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Rezolvarea situaţiilor conflictuale: modalităţi de intervenţie şi soluţionare 

 
Prof.Văsii Ioana-Ruxandra 

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu“ Ploiești 

 

 

          Cu toții am avut parte în școală de cel puțin o situație conflictuală. În abordarea unui conflict, profesorul 

trebuie să urmărească etapele luării deciziei: să definească problema (conflictul), să-i găsească posibilele cauze şi 

să anticipeze posibilele efecte ale acestuia, să obţină mai multe soluţii de rezolvare, propuse atât de părţile 

implicate, cât şi de el însuşi, să analizeze aceste soluţii cu părţile implicate şi să ia o decizie în mod democratic. 

         Principalele modalităţi de rezolvare a conflictelor sunt: negociere,  medierea şi arbitrajul. 

         Negocierea presupune o interacţiune între grupuri sau persoane cu interese şi obiective iniţial diferite, care 

vizează obţinerea unei înţelegeri şi luarea unei decizii comune prin confruntarea directă. Pe parcursul negocierii, 

părţile trebuie să respecte anumite principii: să nu se adopte poziţii extremiste, să nu se generereze, să se prezinte 

faptele, nu opinii, să se evite implicarea emoţională, să se critice ideile, nu persoanele, să se simtă momentele 

critice şi să se ia decizia amânării, să se câştige încrederea partenerului printr-o atitudine respectuoasă. Etapele 

negocierii sunt: pregătirea, deschiderea negocierii, negocierea propriu-zisă, încheierea negocierii. Un negociator 

bun se axează pe interese, nu pe poziţii, tratează direct cu oamenii, insistă asupra criteriilor obiective. Pe parcursul 

negocierii pot interveni blocaje generate de agresivitate, neînţelegerea problemelor interculturale, neascultarea și 

inflexibilitatea. 

         Medierea reprezintă modalitatea de rezolvare a unui conflict cu ajutorul unei persoane neutre care încurajează 

părţile să discute şi să ajungă la o soluţie. Şi această modalitate are nişte etape: introducerea (mediatorul expune 

reguli); prezentarea faptelor (fiecare parte îşi prezintă viziunea, nu se permit întreruperi, mediatorul rezumă 

prezentările, găseşte posibile puncte de accord şi verifică dacă părţile şi-au înţeles reciproc poziţiile); listarea 

soluţiilor potenţiale (toţi se gândesc la soluţii posibile, mediatorul face o listă şi cere fiecărei părţi să-şi exprime 

poziţia faţă de fiecare soluţie, apoi mediatorul recapitulează soluţiile găsite şi accentuează pe cele faţă de care au 

fost exprimate opinii favorabile); înţelegerea (mediatorul ajută părţile să redacteze înţelegerea care trebuie să 

conţină şi măsurile care se vor lua dacă va fi nerespectată). 

         Arbitrajul este o modalitate de mediere în care persoana neimplicată în conflict decide soluţia. Etapele 

arbitrajului sunt: pregătirea – fiecare parte îşi alcătuieşte prezentarea faptelor şi îşi notează întrebările pe care le va 

pune oponenţilor; expunerea poziţiei de către partea reclamantă printr-un reprezentat, arbitrul pune întrebări de 

clarificare şi cere celeilalte părţi să pună întrebări; expunerea poziţiei de către partea reclamantă printr-un 

reprezentant și enunţarea soluţiei este partea finală în care arbitrul recapitulează faptele şi îşi prezintă cu argumente 

hotărârea. Ca şi la mediere, în conflictele şcolare, arbitru va fi la început profesorul, apoi elevii.   

         Pornind de la o abordare  a sălii de clasă propusă de către Emil Stan, ca un spatiu de confruntare, profesorul 

nu  beneficiează de o pozitie privilegiată. Sursele confruntării se află în exterior (frustări sociale,probleme familiale 

etc.), iar profesorul nu le poate ignora. 
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         În prezent se impune tot mai multa pregnanță din partea profesorului iar acesta  poate recurge-cum nota 

Saunders-la trei tipuri de strategii: strategii de evitare, strategii de diminuare si strategii de confruntare. 

          Strategiile de evitare se referă la cutivarea  unei toleranțe largi din partea profesorului, simularea bolii, 

plasarea conflictului în registrul glumei. Daca a dovedit  constant toleranță, un profesor aflat în dificultate poate 

ignora momentan criza creată în clasă fără a-și pierde credibilitatea . Sub masca bolii profesorului poate 

evita  implicarea într-un conflict  pe care simte că nu-l va putea stapâni, fără ca acest lucru să-i compromită 

autoritatea în viitor. Acelasi rost îl are si utilizarea registrului glumei. Saunders sublinia fără echivoc și 

"precaritatea" acestor strategii: "Strategiile de evitare pot să aibă o anume valoare de supraviețuire, dar ele nu 

rezolvă mare lucru, atâta timp cât profesorul nu caștigă nici o satisfacție profesională iar conflictul nu este 

rezolvat". 

           Strategiile de diminuare se referă la acțiuni de amânare, raspunsuri tangentiale, evitarea, apeluri la 

generalizare. Acțiunile de amânare implică amânarea unor decizii pentru a evita precipitarea unei crize sau pentru 

ca profesorul  nu este sigur de urmările imediate ale deciziilor pe care urmează sa le ia. Răspunsurile 

tangențiale  sunt acelea care vizează problemele periferice, ignorând deliberat sursele principale de conflict. 

Profesorul recurge la evitare când este invitat să ia poziție într-un conflict, stiind dinainte că orice poziție ar adopta, 

acesta ar duce la escaladarea conflictului. Apelul la generalizare este utilizat când profesorul vrea să descurajeze o 

solicitare imperioasă din partea unui elev; el trebuie să demonstreze elevului că, venită din partea  lui devine 

nerezonabilă. Saunders notează ca acest tip de strategii este nesatisfăcător, pentru că nu rezolvă situatia 

conflictuală. 

           Strategiile de confruntare includ strategiile de putere și strategiile de negociere.  

           Un profesor recurge la strategii de putere când aplică metoda divide et impera (efectul ar fi fragmentarea 

situației conflictuale sau a masivității grupului de elevi angajați în conflict): când recurge la procedee axate pe 

principiul pseudo-puterii, adică preferând amenințări pe care știe că nu le va traduce în practică. 

          Strategiile de negociere se pot aplica doar când deznodământul situației conflictuale nu pare a fi iminent, iar 

"actorii" par dispuși să accepte o soluție rațională. În acest sens Saunders amintește trei procedee: compromisul, 

apelul la afiliere si pseudo-compromisul. 

         Din materialele consultate, am constatat faptul că există o diversitate de reguli de comportament, care dacă ar 

fi cunoscute şi respectate, ar conduce la prevenirea şi soluţionarea conflictelor. Una dintre ele ar fi capacitatea de a 

ne exprima sentimentele şi părerile într-un mod clar, uşor de înţeles. Răspunsurile trebuie să fie însoţite de 

explicaţii, fie că sunt pozitive sau negative. Trebuie să fie comunicate aşteptările pe care profesorul le are de la 

elevi şi să le argumenteze. Dacă sunt bine înţelese de elevi, multe cauze ce pot determina conflicte vor fi eliminate. 

Modul  de adresare politicos, tonul calm, adresarea de rugăminţi, nu transmiterea unor ordine trebuie să reprezinte 

însuşiri ale fiecărui profesor. 

Au fost identificate şi “tehnici senzoriale”:  ascultarea (un bun ascultător nu reacţionează la unele cuvinte), 

privirea (să se păstreze contactul vizual, privirea să fie blândă), vocea (tonul ridicat, strident, ironic, creşte 

tensiunea), atingerea (unele persoane nu suportă atingerea, altele o agreează, copilul poate fi atins pe umăr). Alături 

de “tehnicile senzoriale”, au fost identificate şi “tehnici de mişcare”: ţinuta corpului comunică ceva (în formă de C 
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exprimă plictiseala, în formă de 1 rigiditate, în formă de S relaxare şi încredere), echilibrul (persoanele care se simt 

ameninţate stau pe scaun, la distanţă, pe călcâie), ritmul (dacă este prea rapid, ascunde ceva). 

Managementul conflictelor este un element esenţial al unui management de calitate, atât la nivelul unui 

grup, al unei organizaţii, cât şi la nivel social şi cultural. Datorită confruntării cu parteneri de comunicare 

provenind de la alte medii culturale, trebuie dezvoltată o strategie care să ţină seama de obiectivele unei 

organizaţii, dar şi de cultura căreia îi aparţine. 

Literatura de specialitate a pus în evidenţă existenţa multor stiluri de negociere cu particularităţi distincte: 

stilul american,  japonez, britanic, german, nord-european, francez, rus, chinez, stilul de negociere al ţarilor 

islamice, brazilian, indian. 

Consider că managementul conflictelor este un element foarte important al realizării coeziunii sociale, de 

aceea tema trebuie prezentată atât la cursurile de formare a tinerilor profesori, cât şi la cele de formare continuă 

pentru profesorii cu mai multă experienţă didactică. 

Datorită faptului că astăzi elevul are numeroase surse de informare, rolul profesorului este acela de a-i 

oferi un model comportamental, atitudinal şi nu va reuşi decât dacă va avea o conduită de bun cetăţean. Profesorul 

trebuie să fie creativ, receptiv la nou, pe care să-l accepte şi să-l promoveze şi să-i formeze pe elevi în spiritul 

aceloraşi valori şi atitudini, competenţe şi abilităţi, a unei reale educaţii europene. 

Bibliografie: 

CHIVU R., (2008). Elemente de managementul educaţiei, Bucureşti, Ed.Meronia. 

STAN E., (2009). Managementul clasei, Iaşi, Ed. Institutul European 
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Rolul atitudinii în comunicarea interindividuală în sport 

                                                                                                                   Prof. Palade Iulian Horațiu 

                                                                                                                  Școala Gimnazială Nr. 1 Foltești 

 

Sarcina școlii este de a forma și modela inteligența și comportamentul copiilor sau tinerilor de diferite 

vârste. Copilul sau tânărul nu constituie doar obiectul educației, el nu poate fi programat doar din exterior. 

Influențele externe nu se copiază în conștiința și conduita elevului. Întotdeauna mesajele sau influențele externe se 

reflectă prin intermediul condițiilor interne. Prin condiții interne înțelegem în contextul dat ansamblul de atitudini 

și opinii. Firește, pentru a acționa în cunoștință de cauză este necesar să luăm act de opiniile si atitudinile elevilor, 

să le evaluăm, să cunoaștem lumea uneori multicoloră a reprezentărilor și atitudinilor proprii elevilor și să stăpânim 

mijloacele de influență și de formare. 

Atitudinea exprimă o modalitate de raportare față de anumite aspecte ale realității și implică reacții 

afective, comportamentale și cognitive, Definiția tridimensională a atitudinii are și o valoare euristică, deoarece 

poate orienta demersul educativ de formare și schimbare a atitudinilor prin metode și tehnici ce vizează 

componentele afective, cognitive și comportamentale ale atitudinii țintă. 

Termenul de atitudine prezintă sensuri multiple: atitudine ca postură corporală, ca poziție preparatorie sau 

expresivă a corpului; atitudine ca fapt de exprimare a unei opinii în măsura în care opinia înseamnă luare de 

poziție; atitudinea ca modalitate conștientă și voluntară de a exercita un rol într-o situație profesională sau socială; 

atitudinea ca formă de manifestare a unei trăsături de caracter; atitudinea ca predispoziție generală de a adopta 

anumite poziții, de a judeca într-un mod caracteristic și de a acționa printr-un anumit gen de comportament; 

atitudinea ca structură personală mai profundă a trăsăturilor. 

Atitudinea califică dispoziția internă a individului față de un element al lumii sociale (grup, problemele 

sociale), orientând conduita adaptată, în prezența reală sau simbolică a acesteia. Prin atitudine se înțelege o 

dispoziție internă a individului, care implică percepția și reacțiile sale față de un obiect sau stimul. De exemplu 

comportamentul agresiv al suporterilor unei echipe față de alți suporteri are la bază atitudini influențate de sisteme 

de reprezentare ale indivizilor sau grupurilor. 

Dacă luăm în considerare influența factorilor sociali de educație, atitudinile pot fi considerate componente 

ale personalității. 

,,Caracteristica principală este constituită din disponibilitatea relativ constantă și organizată a sistemului 

psihic uman de a percepe și judeca realitatea și de a reacționa într-un anumit mod la aceasta. 

Disponibilitatea atitudinală se exprimă foarte diferit, în termeni cu care în mod obișnuit caracterizăm 

personalitatea și comportamentul uman: predispoziție, opinie, preferință, orientare față de lucruri sau persoane, 

convingeri, ținută, sentimente, tendințe și motive, seturi anticipative, rol jucat spontan sau conștient intenționat, 

mod de relații cu alții etc.” (Mihai Epuran,2001). 

Formarea atitudinilor, elemente structurale principale ale caracterului implică metode și tehnici specifice. 

Complexitatea și unicitatea ființei umane nu permit formularea și recomandarea unei singure strategii. Unele 

încercări sunt legate mai ales de motivație, interese, aspirații și atitudini, privite ca factori motivatori în contextul 

activității școlare. 
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 Profesorii trebuie să creeze situații în care elevii să-și cunoască nu numai limitele ci și resursele. 

Conștientizarea limitelor și resurselor, conduce la formarea unei imagini de sine echilibrate , a demnității și 

respectului de sine și față de ceilalți. Astfel se ajunge la acceptarea diferențelor dintre oameni, la creșterea spiritului 

de toleranță, la etichetările globale care au efecte negative asupra personalității acestora. 

Noțiunea de atitudine corporală este prezentă în domeniul activităților motrice și face referiri la postura 

corectă sau incorectă a corpului. Atitudinea corpului este o funcție a aparatului locomotor(oase, articulații, mușchi) 

și a sistemului nervos, caracterizată de rapoarte constante de echilibru și stabilitate între segmente și corp și între 

corp și mediu. Ea este specifică vârstei și sexului. Atitudinea deficitară este o abatere segmentară sau globală de la 

atitudinea normală. Ea se corectează la probele specifice. 

Corpul omenesc, forma, proporțiile și atitudinile sunt strâns legate și formează o imagine, o sursă de 

informație, ce cuprinde mesaje cu semnificații diferite. Corpul a fost întotdeauna important în elaborarea imaginii 

sociale, analizate de interlocutori, de membrii grupurilor în care activăm. 

Atitudinile corpului au stat la baza multiplelor studiilor de medicină, psihologie, sociologie și sport. 

Medicii și psihologii au stabilit modele de personalitate, în special ale caracterului, bazate pe forma și manifestările 

corpului, propunând trei tipuri somatice: ectomorf, endomorf și mezomorf și trei temperamente având ca extreme 

introversia și extroversia. 

Când dorim să atașăm diferitelor mișcări semnificații expresive, gesturile, acțiunile motrice suferă adaptări 

în conformitate cu imaginea artistică propusă. Acestea trebuie să aibă forța de redare a diverselor nuanțe utilizate în 

transmiterea unui anumit mesaj. Corpul uman se supune rigorilor biologice care oferă premisele libertății de 

desfășurare și de exprimare corporală. Cele mai complicate mișcări din punct de vedere tehnic nu vor avea o 

calitate reală, dacă nu vor  beneficia de o putere de expresie pe măsură. Calitățile motrice trebuie mereu dublate de 

stimularea calităților psihice necesare unei motivări inteligente și sensibile a acțiunilor motrice. 

Tipurile de atitudini creează anumite variante de relații și au consecințe asupra comunicării și principiilor 

interacțiunii în general. 

Atitudinea de interpretare constă în interpretarea personală a unor fapte, evenimente, cuvinte spuse, 

adică trecerea prin filtru personal și argumentarea sau fundamentarea elementelor ce fac obiectul interpretării. Ea 

creează o dependență față de interpret care este deținătorul unei presupuse cunoașteri. De exemplu comunicarea 

între elevi și profesorul lor îi face pe aceștia dependenți de profesor deoarece se presupune că el le cunoaște 

valoarea, caracteristicile, stilurile. 

Consecințele asupra elevilor care fac obiectul interpretării sunt: refuzul de a refuza interpretarea numită și 

reacție de contradependență și blocarea exprimării elevului. 

În procesul de comunicare este de evitat să interpretăm, deoarece interpretarea este percepută ca o atitudine 

negativă care determină blocaje. Pentru aceasta trebuie o atenție deosebită în alegerea momentului în care se fac 

interpretările (analize, discuții individual) în așa fel încât cei analizați să le înțeleagă. 

