ia sentimentul 

singurătăţii „ spuseră ei vânzătoarei . 

ÎMI PARE RĂU, NU AVEM PĂRINŢI DE VÂNZARE” 

Familia este singurul grup întemeiat esenţial pe afecţiune, condiţii juridice şi norme 

practice. 

Berge considera că „ o familie model este un fel de cooperativă de sentimente care 

îndulceşte pentru fiecare loviturile mai grele, repartizând efectele înspre toţi membrii săi. 

Fără să vrem avem în faţă noastră nu numai atribuţiile unui părinte ci o profesie care 

se poate dobândi fără un examen prealabil de admitere , dar ulterior părinţii sunt supuşi unui 

examen neîntrerupt atât din partea societăţii,cât şi a propriilor copiii. Mai mult profesia de 

părinte cere multă sensibilitate şi iubire faţă de copii, dăruire şi sacrificiu. 

Orice tulburare care apare în echilibru afectiv al părinţilor provoacă tulburări în 

psihicul copilului. Părinţii trebuie să acorde o importanţă deosebită unor situaţii –iubirea 

tiranică a părinţilor pentru copii- determină dependenţă exagerată şi astfel imaturitate 

 ambivalenţă afectivă manifestată fie prin acordarea neechilibrată a afecţiunii din partea 

celor doi părinţi(când unul îl ceartă, celălalt îl iartă) 

 neconcordanţa dintre mesaje (părintele îi spune copilului că îl iubeşte, dar nu o şi 

demonstrează) 

 indiferenţă afectivă manifestată prin deprivare maternă-paternă  

 absenţa afectivă a părintelui ( deşi prezent fizic, părintele nu reprezintă un sprijin afectiv 

pentru copil. 

Majoritatea părinţilor doresc din toată inima să fie iubitori , binevoitori, înţelegători, 

oneşti şi corecţi cu copiii lor Părinţii astfel exercită o influenţă primordială asupra copiilor 

prin intermediul exemplului propriu ,devenind modelul lor de zi cu zi 

Formarea copiilor buni se face cel mai bine prin efort de echipă .Mama şi tata 

împreună îşi ajută copiii : să fie comunicativi, să-şi dezvolte talentul , să-şi instruiască şi 

încurajeze copiii spre binele lor. Afecţiunea maternă este oxigenul psihic al copilului ,iar tata 

este un model de imitat. 

În învăţământul preşcolar copilul este ajutat să cunoască competenţa familiei, să-şi 

identifice locul şi rolul său în familie, să se comporte civilizat în familie, să aibă încredere în 

membrii familiei sale. 

Modul părinţilor de a vorbi cu copiii, cuvintele pe care le utilizează sunt importante 

pentru încrederea în sine, sănătate emoţională. 

Greşeala cea mai mare a părinţilor este  

 comparaţia între fraţi –efect:creşte sentimentul separării între fraţii 

 lasă-mă să fac eu asta pentru tine-efect :lipsa de încredere în forţele proprii  

 pedeapsa corporală  
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Mai mult întodeauna părinţii trebuie să ştie că vorbele pot da putere , dar tot vorbele 

pot răni . 

Dacă inevitabilul se produce există cauze care împacă copilul cu părintele 

1, Decât să pedepseşti mai bine previi – de fiecare dată trebuie să-i explicăm cu calm 

ce este greşit în comportamentul copilului. Nu trebuie să le spunem niciodată - mă enervezi, 

eşti neîndemânatic. Sfat mesaje de tip eu: Eu nu vreau,că tu să te caţări …….. sau nu-mi 

place ca tu să urli pentru că mă doare capul.  

2. S-a întâmplat… asta este, după puţin timp trebuie să-i explici ce te-a supărat atât de 

tare , unde a greşit şi mai ales că-ţi pare rău că l-ai pedepsit. 

3. Faptul că îţi poare rău ca te-ai comportat aşa cu el nu v-a duce la ştirbirea autorităţii 

, ba dimpotrivă ,copilul va înţelege că a greşit . 

Familia este prima şcoală a copiilor şi exercită o influenţă atât de adâncă încât uneori 

rămân urme pentru toată viaţa. 

Educaţia copiilor nu se realizează doar în familie ci şi în şcoală . Dar pentru ca aceste 

două „instituţii „ –familia şi şcoala să-şi exercite în mod corespunzător şi eficient acţiunea 

educativă asupra copilului . De asemenea trebuie ca între cele două să existe întodeauna o 

comunicare şi un schimb de informaţii în legătură cu modificările psihice şi comportamentale 

ale copilului. 

Familia trebuie să îndeplinească un rol important educativ deoarece calitatea educaţiei 

şi rezultatele depind de „atmosfera familiei” de direcţia în care este orientată dezvoltarea 

acesteia, de trăinicia şi de modul în care se manifestă şi de condiţiile financiare. 

Astfel în studiul –„Părinţi şi copiii” am studiat două cazuri deşi asemănătoare dar 

totuşi foarte diferite 

1.Numele copilului – Boca Vasile Florin 

 Vârsta - 5 ani  

 Vârsta - ocupaţia părinţilor - tata: medic ,38 ani     

mama:medic, 37 ani 

 Studiile părinţilor - superioare 

Preocuparea pentru educaţie: Părinţii participă activ la educaţia copilului- i se acordă 

multă încredere în forţele copilului , fiecare acţiune este mai întâi realizat de subiect . Foarte 

rar i se promit recompense .De asemenea vizita la grădiniţă este zilnică, programul de „lucru 

„ a copilului este cu stricteţe respectat de părinţi - în fiecare zi îşi rezervă părinţii cel puţin o 

oră care şi-o petreacă-activ împreună . Jocurile la calculator sau privitul la televizor sunt strict 

limitate (i se acordă un timp de o oră) 

Referitor la activitatea dominantă la această vârstă –jocul, copilul se joacă cu mulţi 

prieteni iar limbajul utilizat în cadrul jocului este atent supravegheat şi corectat de către 

mamă, dar sunt şi momente când bunica este mai permisivă. 

Componenţa familiei - complexă  

Condiţii de locuit – bune. 

2. Numele copilului –Ureche Gabriel  

Vârsta 7 ani  

Vârsta - ocupaţia părinţilor –tata: muncitor 30 ani 

Mama:muncitoare 28 ani 

Studiile părinţilor-medii 

Preocuparea pentru educaţie –Părinţii participă la educaţia copilului, dar nu i se 

acordă suficientă încredere în forţele copilului, bunica cedează uneori prea uşor la mofturile 

subiectului, deşi mama încearcă să-şi impună autoritatea. Destul de des i se promit 

recompense. Vizita la grădiniţă este zilnică, programul de „lucru” a copilului este respectat 

dar timpul acordat copilului este uneori neglijat. Jocurile pe calculator ocupă un timp 
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apreciabil. Jocul cu ceilalţi copiii- şi acest copil are foarte mulţi prieteni dar limbajul jocului 

este mai puţin supravegheat. 

Componenţa familiei – complexă 

Condiţii de locuit – foarte bune 

Referitor la atenţia părinţilor către momentele de joc al copilului trebuie să fie 

deosebită. Deoarece este cunoscut faptul că un copil care nu este lăsat să se joace decât 

limitat sau mai mult singur va avea grave probleme de integrare socială , de comunicare. 

Atunci când se joacă în grup copilul îşi confirmă şi delimitează mintal noţiunea de stăpânire a 

unui spaţiu personal a unui obiect. 

Pentru a fi mai eficienţi părinţii trebuie să cunoască câteva reguli 

 Copilul trebuie să se joace de câte ori are nevoie. 

 Nu-l obliga să se joace cu anumite jucării sau anumite jocuri. 

 Nu-i întrerupe programul de joacă brusc. Atenţionează-l cu cel puţin 10-15 minute înainte. 

Cunoaştem faptul că jocul din familie este continuat şi la şcoală doar că are un 

caracter mai structurat 

Astfel sarcina principală a familiei este de a menţine permanent legătura cu şcoala. 

Colaborarea părinţi –şcoală , implicit educatoare, se referă la construirea unor relaţii 

pozitive între familie şi grădiniţă .Bazele unei bune relaţii sunt spuse de: comunicarea dintre 

cei doi factori(părinte ,educatoare) 

 respect reciproc 

 implicarea tuturor în căutarea şi promovarea intereselor copilului. 

Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea grădiniţei şi nu doar când se ivesc 

probleme. Părinţilor trebuie să li se ofere fregvent informaţii referitoare la copil. 

Există de asemeni multiple forme de colaborare a familiei cu grădiniţa 

 Şedinţe cu părinţii - care oferă ocazia de a se întruni ca grup 

 Lectoratele - pe diverse teme , prin care părinţii sunt informaţi asupra problemelor 

educative. 