Atitudinea de evaluare constă în a formula judecăți pozitive sau negative asupra unor rezultate obținute 

prin măsurare, asupra unor performanțe, a unor comportamente. Atitudinea de evaluare se bazează pe diferența de 

poziții între doi indivizi. 
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Prima consecință posibilă și enunțată ca principiu este blocarea sau diminuarea procesului de comunicare, 

ca urmare a unor evaluări negative. Cu alte cuvinte nu trebuie să exprimăm judecăți negative asupra 

comportamentului, ci doar pozitive. Se consideră că acestea orientează conduita celor evaluați în sensul dorit de cel 

care face evaluarea. Evaluările pozitive orientează și organizează pregătirea, dar nu trebuie să atragă după ele 

infatuarea, automulțumirea, supraaprecierea ci să ducă la o motivație favorabilă. 

A doua consecință în cazul relațiilor de comunicare interumană, altele decât cele educaționale și sportive 

este nonevaluare. Concluzia este interesantă în ceea ce privește comunicarea interumană directă sau mijlocită, însă 

dirijarea unor acțiuni sau activități, în mod eficient, nu este posibilă fără evaluarea continuă. Atitudinea de evaluare 

este cea care favorizează proiectarea activităților în toate domeniile. 

Atitudinea e ajutor sau de consiliere constă în a propune celuilalt soluția sau a-i da sfaturi în funcție de 

cerințele sale. Este o atitudine ce reprezintă interesul pentru ceilalți. 

Relația care se creează între cel care consiliază și cel consiliat este de tipul susținător și susținut. Cu cât 

cineva primește mai mult sprijin, cu atât crește dependența sa de cel care acordă sprijin și în consecință se reduce 

posibilitatea celui care acționează, să-și rezolve singur propriile probleme. 

Consilierea trebuie să se concentreze de regulă pe soluții și nu pe problemele care pot apărea în special de 

natură tehnică. Cu cât vom consilia mai mult elevii, cu atât mai mult aceștia vor fi dependenți de noi, limitându-le 

astfel posibilitatea de a se exprima în lecții, în concursuri. 

Atitudinea de chestionare presupune adresarea unor întrebări, pentru a se înțelege un comportament, o 

exprimare verbală. Esența întrebărilor constă în a-l ajuta pe celălalt să se exprime. Cel care alege întrebările are un 

statut privilegiat și în consecință conduce discuția 

Chestionarea expune comunicarea unor riscuri cum ar fi: superficialitatea persoanei căreia îi sunt puse 

întrebările sau canalizarea răspunsurilor și manifestarea exprimării interlocutorului.. Chestionarea trebuie să se 

realizeze cu prudență. Cu cât pui mai multe întrebări, cu atât scad șansele aprofundării de cel chestionat, crescând 

posibilitatea canalizării răspunsurilor. 

Atitudinea de înțelegere constă în a arăta interlocutorului faptul că ne interesează ce ne spune și că 

încercăm să-l înțelegem fără să-l judecăm. 

Climatul relațional în care se desfășoară comunicarea facilitează exprimarea prin interesul manifest, 

determinând o deschidere a celui care relatează în fața partenerului de discuție. A înțelege nu înseamnă a interpreta, 

ci a decodifica spusele celuilalt, fără a face o selecție și fără a lua atitudine. 

Atitudinile sunt omniprezente în comportamentul zilnic și au o influență notabilă asupra celor din jur. Nu 

există un proces de comunicare, de relație dintre persoane care să nu se desfășoare pe fondul unor atitudini. 
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Tehnici în activităţile artistico-plastice de pictură 

                                                                                 Prof. DINU FILA                                                                    

Grădinița ,Zăna Florilor” 

                                                                                     Sect.6, București 

                Ca şi în activităţile de desen, copilul este dornic de manifestări artistice prin folosirea temperei, acuarelei 

de la cele mai mici vârste, când ia contact cu aceasta formă de artă. 

Descoperirea acuarelei este un pas foarte important în dezvoltarea artistică de mai târziu, pe foaia de desen copilul 

exprimându-şi propria bucurie de a picta, se joacă cu culorile, le admiră, le gustă, le miroase, le priveşte cu mult 

interes. 

Este prima manifestare creativă ca o joacă cu degetele pe foaie denumită plastic “dactilopictură”. Se realizează 

lucrări foarte frumoase cu o gamă coloristică amplă, de exemplu: “copacul înflorit”, “mere din pom”, “florile pe 

câmpie”, “rochiţă primăverii”, “vaza cu flori”, etc. 

În activităţile de pictură, mai mult ca în cele de desen este important ca preşcolarii să îşi dezvolte creativitatea şi să 

îşi însuşească cât  mai multe tehnici de lucru. 

Tehnica dactilopicturii 

             În creativitate această tehnică este îmbrăţişată de toţi copiii începând cu cele mai mici vârste care încă nu 

au capacitatea de a picta cu ajutorul pensulei. Pictarea cu ajutorul mai multor degete îi fascinează, sunt fericiţi şi 

urmăresc cu mare plăcere urmele lăsate de degete pe foaia de hârtie. Ei sunt dornici să picteze peste tot, să-şi 

folosească degetele oriunde găsesc spaţiu de lucru. 

Primele lucrări de dactilopictură deschid calea spre dorinţa de a comunica artistic prin folosirea acuarelelor. Cel de-

a doilea pas în dactilopictură şi creativitate îl reprezintă pictarea cu acuarele sau tempera a propriei palme. Dacă 

copilul este învăţat el va realiza diferite forme creative cu propriile palme pictate: “acvariu cu peşti”, “copaci cu 

frunze”, “fluturi”. 

Acum descoperă fără să ştie cum culorile pot fuziona, se amestecă între ele şi dau o nouă culoare. El învaţă despre 

cromatică şi combinarea lor. Vede că din roşu şi alb rezultă roz, din galben şi albastru verde, din negru şi alb gri, 

este tentat să amestece culorile şi să descopere el însuşi noi combinaţii. Fiecare reuşită pe foaia de desen este un 

pas în creativitate în dorinţa de a picta, fascinat de lumea acuarelelor 

Tehnica ştampilelor din cartofi 

            O nouă tehnică în pictură şi în dezvoltarea premiselor creativităţii este cea a ştampilelor pe care le poate 

singur confecţiona cu ajutorul educatoarei (dîntr-un cartof tăiat în două părţi se realizează diferite forme 

multicolore: ouă colorate, frunze, flori, fluturi, cu forme mai mari sau mai mici, în forme ovale, pătrate, 

triunghiulare, aşa cum doreşte să le confecţioneze). 

Această tehnică duce la dezvoltarea creativităţii într-o gamă variată de motive şi culori în care fiecare pictură este o 

lucrare unicat, o creaţie valoroasă atât prin forma sa cât şi prin gama de culori obtinuţă.  

Prin această tehnică nu pot exista picturi identice, lucrările sunt originale şi deosebite. Importante în această tehnică 

sunt şi materialele didactice puse la dispoziţia copilului (foi colorate, acuarele de bună calitate de tip tempera). 

Calitatea lucrărilor decurge din creativitate în care materialele didactice de bună calitate aduc un plus de valoare 

pentru lucrările copiilor. 
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                     Ştampilele se pot realiza şi din materiale spongioase (cele de la “jocul literelor”). Pe o foaie de hârtie 

de împachetat cu dimensiunea de doi metri, copii şi-au realizat ştampile de aparatul de pirogravură şi au făcut 

diferite forme pe care le-au înmuiat în cerneală albastră. Lucrarea pare un imprimeu de rochiţe cu motive care se 

repetă din loc în loc. 

Într-o altă activitate au decupat din acest material lucrat de ei forme de pom, oameni şi căsuţă. 

Tehnica lumânării 

            Aceasta este întâlnită la copii după vârsta de patru ani când reuşesc să se folosească de lumânare ca de o 

pensulă obişnuită. Astfel, pe foaia de hârtie se desenează cu lumânarea orice formă, obiect, desen dorit de către 

copii peste care se aplică acuarelele. Locul în care ceara a lăsat urme pe hârtie nu prinde acuarela dar se vede în 

relief spectaculos pictura devenind transparentă. Foarte apropiată ca tehnică este şi folosirea truselor de ceracolor 

(creioane colorate cerate) care, respectând tehnica lumânarii, se aplică acuarele peste desenul iniţial. 

Acest gen de pictură îi formează pe copii artistic, descoperind lumea artei prin tehnici noi adaptate la nivelul de 

înţelegere şi dezvoltare psihică. 

  Tehnica pieptănului 

              Aceasta este o tehnică foarte îndrăgită de către copiii mari şi mici care constă în aplicarea unor pete de 

culoare pe foaia de hârtie folosind tempera peste care pieptănul este plimbat orizontal, de 

la stânga la dreapta şi vertical peste acuarele. Când au  terminat de executat aceste mişcări pieptănul devine sursă 

de pictură prin lovire. 

Pe foaia de hârtie rezultă lucrări deosebit de creative care amintesc de pictorii moderni. Fiecare creaţie este unicat 

şi originala                   

Tehnica sforicelelor colorate 

            Această tehnică denotă originalitate şi încântare în rândul micilor artisti, astfel fâşii de lână colorată, presate 

pe foaia de hârtie în diferite locuri iau forme bizare. Jocul de linii colorate se transformă în forme imaginare care 

dezvoltă creativitatea copiilor prin armonia culorilor, prin dorinţa de a le combina cât mai plăcut. 

Tehnica picului 

            Jocul cu picul pe foaia albă cu cerneală albastră permite realizarea unor lucrări într-o gamă de culoare 

albastră-alb. Pe foaia de hârtie după ce a fost pictat fondul cu cerneală albastră, creionul-pic devinde unealtă pentru 

a desena şi a crea o poveste după imaginaţia copilului. Poate fi un tablou de primăvară, un castel, personaj de iarnă, 

un copac, flori care zboară pe un cer albastru. 

Prin toate tehnicile picturii care se pot adapta la copii de vârstă preşcolară rămâne de bază şi tehnica picturilor cu 

pensula. Ea începe de la vârstele mici în momentul în care copilul poate mânui pensula şi observă că acuarelele 

acoperă mai repede foaia de hârtie cu culoare decât creioanele colorate. Copilul învaţă să se joace cu petele de 

culoare pe foi atât cu ajutorul pensulei dar şi cu ajutorului unui burete sau a unei bucăţi de vată înmuiată în 

acuarelă. 

Toate aceste tehnici de lucru din creativitate au fost inventate de educatorul necunoscut, creativ, de-a lungul 

timpului, care cu pasiune, migală, dăruire şi talent îndrumă continuu paşii micilor artişti de mai târziu. 

Treptat, educatoarea conduce mâna copilului spre învăţarea diferitelor tehnici de lucru începând de la 

dactilopictură, tehnica ştampilelor, a lumânării, aplatizării, picului spre noi trepte de creaţie. 
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După ce aceste tehnici au fost însuşite de către copil, el exersează continuu şi atunci se poate vorbi de creativitate. 

Cu o gamă variată de materiale didactice, puse la dispoziţia copiilor şi cu o bogată paletă de tehnici de lucru, 

copilul singur va decide ceea ce va dori să realizeze. 

De-a lungul timpului toate aceste tehnici de lucru din pictură le-am exersat cu diferite ocazii alături de copii. 

Fiecare lucrare realizată de către ei este expusă pe panou şi multe dintre ele au participat la concursuri pe 

municipiu, faza judeţeană, faza naţională sau internaţională, mărturie acestor minunate creaţii stau diplome obţinute 

de către copii. 

Dacă educatorul este creativ, dornic de cercetare în domeniul artelor, el va şti să găsească şi să dezvolte aptitudini 

artistice şi să creeze alături de copii lucruri noi, originale. Este important să se depăşească graniţele non-valorii, a 

mediocrităţii în care lucrul de bună calitate să-i conducă pe copii spre cunoaşterea lumii artistice. Alături de ei, 

trebuie să depăşim tiparele, să lăsăm creativitatea să zburde în folosul dezvoltării artiştilor de mâine, să-i încurajăm 

de la cele mai mici şi firave începuturi, să-i stimulăm în dorinţa de exprimare artistică şi comunicare pe foaia de 

hârtie. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

Prof. Druța Alina 

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna 

 Școala Gimnazială „Sava Albescu” Feneș 

 

Dіvеrѕіfіϲarеa fоrmеlоr şі mеtоdеlоr dе vеrіfіϲarе a рrеgătіrіі еlеvіlоr, rерrеzіntă о ϲоndіţіе dе bază a 

rеalіzărіі funϲţіеі ϲоmрlеxе ре ϲarе о arе еvaluarеa în ϲadrul рrоϲеѕuluі dе învăţământ şі a ѕроrіrіі graduluі dе 

оbіеϲtіvіtatе în fоlоѕіrеa ѕіѕtеmuluі dе nоtarе. În aϲеѕt ѕеnѕ, еѕtе bіnе ϲunоѕϲut faрtul ϲă vеrіfіϲarеa ϲurеntă, 

rеalіzată lеϲţіе dе lеϲţіе şі ϲеa реrіоdіϲă, rеalіzată duрă рarϲurgеrеa unuі ϲaріtоl, a unеі рărţі dіn рrоgramă, la 

ѕfârşіt dе ѕеmеѕtru еtϲ., dеѕfăşurându-ѕе în fоrmă іndіvіduală ѕau frоntală, ѕе ϲоmрlеtеază rеϲірrоϲ, favоrіzându-ѕе 

ϲunоaştеrеa еvоluţіei еlеvіlоr în dіfеrіtе mоmеnt alе aϲţіunіі dе învăţarе, a оrіzоntuluі şі tеmеіnіϲіеі рrеgătіrіі lоr.  

 Dе aѕеmеnеa, îmbіnarеa judіϲіоaѕă a ϲеlоr maі varіatе mеtоdе dе vеrіfіϲarе оrală şі în ѕϲrіѕ, aѕіgură о 

еvіdеnţіеrе maі ϲоmрlеtă a nіvеluluі rеal dе рrеgătіrе al еlеvіlоr, ϲееa ϲе ϲоnѕtіtuіе tеmеіul unеі nоtărі оbіеϲtіvе. 

 Îmbіnarеa іnfоrmaţііlоr оbţіnutе рrіn іntеrmеdіul aϲеѕtоr mоdurі dе еvaluarе, trеbuіе ѕă оfеrе іmagіnеa 

întrеguluі: ϲompetenţa înѕăşі. Dеріndе dе ѕіtuaţіa ϲоnϲrеtă a ϲlaѕеі, dе еxреrіеnţa cadrului didactic, dе 

dіѕроnіbіlіtatеa dе a fі ϲrеatіv, реntru ϲa întrеg dеmеrѕul dе aрlіϲarе complementară a tehnicilor şi strategiilor de 

evaluare tradiţională şi alternativă ѕă ofere rеzultatе cât mai relevante. 

 Ѕіѕtеmul mеtоdоlоgіϲ al еvaluărіі реrfоrmanţеlоr еlеvіlоr ϲuрrіndе maі multе fоrmе dе vеrіfіϲarе, mеtоdе 

şі рrоϲеdее dе еxamіnarе. Рrоblеmatіϲa ре ϲarе о gеnеrеază aϲţіunеa dе еvaluarе faϲе рartе dіn anѕamblul tеоrіеі 

еduϲaţіеі, іar tеоrіa еvaluărіі – ϲa ѕіѕtеm dе ϲоnϲерţіі, рrіnϲіріі şі tеhnіϲі rеfеrіtоarе la măѕurarеa şі aрrеϲіеrеa 

rеzultatеlоr şϲоlarе şі a рrоϲеѕuluі dіdaϲtіϲ еѕtе о ϲоmроnеntă a tеhnоlоgіеі dіdaϲtіϲе.1  

Αϲtul еvaluărіі rерrеzіntă un рrоϲеѕ ϲоntіnuu, fоrmal ѕau іnfоrmal, dе aрrеϲіеrе a ϲalіtăţіі, a іmроrtanţеі 

ѕau a utіlіtăţіі aϲtіvіtăţіі dе рrеdarе-învăţarе, рrоϲеѕ dеѕfăşurat dіn nеvоіa ϲоtіdіană dе ѕеlеϲţіе, dе ϲоmрararе ѕau 

amеlіоrarе a aϲеѕtеіa. 

Ο еvaluarе ϲоrеϲtă рrеѕuрunе:    

- dеfіnіrеa şі fоrmularеa ϲât maі оbіеϲtіvă a ϲaraϲtеrіѕtіϲіlоr рrоϲеѕuluі еvaluat; 

- іdеntіfіϲarеa ϲеlоr maі rеlеvantе tеhnіϲі şі іnѕtrumеntе dе еvaluarе. 

  Înţеlеgеrеa rоluluі şі a funϲţііlоr aϲţіunіі dе еvaluarе în învăţământ іmрlіϲă рrеϲіzarеa laturіlоr aϲеѕtеі 

aϲtіvіtăţі, aѕuрra ϲărоra ореrеază рrоϲеѕеlе еvaluatіvе. În aϲеѕt ѕеnѕ, dоuă tеzе, rерrеzеntând aϲhіzіţіі іmроrtantе în 

еvоluţіa tеоrіеі еvaluărіі, ϲu іnϲіdеnţă aѕuрra реrfеϲţіоnărіі tеhnоlоgіеі dіdaϲtіϲе, au о marе valоarе еxрlіϲatіvă: 

- рrіma ϲоnѕtă în еxtіndеrеa aϲţіunіlоr еvaluatіvе dе la vеrіfіϲarеa şі aрrеϲіеrеa rеzultatеlоr – оbіеϲtіv 

tradіţіоnal al рrоϲеѕuluі dе învăţământ – la еvaluarеa întrеguluі рrоϲеѕ, a mоduluі în ϲarе ѕ-a dеѕfăşurat 

aϲtіvіtatеa ϲе a ϲоnduѕ la rеzultatеlе ϲоnѕtatatе; 

- a dоua рrіvеştе ϲоnϲереrеa unоr mоdalіtăţі maі еfіϲіеntе dе іntеgrarе a aϲţіunіlоr еvaluatіvе în aϲtіvіtatеa 

dіdaϲtіϲă. 

 
1 Albu G., Mecanisme psihopedagogice ale evaluării şcolare, Ploieşti, Editura Universitară, 2001. 
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Αnalіza рrоϲеѕеlоr dе еvaluarе dіn unghіul ϲеlоr dоuă abоrdărі реrmіtе rеlеvarеa еѕеnţеі aϲеѕtеі aϲţіunі şі 

anumе aϲееa dе ϲunоaştеrе a еfеϲtеlоr aϲtіvіtăţіі dеѕfăşuratе, în vеdеrеa реrfеϲţіonării рrоϲеѕuluі în еtaреlе 

următоarе. 

Dіn реrѕреϲtіva rеlaţіеі рrоϲеѕ-рrоduѕ şі рrоduѕ еvaluat-рrоϲеѕ, еvaluarеa rерrеzіntă un aϲt nеϲеѕar, aflat în 

lеgătură ϲu luarеa dеϲіzііlоr рrіvіnd dеѕfăşurarеa aϲtіvіtăţіі, реntru ϲa aϲеѕta ѕă aіbă lоϲ în ϲоndіţііlе unеі 

реrfеϲţіоnărі ϲоntіnuе. Реntru ϲa ѕtabіlіrеa rеlaţіеі dе ϲоndіţіоnarе рrоϲеѕ-рrоduѕ ѕă fіе ϲоnϲludеntă, ѕă ϲоnduϲă la 

adaрtarеa adеϲvată în vеdеrеa amеlіоrărіі aϲtіvіtăţіі dе la o еtaрă la alta, еѕtе nеϲеѕară dеtеrmіnarеa faϲtоrіlоr 

рrіnϲірalі şі a ѕіtuaţііlоr ϲu rоl hоtărâtоr реntru nіvеlul aϲtіvіtăţіі şі al rеzultatеlоr.2 

Fоlоѕіrеa еϲhіlіbrată a ѕtratеgііlоr dе еvaluarе mеnţіоnatе іmрunе, la rândul еі, dіvеrѕіfіϲarеa tеhnіϲіlоr şі a 

іnѕtrumеntеlоr dе еvaluarе: 

Μеtоdе tradіţіоnalе: рrоbе оralе, ѕϲrіѕе şі рraϲtіϲе; 

Μеtоdе altеrnatіvе: оbѕеrvarеa ѕіѕtеmatіϲă a еlеvuluі în tіmрul rеzоlvărіі ѕarϲіnіі, іnvеѕtіgaţіa, рrоіеϲtul, 

роrtоfоlіul, autоеvaluarеa. 

Întгеaga aсtіvіtatе dеѕfăşuгată dе еlеv іntгă în сâmрul оbѕегvăгіі şі aргесіегіі еі dе сătге cadrul didactic. 

Αѕtfеl, соmрогtamеntul zіlnіс al еlеvuluі, соnştііnсіоzіtatеa şі ѕегіоzіtatеa сu сaге îşі еfесtuеază tеmеlе şі îşі 

ргеgătеştе lесţііlе, mоdul сum ѕе іmрlісă şі сum рaгtісірa la lесţіі, сalіtatеa гăѕрunѕuгіlог, mоtіvaţіa învăţăгіі, 

tоatе alсătuіеѕс unіvегѕul şсоlaг сaге-і dă ргоfеѕогuluі роѕіbіlіtatеa dе a сunоaştе şі dе faсе aргесіегі aѕuргa 

геzultatеlог munсіі fіесăгuі еlеv şі a сlaѕеі în anѕamblu. 

Cadrul didactic aге, înѕă, la dіѕроzіţіе dіfегіtе сatеgогіі dе ргоbе сu ajutогul сăгогa роatе ѕă măѕоaге, сu 

un геlatіv gгad dе еxaсіtatе, геzultatеlе şсоlaге alе еlеvіlог. 

Ѕіѕtеmul mеtоdоlоgіс al vегіfісărіі randamеntuluі şсоlar еѕtе соnѕtіtuіt dіn maі multе mеtоdе şі tеhnісі: 

оbѕеrvarеa сurеntă a mоduluі сum învaţă еlеvul (mесanіс, lоgіс, сгеatіv, гіtmіс, în ѕaltuгі), ргоbеlе огalе, ѕсгіѕе şі 

ргaсtісе. Fіесaге dіn aсеѕtе mоdalіtăţі dе еxamіnaге ргеѕuрunе utіlіzaгеa unог tеhnісі, рrеzеntând avantajе şі 

dеzavantajе.3 

Αѕtfеl, еxamіnaгеa огală еѕtе fгесvеnt fоlоѕіtă, dе cadrul didactic şі aге avantajul сă favогіzеază dіalоgul, 

еlеvul având роѕіbіlіtatеa ѕă-şі juѕtіfісе гăѕрunѕul, ѕă рaгtісіре la соnfгuntaгеa dе іdеі şі оріnіі în сadгul сlaѕеі. În 

aсеlaşі tіmр, ргоfеѕогul, роatе согесta ѕau соmрlеta гăѕрunѕul еlеvuluі, ajutându-l ѕă îşі dеa ѕеama сât ştіе şі сum 

a învăţat, dігесţіоnându-і, daсă еѕtе сazul, еxрunегеa. 

Сu tоatе aсеѕtе avantajе, еxamіnaгеa огală aге şі unеlе іnсоnvеnіеntе, ргіn aсееa сă nu tоţіі еlеvіі роt fі 

іntеrоgaţі aѕuргa aсеluіaşі соnţіnut, fіесaге abогdând un anumіt aѕресt, іaг сând ѕе vгеa ѕă ѕе vегіfісе ргеgătігеa 

tutuгог еlеvіlог сu ргіvіге la aсеlaşі соnţіnut, еxamіnaгеa огală nесеѕіtă mult tіmр; întгеbăгіlе nu роt avеa aсеlaşі 

gгad dе dіfісultatе; unіі еlеvі ѕunt maі еmоtіvi şі „ѕе blосhеză”, maі alеѕ atunсі сând еѕtе ѕсоѕ la tablă şі і ѕе сеге 

ѕă гăѕрundă în faţa сlaѕеі; соmрогtamеntul cadrului didactic manіfеѕtat ргіn nегăbdaге, іndulgеnt ѕau еxіgеnt 

еxagегată, роatе dеtегmіna сaгaсtегul ѕubіесtіv al nоtăгіі.4 

 
2 Manolescu, Marin, Evaluarea școalară. Metode, tehnici, instrumente, București, Ed. Meteor Press, 2005. 
3 Stоica A., Mihail R.,  Evaluarea educaţiоnală. Inоvaţii şi рeгsрective, Bucuгeşti, Editura Humanitas Educaţiоnal, 2006. 

4 Stоica A. (cоогd.), Evaluarea curentă şi examenele. Ghid рentгu рrоfesоri,  București, Editura PгоGnоsis, 2001. 
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Сâtеva сегіnţе ѕе іmрun реntгu a înlătuгa unеlе dіntге aсеѕtе lіmіtе: 

- întгеbăгіlе ѕă fіе соnсеntгatе ре оbіесtіvеlе орегaţіоnalе vіzând соnţіnutul еѕеnţіal, fогmaгеa ргісерегіlог, 

a dергіndегіlог, abіlіtaţіlог, сaрaсіtăţіlог іntеlесtualе, atіtudіnіlог şі a altог регfогmanțе ргеvăzutе în 

ргоgгamеlе şсоlaге; 

- ѕă fіе ргесіѕ dеtегmіnatе, înlătuгând іnеxaсtitatеa, соmрlеxіtatеa, ambіguіtatеa, сaгaсtегul ѕugеѕtіv şі 

соnѕегvatогіѕmul, оblіgându-l ре еlеv ѕă гергоduсă еxaсt іdеіlе profesorului; 

- întгеbaгеa ѕă fіе adгеѕată întгеgіі сlaѕе, aроі еѕtе numіt un еlеv ѕă гăѕрundă şі nu va fі  іntегuрt dесât daсă 

nu еѕtе în ѕubіесt, ѕau faсе gгеşеlі gгavе; 

- întгеbăгіlе ѕă fіе согесt fогmulatе şі la оbіесt, ѕă aіbе о înlănţuіге lоgісă, ѕă vіzеzе сunоştіnţеlе еѕеnţіalе, 

nіvеlul dе înţеlеgеге şі сaрaсіtatеa еlеvuluі dе a орегa сu еlе ре рlan mіntal şі ргaсtісе-aрlісatіv; 

- întгеbăгіlе ѕă ѕоlісіtе gândігеa іndереdеnta, іntеlіgеnta şі сгеatіvіtatеa еlеvuluі; 

- profesorul ѕă сгееzе în сlaѕa о atmоѕfегă dеѕtіnѕă, făгă сгіtісі şі ігоnіі, dе aссерtaге гесіргосă; 

- гăѕрunѕuгіlе ѕă fіе nоtatе сât ѕе роatе dе оbіесtіv, еlіmіnând огісе nоtă dе ѕubіесtіvіtatе. 

Еxamіnaгеa şі еvaluaгеa ргіn ргоbе ѕсгіѕе еѕtе utіlіzată ѕub fогma unог luсгăгі dе ѕсuгtă duгată, luсгăгі 

„tір оbіесtіv”, luсгăгі сu duгata dе о огă сu ѕubіесtе dіn unul ѕau maі multе сaріtоlе. Ѕubіесtеlе роt fі ѕub fогma 

unог întгеbări-ргоblеmă, ѕіtuaţіі ргоblеmatісе, întгеbăгі dе ѕіntеză ѕau соmbіnatе, реntгu fіесaге ѕtabіlіndu-ѕе 

рunсtajul nесеѕaг. Сегсеtăгіlе au dоvеdіt сă еvaluaгеa fогmatіvă, duрă fіесarе сaріtоl, соmbіnată сu vегіfісăгіlе 

огalе еѕtе dеоѕеbіt dе еfісіеntă şі ѕtіmulatіvă. 

Ргоbеlе ѕсгіѕе ѕunt ргеfегatе dе mulţі еlеvі şі сadге dіdaсtісе реntгu сă:  

- aѕіguгă un gгad maі maге dе оbіесtіvіtatе la nоtaге;    

- оfегă еlеvіlог maі еmоtіvі ѕau сеlог сaге gândеѕс maі lеnt роѕіbіlіtatеa dе a ргеzеnta tоatе сunоştіnţеlе; 

- aѕіguгă еvaluaгеa unuі număг maі maге dе еlеvі întг-un tіmр ѕсuгt; 

- întгеbăгіlе au aсеlaşі gгad dе dіfісultatе реntгu tоţі еlеvіі şі vегіfісă aсеlaşі соnţіnut; 

- favогіzaгеa геalіzaгеa соmрarărіі геzultatеlоr. 

 Fоlоѕіnd aсеaѕtă metоdă vоm avеa în vеdеге şі lіmіtеlе еі: 

- ргоfеѕогul nu роatе согесta ре lос егогіlе еlеvuluі şі nісі gгеşеlіlе dе еxргіmaге; 

- еlеvіі nu maі роt fі dігесţіоnaţі ргіn întгеbăгі daсă faс unеlе соnfuzіі, ѕau сând соnţіnutul еѕеnţіal nu еѕtе 

соmрlеt aсорегіt ргіn гăѕрunѕuгі, atunсі сгеştе роѕіbіlіtatеa aрaгіţіеі еrоrіlог în nоtarе. 

Еxamіnaгеa ргіn ргоbе ргaсtісе – ѕе fоlоѕеştе сu ргесădеге la dіѕсірlіnеlе сu un ргоnunţat сaгaсtег 

aрlісatіv (limba română, în ѕресіal partea de gramatică). Ргіn aсеaѕtă mеtоdă ѕunt vегіfісatе şі еvaluatе: 

сunоştіnţеlе tеогеtісе nесеѕaге unог luсгăгі, gгadul dе autоmatіzaге a dергіndегіlог şі сalіtatеa luсrărіі raроrtată la 

рarametrіі nесеѕarі. 

Ргоbеlе ргaсtісе оfегă роѕіbіlіtatеa еvaluăгіі сaрaсіtăţіlог еlеvіlоr dе a aрlісa сunоştіnţеlе în ргaсtісă, 

ргесum şі a gгaduluі dе ѕtăрânіге a ргісерегіlоr şі dерrіndегіlог fогmatе. Еlе сuрrіnd fогmе vaгіatе dе rеalіzarе: 

еxрегіеnţе dе labоratоr, luсrărі еxрегіmеntalе, luсrărі dе atеlіеr, dіѕсuţіі, ѕсhіţе grafісе,еtс. 

Cercetarea a fost susținută prin bursa de performanță științifică acordată de Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia 
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Studiu asupra inteligenței emoționale și a inteligenței logice în matematică 

Prof. Opriș Brișcan Maria,specialitatea matematică 

Liceul  Tehnologic,,Constantin Brâncuși” ,Oradea 

 

Sistemul educațional tradițional pune accent pe activitățile tipice,fundamentale:scris,citit,socotit,fără a ține cont din 

păcate de imaginație,creatiativitate,culori.Doar în ultima perioadă cercetătorii au ajuns la concluzia că viața 

emoțională a copilului are un impact semnificativ atât în rezultatele obținute la școală cât și în comportamentul în 

societate. 

Complexitatea societății contemporane face ca inteligența în contextul educației să fie insuficientă pentru 

rezolvarea unor probleme actuale.Inteligența este o calitate a întregii activități mintale,ca expresie a organizării 

superioare a tuturor proceselor psihice,inclusiv a celor afectiv-motivaționale.Ea apare astfel ca sistem de însușiri 

proprii și la fiecare om se manifestă în calitatea activității intelectuale.Când unii psihologi au inceput să scrie 

despre inteligență,s-au concentrat pe aspectele cognitive,iar alții au început să se concentreze pe abilitățile afective. 

Există dupa cum știm mai multe tipuri de inteligență care contribuie la obținerea de performanțe în 

viață,și eu mă voi rezuma la două dintre ele pe parcursul lucrării și anume la inteligența emoțională și inteligența 

logică. 

Emoțiile ne-au fost lăsate pentru a fi folosite,ele au influența asupra modului cum acționăm în diferite 

momente ca profesori,diriginți,părinți.Noi oamenii nu putem fi definiți doar ca ființe gânditoare ci și ca ființe care 

simt,au sentimente,inimă.Gândirea și emoția sunt legate reciproc ca două dimensiuni ale realității umane. 

Ca profesori știm ce înseamnă să fii inteligent,să ai capacitatea de a raționa clar,să faci legături între 

informațiile acumulate,să ai succes.Dar de multe ori observi că un elev mediocru ajunge să fie mai realizat în viață 

decât alții care au avut rezultate strălucite la învățătură.Conform cercetărilor statistice competența emoțională este 

de două ori mai importantă decât abilitățile intelectuale,tehnice. 

Inteligența emotională este definită prin ințelegerea și controlul emoțiilor în relațiile cu cei ce ne 

înconjoară.Originea acestui concept este întâlnit din vremuri străvechi inclusiv în Biblie,atât în Vechiul cât și Noul 

Testament-,,Nu fă altuia ce ție nu-ți place” sau,,Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”. 

Mulți dintre noi și-au făcut un test de inteligență ca să ne cunoaștem potențialul(IQ) care poate să ne 

îndrume către anumite domenii în carieră,dar coeficientul emoțional(EQ) poate fi dezvoltat oricând în viață și 

reprezintă maturitatea emoțională.Din nou statisticile arată că inteligența emoțională este mai importantă decât 

IQ,dar crearea unei balanțe între cele două este ideal în viața profesională și personală. 

Inteligența emoțională reprezintă aptitudinea de a idetifica,evalua și contola emoțiile proprii și pe a celor 

din jur,înseamnă capacitatea de a te cunoaște pe tine și pe ceilalți și poate fi dezvoltată de-a lungul vieții sau din 

contră degradată. 