 Consultaţii individuale-posibilitatea să discutăm despre fiecare copil 

 Participarea părinţilor în activităţile din grădiniţă - părinţii cunosc nivelul de pregătire a 

copilului 

 Vizite, excursii- părinţii pot contribui la organizarea şi sponsorizarea acestor acţiuni 

 Părinte –Educator- situaţia în care părintele este pus în postura de educator pentru o zi  

 Afişierul grupei –părinţii se informează despre orar, tema săptămânii 

 Expoziţie cu lucrările copiilor-prilej de a familiariza copii cu date despre evoluţia copiiilor 

atât în plan artistic cât şi al bagajului de cunoştinţe 

 Sărbătorirea zilei de naştere-prilej de exersare a comportamentului civilizat între membrii 

colectivului  

Punând accent pe fiecare dintre formele de colaborare, rezultatele şedinţelor cu 

părinţii pot fi notate ritmic . 

Am utilizat în şedinţa 1  

 metoda – brainstorming-ul. 

 şedinţa 2-metoda bulgărele de zăpadă 

 şedinţa 3-R.A.I 

Toate materialele de la şedinţe-referate, reguli pentru părinţi, cunoştinţe teoretice, 

concluzii sunt cuprinse întru-un portofoliu numit sugestiv „ Ghidul reuşitei părinţeşti şi 

şcolare” 

Referitor la reguli pentru părinţi, pentru o mai bună comunicare cu părinţii am stabilit 

de comun acord faptul că la grădiniţă şi acasă - părinţii, educatoare şi copiii trebuie să 

respecte anumite reguli. 
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Bineînţeles regulile stabilite în grădiniţă sunt aceleaşi pentru toţi copiii şi respectate în 

egală  

Măsură dar cele stabilite în familie diferă atât la nivel de conţinut şi formă. 

Mai mult trebuie subliniat faptul părinţii este imperios necesar să le dă posibilitate 

copilului să aleagă pentru că şi acesta să se simtă recunoscut şi respectat şi întodeauna părinţii 

trebuie să le demonstreze copiilor că le sunt aproape şi problemele lor îi preocupă. 

De asemenea pentru a dinamiza activitatea şi implicarea părinţilor în activitatea 

grădiniţei este indicat să alcătuim o gazetă cu maxime pentru părinţi -„Gazeta părinţilor”  

Din aceste maxime putem enumera:”Părinţi îndrumaţi paşii copiilor voştri,nu le silui-

ţi gustul ci călăuziţii când sunt mici.” 

 „ A educa înseamnă a porni de la ceea ce este, cu scopul de a conduce spre ceea ce 

este bine „ 

 „ Copilul nu se educă numai prin îndemnuri părinteşti ci prin exemple personale”. 

Educaţia părinţilor contribuie la emanciparea socială şi spirituală,răspunde unor nevoi 

specifice, concrete şi oferă modalităţi alternative şi condiţii liberare de autoeducaţie. 

 „Părinţii care au primit ei însuşi o educaţie sunt deja nişte modele după care se 

îndreaptă copiii. Dar pentru a-i face şi pe aceştia şi mai buni este necesar să facem din 

pedagogie un studiu, astfel nu este nimic de separat de la dânsa.” 

Din perspectivă istorică, educaţia părinţilor apare necesară atât pentru creşterea şi 

educarea copiilor, cât şi o cale de emancipare spirituală şi socială, ca un vector al 

democratizării educaţiei şi societăţii. Din perspectiva unei analize sistematice,educaţia 

părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente .  
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FORMAREA SI PERFECȚIONAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE 

 

Prof.Todereanu Maria –G.P.N.”Obcini” Suceava 

 

Schimbările produse în societate și prognoza accelerării schimbărilor în etapele ce vor 

urma impun ca necesară nu numai adaptarea sistemelor educative la noile realități economice, 

sociale, culturale și stiințifice, ci și formarea în cadrul acestor sisteme a capacității de reglare 

continuă și de autoperpetuare a adaptabilității 

Pornind de la ideeacă un bun pedagog, pe lângăstăpânirea conţinutului disciplinei pe 

care o predă şi a tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice are nevoieşi de o cultură 

generală bogată, care să-i ofere posibilităţi de intervenţie educativă adecvată în situaţii 

diverse. În continuare voi dezbate importanta formarii si perfectionarii competentelor 

didactice: 

În domeniul educaţiei moderne din ultimul deceniu o axă de importanţă majoră este 

cea a formării continue a adulţilor, care trebuie să fie în relaţie directă cu validarea în 

serviciu.  

Termenul de formare surprinde procesul de integrare a personalității conform unui 

model acțional realizat cu scopul adaptabilității persoanei. Această perspectivă definește într-

o manieră diferită si cadrul de pregătire profesională a cadrelor didactice, domeniuî n care 

termenul de formare subliniază necesitatea unei structurari profesionale capabila de 

autoremodelare cu atât mai mult cu cât cadrele didactice reprezintă categoria formatorilor 

considerați ca agenți ai schimbării. Obiectivele activităţii de perfecţionare a cadrelor 

didactice pot fi definite la nivel general şi specific, fiind exprimate în termeni de formare 

continuă, domeniu în care există un anumit consens în cadrul sistemelor de învăţământ din 

ţările dezvoltate.  

Obiective generale ale perfectionarii: 

1) dezvoltarea personală şi socioprofesională a cadrului didactic obiective specifice: 

 a) actualizarea competenţelor de bază pedagogice, de specialitate;  

b) însuşirea de noi competenţe;  

c) aplicarea competenţelor de bază la nivelul didacticii specialităţii/specialităţilor; 

 d) iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învăţare-

evaluare);  

2) ameliorarea sistemului de formare continuă/instituţii, ofertă de cursuri, practici 

pedagogice (obiective specifice: 

 a) favorizarea interdisciplinarităţii pe fondul valorificării conceptelor de bază;  

 b) stimularea cercetării pedagogice/inovaţiei la nivel individual şi în grup/echipă; 

 c) aplicarea paradigmelor educaţionale la nivelul şcolii şi al clasei/vezi teoria 

curriculumului; managementul educaţiei;  

d) dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor 

umane); 

 3) cunoaşterea mediului pedagogic şi social ((obiective specifice:  

a) favorizarea relaţiilor şcolii cu diferiţi agenţi sociali: economici, comunitari, 

culturali, politici etc.;  

b) raportarea sistemului de învăţămînt la problematica socio-economică;  

c) adaptarea la schimbările socio-culturale specifice societăţii postindustriale 

/informatizate;  

d) studierea factorilor psihosociali care influenţează comportamentele elevilor)  

Conţinutul activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice, corespunzător 

obiectivelor prezentate,include programe (post)universitare de: pedagogie generală 

(fundamentele pedagogiei, teoria educaţiei, didactică generală), didactica 
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specialităţii/metodica predării, teoria curriculumului, management şcolar, formare avansată 

(la disciplinele de specialitate).  

Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului 

didactic, inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor 

de educaţieşi al curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind 

adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de 

educaţie. Potrivit principiilor sale destinații ,formarea continuă vizeaza: 

 actualizarea şi dezvoltarea, prin programe de formare/perfecţionare periodică, a 

competenţelor în domeniul/domeniile de specializare corespunzător funcţiilor didactice 

obţinute prin formarea iniţială 

 dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de  pregatire 

și obținere a gradelor didactice 

 dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, îndrumare, control, evaluare în 

structurile și organizațiile din sistemul de educație . 

 dobândirea de noi competenţe, prin programe de reconversie/readaptare a calificării pentru 

noi specializări sau/şi noi funcţii didactice, altele decât cele obţinute prin formarea iniţială; 

 dobândirea unor competenţe complementare sau de extensie care lărgesc gama activităţilor 

şi funcţiilor ce pot fi prestate de personalul didactic (predarea în sistemul E-learnig, predarea 

în limbi străine, consiliere educaţională şi orientare în carieră, educaţia adulţilor ş.a.); 

 dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea 

personală şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul 

pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea 

performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei 

activităţi ş.a.   

Formarea continuă a personalului didactic se întemeiază pe paradigma abordării prin 

competenţe şi pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competenţă a personalului 

didactic. Nivelul de competenţă vizat prin programele şi activităţile de formare 

continuă/perfecţionare este evaluat în funcţie de: 

 capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina şi  a utiliza în mod autonom 

capacităţile de cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord 

cu diversele cerinţe specifice unuia numit context, situaţii sau probleme; 

 capacitatea cadrului didactic de a face faţă schimbării, situaţiilor complexe şi neprevăzute 

La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea 

capacităţilor pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, 

scopuri ale educaţiei) în obiective angajate în cadrul procesului de învăţămînt, în mediul 

şcolar şi extraşcolar. La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic vizează 

stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor 

pedagogice (informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de 

sistem şi de proces.  