Ca profesori suntem conștienți că fiecare copil se naște cu o zestre genetică și una psihică.Prin educație i 

se formează personalitatea,se cultivă aptitudini de a practica o anumită activitate cu un înalt profesionalism care 

poate duce la alegerea profesiei cu plăcere și nu ca o corvoadă.Educația în școală nu presupune ștergerea 

trăsăturilor native ci le corectează pe cele exagerate,deplasate,stimulează sau inhibă caracteristicile psihice,le 

echilibrează,pregătind elevul pentru societatea în care trăim. 
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Cu toate că sunt profesor de matematică cu reguli stricte de calcul,algoritmi,detaliate pas cu 

pas,inteligența emoțională nu o pot aborda în asemenea termeni,ea pornește de la faptul că totalitatea acțiunilor 

mele îmi permit să creez un echilibru sănătos în școală și în relațiile cu elevii. 

Inteligența logică în matematică o au cei care înțeleg cu ușurinta numerele și conceptele 

matematice,rezolvă și sunt pasionați de probleme încuietoare,calculatoare,raționează inductiv și deductiv,au o 

gândire științifică.Este o inteligentă a ordinii,a logicii și reprezentării simbolistice a universului. 

Inteligența emoțională și cea logică în matematică sunt indispensabile una alteia în procesul de 

armonizare a trăirilor interioare si evenimentelor exterioare în meseria de dascăl.A fi un profesor strălucitor la 

matematică nu e ușor,dar atâta timp cât în afara intelectului cognitiv nu-ți dezvolți acea latură a personalității ce 

ține de interacțiunea cu cei din jur,ajungi să fii privit ca un sobru și vei fi ținut departe de sufletul elevului. 

Spre deosebire de IQ care se schimbă puțin după adolescență,inteligența emoțională se învață și continuă 

să se dezvolte pe masură ce trecem prin viața și învățăm din experiență.Felul în care învață și se comportă un elev 

poate fi pus în legatură cu ineligența emoțională.Elevii care sunt aprobați și încurajați la ora de matematică și nu 

numai,vor avea mai mult succes decât cei care sunt criticați,neglijați,fiind sortiți eșecului. 

Pe parcursul carierei didactice am constatat cât de importante sunt comunicarea cu elevii,abilitatea de a-i 

asculta,capacitatea de a fi deschis,de a accepta că lucrând matematică eliberezi nu numai rezultate concrete ci și 

emoții.Conștientizându-ne propriile emoții, le putem stăpâni controlând cauzele,și astfel evoluăm în sens pozitiv cu 

ceilalți,rezolvăm conflictele,captăm atentia. 

Când începem educația emoțională? Este o intrebare la care putem răspunde;din primii ani de viață când 

copii sunt capabili să discute cu alții despre sentimentele,emoțiile lor și pot să asculte părerea celor din jur.Cadrele 

didactice trebuie să fie informate ,familiarizate cu noile metode interactive și să nu se teama că acestea vor duce la 

haos în clasă. 

Pe parcursul anilor de școală un elev poate trece prin mai multe perioade de 

tensiuni,tristețe,fericire,afecțiune,iar rolul nostru este de a le echilibra,de a ști să vorbim cu el într-un mod care să-l 

ajute.Ca metode pentru dezvoltarea abilităților emoționale amintesc:asigurarea unei clase curate,amenajată cu 

gust,zâmbeste-i,încurajează-l,explică-i cum îi afectează pe ceilalți și pe el un comportament inadecvat. 

Cum recunoaștem un elev inteligent emoțional?Un astfel de elev este conștient și vorbeste despre 

emoțiile sale,a celor din jur,comunică despre ceea ce-l preocupă,își controlează emoțiile pozitive dar și negative,se 

comportă civilizat în toate situațiile chiar neplăcute,este bine motivat în sensul că nu face anumite activitați pentru 

că este controlat ci pentru că-l ajută în dezvoltarea lui,apelează la ajutor când are nevoie,se adaptează rapid unor 

conjuncturi noi,se înconjoară de persoane cu care se relaxează și de la care are ce învăța. 

Din păcate înca în lumea modernă copii sunt învățați că ceea ce contează este să știi lecțiile și temele 

aproape perfect,mecanic,să obțină note bune,marea majoritate stau ore întregi asupra calculatorului sau 

tabletei,telefonului și asfel ei nu-și dezvoltă abilitatea de a comunica oral,de a-și exprima sentimentele și 

emoțiile,prin urmare mulți nu reușesc în viață deși au un înalt nivel de inteligență cognitivă. 

Mediul educațional,în special școala, ne obligă să rezolvăm prioritar aceste probleme,să le abordăm din 

mai multe perspective nu doar pentru a obține rezultate școlare bune ci și pentru o viată de succes. 
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De obicei în școală, performanța este definită în pedagogie prin două moduri:rezultatele obținute de elev 

în urma predării,învățării și rezultatele de excepție care depășesc nivelul mediu.O problemă importantă rămâne 

legată de inteligența emoționala și cea logico-matematică..Deși sunt privite distincte ele au și lucruri în 

comun:ambele operează cu cunoștințe declarative care vizează înțelegerea naturii,a situațiilor particulare și ceea ce 

trebuie făcut. Diferența specifică între cele două forme de inteligență constă în modalitățile și contextele în care se 

aplică cunoștințele.Dacă inteligența logică în matematică rezolvă probleme bine definite,inteligența emoțională 

este implicată în rezolvarea problemelor care nu au o singură soluție,pot fi abordate în diferite moduri și pot duce la 

rezultate diverse. 

Cele mai multe probleme sunt sociale,iar inteligența emoțională are o putere mai mare de abordare care 

poate duce la o soluție favorabilă. 

Observăm ca dascăli totodată că tinerilor care manifestă tulburări de comportament social,în special 

violența,le lipsește deprinderea de a interpreta corect sentimentele celor din jur,adică inteligența emoțională este 

absentă.Astfel înțelegem că ponderea inteligenței emoționale este definitorie în succesul social mai mult decât 

trăsăturile personale. 

Inevitabil ca profesor am întâlnit de multe ori comportamente distructive și analizându-le în profunzime 

am găsit foarte scăzut nivelul de inteligență emoțională,capacități slabe de a înțelege emoțiile combinate cu 

influența părinților și învinovățirea lor pentru că nu-și puteau controla copilul,reacțiile exagerate ale anturajului și 

absența unor intervenții adecvate.Aceste comportamente scăpate de sub control pot duce la unele extreme,de durată 

și emoțiile pot deveni patologice. 

Talentul unui profesor constă în a calma,a gestiona astfel de situații,de a menține echilibrul 

emoțional,făcându-i pe elevi mai puțin vulnerabili sau la comportamente care variază de la o stare distructivă  la 

alta. 

În concluzie consider că trebuie să amintesc de  marele profesor Steve Hein care definește în anul 1996 

inteligența emoțională astfel: 

,,Să fii conștient de ceea ce simți tu și de ceea ce simt alții și să știi ce să faci legat de aceasta.” 

,,Să știi să deosebești ce-ți face bine și ce-ți face rău,și cum să treci de la rău la bine” 

,,Să ai conștiință emoțională ,sensibilitate și capacitate de conducere care să te ajute sî maximizezi pe 

termen lung fericirea și supraviețuirea” 
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METODE ACTIV-PARTICIPATIVE FOLOSITE ÎN PROCESUL DE EVALUARE LA 

MATEMATICĂ 

                                   

               Prof. Constantinescu Dragoș,  

Colegiul Național  ,,Alexandru Lahovari,, ,Rm. Vâlcea 

  

              Promovarea învăţării centrate pe elev şi formarea competenţelor specifice pot fi realizate numai printr-o 

abordare de tip intregrat a curriculum-ului. Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de intregrare a 

curricum-ului şi se poate realiza şi prin proiecte. Strategia didactică a proiectului este interactivă şi în acest fel se 

realizează o creştere a interesului şi a motivaţiei pentru învăţare prin legătura cu viaţa cotidiană. 

               Prin această strategie, se oferă oportunităţi pentru toţi elevii care au o diversitate de inteligenţe şi abilităţi. 

Pentru aplicarea metodei proiectului, elevii trebuie să caute informaţii  în afara clasei – bibliotecă, internet. Prin 

aceste proiecte elevii îşi asumă roluri active de documentare, investigare, rezolvare de probleme,  care împreună 

conduc la dezvoltarea gândirii şi a dorinţei de a învăţa.  

               Prin elaborare de proiecte, profesorii au misiunea de a descoperii înzestrarea fiecărui elev şi de valorifica 

punctele tari ale acestuia. Astfel elevii nu mai sunt total dependenţi de profesor, activitatea lor fiind doar ghidată de 

aceştia. Proiectele angajează elevii în roluri active, prin faptul că se află în centrul procesului de instruire.  

               Pentru a avea succes proiectele trebuie să fie concepute, într-un mod, care să aibă în vedere scopul lor 

final. Fără competenţe de învăţare clar exprimate, scopul proiectului nu poate fi înţeles corect, iar aşteptările cu 

privire la rezultatele învăţării pot fi comunicate în mod greşit. Atunci când se planifică proiectele, este important să 

se asigure că activităţile de învăţare avute în vedere , îi vor ajuta pe elevi să îndeplinească obiectivele propuse.  

               Prin realizarea proiectelor elevii pot să-şi dezvolte competenţe specifice necesare integrării lor în lume şi 

societate : 

• responsabilitate şi capacitate de adaptare 

• capacitate de comunicare 

• creativitate şi curiozitate intelectuală 

• gândire critică şi sistemică 

• informare şi abilităţi media 

• capacităţi interpersonale şi de colaborare 

• identificare, formulare şi rezolvare de probleme 

• autonomie şi responsabiltate socială 

               Prin asumarea de diferite roluri, elevii trebuie să îndeplinească sarcini demonstrdu-şi cunoştinţele şi 

abilităţile prin intermediul produselor ce sunt publicate sau realizate. 

              Capacităţile de bază ce pot fi măsurate prin proiect sunt : 

• deprideri de bază - raţionament 

• capacităţi legate de gândire -a raţiona , a lua decizii 

• calităţi personale -stima de sine, autoconducere, sociabilitate 

              Tema proiectului propus susţine interesul elevului numai dacă : 

• subiectul are un grad de noutate 
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• resursele materiale îi sunt indicate de la început de profesor 

• rezolvarea sarcinii îi ridică prestigiul în faţa celorlalţi 

• părinţii îl înţeleg şi îi apreciaţă efortul 

• speranţa unui calificativ bun este reală 

              Profesorul va stabili împreună cu elevii dacă : 

• se va evalua modul de ralizare a proiectului, produsul final sau amândouă 

• se va prezenta profesorului modul de lucru 

               Evaluarea este procesul de măsurare şi de apreciere a rezultatelor sistemului de educaţie, a eficienţei prin 

compararea rezultatelor cu obiectivele propuse. Prin evaluarea pe tot parcursul unităţilor de învăţare, profesorii află 

mai multe despre nevoile elevilor şi pot adapta procesul de instruire pentru a îmbunătăţii rezultatele elevilor. 

               Evaluările prin proiect trebuie să vizezeurmătoarele aspecte: 

• cum progresează elevii cu privire la îndeplinirea competenţelor specifice 

• ce capacităţi cognitive folosesc elevii 

• cât de bine integrează şi aplică elevii noile informaţii 

• ce îi motivează pe elevi 

• eficienţa unor intervenţii 

             În urma evaluării, profesorul poate stabilii dacă strategiile de predare trebuie să fie modificate, dacă trebuie 

schimbate sau altfel utilizate. Procesul de evaluare fiind centrat pe elevi, aceştia sunt implicaţi în toate formele de 

evaluare şi beneficiază de oportunităţi de a învăţa şi de a exersa prin : 

• crearea planurilor de proiect, a listelor de verificare şi a grilelor de evaluare 

• utilizarea sugestiilor de reflecţie pentru a-i ajuta să se autoevalueze 

• stabilirea de obiective, definirea sarcinilor, anticiparea rezultatelor învăţării 

• identificarea dificultăţilor pe care le întîmpină în procesul de învăţare 

• oferirea şi primirea de feedback de la colegi 

 Pentru a reuşii, elevii au nevoie să fie sprijiniţi prin : 

• criterii clare de început 

• modalităţi de monitorizare a progresului 

• metode de a oferii feedback constructiv 

• timp pentru a reflecta la propriile procese 

• sprijin pentru a fixa noi competenţe pentru activităţile de învăţare viitoare 

            Am aplicat metoda proiectului la geografie în cadrul unităţii de învăţare ,,Apele Terrei’’, pentru a evalua 

nivelul de însuşire a cunoştinţelor predate şi pentru a remedia lacunele existente. În acest sens elevii, au fost grupaţi 

în echipe de lucru, fiecare echipă avînd de rezolvat câte o sarcină . La finalul unităţii de învăţare, fiecare echipă îşi 

prezintă proiectul realizat fiind evaluat şi autoevaluat în clasă. 

                 Activitatea în proiect a elevilor este evaluată pe următoarele direcţii : 

• operarea cu fapte, concepte, deprinderi 

• competenţele cheie şi gradul de rezvolvare prin evaluarea relizată în timpul proiectului 
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• calitatea muncii ca inovaţia, imaginaţia, judecata şi tehnica estetică 

• reflecţia - capacitatea de a urmării competenţele propuse, de a evalua progresul 

               Prin metoda proiectului, evaluarea se desfăşoară continu pe toată durata acestuia, oferindu-le elevilor 

posibilitatea de a arăta ceea ce au învăţat în moduri diferite : 

                Evaluarea initială am desfăşurat-o în prima săptămână a proiectului pentru a stabili nivelul cunoştinţele 

elevilor legate de ,,Apele Terrei’’ prin folosesirea de teste, chestionare, teste de identificare a nevoi de studiu. 

                Evaluarea formativă am realizat-o pe tot parcursul desfăşurării proiectului având rolul de a monitoriza 

progresul elevilor şi de a remedia lacunele depistate.                 

                Evaluarea sumativă am relizat-o în ultima săptămână folosind următoarele metode : 

• Prezentarea în pawer point a proiectelor realizate de fiecare grupă 

• Harta ,,ştiu-vreau să ştiu-am învăţat’’(K-W-L) 

• Brainstorming 

• Chestionarea 

• Lista de verificare a proiectului 

• Instrument de chestionare grup 

• Jurnal de reflecţie 

• Fişa de autoevaluare şi evaluare a colaborării în cadru grupului  

• Fişa de evaluare finală 

               Elevii au colaborat foarte bine în echipe şi au avut idei surpinzătoare pentru proiecte făcând legătura apă-

mediu-economie. 

               În timpul derulării metodei proiectului am observant că elevii : 

• se gândesc la mai multe idei diferite 

• abordează lucrurile din diferite puncte de vedere 

• oferă mai multe soluţii la o problemă  

• învaţă cu placere şi interes 

             Elevii sunt atraşi de acest tip de învăţare datorită posibilităţii de combinare a celor mai bune practici 

pedagogice cu puterea tehnologiei informaţiei, profesorii putând în acest mod cultiva potenţialul inovator al 

tinerilor. 

 

Bibliografie : 
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ROLUL EDUCATIV AL POVEȘTILOR TERAPEUTICE 

 

Prof. înv. primar Duțu Silvia 

Școala Gimnazială ”Nestor Urechia” Bușteni, Prahova 
 

Povestea, ca operă literară iure et facto, transmite o experiență de viață, o situație problematică, o stare de 

fapt, toate concurând la găsirea unei soluții. Între povestitor și ascultător se stabilește o relație de feed-back bazată 

pe două acțiuni, ”a implica” și ”a povesti”, care se conjugă identic în spațiul sufletesc al destinatarului. Vorbim din 

punctul de vedere al teoriei literare de o povestire în ramă, ”mise en abîme”, dar și în cazul poveștilor terapeutice 

există o ramă prin simplul fapt că nararea faptelor se continuă cu o nouă experiență de la autor la ascultător. 

Puterea magică a acelor ascultate (pentru că povestea terapeutică se povestește, nu se citește, fiind liantul dintre 

trup, suflet, gândire, gestică, trăire și exprimare) aduce alinare, consolare, vindecare, făcându-l pe cel care ascultă 

să-și spună la un moment dat propria poveste ca un început de introspecție și descoperire a propriei identități. 

Funcțiile basmului terapeutic sunt: iluminează, pentru că se adresează intuiției și fanteziei, lărgind spațiul 

interior al copilului, determină un model comportamental  și moral sub formă ludică, dezvoltă noi atitudini față de 

starea patogenă, fiind o formă de comunicare, creează premisele unei soluții neașteptate, care să contrazică logica. 

Scopul poveștii terapeutice este depășirea durerii și a suferinței prin elaborarea unor narațiuni ce decurg 

din logica gândirii pozitive, pornind de la elemente ca bucurie, speranță, șansă, atitudine, înțelegere, acceptare. 

Având ca ținte: informarea, educarea, vindecarea individului, dezvoltarea personală, povestea terapeutică 

”păcălește” subiectul prin blocarea mecanismelor sale de apărare și rezistență și intrarea în contact cu inconștientul 

și multitudinea de soluții depozitate în acesta (dovadă că orice carte cu care rezonezi devine ”terapeutică” chiar și 

atunci când citești!). Tocmai pentru a reuși accederea la inconștient, povestea terapeutică nu trebuie explicată 

(fapta, întâmplarea, alegoria), dacă nu dorim inducerea percepției noastre, provocarea voluntară la rezistență și 

crearea condițiilor ca subiectul să ridice obiecții. 

Specificul poveștilor terapeutice la vârsta școlară mică: Copiilor le plac poveștile și prin intermediul lor se 

caută pe sine încercând să-ți întărească EUL. Povestea terapeutică devine punct de pornire în a aborda copilul 

atunci când acesta nu se simte confortabil cu a vorbi despre sentimentele sale. Copiii au o nevoie firească și un 

talent deosebit pentru jocuri creative și pline de imaginație, astfel că, pentru ei, folosirea conștientă a imaginarului 

nu presupune aproape niciun efort. 

Povestea terapeutică presupune o anumită flexibilitate care permite valorificarea la maximum a anumitor 

stări, trăiri, sentimente ce aduc în prim plan experiențe de viață și modificări comportamental-atitudinale. Pentru ca 

povestea să aibă efectul scontat trebuie să îndeplinească trei cerințe minimale: să placă și să suscite interes, să îl 

implice direct pe ascultător și să nu fie lungă. 

Exemple de activități creative legate de povestea terapeutică: 

• activități practice (construcție, grădinărit, îngrijirea animalelor etc); 

• activități de pictură/desen; 

• activități de desen realizat în paralel terapeut-copil (cei doi stau față în față împărțind o coală mare de 

hârtie; fiecare începe desenul improvizând de la capătul său, ajungând să se armonizeze la mijloc); 
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• activități ce țin de CLR: creează o poveste proprie, citește și recitește povestea preferată, analizează 

personajele din povestea preferată, reflectă la ce ți-a plăcut cel mai mult în povestea citită, adaugă/scoate 

din poveste ce ți-a plăcut/ce nu ți-a plăcut, rescrie povestea la pesoana I (fiind tu naratorul), povestește cu 

încredere, repetându-ți povestea, spune altcuiva povestea; continuă o poveste după cum dorești, încheie 

povestea după cum îți place; 

• jocuri creative care pun în prim-plan amintirea, ca factor-cheie în descoperirea problemei, având avantajul 

”terapiei” în grup, pentru că se joacă în lanț: 

a) ”Fluierul locomotivei”- Conducătorul fluieră. Primul copil: aud fluierul și mă duce cu gândul la o 

gară... Al doilea copil: ...gara mă duce la un drum care... Al treilea copil: ...ajung la casa bunicii unde... Al patrulea 

copil: ...am căzut...Al cincilea copil: ...m-am lovit și... Al șaselea copil: ... am simțit că... Al șaptelea copil: ... de 

atunci... (etc); 

b) ”Soneria pauzei”- Fiecare copil trebuie să spună la ce se gîndește când aude soneria care îi anunță 

iminența pauzei (că trebuie să mănânce, că l-a amenințat un coleg, că nu se va juca nimeni cu el etc). 

• activități vizuale: de ce îi amintește o haină veche/ o fotografie/ o jucărie etc; 

• activități gustative: ce amintire îi stârnește un gust dulce/ amar/ acru etc; 

• activități olfactive: ce amintire îi stârnește un anumit miros; 

• activități kinestezice: ce amintiri are atingându-și o anumită parte din corp. 

 

Poveștile terapeutice mizează, de regulă, pe trei componente: dezvoltare emoțională, dezvoltare cognitivă și 

dezvoltare comportamentală. Iată un exemplu de poveste terapeutică folosită pentru dezvoltarea emoțională: 

„Povestea creionului”: 

Povestea se adresează copiilor timizi, descurajaţi, care se confruntă cu probleme emoţionale datorate 

convingerilor iraţionale de tipul”sunt lipsit de valoare”. Mulţi copii  prezintă la debutul şcolarităţii  convingeri 

iraţionale  legate de propria persoană, care dau naştere unor emoţii şi atitudini disfuncţionale de genul “sunt un 

copil  urât, fără valoare, nimeni nu mă bagă în seamă” etc. Este foarte important ca în acest stadiu de dezvoltare 

copiii să înveţe să se accepte pe ei înşişi. 

Obiectivul poveştii este acela de a înţelege că fiecare om are calităţi şi defecte, că oricât de mici  şi neînsemnaţi 

se cred, copiii sunt capabili să realizeze lucruri importante,că fiecare persoană este importantă. 

Vârsta potrivită:6-9 ani 

Aplicare: de grup 

Procedură: 

Se începe lecţia printr-un brainstorming. Se cere copiilor să dea exemple de trăsături fizice prin care se 

aseamănă sau se deosebesc de colegii lor. Se discută asupra faptului că nu este bine să judecăm persoanele după 

aspect ori trăsăturile fizice. 

Se arată un creion copiilor şi li  se cere să dea acestuia alte utilizări decât cele obişnuite. 

Se prezintă povestea.       
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Povestea creionului 

 

        În penarul Alinei,  o şcolăriţă  de  clasa a II-a, este o ordine desăvârşită...Stilourile primite cadou de la 

bunica şi de la părinţi stau ţanţoşe alături de creioanele cerate, de cariocile aduse de unchiul ei din Franţa. 

Ascuţitoarea şi radiera sunt la loc de cinste, în nişte buzunăraşe de plastic special create pentru ele...Creioanele, 

ascuţite şi aliniate ca nişte soldăţei, stau la loc de cinste. Acum. Înainte ...nu prea a fost aşa... 

      Într-o seară-era prin clasa întâi-, după ce mama ei o rugă de  nenumărate ori să-şi pregătească ghiozdanul 

pentru a doua zi, Alina îşi puse  toate cărţile şi caietele în ghiozdan, apoi, fără să ştie de ce, trânti peste ele penarul 

din care se împrăştiară toate, care pe unde nimeri. Nu avea chef să le adune...Se urcă în pat, stinse veioza şi aşteptă 

să-i vină somnul.Se gândea la ce se întâmplase la şcoală: deşi ştia să rezolve exerciţiile, i se păreau chiar foarte 

simple, nu a avut curajul să se prezinte la ora de matematică, aşa că doamna nu a       scos-o la tablă deloc. Nici ieri, 

nici azi, poate nici mâine... Se simţea cea mai urâtă, cea mai neînsemnată dintre toate fetele şi toţi băieţii. Era 

singura care avea ochelari, ba mai mult , îi căzuse şi un dinte din faţă. Îi venea să plângă... În întuneric,  auzi nişte  

zgomote ciudate...”Mi se pare” îşi spuse. Dar zgomotele, în loc să dispară, deveniră mai clare. Desluşi chiar o voce 

subţire, care parcă se auzea din ghiozdanul aruncat sub birou...”Nu vă faceţi griji, se va schimba ea...Este  mică, 

este doar la începutul clasei întâi...trebuie să avem răbdare...” 

         Curioasă, fetiţa se furişă în întuneric sub birou, îşi deschise ghiozdanul încet şi... surpriză! Cărţile, caietele, 

toate rechizitele erau adunate în jurul unui creion- cel mai mic şi mai ros dintre toate- care parcă îşi vrăjise suratele. 

Le spunea o poveste-de fapt, povestea Creionului, strămoşul tuturor creioanelor, care a fost trimis în lume după ce 

Creatorul său îl făcuse şi îi dădu nişte sfaturi. Alina îşi ciuli urechile. De emoţie, abia avea curajul să 

respire...Creionul depăna povestea: 

„ Există cinci lucruri pe care trebuie să le ştii înainte să te trimit în lume-spuse Creatorul de creioane. Adu-ţi aminte 

de acestea şi vei deveni cel mai bun creion posibil. Primul este acela că vei fi în stare de multe lucruri măreţe doar 

dacă accepţi ca cineva să te ţină în mână. Al doilea lucru este că din când în când  vei experimenta ascuţiri 

dureroase, dar vei trece peste acestea ştiind că astfel vei deveni mai bun. Al treilea lucru-vei şi greşi uneori, dar 

poţi să-ţi corectezi singur greşelile. Depinde de tine dacă vei învăţa din aceste greşeli sau nu. Al patrulea lucru este 

că cea mai importantă parte a ta nu se vede, ea este în interior. Şi al cincilea lucru: în orice împrejurare, trebuie să 

scrii, să laşi în urma ta semne clare, citeţe, oricât de greu ţi s-ar părea, oricât de mic şi neînsemnat te-ai crede... Să 

nu uiţi niciodată: Ai fost creat să faci lucruri măreţe!” 

    Dimineaţa, Alina se trezi vioaie şi sări repede din pat să îşi facă ordine în ghiozdan. Dar, spre surprinderea 

ei, toate erau la locul lor:cărţile lângă caiete, penarul cu toate cele necesare aliniate. Singur, creionul era pe fundul 

ghiozdanului. Alina îl luă în mână, îl privi lung, îl duse la buze apoi îi şopti: ”Îţi mulţumesc, prietene!” Şi îl puse la 

loc de cinste, primul, chiar lângă fermoar. Fugi în baie să se spele. Se privi în oglindă şi se întrebă zâmbind:”Cine e 

puştoaica aceasta zâmbitoare, pistruiată şi ochelaristă pusă pe fapte mari?” 

 

Întrebări de conţinut:  

1. Cum s-a simţit Alina pentru că deşi ştia rezolvările, nu a fost trecută la tablă? 
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2. Credeţi că ceea ce credea Alina despre ea era adevărat ( că  era urâtă, că era caraghioasă pentru că purta 

ochelari şi îi căzuse un dinte din faţă)? 

3. Ce credeţi că a învăţat Alina din ”Povestea creionului”: contează aspectul fizic ori  sufletul şi faptele 

unei persoane? 

4. Cum şi-a schimbat comportamentul fetiţa după ce a auzit povestea creionului? 

Întrebări de personalizare: 

1. Aţi trăit situaţii asemănătoare cu ale Alinei?  

2 .Dacă nu aţi fi fost trecuţi la tablă ( ori purtaţi ochelari, v-a căzut un dinte), aţi fi avut emoţii şi gânduri la 

fel cu cele ale Alinei? 

3. Dacă eraţi în locul Alinei, ce aţi fi învăţat din povestea creionului? 

4. Ce anume aţi învăţat din această poveste, care vă va putea ajuta în situaţiile viitoare? 

Activitate de Follow-up (evaluare, monitorizare, concluzionare): 

Se cere copiilor să prezinte în scris   câte o situaţie în care au trăit emoţii negative asemănătoare cu ale 

Alinei şi cum au trecut peste situaţia respectivă. 

 

Concluzii 

Poveștile terapeutice sunt folosite cu precădere în spațiul școlar în cadrul orelor de Dezvoltare personală 

sau în activitățile independente de Consiliere și orientare, dar elemente ale acestora pot fi utilizate în cadrul 

oricăror activități școlare. Poveștile de acest tip joacă un rol important și puternic în educație, prin ajutarea copiilor 

să își dezvolte abilitățile și sistemul de valori, dezvăluindu-le resursele necesare pentru a duce o viață liniștită. 

Poveștile au, de asemenea, un rol important și în terapia cu copiii și adolescenții, ajutându-i să se regăsească și să-și 

dezvolte abilitățile de a face față și de a supraviețui tumultuoasei vieți cotidiene. În cele mai multe cazuri, poveștile 

sunt cele mai eficiente mijloace de comunicare cu copiii și adolescenții care refuză să discute direct despre 

problemele care îi macină. 
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Strategii privind reducerea părăsirii timpurii a școlii 

                                                               Prof. Crivoi Raluca Mihaela 

                                                                                           Șc. Gimnazială.”Ionel Teodoreanu”, Iași 

 

      Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată, care are 

nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o prioritate pentru toţi cei 

implicaţi în procesul de educaţie: factori de decizie, părinţi, cadre didactice şi elevi.  

         Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului educaţional 

astfel încât, dacă indicele de abandon şcolar este mare, atunci sistemul educaţional este ineficient. În acest sens, 

abandonul şcolar creează condiţiile insuccesului integrării sociale, întrucât reduce şansele autorealizării 

profesionale şi limitează integrarea pe piaţa muncii. 

     Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar 

         Activitatea de prevenire este complexă, deoarece presupune intervenţii concrete menite să limiteze sau să 

înlăture, unde este posibil, cauzele abandonului şcolar. Astfel, prevenirea abandonului şcolar s-ar îmbunătăţi prin: 

➢ existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului şcolar; 

➢ existenţa unor programe iniţiate de ONG, care să urmărească reducerea sau chiar eradicarea fenomenului 

de abandon şcolar; 

➢ promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar. Prevenirea 

fenomenului de abandon şcolar comportă anumite limite. Oricât de binegândită şi de fundamentată 

ştiinţific ar fi, limitele ei apar datorită multitudinii de fenomene care condiţionează prin interacţiunea lor 

abandonul şcolar.  

 Măsuri concrete de prevenire şi combatere a abandonului şcolar: 

 

❖ O primă modalitate presupune apelarea la factorul psihologic. Astfel, primul pas este diagnosticarea 

cauzelor abandonului în cazul fiecărui copil, urmând ca apoi să fie luate măsuri de intervenţie, integrate, 

specifice fiecărui caz (de exemplu consiliere şi sprijin educativ). 

❖  O altă metodă este „educaţia remedială” derulată pe perioada vacanţelor şcolare, în cadrul căreia elevii 

desfăşoară activităţi educative atractive, chiar în ideea de a menţine legătura permanentă cu instituţia şi de 

a creşte atractivitatea şcolii în ochii elevilor. 

❖  Programele de tip „Şcoala după şcoală” sunt măsuri integrate întreprinse la nivel local în vederea 

corectării disfuncţionalităţilor şcolare în cazul elevilor proveniţi din medii defavorizate. Elevii sunt 

receptivi la acest gen de programe întrucât, pe lângă sprijinul didactic şi de consiliere, ei pot beneficia de 

o masă caldă pe zi (o parte dintre elevi nu au posibilitatea de a consuma în familie hrana necesară unei 

dezvoltări armonioase). 
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❖  Implicaţia mediatorului şcolar în combaterea abandonului şcolar este una de succes întrucât, acesta este 

aproape de elevi şi de părinţi, deopotrivă şi poate semnala în timp util eventualele probleme apărute. 

❖ Pentru reducerea fenomenului de părăsire prematură a sistemului de învăţământ, rolul şcolii, al părinţilor 

şi al autorităţilor locale este unul foarte mare, de aceea dezvoltarea unui parteneriat activ între cei trei 

actori sociali reprezintă una dintre măsurile ce pot avea succes.  

❖ Desfăşurarea de activităţi extraşcolare (acţiuni de renovare/ înfrumuseţare a şcolii, concursuri sportive, 

spectacole, vizite la muzee, acţiuni/ concursuri de creaţie artistică, competiţii diverse).  

        Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o interpretare 

psihogenetică, dinamică şi funcţională a situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în această situaţie.  

      La nivelul școlii, practicile în școală și în clasă, atitudinile profesorilor și stilurile de predare afectează, de 

asemenea, motivația și angajamentul copiilor și tinerilor față de educație: un climat școlar nefavorabil, lipsa 

plasării cursantului în centrul actului educațional, conștientizarea necorespunzătoare a dezavantajului educațional, 

violența și agresiunea, relațiile dintre profesori și elevi, metodele de predare și programele de învățământ care sunt 

percepute ca fiind irelevante sunt unii dintre factorii care pot contribui la decizia de a părăsi prematur educația. 

        De aceea un rol important în motivarea și menținerea elevilor în sistemul educațional revine, fără îndoială, tot 

profesorilor, mediului școlar.  

     > Este foarte important schimbul de bune practici între profesori din țări diferite, capacitatea acestora de a 

prelua și adapta anumite metode, dar și formarea continuă a cadrelor didactice, cunoașterea unor noi modalități de 

combatere a fenomenului de părăsire timpurie a școlii și de abandon școlar.  

   > Dezvoltarea competențelor didactice de integrare a metodelor și practicilor non-formale care să asigure 

motivarea elevilor și creșterea calității actului educațional Dezvoltarea creativității cadrului didactic prin utilizarea 

unor metode inovatoare de predare și învățare prin contexte nonformale . 

   > Îmbunătățirea competențelor de a utiliza în demersul educațional metode moderne care să includă muzica, 

sportul, arta și TIC, cu impact pozitiv în reducerea părăsirii timpurii și abandonului școlar . 
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Învățământul profesional și tehnic - stagii de pregătire practică în companii 

europene 
prof.Saghin Marioara  

Liceul Tehnologic ”Gheorghe Duca”, Constanța 

 

 Calitatea în educaţie reprezintă „un construct” sau un model pedagogic care vizează sistemul de educaţie, 

procesul de învăţământ, activitatea de predare-învăţare-evaluare, proiectarea activităţii de educaţie/instruire. 