La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea 

capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a 

activităţilor specifice procesului de învăţămînt (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore 

de dirigenţie; activităţi extraşcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai 

comunităţii educative; activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psihopedagogică şi 

socială, de orientare şcolară şi profesională, de consiliere etc.), în condiţii optime, 

corespunzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt, mediu şi lung. 

Analiza activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice presupune raportarea la 

conceptele pedagogice de formare, în general, şi de formare continuă, în mod special.  
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Formarea constituie funcţia centrală a educaţiei (exprimată ca formare-dezvoltare 

permanentă necesară pentru integrarea socială optimă a personalităţii umane).  

Astfel, formarea subordonează din punct de vedere funcţional “învăţămîntul care nu 

este decît un caz particular al formării”. Între educaţie şi instruire, “matricea sa de funcţionare 

se actualizează în mod diferit în formarea profesorilor, în formarea adulţilor în general sau în 

formarea elevilor” . 

Formarea continuă a cadrelordidactice are impact asuprasistemului educaţional şi 

permite: 

 relaţionarea formării cu factorii sociali, economici şi comunicaţionali; 

 expertiza pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu;  

 contribuţia la realizarea schimbărilor din sistemul educaţional; 

 valorificarea analitico-sintetică a noilorconţinuturi educaţionale; 

 implementarea noilor strategii şi tehnologii; 

 promovareaculturiieducaţionale; 

 penetrarea sistemului educaţional în baza descentralizării şi a transferului de 

responsabilităţi; 

 asigurarea ambianţei adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea 

programelor de formare etc; 

 facilitarea accesului la reprofilare; 

  omogenizarea metodologică; 

 participarea la colaborare şi parteneriatul; 

 monitorizarea implicativă; 

Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea 

de perfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învăţămînt, 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 urmăreşte perfecţionarea practicii pedagogice valorificînd mai 

multe modele alternative “care permit aprofundarea reflexiei şi consolidarea cunoştinţelor 

noi” în situaţii diversificate, proprii procesului de învăţămînt.  

Autoformarea apare astfel ca o consecinţă a sistemului de formare (iniţială-continuă), 

expresie a transformărilor inovatoare promovate în cadrul procesului de învăţămînt, a 

cercetărilor pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a normelor sociale care 

instituie în şcoală “o adevărată cultură a autonomiei pedagogice”.  

Aceste proiecte au rolul de ainitia, derularea şi facilita proiecte de mobilitate pentru 

cadrele didactice în sensul în care ele reprezintă o parte componentă a programelor de 

dezvoltare profesionalăcontinuă şi iniţială. Aceste programe sunt realizabile, în universităţi şi 

instituţii specializate în formare continuă, prin: cursuri, conferinţe pedagogice, seminarii, 

stagii intensive şi extensive, acţiuni practice, învăţămînt la distanţă, universităţi de vară, 

excursii tematice (de documentare, studiu etc.). 
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ-COMUNITATEA LOCALĂ – 

OPORTUNITATE  ÎN DEZVOLTAREA UNITĂȚII 

 

Prof. NIȚĂ Niculina 

G.P.P. „1-2-3” Suceava 

 

În contextul unei societăţi care se schimbă, operând modificări de formă şi de fond la 

nivelul tuturor subsistemelor sale, învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă 

perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective inedite, 

parteneriatul cu comunitatea trebuie să devină o prioritate a strategiilor orientate către 

dezvoltarea educaţiei româneşti. Pentru a realiza dezvoltarea instituţională şi recunoaşterea 

grădiniţei ca furnizoare de informaţii, activitatea managerului se raportează la legile aflate în 

vigoare privind funcţionarea unităţii preşcolare, cât şi la o colaborare cu părinţii copiilor, cu 

decidenţii locali, cu comunitatea unde se află grădiniţa (sat, comună, oraş). În sistemul social 

de educaţie şi învăţământ, managerii instituţiilor de învăţământ preşcolar trebuie să se 

raporteze la cei pe care îi conduce, să stabilească relaţii de cooperare cu aceştia, cu părinţii 

copiilor şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. Prin fiecare contact relaţional desfăşoară o 

muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare. În calitate de organizaţie, 

unitatea preşcolară se delimitează, în raport cu alte organizaţii care funcţionează în cadrul 

comunităţii, printr-o serie de trăsături caracteristice cum ar fi: 

 finalităţile specifice pe care doreşte să le realizeze; 

 setul de resurse pe care le are la dispoziţie; 

 caracterul proceselor decizionale, inovative şi de comunicare, pe care le implică; 

 demersurile proiective pentru diferite orizonturi de timp; 

 caracteristicile structurii organizaţionale; 

 trăsăturile managementului; 

 sistemul axiologic şi setul de norme; 

 performanţele realizate şi /sau spre care aspiră; 

 imaginea comunităţii restrânse sau largi; 

Constituită ca sistem deschis, care se află în relaţie directă cu mediul său exterior şi, 

inerent, cu comunitatea în cadrul căreia funcţionează, unitatea preşcolară poate transforma 

coordonatele sale specifice în atuuri care să îi permită iniţierea şi/sau dezvoltarea 

parteneriatului cu actorii principali ai comunităţii. Pentru a-şi asuma un asemenea rol, 

grădiniţa însăși trebuie să admită la nivelul principiilor generale ca şi la cel al practicii 

cotidiene o serie de principii fundamentale: 

 lărgirea caracterului participativ al managementului preşcolar; 

 atragerea familiei, ca principalul partener al grădiniţei; 

 extinderea colaborării către toţi factorii care pot deveni sensibili faţă de dezvoltarea 

educaţiei; 

 sensibilizarea tuturor categoriilor care pot avea o relativă disponibilitate în raport cu 

problemele grădinţei şi cu susţinerea sa. 

Tentativele unităţii preşcolare de a sensibiliza şi a atrage diferitele categorii şi 

instituţii în sfera parteneriatului pot deveni eficiente în mod autentic doar în măsura în care 

fiecare grădiniţă trebuie să fie capabilă să vină în întâmpinarea unor cerinţe sociale şi 

comunitare prin demersuri specifice cum ar fi: 

 identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale; 

 adaptarea procesului educaţional la schimbările de ordin social şi economic; 

 satisfacerea unor nevoi comunitare specifice în domeniul educaţiei; 
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 instituirea unui echilibru între cererea şi oferta de educaţie; 

 negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijin comunitar pentru unitatea preşcolară; 

 colaborarea cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor 

pentru funcţionarea întreţinerea şi repararea unităţii preşcolare; 

 stabilirea relaţiilor cu autorităţile locale şi agenţi economici pentru realizarea proiectelor 

de investiţii ; 

 negocierea celor mai bune condiţii financiare pentru execuţia bugetară; 

 negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare ; 

 realizarea execuţiei financiare; 

 realizarea planului de achiziţii; 

 utilizarea resurselor extrabugetare conform priorităţilor stabilite; 

 pregătirea preşcolarilor în sensul dezvoltării personale şi al inserţiei în comunitate; 

 asumarea unui rol activ în raport cu nevoile, problemele, priorităţile comunităţii. 

Dincolo de eforturile pe care fiecare dintre grădiniţe trebuie să şi le asume pentru 

sensibilizarea şi atragerea partenerilor sociali, transformarea parteneriatului într-o realitate 

presupune adoptarea unor măsuri generale la nivelul întregului sistem de învăţământ; 

 formarea personalului din învăţământ în sensul comunicării, cooperării, parteneriatului; 

 motivarea resurselor umane ale şcolii pentru dezvoltarea unor relaţii parteneriale; 

 diseminarea unor informaţii relevante pentru problema parteneriatului la nivelul unităţilor 

de învăţământ; 

 operarea unor schimbări de jure şi de facto cu privire la statutul personalului din 

învăţământ; 

 promovarea unui cadru legislativ care să încurajeze iniţiativele grădiniţei şi implicarea 

partenerilor săi sociali; 

 sensibilizarea societăţii şi a diferitelor sale segmente în raport cu problemele educaţiei şi 

cu semnificaţia sa. 

În acord cu aceste cerinţe, fiecare dintre unităţile preşcolare şi în particular managerii 

acestor unităţi trebuie să se orienteze în mod constant către centrarea întregii activităţi asupra 

preşcolarului, pregătirea resurselor umane ale grădiniţei pentru parteneriat, atragerea 

partenerilor potenţiali în parteneriate efective. „Parteneriatul reprezintă o noţiune recent 

introdusă în domeniul educaţiei care reflectă mutaţiile înregistrate la nivelul relaţiilor 

existente între instituţiile implicate, direct şi/sau indirect, în proiectarea şi realizarea 

sistemului de învăţământ: grădiniţa, familia, comunitatea locală, agenţii economici, 

asociaţiile (profesionale, umanitare,  sportive), factorii de asistenţă socială”.  