Conceptul de calitate are o puternică încărcătură culturală, fiind dependent de valorile promovate de indivizi, 

grupuri și la nivelul societăţii în ansamblu. Calitatea educaţiei este definită, promovată, asigurată și evaluată pe 

baza valorilor exprimate la nivel social, al sistemului școlar, al școlii și al comunităţii. Devine astfel, 

responsabilitatea fiecărei unități școlare în parte în stabilirea priorităților, a țintelor, iar prin controlul managerial 

intern să se urmărească gradul de îndeplinire al acestora. 

 La nivelul unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic a început să se dezvolte o cultură instituţională a 

calităţii, concretizată în numeroase exemple de bune practică. Acestea oferă premisele implementării unui act 

educational de valoare, concretizat prin competențele și abilitățile dobândite de elevi atât pe parcursul orelor de 

teorie, cât și prin cele de laborator sau stagii de pregătire practică. |Programul Erasmus+, prin Acțiunea KA 1 VET 

oferă elevilor din învățământul professional și ethnic oportunitatea de a efectua stagiile de pregătire practică în 

companii europene cu profesioniști în domeniu și dotări de specialitate moderne, net superioare celor din unitățile 

școlare din România.  

În anul școlar 2017-2018 Liceul Tehnologic ”Gheorghe Duca” a implementat proiectul Erasmus+ intitulat 

”Dezvoltarea competențelor tehnice generale prin mobilitate europeană pentru electronice implementată în 

sistemele de calcul”, aprobat cu nr. 2017-1-RO01-KA102-035798. Stagiul de pregătire practică a fost efectuat de 

15 elevi în cadrul centrului de formare din localitatea Rimini, din Italia, ASSOFORM RIMINI FORLI – CESENA 

S.C. a R.L. pe parcursul a 3 săptămâni, începând cu data de 12 martie 2018.  

 În anul școlar 2018-2019 Liceul Tehnologic ”Gheorghe Duca” din Constanța a implementat  proiectul 

Erasmus+ intitulat ”Facilitarea tranziției de la școala la piața muncii prin participarea la stagii europene de 

pregătire practică în domeniul electronicii și automatizărilor”, aprobat cu nr. 2018-1-RO01-KA102-047832. 

Considerăm că stagiul de pregătire practică efectuat de 11 elevi în cadrul unui centru de formare din localitatea 

Modena, din Italia, pe parcursul a 3 săptămâni, în luna martie 2019, oferă oportunități elevilor, și nu numai. 

Cadrele didactice implicate în toate etapele pe care implementarea unui astfel de proiect le presupune, dobândesc 

experiență ce se reflect în creșterea calității actului educațional în instituție. 

Obiectivele proiectului au fost: 

 O1. Creșterea nivelului de calificare și a gradului de adecvare a competențelor formate, specifice SPP, pentru 10 

elevi din unitatea școlară prin plasament european cu recunoașterea rezultatelor învățării în termeni ECVET;  

O2. Asigurarea transferului de bune practici de la organizații europene de specialiate către elevii grupului țintă, în 

vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă pe baza principiului egalității de șanse și a toleranței pentru 

diversitate;  
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O3. Dezvoltarea adaptabilității, creativității, spiritului inovativ și gândirii critice prin contactul cu un mediu social, 

economic, cultural și lingvistic nou a elevilor participanți la stagiul de formare. 

Lucrul în echipă, prin colaborare, reprezintă o activitate de success în derularea proiecteloreducaționale. Încadrul 

proiectului au fost implicați 11elevi din clasa a XI-a, calificarea tehnician operator tehnică de calcul.  În activitățile 

de la nivelul unității noastre, au fost implicați 12 profesori, majoritatea predând discipline tehnice de specialitate, 

rolul acestora fiind de a implementa la nivelul instituției achizițiile obținute în urma desfășurării activităților 

propuse în proiect, precum și persoane aparținând echipei de management a școlii,  au  monitorizat derularea 

proiectului. 

Dezvoltarea competențelor tehnice ale absolvenților învățământului profesional și tehnic reprezintă un țel comun 

pentru toate țările europene, tehnica de calcul în general, și componentele electronice și sistemele de calcul, în 

particular, reprezentând elemente cheie, noi, ale activităților desfășurate în diversele instituții de pe piața muncii ce 

funcționează în acest domeniu. Fiecare țară este preocupată de progresul tehnologic, fiind bine șiut faptul că 

inovațiile din domeniul tehnicii de calcul sunt cele mai rapide și, tocmai de aceea, plasamentul transnațional ajută 

elevii să înțeleagă și să aplice, încondiții reale de muncă, prevederile din acest domeniu în țara gazdă, având 

posibilitatea de a realize comparații cu reglementările din țarar espectivă și cele din țara natală.  

Proiectul a promovat disciplinele tehnice de specialitate și le-a crescut  popularitatea în rândul elevilor. Scopul 

proiectului a fost de a atrage elevii spre studii care necesită și tehnologie și competențe TIC, în completarea celor 

profesionale specifice, și, totodată, să încurajeze aplicarea lor în dezvoltarea unor idei inovatoare și progresiste în 

momentul integrării pe piața muncii.  

Succesul proiectului a depins în mare parte de efectele pozitive pe care le-a avut asupra participanților 

și de felul în care competențele dobândite au devenit parte integrantă a activitățiilor pe piața muncii, sporind 

totodată, calitatea actului educațional. Elevii au dobândit abilități și competențe tehnice generale, precum și unele 

specifice, în legatură cu sistemele de calcul, pe care le vor putea folosi cu success odată integrați pe piața muncii, 

au înțeles importanța aplicării cunoștințelor dobândite în activitățile pe care le vor desfășura în viitor, fie la nivelul 

instituției de învățământ, fie în societățile conomice. Aceasta va duce la  responsabilizarea viitoarelor persoane 

active pe piața muncii în ceea ce privește  un loc de muncă în care se valorizează achizițiile tehnice de specialitate 

și se accentuează aplicarea cunoștințelor din discipline conexe domeniului electronic și automatizări. De asemenea, 

ei au realizat beneficiile colaborării la nivel internațional, ceea ce va conduce, pe termen lung, la rezultate 

îmbunătățite, atât pe plan școlar cât și profesional, au învățat să învețe în afara sălii de clasă, o abilitate ce le va fi 

folositoare toată viața, au căpătat încredere în a vorbi o limbă străină prin crearea unor situații de comunicare din 

viața reală, circumstanță deosebit de rară pentru elevii din cursurile profesionale. Prin vizitele organizate, au fost 

create oportunități noi și pentru elevii proveniți din medii sociale defavorizate, care altfel nu ar fi avut posibilitatea 

de a călători într-o țară străină și de a experimenta beneficiile aduse de contactele internaționale, ei beneficiind 

astfel, de egalitate de șanse. 

Profesorii au interacționat, cooperat și au făcut schimb de idei cu profesioniști din domeniu din altă țară europeană, 

acest lucru le-a dat posibilitatea să se familiarizeze cu abordările tehnice utilizate în alte părți ale Europei, și-au 

îmbunătățit competențele tehnice specific domeniului electronic și automatizări și în acest fel au căpătat încredere 

în a folosi, în cadrul desfășurării stagiilor de pregatire practică, metode noi, alternative de lucru. În același timp s-



 

33 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
au implicat în activități dincolo de domeniul lor de pregătire și au învățat lucruri noi, împreună cu elevii lor, au 

dobândit într-un timp scurt cunoștințe și experiență profesională, observând și experimentând noi practice 

pedagogice, printr-un program bogat și variat într-o instituție europeană, care le-a oferit elevilor cu care lucrează 

un plus de calitate și instrucție comparabilă cu standardele europene. 

Considerăm că implementarea proiectului |Erasmus +intitulat ”Facilitarea tranziției de la școală la piața muncii prin 

participarea la stagii europene de pregătire practică în domeniule lectronicii și automatizărilor” a adus beneficii nu 

doar elevilor, ca beneficiari ai actului educațional, cât și profesorilor și instituției în sine.  Principalul rezultat 

așteptat a fost creșterea calității actului educațional la nivelul Liceului Tehnologic ”Gheorghe D|uca”.  
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MOTIVAȚIA DE A DEVENI UN DASCĂL ȘI MAI BUN 

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 
 

Prof. Popescu Elinor Danusia 

Colegiul Tehnic ˝Carol I˝, București, Sector 6 

 

Motto: „Nimeni, niciodată, nu şi-a finalizat ucenicia˝. – Goethe 

În prezent, se pune foarte mult accentul pe învățarea activă, constructivă care să îi determine pe elevi să își 

formeze propria înțelegere a materialului educativ și propria perspectivă. Ca atare, se folosesc strategii de învățare 

activă pentru a prezenta elevilor noi cunoștințe, precum: problematizarea, învățarea prin descoperire, dezbaterea, 

bulgărele de zăpadă, mozaicul (Jigsaw), brainstormingul, jocurile de rol, experimentul gândului, modelarea, 

demonstrația, S.I.N.E.L.G., jurnalul dublu, cubul, turul galeriei. Rolul profesorului este unul foarte important în 

cadrul învățării active, întrucât el verifică/revizuiește cunoștințele anterioare, stabilește scopuri, sarcini de lucru, 

dar și întrebări, întocmește un plan al modului de lucru, înregistrează progresul și înțelegerea, evaluează și verifică 

nivelul de înțelegere a noilor conținuturi. 

Pentru un cadru propice învățării este nevoie de o autocunoaștere a personalității, aptitudinilor, 

caracterului. Comunicarea și abilitățile sociale, în egală măsură, contribuie la a recepta și a fi receptați, a înțelege și 

a fi înțeleși, a accepta și a fi acceptați și, nu în ultimul rând, a provoca reacții. Ținând seama de rigurozitatea 

actuală a procesului educaţional, este indispensabilă formarea cadrelor didactice, atât de specialitate, 

psihopedagogică şi metodică cât şi formarea managerială. Rolul de profesor-manager nu îl diminueazã pe cel de 

profesor-educator, ci îl susține în eficienţã. Profesorul, ca manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, 

asigură consensul cu ceilalți profesori, cu părinții și cu ceilalți factori. O manageriere corespunzătoare a clasei și a 

informațiilor transmise în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare conduc la o dezvoltare a capacității de 

gândire critică și creativă a elevilor. 

Calitatea profesională a dascălilor este o condiție sine qua non pentru asigurarea calităţii procesului 

complex de formare a elevilor. Profesorul este cel care coordonează procesul de instruire-educare, de formare-

dezvoltare a elevilor. Formarea educațională a acestuia nu se finalizează odată cu studiile sale universitare, ci 

trebuie să fie un proces perpetuu, care continuă în același timp cu exercitarea profesiei: lifelong learning (LLL) – 

adică educația în formă permanentă, pe parcursul întregii vieți.  Aceasta se traduce prin dorința voluntară, 

automotivată și continuă de a învăța, de a obține cunoștințe și deprinderi noi, o provocare de autodepășire și de 

ieșire din șablonul cotidian de lucru, suplețe în gîndire. 

De aceea, este necesar ca profesorul să se autoevalueze cât mai realist, pentru a-şi cunoaşte propriile 

resurse, limite și pentru a se autoforma, propunându-și să promoveze un învățământ calitativ și, în același timp, 

creativ și stimulativ pentru elevi.  

În era în care trăim, este tot mai facil accesul la programe de formare și educare permanentă, paleta 

formelor de organizare a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar fiind foarte vastă 

și ofertantă: activităţile metodico-ştiinţifice realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi; 
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sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, conferințe, mese rotunde, simpozioane şi schimburi de experienţă; 

stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei; cursurile organizate de 

societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale; cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi 

psihopedagogice; stagii/programe realizate prin activități de mentorat pentru dezvoltarea profesională; cursurile de 

pregătire şi examenele pentru obţinerea definitivării în învăţământ sau a gradelor didactice; bursele de 

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

specializare; studiile universitare de masterat; studiile universitare de doctorat și postdoctorat. 

 Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de cadrele didactice în urma acestor programe de formare 

continuă se realizează prin sistemul de recunoaştere, echivalare şi acumulare a creditelor profesionale transferabile.   

 În mod cert există și impedimente privind participarea educatorilor la astfel de programe, cum ar fi, de pildă: 

motivațiile (trebuințele, sentimentele, aspirațiile, așteptările) insuficiente, rezistența la schimbare, comoditatea, taxa 

ridicată de participare, numărul de credite transferabile primite în urma frecventării cursurilor, situarea 

necorespunzătoare în timp a acestora, persistența imaginii tradiționale a organizării procesului educativ, în care 

profesorul este magistrul, iar elevii – spectatorii, autosuficiența (suficiența de sine) . 

Totuși, beneficiile pe termen lung ale formării continue a cadrelor didactice cântăresc, în opinia mea, mai 

mult decât ˝obstacolele˝ menționate mai sus: îmbunătățirea imaginii de sine și a încrederii în sine, reînnoirea auto-

motivării, depășirea rutinei, descoperirea de noi hobby-uri, găsirea unor viitoare oportunități, dezvoltarea 

creativității și adaptabilității, iar lista ar putea continua. 

Educatorul trebuie să dea dovadă de flexibilitate, adaptabilitate, dar şi entuziasm. Propria experiență la 

catedră m-a învățat că rezultatele elevilor depind într-o foarte mare măsură de calitățile și dorința de autodepășire 

ale profesorilor lor și în psihologia acestora de a descoperi în sufletul copiilor dorința de a descoperi și învăța 

mereu ceva nou! 

În  ceea ce mă privește, pentru a nu fi acuzată că fac doar teorie, am participat la majoritatea programelor 

de perfecționare oferite, cu ocazia cărora mi-am dezvoltat anumite competențe care folosesc drept instrumente de 

instruire în procesul instructiv-educativ. Cursurile au fost axate pe strategii didactice, gestionarea situațiilor de 

criză – managementul clasei, metode interactive de predare-învățare, educație nonformală, conducerea orelor de 

consiliere și orientare. 

De exemplu, am învățat despre importanța formării și dezvoltării gândirii critice la copii, gândirea critică fiind 

o abilitate cognitivă superioară și presupunând capacitățile de : a fi sceptic, a formula întrebări, a lua în calcul 

contra-exemple, a cerceta fapte, a ridica obiecții, a accepta eroarea, a avansa ipoteze. Am pus în practică metode 

didactice pentru dezvoltarea gândirii critice, cum sunt: știu/vreau să știu/am învățat, S.I.N.E.L.G. (Sistemul 

Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și a Gândirii), jurnalul dublu, organizatorul grafic, cubul, 

cvintetul, ghidul de anticipație. De asemenea, am fost încurajată să utilizez metode de învățare prin cooperare, după 

cum urmează: gândiți/lucrați în perechi/comunicați, predarea reciprocă, mozaicul, rețeaua de discuții, linia 

valorilor, turul galeriei.  

Am putut participa și la un stagiu de observare asupra practicilor pedagogice franceze, în colegiile și liceele 

din Ajaccio, Sartène și Bonifaccio din Corsica, specializarea istorie-geografie, în aprilie 2015. Am avut astfel 
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ocazia de a-mi îmbunătăți cunoștințele si competențele de predare și de a cunoaște mai bine modul în care se 

realizează educația şcolară în Europa Occidentală. 

Cunoscând și relaționând bine cu societatea franceză și dezvoltându-mi în timp aptitudinile de cercetare, am 

fost admisă la studii doctorale în domeniul istoriei, în limba lui Molière, la Universitatea Valahia din Târgoviște, în 

cotutelă cu Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 din Franța, obținând în 2018 Diploma de doctor. 

Ca o concluzie, programele de formare continuă au un puternic impact asupra dezvoltării personale și 

profesionale a cadrelor didactice, impulsionându-le să renunțe la postulatul stării de indiferență a priori și să 

observe beneficiile educației de-a lungul întregii vieți a posteriori. Important este ca fiecare educator să aibă 

motivația necesară – intrinsecă sau/și extrinsecă - pentru a urma aceste programe și apoi a le aplica cu succes la 

clasă. Henry Ford afirma că „Oricine renunţă să înveţe, este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine 

continuă să înveţe, rămâne tânăr.” Eu îmi doresc să rămân pururi tânără... 
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PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES 

ÎNVĂȚAREA CENTRATĂ PE ELEV 
 

Prof Szekely Lavinia 

                           Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria”, Ploiești 

Prof.Szekely  Vasile 

Colegiul Național ,,I.L.Caragiale”,Ploiești 

Învăţarea centrată pe elev oferă elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la disciplinele 

de studiu, la metodele de învăţare şi la ritmul de studiu. Această perspectivă subliniază caracteristicile 

fundamentale ale învăţării centrate pe elev, promovând ideea că elevilor trebuie să li se ofere un control sporit 

asupra învăţării prin asumarea responsabilităţii cu privire la: ceea ce se învaţă, modul cum se învaţă şi de ce, 

momentul când se învaţă.        

La baza învăţării eficiente centrate pe elev există câteva principii: accentul activităţii de învăţare trebuie să 

fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor; recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al 

cuvântului nu este decât unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe; rolul 

profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi are în grijă; recunoaşterea faptului 

că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de clasă şi nici când cadrul didactic este de faţă; 

înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie împărtăşită şi elevilor; 

profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi administrarea propriului 

lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare atât în sala de clasă, cât şi în afara ei; 

luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite.        