Parteneriatul este corelat cu ideea de asociere şi cu aceea de acţiune comună, 

colectivă. Conceptul asociere este la rândul său corelat, în mod tradiţional,  cu conceptele: 

participare, colaborare şi cooperare.  

 cooperarea, caracterizată prin relaţii informale care există în afara unei misiuni, structuri şi 

a unui plan de acţiune comune, definite de grădiniţa care interacţionează.  

 coordonarea este caracterizată prin relaţii mai formalizate şi se bazează pe înţelegerea 

misiunilor compatibile unităţilor care interacţionează. Există o distribuire a rolurilor, iar 

canalele de comunicare sunt prestabilite.  

 colaborarea implică relaţii durabile şi bine structurate ce susţin identificarea unei misiuni 

comune 

Ca atare, colaborarea devine tipul de interacţiune organizaţională cel mai apropiat de 

obiectivele parteneriatului dintre grădiniţă şi comunitate, cu scopul de a răspunde, în sensul 

de a rezolva, unor nevoi foarte bine identificate la nivelul grădiniţei. Din această cauză este 

foarte importantă identificarea acelor parteneri care într-adevăr au de spus ceva, care 
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optimizează decizia prin aportul şi suportul lor. Parteneriatul în educaţie presupune o relaţie 

de colaborare între instituţiile sistemului educaţional şi:   

 agenţi economici şi instituţii reprezentând alte autorităţi publice cointeresate;  

 universităţi, instituţii de cercetare şi dezvoltare, centre de expertiză, alte instituţii care pot 

furniza date şi informaţii relevante pentru dezvoltarea educaţiei;  

 alte categorii de beneficiari precum părinţi, comunitatea de afaceri, grupuri şi  asociaţii 

profesionale, sindicate, ONG-uri, comunitatea locală;  

 mass-media ca formă principală de transfer a informaţiei privind răspunderea socială a  

educaţiei.  

Formele de parteneriat pot fi instituţionalizate prin contract, convenţie, protocol de 

colaborare, alte forme, încheiate între grădiniţă şi partenerii identificaţi.   

Principiile parteneriatului sunt: participare reprezentativă, transparenţă în 

management, eficacitate în implementarea acţiunilor, proces democratic de luare a deciziilor. 

 Necesitatea parteneriatului în dezvoltarea instituţională prin rezolvarea problemelor 

administrativ financiare ale unităţilor de învăţământ este imperios necesară. 

Succesul unui manager din toate formele de învăţământ depinde de mulţi factori, dar 

cel mai important îl constituie capacitatea sa de a stabili relaţii, punţi de legătura şi de a şti 

să şi le întreţină, aceasta implicând calităţile personale, care au un rol important deoarece 

conducerea ştiinţifică nu se rezumă la o simpla aplicare a teoriei conducerii, ci presupune un 

răspuns adecvat al conducătorului la situaţiile concrete ale fiecărei activităţi conduse, 

asigurând atingerea obiectivelor la niveluri de eficienţă şi performanţă cât mai ridicate. 

Evoluţia şcolii româneşti şi procesul de descentralizare a învăţământului presupune stăpânirea 

cunoştinţelor şi abilităţilor de management ce are la bază capacitatea de mobilizare şi 

entuziasm și abilitatea de comunicare şi de negociere peste medie cu actorii principali ai 

comunităţii locale. 

În relaţiile cu autorităţile locale cuvântul negociere şi atitudinea de negociere a  

bugetului grădiniţei apar foarte des , de aceea considerăm că relaţiile fireşti şi productive 

dintre grădiniţă şi Primărie, Consiliul local, Inspectoratul Şcolar Judeţean sunt cele de 

parteneriat, colaborare, conform legii şi în interesului comunităţii, şi nu de subordonare 

ierarhică. Pentru încheierea unor parteneriate, în cadrul cărora grădiniţa să valorifice în mod 

autentic acest potenţial, managerul grădiniţei trebuie să îşi asume responsabilităţi specifice cu 

referire la: 

 cunoaşterea şi atragerea instituţiilor ce pot deveni parteneri reali; 

 stabilirea cadrului şi a modalităţilor concrete în care urmează să se desfăşoare 

parteneriatul; 

 pegătirea resurselor umane ale grădiniţei pentru a acţiona responsabil şi eficient în acest 

domeniu. 

Deşi legislaţia în vigoare şi normele financiar-contabile impun uniformitate şi 

predictibilitate în activitatea economico-financiară a instituţiilor publice. Întotdeauna când 

vorbim de grădiniţe există elemente comune, de uniformitate, dar şi diferenţe date aspectele 

sociale, economice şi de rezultatele lor (impact socio-economic şi eficienţa socială). Aceste 

diferenţe nu trebuie neglijate mai ales că un bun manager poate modifica  considerabil 

standardele unei grădiniţe. Dată fiind complexitatea şi gradul de dificultate al problemelor cu 

care grădiniţa românească se confruntă, cât și impactul inerent al educaţiei preşcolare asupra 

întregului sistem social, soluţionarea dificultăţilor prezente reclamă colaborarea, cooperarea, 

parteneriatul unor categorii extrem de largi, cum ar fi: 

 întregul personal angajat în sistemul de învăţământ; 

 părinţii şi susţinătorii legali ai preşcolarilor; 

 organizaţiile guvernamentale cu caracter central sau local; 
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 organizaţiile cu caracter nonguvernamental; 

 agenţii economici şi reprezentanţii lumii economico-financiare; 

 autorităţile locale şi centrale; 

Din structura bugetului rezultă că un rol important în execuţia acestuia îl are 

parteneriatul dintre unitatea de învăţământ preşcolar şi alţi actori sociali, cum ar fi: 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (ordonator principal de credite, în finanţarea de 

bază şi finanţarea complementară); 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava (ordonator secundar de credite); 

 autorităţile administraţiei publice locale; 

 agenţi economici; 

 şi alte instituţii locale; 

Pentru ca un parteneriat să se constituie ca o soluţie reală a marilor probleme cu care 

orice grădiniţă se confruntă în prezent, sunt imperios necesare: 

 precizarea axului valoric care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 

 elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung în domeniul parteneriatului; 

 stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 

 precizarea rolului asumat de diferitele instituţii şi categorii în cadrul perteneriatului; 

 transformarea parteneriatului într-un principiu fundamental al oricărui demers reformator 

în educaţie. 

 Dezvoltarea relaţiilor parteneriale se bazează pe următoarele principii:  

 principiul descentralizării, care impun implicarea unei varietăţi de factori sociali în 

susţinerea educaţiei; 

 principiul educaţiei permanente, care pot fi traduse în realitate doar în condiţiile unei 

democratizări reale a învăţământului; 

 necesitatea racordării permanente a grădiniţei la realitate şi la schimbările intervenite la 

nivel economic şi social; 

Pornind de la aceste exigenţe, asumarea şi practicarea efectivă a parteneriatului 

trebuie să se bazeze pe un consens axiologic al tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea 

educaţiei, şi în particular, în susţinerea grădiniţelor. 

La nivelul fiecărei comunităţi rurale sau urbane care include unităţi preşcolare, 

traducerea în fapt a perteneriatului poate începe prin constituirea unui grup partenerial, care 

include reprezentanţii diferitelor categorii şi instituţii ale comunităţii. Coeziunea şi eficienţa 

unui astfel de grup sunt condiţionate de asumarea şi promovarea unor valori comune la 

nivelul tuturor partenerilor implicaţi, cum ar fi: 

 asigurarea egalităţii şanselor în educaţie; 

 revigorarea spiritului civic  şi mentalităţilor comunitare; 

 promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise; 

 încurajarea iniţiativei şi participării; 

 dezvoltarea cooperării şi colaborării; 

 armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale de ordin general; 

În cadrul unui asemenea nucleu comunitar, date fiind caracteristicile definitorii ale 

unităţilor de învăţământ şi rolul lor social specific, reprezentanţii grădiniţelor trebuie să îşi  

asume rolul de promotor, catalizator şi facilitator al parteneriatului. 