 Predarea tradiţională în sensul în care profesorul ţine o prelegere, face o demonstraţie, iar rolul elevilor 

este acela de a urmări, nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. 

 Este insuficient pentru învăţare dacă în timpul orei elevii doar ascultă explicaţiile profesorului şi văd o 

demonstraţie făcută de profesor. Cauza acestui fenomen, ţine de însuşi funcţionarea creierului. Creierul nu 

funcţionează ca un DVD sau casetofon. Creierul nu este un simplu receptor de informaţie. 

 Creierul funcţionează asemenea unui computer, acesta din urmă a fost proiectat şi creat  după modelul de 

funcţionare al creierului. Pentru ca un computer să înceapă să funcţioneze trebuie să apăsăm butonul de pornire. 

Unui computer îi este necesar pentru a fi în stare de funcţionare de un soft adecvat  pentru a interpreta datele 

introduse şi creierul nostru are nevoie să facă unele conexiuni cu ideile ancoră deja cunoscute. Când învăţarea este 

„pasivă”, creierul nu face aceste legături. Un computer nu reţine informaţia procesată decât dacă acţionăm butonul 

„salvare”. Creierul nostru trebuie să testeze informaţia sau să o explice altcuiva pentru a o stoca. 

Profesorii îşi inundă elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine organizate. Profesorii recurg prea des 

la explicaţii şi demonstraţii de genul „hai-sa-ţi-arăt-cum”. Desigur că, prezentarea poate  face o impresie imediată 

asupra creierului, dar în absenţa unei memorii excepţionale, elevii nu pot reţine prea mult pentru perioada 

următoare. Un profesor, oricât de strălucit orator ar fi, nu se poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face 

activitatea care se desfăşoară individual în mintea fiecăruia. 
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Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. Dacă 

elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are loc.Vom 

prezenta câteva reguli ale învățării centrate pe elev: 

• învăţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea faptelor; 

• elevii construiesc cunoaşterea pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred; 

• elevii formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi raţionarea conceptelor lor curente şi prin adăugarea 

de noi concepte la ceea ce cunosc deja; 

• învăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează unii cu alţii; 

• învăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului asupra propriei învăţări; 

• transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi este afectat de gradul în care elevii 

învaţă pentru înţelegere şi învaţă cu înţelegere. 

Fără îndoială, este adevărat că acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul 

propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai puţin adevărat că această 

construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu alţii care la rândul lor învaţă. Dacă elevii îşi construiesc 

cunoaşterea proprie, ei nu o fac singuri. Să nu uităm că omul este fundamental social. Adevărata învăţare este 

aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Este nu doar simplu activă, individual activă ci 

interactivă. Reciprocitatea este un stimulent al învăţării, când acţiunea comună este necesară, când reciprocitatea 

este activată în cadrul unui grup în vederea obţinerii unui rezultat, atunci par să existe procese care stimulează 

învăţarea individuală şi care conduc pe fiecare la o competenţă cerută de constituirea grupului.  

  În şcoala centrată pe elev, profesorul capătă la prima vedere o „oarecare paloare”, este evanescent, căci, 

elevul este ,,miezul” problemei. Cadrul didactic exercită roluri cu mult mai nuanţate decât înainte. Succesul la clasă 

depinde de competenţele profesorului de a crea oportunităţile optime de învăţare pentru fiecare elev. Profesorul 

acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului. 

În rândurile următoare vom face un inventar metodologic interactiv: 

▪ Prelegerea este fără îndoială cea mai frecventă alegere într-o abordare didactică tradiţională. În acest sens 

este tipică imaginea profesorului la catedră care vorbeşte elevilor care stau cuminţi în bancă. 

Cu puţină „sare şi piper” prelegerea poate fi recondiţionată şi introdusă într-un demers didactic modern, 

centrat pe achiziţiile elevului. Din această perspectivă, dascălul trebuie să se preocupe de: 

o stimularea interesului elevilor prin: 

- intrarea în prelegere prin intermediul unei poante, poveşti, imagini captivante şi în deplină relaţie cu ceea 

ce urmează să fie predat prin intermediul prelegerii; 

- prezentarea unei probleme pe care se focalizează prezentarea; 

- lansarea unei întrebări incitante. 

o aprofundarea înţelegerii elevilor prin: 

- folosirea de exemple şi analogii pe parcursul prezentării; 

- dublarea verbalului cu alte coduri – oferirea de imagini grafice şi alte materiale ilustrative; folosirea 

limbajului corporal. 

o implicarea elevilor pe parcursul prelegerii prin întreruperea prelegerii: 
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- pentru a incita elevii la a oferii exemple, analogii, experienţe personale; 

- pentru a da răspunsuri la diferite întrebări; 

- pentru a efectua o sarcină scurtă care clarifică diverse poziţii enunţate. 

o evitarea unui punct final, la final: 

- încheierea prelegerii prin intermediul unei probleme/aplicaţie care urmează să fie rezolvate de elevi; 

- solicitarea elevilor pentru a rezuma cele prezentate sau pentru a concluziona. 

▪ Brainstorming sau asaltul de idei reprezintă formularea a cât mai multor idei - oricât de fanteziste ar putea 

părea acestea – ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul „cantitatea generează calitatea”. 

O asemenea activitate presupune o serie de avantaje: 

o implicarea activă a tuturor participanţilor; 

o dezvoltarea capacităţii de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii privind alegerea soluţiei 

optime; 

o exprimarea personalităţii; 

o eliberarea prejudecăţii; 

o exersarea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului; 

o dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia. 

Pentru derularea optimă a unui brainstorming se pot parcurge următoarele etape: 

o alegerea temei şi a sarcinii de lucru; 

o solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, în fraze scurte şi concrete, fără cenzură, a tuturor ideilor. 

Nimeni nu are voie să facă observaţii negative: 

o înregistrarea tuturor ideilor în scris pe tablă; 

o anunţarea unei pauze pentru aşezarea ideilor (de la 15 minute la o zi); 

o reluarea ideilor emise pe rând şi gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, imagini care reprezintă 

diferite criterii; 

o analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior, la nivelul clasei sau al 

unor grupuri mai mici; 

o selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluţii fezabile pentru problema supusă atenţiei. În 

această etapă se discută liber, spontan, riscurile şi contraindicaţiile care apar; 

o afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, propoziţii, colaje, imagini, desene, 

cântece, joc de rol etc. 

▪ Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat 

Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi 

apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. 

▪ Mozaicul presupune următoarele etape: 

o împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o fişă de învăţare 

numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere; 

o prezentarea succintă a subiectului tratat; 

o explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere; 
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o regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii care au numărul 1 

vor forma un grup s.a.m.d.; 

o învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: 

elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înţeles colegilor 

din grupul lor original; 

o revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membrii; 

o trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa. 

În ceea ce privește evaluarea centrată pe elev, putem preciza următoarele: 

Transformarea într-o lecţie centrată pe elev nu înseamnă abandonarea practicilor tradiţionale de evaluare 

utilizate la clasă, ci înseamnă integrarea unei varietăţi de strategii centrate pe elev, pe parcursul ciclului de 

instruire. Aceste strategii sunt deseori încorporate şi contribuie şi la instruire și la învățare, în același timp.                                 

         Într-o lecţie centrată pe elev: 

• testele şi chestionarele sunt încă folosite, dar nu reprezintă singurele metode de evaluare a învăţării elevilor;  

• o varietate de instrumente/ tehnici de evaluare, pentru diferite scopuri sunt implementate, la anumite 

momente, pe parcursul unităţii. De exemplu:  

➢ profesorii stabilesc nivelul de înţelegere al elevilor şi le activează acestora cunoştinţele anterioare, înainte de 

lansarea proiectului;  

➢ profesorii şi elevii oferă şi primesc feedback sub forma unor conferinţe cu colegii şi profesorul;  

➢ listele de verificare şi grilele de evaluare criterială ajută elevii să înţeleagă aşteptările şi să-şi administreze 

progresul în învăţare;  

➢ autoevaluarea şi reflecţiile încurajează metacogniţia şi asumarea responsabilităţii asupra învăţării;  

➢ grilele de evaluare criterială definesc calitatea pentru produse şi furnizează criterii pentru auto- şi 

interevaluare, precum şi pentru evaluarea făcută de profesor;  

➢ observaţiile continue furnizează oportunităţi de imbunătăţire a instruirii.  

Învăţarea activă presupune implicarea şi participarea conştientă în procesul de construire a cunoştinţelor. A 

da semnificaţie personală materialelor care sunt învăţate, înseamnă a le transpune în sisteme proprii de cunoştinţe, a 

stabili permanent legături între experienţele anterioare şi cele noi, între cunoştinţe şi aplicabilitatea lor, între şi în 

interiorul domeniilor de cunoaştere. Neglijarea în munca didactică a posibilităţilor individuale ale fiecărui elev în 

ceea ce priveşte ritmul şi conţinutul învăţării, încărcarea elevilor cu sarcini peste puterile lor sau care nu-i solicită 

suficient conduc la insuccese şcolare. A învăţa cum să înveţi înseamnă amplificarea capacităţii individuale de 

învăţare, înseamnă deci a accelera eficient procesul învăţării.A învăţa eficient înseamnă a dori să atingi un rezultat 

pe care îl stabileşti conştient drept scop al învăţării şi te implici activ în atingerea lui. 
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                                        Puterea exemplului 

prof. dr. Marina Laura, coord. SNAC 

Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Satu Mare 

 

Puterea exemplului reprezintă cel mai puternic mod de a educa. Un profesor a fost și va  rămîne mereu un 

exemplu pentru elevii săi. Un elev poate fi mereu un exemplu pentru alți elevi, evident un exemplu pozitiv sau 

negativ, depinde de activitățile și practicile pe care alege să le întreprindă. 

Cu siguranță, activitățile desfășurate cu regularitate în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară 

(SNAC) care antrenează profesori și elevi voluntari, precum și copii cu nevoi speciale, reprezintă una dintre cele 

mai importante practici educaționale de succes ale sistemului de învățămînt contemporan. Elevii își formează o 

atitudine pozitivă în fața diversității, comunică, socializează, interrelaționează, ajung să-și descopere propria 

personalitate, să-și dobândească anumite competențe pe care doar acest tip de implicare le-ar putea scoate la 

lumină. 

Campaniile desfășurate în cadrul acestui program, SNAC, vizează numeroase domenii și activități 

nonformale, esențiale în formarea viitorilor adulți, practici pe care învățământul obligatoriu le accentuează mai 

puțin sau poate deloc. Sensibilizarea elevilor față de nevoile celor din jur mai puțin favorizați de soartă, dezvolta 

latura emotivă, umanizează, determinându-i pe elevi să fie receptivi la nevoile celorlalți. Acești elevi voluntari 

implicați în practicile educaționale devin la rândul lor exemple pentru colegii lor, mai puțin implicați. 

Pe lângă implicarea emoțională, voluntarii sunt familiarizați cu alimentația sănătoasă prin Campania  

„Săptămâna fructelor şi legumelor donate”, promovând astfel o alimentație sănătoasă bazată pe consumul crescut 

de fructe și legume, o campanie binevenită în rândul elevilor, având în vedere procentul în creștere al obezității la 

copii și adolescenți.  

Promovarea și încurajarea creativității în educație este susținută de către programul SNAC prin inițierea 

unor activități și practici socio-culturale comune precum: confecționarea unor decorațiuni împreună cu beneficiarii, 

prin promovarea obiceiurilor și tradițiilor specifice marilor sărbători de peste an, prin realizarea de târguri, 

expoziții, ateliere de lucru, serbări și diverse programe artistice. 

Familiarizarea cu specificul național, cu elementele folclorice și etnografice, cu costumele populare 

tradiționale, cu pașii specifici jocului popular, cu nenumăratele tradiții și obiceiuri românești  constituie alte 

aspecte valorificate prin programul SNAC, care ajută, în primul rând, la promovarea acestor aspecte cu specific 

național, la scoaterea lor la lumină și contribuie, de asemenea, la renunțarea în a imita aspectele oferite de către 

Occident și promovarea celor autentice, autohtone atât de valoroase și atât de esențiale într-o epocă a globalizării. 

Realizarea de desene/picturi tematice prin organizarea de activități având ca temă Încondeierea de ouă, specifice 

Sărbătorilor Pascale, se concretizează în organizarea unor expoziții cu materialele realizate. 

Alte activități culturale pot fi puse în scenă prin jocul de rol. Spre exemplu, organizarea unui atelier de 

lucru în vederea reprezentării unor personaje din povești sau prezentarea unor povești clasice într-o manieră 
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personală precum și realizarea de desene prin tehnici diverse care să ilustreze personajele principale din poveștile 

reprezentate. 

Dezvoltarea abilităților prin diferite jocuri și activități recreative reprezintă alte practice specifice 

programului SNAC – jocuri și activități în aer liber prin care elevii voluntari și beneficiarii își dezvoltă abilitățile 

sociale prin practici recreative, fiind de asemenea stimulată și creativitatea. Aceste tipuri de activități în aer liber 

sunt atât de necesare în contextul social actual în care majoritatea tinerilor sunt acaparați de această epocă a 

tehnologiei, ancorați în lumea virtuală, a jocurilor on-line. 

Activitățile muzicale și artistice reprezintă o altă ramură promovată prin programul SNAC, prin care tinerii 

sunt familiarizați cu dansurile moderne și sportive, prin care își dezvoltă spiritul de echipă, ajungând să organizeze 

și să participe la concursuri de dans modern și dans sportiv. 

Consider, așadar, programul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară esențial în sistemul 

învățământului contemporan prin nenumăratele practici educaționale pe care le înglobează, cu siguranță, activități 

de mare succes care atrag și implică un număr tot mai mare de participanți, profesori și elevi voluntari, copii din 

zone defavorizate, copii cu deficiențe. Puterea exemplului reprezintă cel mai potrivit mijloc de educare, iar această 

putere se regăsește în implicarea noastră, a dascălilor. Cum poți să-l determini pe un elev care nu-și mai apreciază 

propria familie, să revină pe făgașul normal, decât oferindu-i exemplul celor mai puțin norocoși, abandonați de 

părinți în centrele de plasament. În momentul în care acest elev întreabă un copil de 5 ani, aflat într-o Casă de tip 

familial, ce-și dorește de la Moș Crăciun, iar răspunsul vine atît de simplu, dint-o voce atât de suavă  - “O 

MAMĂ”, cu siguranță, acel elev va aprecia pentru totdeauna cel mai de preț dar al vieții, acela de avea cui spune 

mamă, tată... 

 Sigur, panoplia de fotografii și filmările din cadrul acestor activități reprezintă dovada vie a realității și a 

concretizării acestor practici educaționale de un real succes. 
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O educaţie de calitate pentru toţi într-o şcoală pentru toţi 

                                                                                                 prof.înv.primar Prodea Manuela 

                                                                 Școala Gimnazială „prof. Ioan Dănilă” Ghermănești 

 

 

Incluziunea nu este un simplu concept, aplicat doar la mediul şcolar. Din contră, problematica incluziunii, 

a diversităţii, este o sursă complexă de politici, dezbateri şi acţiuni sociale. Unul dintre dezideratele acestor politici 

este acela de a asigura o schimbare durabilă de mentalitate la nivel de societate faţă de persoanele cu dizabilităţi, 

schimbare care să se integreze în mai largă cerinţă a acceptării şi promovării diversităţii. 

Şcoala, prin misiunea ei de instituţie formatoare de personalităţi, alături de misiunea de a transmite elevilor 

informații și un bagaj solid de cunoștințe reprezintă un mediu prioritar pentru începerea şi implementarea politicii 

incluzive. Să ne gândim doar la perioada pe care un copil o petrece în şcoală. Aceste ore și ani pot fi marcaţi de 

segregare, de excluziune sau pot fi marcaţi de efortul de a adapta metodele, tehnicile şi instrumentele de care 

dispune profesorul pentru a facilita integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în mijlocul copiilor fără 

CES. 

Trecerea societăţii în general şi a şcolii în special către acceptarea diversităţii şi educaţia incluzivă este un 

demers de lungă durată. Din acest motiv este important să privim şi la mecanismele prin care acest proces este 

facilitat sau din contră, întâmpină rezistenţe din partea actorilor câmpului social, politic, educaţional. 

Educaţia formală, nonformală și informală transformă individul dependent de familie, de societate, într-

unul independent, care se bucură de autonomie. Valorile învăţate în şcoală şi în familie ar trebui să îndrume omul 

pe tot parcursul vieţii. Un climat de armonie şi bună înţelegere în şcoală este definitoriu. Un dezechilibru al şcolii 

devine o problemă la nivelul societăţii. 