Dincolo de eforturile pe care fiecare dintre grădiniţe trebuie să şi le asume pentru 

sensibilizarea şi atragerea partenerilor sociali, transformarea parteneriatului educaţional într-o 

realitate presupune adoptarea unor măsuri generale:  

 formarea personalului din unitatea preşcolară în sensul comunicării, cooperării în cadrul 

parteneriatului;  
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 motivarea resurselor umane ale grădiniţei pentru dezvoltarea unor relaţii parteneriale; 

 promovarea unui cadru legislativ care să încurajeze iniţiativele grădiniţei şi implicarea 

partenerilor săi sociali; 

 sensibilizarea societăţii şi a diferitelor sale segmente în raport cu problemele educaţiei şi 

cu semnificaţia sa.  

În acord cu aceste cerinţe, fiecare dintre unităţi preşcolare şi în particular managerii 

acestor unităţi trebuie să se orienteze în mod constant către centrarea întregii activităţi asupra 

preşcolarilor, pregătirea resurselor umane ale grădiniţei pentru parteneriat, atragerea 

partenerilor potenţiali în parteneriate efective.  
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ETICĂ ȘI INTEGRITATE ÎN MEDIUL EDUCAŢIONAL 

 

Prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu - Colegiul Naţional „Petru Rareş” 

 

Ce este copyright-ul? 

Proprietatea intelectuală, prescurtat PI, se referă la creațiile minții: invenții (brevete), 

opere literare și artistice, simboluri, nume, imagini, design, utilizate în activități comerciale. 

Proprietatea intelectuală este împărțită în două categorii principale: 

- Dreptul de autor (copyright), care include lucrări literare și artistice precum romane, 

poeme, piese de teatru, jocuri, filme, opere muzicale, situri web, picturi, fotografii, sculpturi, 

design arhitectural etc. Drepturile conexe includ drepturile artiștilor apărute ca urmare a 

interpretării, drepturile legate de înregistrările efectuate de producătorii de fonograme și 

drepturile apărute urmare a emisiei programelor de radio și televiziune. 

- Proprietatea industrială, care include brevete de invenție (patente), mărci și indicații 

geografice, desene și modele industriale, și topografii pentru produse semiconductoare. 

Conform definiției din DEX copyright înseamnă: 

1. Drept rezervat numai autorului sau editorului de a reproduce și vinde operele 

literare, artistice și științifice în alte țări.  

2. Drepturi legate de autor. 

Drepturile de autor (copyright) reprezintă în esență un ansamblu de prerogative, 

inclusiv dreptul exclusiv  de a reproduce, distribui, executa, afișa sau dreptul de licență, de 

care se bucură autorii, ca rezultat al unui efort creativ independent, cu referire la operele 

create. Instituția dreptului de autor este instrumentul de protejare al creatorilor și a operelor 

lor. 

 

În România, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe precizează: 

(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și 

asupra altor opere de creație intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile prezentei 

legi. 

Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și 

patrimonial. 

(2) Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de 

aducerea la cunoștința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată. 

În conformitate cu legea dreptului de autor, o lucrare este considerată originală dacă 

autorul a creat-o printr-un proces  de  gândire  independent,  fără a prelua ideile  altor 

creatori. Acest tip de muncă este cunoscut sub numele de Lucrare originală de autor 

(Original Work of Authorship-OWA). Oricine are o lucrare originală transpusă într-o formă 

tangibilă, are automat dreptul de autor asupra acelei opere, împiedicând pe oricine altcineva 

să o folosească sau să o copieze. Aceasta înseamnă că orice discurs, descoperire, lucrare 

muzicală sau idee trebuie să fie scrisă în formă fizică pentru a fi protejată de dreptul de autor. 

Dreptul de autor poate fi înregistrat în mod voluntar de către proprietarul original, 

dacă acesta dorește să obțină protecția sistemului juridic, în caz de necesitate. 

Există două tipuri de drepturi de autor: 

 drepturile economice, care permit titularului drepturilor să obțină recompense financiare 

din utilizarea operelor sale de către alții;  

 drepturile morale, care protejează interesele ne-economice ale autorului. 

Majoritatea legilor privind drepturile de autor afirmă că titularul drepturilor are 

dreptul economic de a autoriza sau de a împiedica anumite utilizări în legătură cu o lucrare 

sau, în unele cazuri, de a primi o remunerație pentru utilizarea activității sale (cum ar fi prin 
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gestiunea colectivă). Proprietarul drepturilor de proprietate economică a unei opere poate 

interzice sau autoriza: 

 reproducerea sa în diferite forme, cum ar fi publicația tipărită sau înregistrarea sonoră; 

 performanțele sale publice, cum ar fi într-o piesă de teatru sau o muzică; 

 înregistrarea sa, de exemplu, sub formă de discuri compacte sau DVD-uri; 

 radiodifuziunea, prin cablu sau prin satelit; 

 traducerea sa în alte limbi; 

 adaptarea sa, cum ar fi un roman într-un scenariu de film. 

Exemple de drepturi morale recunoscute pe scară largă includ și dreptul autorului de a 

se opune schimbărilor unei opere care ar putea dăuna reputației creatorului. 

Protecția dreptului de autor se extinde numai la expresii, și nu la idei, proceduri, 

metode de operare sau concepte matematice ca atare. Drepturile de autor pot sau nu să fie 

disponibile pentru un număr de obiecte, cum ar fi titluri, slogane sau logo-uri, în funcție de 

conținutul acestora.  

Ce poate fi protejat 

Nu toate tipurile de muncă pot fi însă protejate prin drepturi de autor. Dreptul de autor 

nu protejează ideile, descoperirile, conceptele și teoriile. Numele de marcă, logo-urile, 

lozincile, denumirile de domenii și titlurile nu pot fi protejate prin legea dreptului de autor. 

Deși legea privind drepturile de autor nu este cuprinzătoare, alte legi, cum ar fi legile privind 

brevetele și mărcile comerciale, pot impune sancțiuni suplimentare.  

Deși drepturile de autor, mărcile comerciale și brevetele sunt frecvent utilizate 

interschimbabil, acestea reprezintă forme diferite de protecție a proprietății intelectuale. 

Legile privind mărcile comerciale protejează materialul utilizat pentru a distinge munca unui 

individ sau a unei corporații de la o altă entitate. Aceste materiale includ cuvinte, fraze sau 

simboluri, cum ar fi logo-uri, slogane și mărci comerciale, pe care legea nu le acoperă. 

Brevetele acoperă invențiile pentru o perioadă limitată de timp. Materialele patentate includ 

produse cum ar fi procese industriale, mașini și compoziții chimice. 

Listele exhaustive ale entităților care fac obiectul dreptului de autor nu apar, de 

obicei, în legislație. Cu toate acestea, în linii mari, lucrările obișnuite protejate de drepturile 

de autor în întreaga lume includ: lucrări literare precum romane, poezii, piese, lucrări de 

referință, articole de ziar; programe de calculator, baze de date; filme, compoziții muzicale și 

coregrafie; lucrări artistice precum picturi, desene, fotografii și sculptură; arhitectură; și 

reclame, hărți și desene tehnice. Mai detaliat drepturile de autor pot exista în oricare din 

următoarele tipuri de activități: 

 Operă literară - înseamnă, în esență, orice este scris, vorbit sau cântat și include, de 

asemenea, un tabel sau o compilație, un program de calculator și o bază de date. 

 Lucrare dramatică -  include o lucrare care poate fi prezentată pe scena unui teatru. 

 Lucrare muzicală - înseamnă o lucrare constând în muzică, fără cuvintele sau acțiunile 

realizate cu muzica. 

 Lucrări artistice - inclusiv orice lucrare grafică, cum ar fi pictură, desen, diagramă, hartă, 

diagramă sau plan, fotografie, sculptură sau colaj, orice lucrare de arhitectură, cum ar fi o 

clădire sau orice lucrare de artizanat artistic. 

 Înregistrarea sunetului - orice înregistrare de sunet care poate fi reluată. 

 Film - orice formă de imagine în mișcare care poate fi reluată. 

 Difuzare - orice transmitere electronică de imagini vizuale, sunete sau alte informații. 

 Ediții publicate - acesta este aranjamentul și proiectarea tipografică a lucrării, care se 

referă de obicei la stilul, compoziția, aspectul și aspectul general al unei pagini a unei lucrări 

publicate. 
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Dreptul de autor este deci pentru opere originale de literatură, teatru, muzică, artă sau 

proprietate intelectuală. Odată ce piesa originală este terminată, aceasta primește automat 

protecția dreptului de autor. Drepturile de autor pot fi desemnate prin atașarea simbolului ©, 

cuvântul complet "copyright" sau abrevierea "Copr". 

Cum pot folosi o lucrare? 

Când o lucrare devine disponibilă pentru utilizare, fără permisiunea unui proprietar al 

drepturilor de autor, se spune că este "în domeniul public". Cele mai multe lucrări intră în 

domeniul public, deoarece drepturile lor de autor au expirat. Pentru a determina dacă o 

lucrare este în domeniul public și este disponibilă pentru utilizare fără permisiunea autorului, 

trebuie mai întâi să aflați când a fost publicată.  

Dacă doriți să utilizați materialul pe Internet - În fiecare zi, utilizatorii postează în 

cantități mari materiale creative pe Internet - materiale care sunt disponibile pentru descărcare 

și pot fi accesate de către oricine dispune de un echipament potrivit. Deoarece informațiile 

sunt stocate undeva pe un server de Internet, acestea există deci într-un mediu tangibil și sunt 

calificate pentru protejarea drepturilor de autor. Descărcarea legală a produsului respectiv 

depinde de mai mulți factori pe care nu întotdeauna putem să îi cunoaștem. Există mai multe 

situații: 

 lucrarea a fost publicată pentru prima dată (ceea ce afectează necesitatea unei notificări 

privind drepturile de autor); 

 drepturile de autor asupra operei au fost reînnoite (pentru operele publicate înainte de 

1978); 

 lucrarea este o lucrare făcută pentru angajare (care afectează durata dreptului de autor); 

 proprietarul drepturilor de autor intenționează să dedice lucrarea domeniului public. 

Dacă doriți să descărcați materialul pentru a fi folosit în munca dvs., trebuie să fiți 

precaut. Cel mai bine este să aflați cine e autorul materialului și să cereți permisiunea. În 

general, puteți solicita un drept de utilizare corectă pentru utilizarea unei părți foarte mici de 

text pentru comentarii, bursă sau scopuri educaționale. 

O interpretare greșită este că lucrările publicate pe Internet, inclusiv pe platformele 

sociale, sunt în domeniul public și, prin urmare, pot fi utilizate pe scară largă de către oricine 

fără autorizarea titularului drept. Orice opere protejate prin drepturi de autor sau drepturi 

conexe - de la compoziții muzicale, produse multimedia, articole de ziar și producții 

audiovizuale - pentru care nu a expirat timpul de protecție, sunt protejate indiferent dacă sunt 

publicate pe hârtie sau digital. În fiecare caz, ar trebui, în general, să solicitați autorizarea 

titularului drept înainte de utilizare. 

Unele site-uri web conțin o licență generală care vă poate scuti de necesitatea unei 

autorizări directe pentru anumite utilizări. Aceste licențe pot autoriza numai anumite utilizări, 

de exemplu unele utilizări necomerciale. În practică, în ceea ce privește un text disponibil 

public pe un blog sau pe un site web, de exemplu, este posibil să nu utilizați textul decât dacă: 

 această utilizare preconizată este acoperită de licența generală acordată prin intermediul 

site-ului respectiv; 

 utilizarea este acoperită de o limitare a drepturilor de autor sau de o excepție; sau 

 ați obținut autorizație pentru o astfel de utilizare. 

 

Webografie 

 Wikipedia 

 Dicționarul Explicativ al limbii române (Dex on-line) 

 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 

 https://copyrightalliance.org 

 https://www.wipo.int/copyright/en/faq_copyright.html 

https://www.wipo.int/copyright/en/faq_copyright.html
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 https://www.eucopyright.com/ro/ce-este-proprietatea-intelectuala 
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 http://www.iprightsoffice.org/copyright_history/ 

 https://descopera.info/stiri/ce-este-proprietatea-intelectuala/ 

 https://abovethelaw.com 

 https://www.copyrightuser.org 

 https://iplegalfreebies.wordpress.com 
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CONSILIEREA ÎN CARIERĂ-UN FACTOR DECISIV PENTRU 

VIITORUL TINERILOR 

 

Prof. Marina-Roxana Crețu 

Școala Primară Sfântul Ioan Cel Nou 

 

"Alege un job pe care il iubesti si nu va trebui sa muncesti nici macar o zi din viata ta." - 

Confucius 

 

Opţiunea unui tânăr pentru o amunită carieră fără nici un sprijin extern este un proces 

dificil, adesea asociat cu alegeri greşite, ezitări, abandon, amânare, şi toate acestea cu un 

serios impact asupra viitorului său profesional. 

Mulţi dintre noi avem cunoştinţe sau prieteni care au renunţat la o anumită facultate şi 

au început alta, pemotivcă nu este ceea ce îşi doresc. Acesta este cazul fericit. Cazul nefericit 

este atunci când rămâne în acea facultate (la insistenţele părinţilor sau pur şi simplu din 

comoditate) şi se pregăteşte pentru o meserie pe care nu o doreşte sau poate chiar o urăşte. 

Fiecare ne alegem viitoarea meserie în funcţie de anumite criterii. Astfel sunt mai 

multe tipuri de alegeri: 

 social orientate: prestigiu, succes, poziţie 

 altruiste: sprijinirea familiei, a categoriiilordefavorizate 

  egoiste: confortul personal, câştigul material, muncă uşoară şi fără responsabilităţi 

 frustrante: alegereaunuitraseuprofesional opus dorinţeicelorcu care intrămînconflict 

 conformiste: acceptarea soluţiei găsite de altcinevaşiplierea aspiraţiilor în acest sens 

 narcisiste: motivate prin plăcerea în sine, riscul pe care îl implică, satisfacţia furnizată. 

Cum în România cele mai multe şcoli nu au consilieri profesionali, consilierea 

tinerilor cuprivire la carieră revine familiei. 

Ponderea influenţei părinţilor asupra copiilor în alegerea unei cariere este, de multe 

ori, decisivă. Modelele comportamentale ce ţin de muncă şi sunt vehiculate în familie (de 

apreciere sau, dimpotrivă, de depreciere a anumitor profesii) vor fi preluate şi de copii, 

contribuind treptat la conturarea alegerilor. Din motive lesne de înţeles, mulţi părinţi îşi 

supraapreciază copii (lucru dealtfel bun până la un anumit punct) şi le 

impuntraseeeducaţionaleşifiliereprofesionale la care aceştia nu aderă cu convingere sau 

pentru realizarea cărora vor face faţă cu greu, în mod penibil, cu eşecuri repetate sau rezultate 

mediocre, fapt ce se va răsfrânge şi asupra satisfacţiei sau reuşitei lor în muncă. 

Părinţii transferă adesea copiilor nemulţumirile lor profesinale, stereotipurile cu 

privire la muncă (grea, bănoasă, sigură, de prestigiu, etc) sau propriile aspiraţii nerealizate, 

faptul având efecte nefavorabile în alegerea şi realizarea carierei acestora. Ponderea în care 

copii ţin seama de dorinţa părinţilor cu privire la filiera şcolară de urmat şi profesia viitoare 

scade pe măsură ce aceştia sunt incluşi în niveluri mai înalte de şcolarizare (liceu, facultate). 

Toţi cei abia ieşiţi de pe băncile liceului şi-au pus, la un moment datîntrebăricuprivire la care 

profesiear fi cea mai potrivităpentruei. Îngeneral, „criteriile” pe care le au în vedere părinţii în 

influenţarea alegerii şcolar-profesionale a copiilor se referă la: 

 siguranţa şi viitorul profesiei pe piaţa forţei de muncă 

 durata studiilor pentru a atinge un astfel de obiectiv (timp în care tânărul este dependent 

material de familie) 

 costurile financiare (taxe ale educaţiei) 

 avantajele materiale neaşteptate 

  poziţia socială conferită de profesiei 
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  potenţialele riscuri ale muncii 

Categoriile de argumente folosite de familie sunt, cel mai adesea, diferite de cele ale 

specialiştilor în consilierea şi orientarea profesională, acestea fiind de natură economică, 

afectivă, de conservare a tradiţiilor, de poziţie socială. 

Iată ce sfaturi le dă părinţilor, Mihai Jigău, autorul cărţii „Consilierea Carierei”, în 

vederea consilierii tinerilor: 

 tânărul trebuie tratat cu seriozitate şi respect, ascultat şi încurajat să-şi asume 

responsabilităţi; 

  părinţii trebuie să se asigure că vor să-l sprijine în a lua o decizie bună şi nu să-şi impună 

punctul de vedere sau profesia lor ca model, pentru a-şi compensa propriile nereuşite sau 

pentru a-şi realiza propriile aspiraţii; 

  să stea de vorbă cu copii pe tema carierei, să le asculte cu răbdare temerile, ezitările, 

punctul de vedere; 

  să stea de vorbă cu profesorii; 

  să se informeze, împreună cu copii, despre ofertele de educare/angajare; 

 să le pună la dispoziţie şi să-i încurajeze să citească ziare şi reviste de specialitate pe piaţa 

muncii, care conţin anunţuri de angajare şi prezentări de companii; 

  să le atragă atenţia supra conţinutului unui anumit anunţ care nu este serios (cum ar fi cele 

care conţin promisiuni exagerate şi aluzii transparente la alte activităţi sau obligaţii); 

  la început, lista opţiunilor profesionale ale tinerilor este mai largă; ei trebuie ajutaţi treptat 

să-şi contureze interesele cu privire la carieră, prin luarea în considerare a tot mai multe 

criterii, condiţii sau restricţii impuse de realitate şi astfel, să se focalizeze pe un număr mai 

mic de alternative; 

  nu trebuie inoculate, în mintea tinerilor, idei preconcepute şi stereotipuri cu privire la 

anumite profesii; 

  tinerii trebuie preveniţi că este o realitate a pieţei muncii schimbarea profesiei, a locului 

de muncă, concedierea şi şomajul, învătarea continuă sau reorientarea profesională; 

  pentru că unii tineri au tendinţa de a se limita la niveluri de studii mai reduse sau părăsesc 

un anumit tip de educaţie înainte de încheierea oficială a duratei acestuia şi fără a se înscrie la 

o altă formă de educaţie, ei trebuie avertizaţi asupra faptului că gama ofertei de locuri de 

muncă şi salarizarea sunt în legătură directă cu nivelul de studii finalizate; 

  este extrem de utilă cultivarea permanentă a încrederii în sine, în forţele proprii, în 

capacitatea de a realiza ceva, fără a exagera şi fără a valoriza la modul absolut; 

  tinerii trebuie ajutaţi să nu se descurajeze dacă, după ce au mers la mai mulţi angajatori, 

şidupă luni de cătare, nu şi-au găsit încă un loc de muncă. Cautarea unui loc de muncă poate 

fi foarte frustrantă, de aceea se recomandă apelarea la ajutorul unor specialişti în recrutare; 

  tinerii nu trebuie împiedicaţi, ci dimpotrivă, să se angajeze pentru o lună sau două pe 

perioada verii; 

  tinerii trebuie informaţi asupra drepturilor ce le revin odată angajaţi, salarii, carte de 

muncă, concedii de odihnă şi medicale, asigurări, protecţia muncii. 
În majoritatea siuaţiilor, familia este reperul major în conturarea opţiunilor pentru o anumită carieră 
a tinerilor. 

Disciplinele şcolare şi profesia 

Există o stânsă legătură între disciplinele şcolare şi profesia pe care un tânăr o 

urmează. Spre exemplu, dacă un elev are rezultate bune la: 

  limba română/limbi străine, acesta ar putea deveni: profesor de limba română sau de limbi 

străine, cercetător în lingvistică, bibliotecar, lucrător în publicitate, învăţător, educator, ghid, 

translator, actor, diplomat, jurnalist, critic de artă, corector, editor etc. 
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 matematică: profesor de matematică, economist-contabil, informatician-programator, 

inginer în diferite domenii, funcţionar bancar, technician în construcţii, agent comercial, 

arhitect, pilot, statician, astronom. 

 fizică, chimie, bilogie: professor sau cercetător în unul din aceste domenii, fizician, 

chimist, biolog, biochimist, biofizician, technician agricol, inginer, farmacist, medic, 

stomatolog, agronom, geolog, horticultor, cosmetician. 

 istorie: professor sau cercetător în acest domeniu, ghid turistic, muzeograf, arheolog, 

diplomat, scriitor. 

  informatică: profesor, contabil, informatician-programator, astronom, statician, cartograf, 

economist, inginer, lucrător în domeniul finaciar-bancar, specialist în telecomunicaţii, 

arhitect, controlor de traffic aerian. 

  educaţie fizică: profesor de sport, antrenor, fizioterapeut, ofiţer în armată, poliţist, 

pompier, comentator sportiv, atlet, fotbalist etc. 

Acestă modalitate de punere în relaţie a materiilor şcolare cu ulterioarele dezvoltări 

profesionale este posibilă în măsura în care tânărul allege să continue pe domeniul ales. 

Desigur, rezultatele bune la aceste domenii nu pot împiedica un elev să aleagă un alt domeniu 

profesional. Performanţele şcolare bune la anumite materii duc, cu o posibilitate mai mare, 

către anumite profesii şi facilitează realizările în carieră sau, altfel spus, exercitarea unor 

profesii presupune anumite aptitudini. 
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FORMAREA CONTINUĂ- ONECESITATE PENTRU PERSONALUL 

DIDACTIC 

 

Profesor înv. preşcolar: Gogolincă Elena Mihaela 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Primară Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava 

 

Cum poţi şlefui, iar din mâinile tale să iasă pietre preţioase? Omul toată viaţa învaţă, 

iar cadrul didactic trebuie să înveţe atâta timp cât este la catedră! Dorim performanţă de la 

copiii noştri, atunci să facem şi noi performanţă! Nu putem cere fără să dăm! De ce ar trebui 

să participăm la cursurile de formare continuă? Răspunsul ni-l oferă copiii noştri! 

 

Cuvinte cheie: convingere, deschidere, conectare, şlefuire, schimbări. 

Conceptul de formare continuă  a cadrelor didactice este definit, în studiile europene 

de specialitate, ca fiind: „un ansamblu de activităţi şi de practici care cer implicarea 

educatorilor pentru amplificarea cunoştinţelor proprii, perfecţionarea deprinderilor, analiza şi 

dezvoltarea atitudinilor profesionale.” (EURYDICE. Reţeaua de Informare despre Educaţie 

în Comunitatea Europeană, 1997, pp. 8-9). 

Înlumea tot mai complexă şi exigentă în care trăim, un element ce este considerat- 

cheia promovării unei educaţii de înaltă calitate reprezintă formarea cadrelor didactice. Pentru 

a putea face faţă realităţilor pe care le trăim astăzi, este necesară existenţa unui proces de 

îmbunătăţire a formării cadrelor didactice iniţiale, dar şi a formării continue şi dezvoltării 

profesionale. În legislaţia românească, se precizează că:„formarea continuă asigură 

actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi 

competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului 

educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului 

didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie.” (Metodologia formării continue 

a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, anexă la O.M. Nr. 5720/20. 10. 2009, 

p. 1) 

Măsurile cuprinse în programul ce prevede îmbunătățire a calității educației prin 

procesul de formare continuă a personalului didactic din grădinițe vizează intensificarea 

activităţii metodico-ştiinţifice la nivel de: comisie metodică,  cercuri pedagogice,  

simpozioane, schimburi de experiență. 

O condiţie pentru reuşit a unui program de îmbunătăţire a calităţii educaţiei prin 

intermediul procesul de formare continuă a cadrelor didactice este convingerea pe care o are 

fiecare participant la formare, că programele urmate sunt utile, valide şi că acestea pot ajuta 

cadul didactic în realizarea obiectivelor profesionale şi personale propuse. 

Cadrele didactice trebuie să fie deschise spre schimbare, să fie conectate la nevoile 

actualei vieţi sociale, nevoile noilor generaţii de copii, dar şi viitoarelor generaţii. Să vrei să 

fii un profesor de calitate, nu reprezintă doar un obiect al formării, ci este element activ al 

formării dispus să realizeze un parteneriat cu formatorii. Formarea şi dezvoltarea profesională 

a cadrelor didactice se organizează concentric şi include: studiul individual al cadrului 

didactic, forme organizate instituţional la nivel de comisii metodice, cercuri pedagogice, 

perfecţionări periodice, masterate, cursuri postuniversitare şi cu sistemul definitivării în 

învăţământ şi al gradelor didactice. 

Astăzi, ne întâlnim la clasă cu generaţii de copii ce nu seamană deloc cu generaţiile 

trecute! Cum putem să gestionăm unele probleme de la clasă dacă nu citind, studiind, 

participând la diferite cursuri de formare ce vizează aceste probleme ? Schimbările sunt 

vizibile atât în viaţa de zi cu zi, dar şi în învăţământ! Pentru a fi conectaţi şi a putea aplica la 

clasă metode care să dea rezultate, cadrele didactice trebuie să fie informate! Poate că unele 
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metode care au dat roade cu generaţiile trecute, cu generaţia pe care o avem astăzi nu mai 

funcţionează! Ce putem face? Soluţiile vin chiar din cadrul acestei formări continue! 

Dezvoltarea personală şi socioprofesională a cadrelor didactice au caobiective 

specifice:  actualizarea competenţelor de bază pedagogice şi de specialitate;  însuşirea de noi 

competenţe;  aplicarea competenţelor de bază la nivelul didacticii specialităţii/specialităţilor;  

iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învăţare-evaluare. 

Într-o societateca a noastră, ce se află în continuă schimbare, învățarea permanentă nu 

mai este considerată un lux, ci o condiție absolut necesară pentru o bună adaptare la cerințele 

profesionale actuale, sociale, economice și informaționale ale ariei de activitate în care 

evoluează specialiștii din fiecare domeniu. În ultimii ani, educația pe tot parcursul vieții (life 

long learning) a devenit şi reprezintă o prioritate a sistemelor de învățământ la nivel global. 

Chiar dacă rolul de bază al educației formale, rămâne esențial, învățarea permanentă, alături 

de educația nonformală, vin  la pachet pentru a personaliza și dezvolta aptitudini cât mai 

apropiate cerinţelor pieței și societății, pe de o parte, și priceperea și sufletul celui care învață,  

sufletul copilului, pe de altă parte. 

Dezvoltarea competențelor și a abilităților cadrelor didactice implicate în asigurarea 

calității în învățământ presupune formarea de noi competențe, cât și adaptarea cunoștințelor 

asimilate de acestea, la cerințele noilor sisteme conceptuale de educație pentru asigurarea 

unei pregătiri psihologice și pedagogice, didactice și practice de înaltă calitate, în acord cu 

direcțiile actuale și de perspectivă în domeniul educațional, al teoriei și practicii 

curriculumului, al psihologiei învățării, al tehnologiei informației și comunicării, al 

proiectării și evaluării în condiții de calitate și eficiență a procesului de învățământ. Ceea ce 

se urmărește în primul rând este realizarea unui învățământf ormativ, care se vrea a fi 

modern, centrat pe elev, dar și orientat pragmatic spre nevoile reale ale școlii românești, în 

contextul integrării europene. 

Formarea continuă a cadrelor didactice are un rol important asupra sistemului 

educaţional astfel încât permite: relaţionarea formării cu factorii 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 sistemuluieducaţionalînbaza descentralizării şi a 

transferului de responsabilităţi;asigurarea une iambianţe adecvate prin diversificarea 

metodelor de instruire, flexibilizarea programelor de formare; facilitarea accesului la 

reprofilare; omogenizarea metodologică; participarea la colaborare şi parteneriat; 

monitorizarea implicativă. 

Fiecaregeneraţie de copii vine cu un pachet de cunoştinţe déjà dobândite de acasă, 

fiecare copil vine în grădiniţă cu personalitatea lui, cu talentullui, iar noi educatorii şlefuim şi 

căutăm să scoatem din fiecare copil ce este mai bun. Pentru a putea şlefui aceste pietre şi să le 

facem diamante trebuie să găsim metode, mijloace cât mai eficiente, iar acest lucru poate fi 

realizat doar prin studiu şi formare continua. 

Încontextul în care societatea este în continua schimbare este evident şi faptul că noile 

generaţii au cerinţe noi, căutări noi, orizonturi deschise larg, iar cadrele didactice trebuie să se 

muleze pe aceste noi schimbări ale societăţii dar şi pe cerinţele copiilor. Se spune că omul 

cât trăieşte învaţă tot aşa şi cadrul didactic trebuie să înveţe pe tot parcursul activităţii sale la 

catedră, pentru a fi pregătit noilor provocări ce vin din partea copiilor. Formarea continua a 

cadrelor didactice reprezintă deschiderea spre nou. Este foarte important ca ceea ce învaţă 

cadrul didactic prin intermediul formării continue să fie aplicat şi la clasă. Rezultatele bune 

obţinute de copii sunt oglinda aplicării informaţiilor din cadrul formării continue. Nu putem 

să stagnăm şi să mizăm că ceea ce am învăţat cândva va da rezultate mereu! Putem doar să ne 

formăm continuu pentru un viitor mai bun pentru copiii nostri! Poate că pare greu să înveţi 
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mereu, însă motivaţia noastră, a cadrelor didactice reprezintă zâmbetul de pe chipul elevilor 

nostri, uimirea de pe faţa lor atunci când văd mereu materiale noi la clasă, întrebările pe care 

le primim zilnic şi care primesc răspuns corect numaidecât! Cum să nu fii motivate să te 

documentezi mereu, să te formezi continuu, dacă iubeşti copiii şi iubeşti această meserie! 
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ROLUL COMUNICARII ÎN ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI 

DE RESURSE UMANE 

 

secretar- Gheorghiță Mihaela 

 Colegiul Națioanal ,,Mihai Eminesc”Suceava 
 

În cadrul unei institituții publice funcția de comunicare și managementul sunt cele mai 

importante aspecte atunci când este vorba despre dezvoltarea organizației. Comunicarea în 

interiorul unei organizații și înexteriorul ei este realizată de către resursele umane. Aceasta 

este parte integrantă a realizării funcțiilor managementului resurselor umane și este prezentă 

în toate celelalte dimensiuni manageriale. Dintre strategiile de comunicare managerială se 

poatevorbidespre îmbunătățirea capacității comunicaționale și informaționale care 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 

resurselo rumane, prin optimizare astructurilor de decizie, prin promovarea stilurilor 

participative de management, prin dezvoltarea unei culturi organizaționale de durată. 

Ion - Popescu Pânișoară în lucrarea ,,Comunicarea eficientă” spune că Stanley Deetz  

prezintă trei idei asupra comunicării în interiorul unei organizației. Una din ele definește 

comunicarea ca o modalitate de a prezenta și oferi explicații despre organizații, iar o altă idee 

vede comunicarea ca un fenomen care se manifestă în cadrul instituției sau în cazul nostru în 

cadrul compartimentului de resuse umane. Formele comunicării manageriale devin forme de 

realizare a funcțiilor managementului resurselorumane (de exemplu: interviul - de 

inserțieprofesională, de evaluare a performanțelor  șianalizare a cerințelorpostului, de 

promovare sau de transfer, de sancționare; reuniunile de lucru/ ședințele - informative, 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 dificile funcții manageriale. 

În cazul nostru în cadrul instituției școlare activitatea compartimentului de resurse 

umane se desfășoarăutilizândșirespectândîntreagalegislație a muncii, legea educației, Codul 

muncii și alte acte normative (legea privind contractul colectiv de muncă, legea salarizării, 

legea privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională) și altele. 

La început exista serviciul de personal,  astăzi devine serviciul de resuse umane și este 

organizat prin intermediul managementului de resurse umane. Serviciul de resurse umane 

este acea componentă a managementului unei instituții care se ocupă de dezvoltarea și 

dinamizarea resurselorumane în vederea obținerii performanțelor dorite și atingerii 

obiectivelor organizației. Dezvoltarea şi competitivitatea unei instituții publice, depinde, în 

cea mai mare măsură, de utilizarea raţională şi eficientă a resurselor umane, precum şi de 

calitatea muncii, comunicarea şi motivarea personalului. Resursele umane sunt primele 

resurse strategice ale unei organizaţii (societate comercială, instituţie, asociaţie). În Societatea 

informaţională capitalul uman duce la înlocuirea capitalului financiar considerat în trecut o 

resursă strategică. Resursele umane sunt unice în ceea cepriveşte potenţialul lor de creştere şi 

dezvoltare, în capacitatea lor de a se cunoaşte şi dezvolta. Reușita unei organizaţii, gradul de 

competitivitate al acesteia, pornesc de la premisa că oamenii sunt bunul cel mai de preţ al 

organizaţiei. Exercitarea în bune condiţii a funcţiei de coordonare determină în rândul salariaţilor 

siguranţă, încredere în forţele proprii, precizie şi fermitate.. 

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 
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recompensarea; sănătate, siguranță și relațiile la locul de muncă; transferul și disponibilizarea 

(prin pensionare, demitere sau concediere). Se afirmă, fără îndoială, că schimbarea 

mentalității oamenilor este cea mai dificilă  activitate, 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 urmeazăsă 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 schimbării la nivelul ei. Odată realizată schimbarea, aceasta trebuie 

menținută prin adoptarea unor strategii manageriale adecvate. În cazul adoptării unui 

management strategic, ce are la bază principiul fundamental al delegării autorității, 

managerul școlar trebuie să realizeze un management al competențelor resurselor umane de 

care dispuneorganizația. Acest lucru este posibil numai printr-o evaluare obiectivă și 

pertinentă a activității, performanțelor și comportamentului resurselor umane, astfel că, din 

datele obținute, să poată concluziona asupra ,,omului potrivit la locul potrivit”. Numai în 

acest mod va fi capabil să de lege 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 positive sau negative acordate, atât pentru activitățile instructiv-educative 

desfășurate, cât și pentru modul șigradul 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 dorințăcontinuă 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, resurselorumane.  

Specialistul în resuse umane este un factor important în cadrul instituției pentru 

stimularea unei comunicări eficiente și constructive, asigurând metode și strategii de 

dezvoltare a modalităților de comunicare între compartimente și celelalte instituții. 
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