Educația sau școala incluzivă implică cu certitudine ideea de schimbare - reformă a școlii și societății în 

ansamblu, cu scopul de a răspunde dezideratului societății viitorului „o societate pentru toți” care să răspundă mai 

bine prin co-educație nevoilor, potențialului și aspirațiilor tuturor copiilor, inclusiv al celor deosebit de dotați și/sau 

talentați, al celor ce fac față în prezent în școala obișnuită, al celor cuprinși în școli speciale separate. 

Acceptarea în plan teoretic și realizarea treptată a școlii incluzive devine atât o problemă de concepție și 

decizie politică cât și o chestiune de strategie și acțiune coerentă în plan pedagogic, de organizare și dezvoltare a 

sistemelor și structurilor de sprijin a educației speciale integrate.  

Persoanele cu dizabilităţi, în special cele cu probleme de învăţare, deranjează şi tulbură ordinea acceptată 

majoritar în societate, stereotipurile dobândite în timp. Felul în care ne purtăm cu aceste persoane ne definește ca 

societate. Fiecare copil trebuie tratat ca parte din societate, dincolo de și fără să conteze deficienţa sa sau 

dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare. 

Alături de copiii din şcolile de masă, cresc şi se dezvoltă şi o altă categorie de copii şi anume, cei cu cerinţe 

sau nevoi speciale (CES). Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care 

necesită o evaluare şi o abordare personalizate. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe de bază în creştere şi 

dezvoltare ca toţi copiii: nevoia de afectivitate şi securitate, de apreciere şi întărire pozitivă, de încredere în sine, de 
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responsabilitate şi independenţă. Așadar voi prezenta pe scurt un Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu 

dizabilități. 

În anul școlar 2015-2016, în colectivul de elevi al clasei pregătitoare, am avut un elev cu CES care necesita 

însoțitor permanent, diagnosticul fiind: ECI; FRUST SINDROM PIRAMIDAL BILATERAL CU DEFICIENȚĂ 

FUNCȚIONALĂ UȘOARĂ; ÎNTÂRZIERE MENTALĂ Q.I. =42; DISLALIE (DEFICIENȚĂ PSIHICĂ ȘI 

CARDIACĂ). Așadar mama a „frecventat timp de doi ani școala”, fiind  însoțitorul elevului  câte 4 ore în fiecare 

zi. Abia în clasa a doua a atins performanța de a sta singur la școală. Atât elevii cât și profesorii de religie, limba 

franceză și educație fizică, aș putea spune că „l-au adoptat”, având în permanență grijă de acesta, nefiind niciodată 

vorba de înlăturare sau respingere. El era prezent la toate activitățile atât la cele din cadrul școlii, cât și la cele 

extracurriculare. 

Elevi 

 Deoarece acest copil era însoțit permanent de mama lui, pentru colegii din clasă, mama devenise de fapt 

tot un „școlărel”, dar un pic mai mare. Atât în cadrul activităților cât și în timpul pauzelor elevii din clasă aveau 

grijă permanent de acesta, ba chiar mereu îi acordau ajutorul chiar dacă acesta nu îi solicita. 

Idei de activități: 

-activităţi extracurriculare organizate împreună cu un conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-

aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale: „Toamna 

în ochi de copil”, în cadrul acestei activități copiii au prezentat un dans tematic pe melodia „Ploița”, iar Valentin s-

a încadrat destul de bine, căci îi plăcea foarte mult să danseze, „Prietenia în zâmbet și cânt”, atunci când elevii au 

dat dovadă de toleranță în primul rând prin acceptarea lui Valentin în grupul lor, dar și prin felul lor de a se 

comporta cu acesta, zâmbindu-i mereu, îmbrățișându-l și privindu-l ca pe orice alt copil din jurul lor, „Micul 

creștin”, când împreună cu colegii a realizat o icoană prin tehnica mototolirii, participând la un concurs care s-a 

finalizat printr-un premiu, iar pe diplomă era trecut numele acestuia, hotărâre luată de colegii acestuia, drumeții, 

vizite, excursii care au contribuit la dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copilului cu 

CES, sporirea  interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturii şi de patrimoniu, formarea şi dezvoltarea unor 

sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat; 

-„Pot fi și eu de ajutor vouă”, în timpul activităților de AVAP Valentin dorea să-i răsplătească cumva și 

el pe colegii săi și le strângea acestora de pe bănci hârtiuțele care rămâneau după ce elevii terminau de decupat; 

-„Persoana dragă mie”, atunci când fiecare desena colegul îndrăgit, iar întotdeauna Valentin dorea să o 

deseneze pe o fetiță mai mică de statură pe care o îndrăgea foarte mult și o putea ocroti, în felul lui; 

-„O zi pentru sufletul nostru” , elevii propuneau activități pe care doreau să le realizeze  și căutau idei de 

a-l integra și pe Valentin; 

-„Spune-mi cine sunt...”, momentul când se prezentau fiecare la Dezvoltare personală 

-concursurile sportive i-au dezvoltat elevului  cu CES spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în 

forţele proprii, l-au mobilizat la cooperare, cel mai mult preferând întrecerile cu bicicleta; 

Strategii de învățare: Explozia stelară, Pălăriile gânditoare, RAI, Caruselul, jocul de rol, jocuri de 

intercunoaștere convorbirea, ciorchinele, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, Cadranele, dramatizarea, simularea, 

lucrul în echipă, turul galeriei; 
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Resurse: fișe, jucării, videoproiector, mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu 

material concret-intuitiv, cărți de povești, cărți de colorat, numărătoare, planșe, jetoane, atlase, poze, CD-uri 

educaționale, auxiliare, acuarele, carioci, foarfece, lipici. 

Evaluare: aprecieri verbale, observarea comportamentului, fişe pentru monitorizarea schimbării, teste 

scrise, proiectul, portofoliul (analiza produselor activităţii), jocuri care presupun colaborarea şi încrederea ( 

Îmbrăţişarea în grup, Ţine balonul în aer, Plimbă mingea) 

Părinți 

        Mama a dat dovadă de multă înțelegere, răbdare, pricepere, cooperare și optimism, sperând că într-o 

zi va reuși să se descurce și singur, fără a mai fi nevoie de însoțitor permanent. La toate activitățile era prezentă, 

sprijinându-ne mereu, astfel încât să pot organiza activitățile cât mai eficient, chiar dacă uneori mama trebuia să 

insiste foarte mult pentru ca el să vrea să participe sau alteori eu eram nevoită să-l stimulez suplimentar pentru ca 

Valentin să reușească să ducă la bun sfârșit sarcina primită. 

Idei de activități: 

 - consultări permanente cu părintele elevului, căci tată nu avea, „Părinte la școală-părinte acasă”; 

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari „Împreună 

pentru copiii noștri” 

- „Învățător pentru o zi”, fiecare părinte a avut această sarcină de îndeplinit, fiind prezent la câte o 

activitate pe care o desfășura cu elevii și o dirija totodată, așa cum credea el de cuviință, dar și ținând cont de 

sfaturile primite din partea mea 

Strategii de învățare: dezbaterea, jocul de rol, studiul de caz, convorbirea 

Resurse: prezentări ppt, cartoane şi hârtie colorată, lipici, markere, videoproiector, boxe, soft-uri 

educaţionale 

Evaluare: fişe de feedback, chestionare, observarea comportamentului părinților în relaţie cu părintele 

copilului cu CES şi faţă de copilul în cauză, observarea comportamentului elevului 

Cadre didactice 

Idei de activități: 

- prezentarea elevului profesorilor clasei – analiza documentelor specifice, realizarea Planului de servicii 

individualizat 

 - în cadrul proiectului „Școala te face om”, am integrat în grupul țintă și acest elev, iar activitățile au fost 

realizate de către cadrele didactice care predau la clasa respectivă, dar și de către alți colegi din școală: „Ce 

meserie mi-ar plăcea”, „Cum acordăm primul ajutor”, „Știați că...”, „Carnavalul poveștilor”, „Micul 

ecologist”, „Diferiți, dar egali”; 

-schimb de experienţă la lecţii, proiecte de grup 

Strategii de învățare (comune cu alți colegi): studiu de caz, dezbatere, jurnalul reflexiv 

Resurse: fișe de lucru, calculator, documente medicale, diplome, medalii, videoproiector 

Evaluare: chestionare, fișă de observație a comportamentului, fișe de progres/regres, fișe sociometrice 
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MODELE DE BUNE PRACTCI ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ LA NIVELUL DE 

 ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR 

 

                                                                              Prof. Consilier școlar,Sălăvăstru Marina-Ionela 

                                                                              CJRAE, Vaslui 
 

Educaţia pentru toţi a fost considerată ca o provocare a pedagogiei moderne.  Pentru a putea introduce 

educaţia modernă în context, vom face un scurt istoric. Preocupările pentru educarea copiilor datează din cele mai 

îndepărtate timpuri. În comuna primitivă toţi copiii erau educaţi pentru activităţile specifice: de vanătoare şi de 

pescuit.Viaţa tribală impunea mici difernţe între educarea băieţilor şi cea a fetelor. Educaţia era făcută de adulţi şi 

consta în îngrijirea fizică şi dobandirea de experianţă de viaţă. Nu existau instituţii specifice, educaţia realizandu-se 

în activităţi cotidiene, prin ritualuri de iniţiere şi prin joc. 

   În sclavagism, preocupările educative vizau în special aristocraţia, pentru ceilalţi acestea limitandu-se la 

pregătirea de luptă şi pentru treburi gospodăreşti. Platon (428-348 î.H.) preconiza ca educaţia copiilor să se facă de 

către instituţiile publice, sub îndrumarea unor femei pregătite în acest scop, care să cuprindă mai întai copii de 3-6 

ani. Principalele forme de activitate erau constituite de jocuri, poveşti, legende şi cantece. 

   Aristotel considera că educaţia copiilor foarte mici 0-5 ani trebuie să o desfăşoare familia, apoi urma o pregătire 

de 2 ani pentru şcoală, iar şcoala era destinată copiilor peste 7 ani, dar nu incluzand şi pe cei de sclavi. 

   În feudalism,  educaţia era distinctă pentru laici şi clerici. Educarea copiilor pană la şcoală se făcea în familie, 

apoi fetele feudalilor, de foarte tinere, erau duse pentru educaţie în manăstiri. Copiii laici erau educaţi la curtea 

seniorului pană la 7 ani, apoi, cand au apărut şcolile, erau pregătiţi pentru administraţie, primeau educaţie de 

nivelul culturii generale sau despre modul cum trebuiau să-şi apere privilegiile de clasă, ori erau educaţi pentru 

ierarhia bisericească . Copiii iobagilor şi ai meseriaşilor erau educaţi în familie, prin muncă.  

   Altfel spus, şcolile incluzive sunt acele şcoli deschise, prietenoase în care se urmăreşte flexibilizarea 

curriculumului, ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare, evaluare permanentă şi formativă a elevilor, 

precum şi parteneriatul educaţional, iar educaţia incluzivă se referă în esenţă la înlăturarea tuturor barierelor în 

învăţare şi asigurarea participării tuturor celor aflaţi în situaţii de risc sau vulnerabilitate la excludere şi 

marginalizare. A apărut ideea de integrare educativă,ca reflex al curentului integrativ global din societate şi 

educaţie integrată, ca practică efectivă şi concretă, reprezentand, în mod indubitabil, ceva nou şi original, 

surprinzător şi controversă, pe fondul tradiţionalismului de secole al educaţiei. Pentru a delimita mai bine cele două 

perspective privind şcolarizarea copiilor educabili, cu cerinţe speciale/dizabilităţi, putem recurge la următoarea 

sinteză: 

• Perspectiva integrativă, comprehensivă-care urmăreşte identificarea unor strategii , modele, 

metode şi tehnici în şcolile obişnuite în vederea adaptării şi capabilităţii de a acorda asistenţă 

educativă eficientă copiilor  cu cerinţe speciale; 

• Perspectiva  segregaţionistă, delimitativă-respectiv aceea de a tria, delimita şi integra separat 

copiii cu dizabilităţi, în şcoli speciale, nu alături de cei din sistemul normal de învăţare. 
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    Perspectiva segregaţionistă, apărută la începutul secolului al XX-lea , la început ca tendinţă de emancipare  a 

epocii, ulterior, după cateva decenii s-a constatat că nu aducea mari schimbări benefice niciuneia din categoriile 

şcoarizate, a fost abandonată treptat. 

   Integrarea presupune în sens mai larg plasarea /transferul unei persoane dintr-un mediu mai mult sau mai puţin 

separat într-unul obişnuit, vizand ansamblul de măsuri care se aplică diverselor categorii de populaţie şi urmăreşte 

înlăturarea segregării sub toate formele ei. Integrarea şcolară, ca proces, este dificil de realizat în interiorul unui 

sistem de evaluare bazat pe competiţie, care valorizează doar nivelurile de achiziţii academice ridicate. Chiar dacă, 

în aparenţă, copiii parcurg acelaşi curriculum, asta nu înseamnă că ei au aceleaşi experienţe şi competenţe 

educaţionale ca şi colegii lor ori că împart aceleaşi experienţe sociale cu ei. Interacţiunea pozitivă între copiii cu 

cerinţe educaţionale speciale şi semenii lor nu are loc automat, doar prin plasarea copiilor în medii presupuse ,, 

integrale”/,,incluzive”.  Integrarea lor nu se rezumă nici la locul unde sunt plasaţi copiii, nici la 

furnizarea/facilitarea accesului la seturi de norme de învăţare si comportament, ci presupune ca şcolile să poată 

răspunde nevoilor tuturor copiilor lor. 

Diferenţa dintre incluziune  şi integrare presupune cateva coordonate: 

- Incluziunea este esenţa unui sistem educaţional comprehensiv real, opusă excluderii, orientarea şcolii ca 

instituţie deschisă pentru toţi; integrarea este modalitate de atingere a normalizării. 

- Integrarea presupune focalizarea pe elev, examinarea de către specialist, diagnosticarea rezultatelor, 

programe adecvate pentru aceştia; incluziunea este focalizată pe clasă, examinarea elevului de către factorii 

implicaţi în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, colaborarea în rezolvarea problemelor, crearea unui 

mediu adaptativ şi a condiţiilor de sprijinire a elevilor în clasă. 

   Integrarea pune accent pe nevoile copiilor speciali, recuperarea subiecţilor, beneficii pentru copilul cu nevoi 

speciale, experienţă specializată şi suportul formal, intervenţie specială, în timp ce incluziunea serveşte drepturilor 

tuturor copiilor, schimbarea în domeniul şcolilor, beneficii pentru toţi copiii, suport informal şi expertiza cadrelor 

specializate, predare- instruire, pentru toţi. 

   Activitatea didactică pe care am desfăşurat-o la clasă în anii care au presupus procesul de includere şi integrare 

au avut un parcurs şi o evoluţie corespunzătoare nivelului de cunoştinţe şi de practică educaţională corespunzător 

fiecărei etape. 

   În toate grupele de copii am inclus, sperand că prin procedeele aplicate i-am şi integrat, copii cu cerinţe 

educaţionale speciale. Fără să beneficiem, în prima perioadă, de sprijin specializat în unitate, am cuprins totuşi, an 

de an, din spirit umanitar, obligaţie profesională şi, pană la urmă din solidaritate cu părinţii şi copiii cu aceste 

probleme, copii cu diferite tipuri de dizabilităţi fizice sau intelectuale, ori chiar din ambele categorii. De asemenea,  

am avut la grupă copii din categorii sociale defavorizate (foarte săraci), copii din familii ce sunt tolerate selectiv 

(minoritari-rromi sau din culte şi secte altele decat cea majoritară), copii aflaţi în plasament familial. Dintre copiii 

CES s-au numărat cei cu deficienţe fizice, cu sindrom hiperkinetic, autism, copii cu deficienţă majoră de vorbire şi 

întarziere intelectuală. La alte grupe din grădiniţă au fost incluşi, sau încă se lucrează cu copii ce prezintă unele 

deficienţe similare cu ale celor din grupa mea, ori cu manifestări diferite. 

   Pe parcursul anilor, prin studiu individual, practica de specialitate(în cadrul facultăţii), cursuri de iniţiere şi 

pătrunderea progresivă a specialiştilor în sprijinul educativ , psihologic sau de consiliere, ne-au determinat să 
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credem că suntem pe drumul corect, dar nu şi final al includerii copiilor din toate categoriile în clasele cu 

componenţă predominant normală.  

   În primii ani din această experienţă, am avut un subiect,  copil cu comportament autist,  fiind înscris  alături de 

fratele mai mic, normal din punct de vedere fizic şi intelectual, timp de doi sau trei ani. Am încercat să-i deprindem 

acomodarea în colective de copii mai numeroase decat cel din centrul de recuperare. Copiii din grupă au fost 

îngăduitori, la sugestia mea, prin respectarea spaţiului personal de lucru, evitarea zgomotelor, acest lucru 

perturband starea lui de confort emoţional. În cazul acestui subiect progresul educativ a constat în recunoaşterea şi 

reproducerea a diferitelor structuri verbale, de comunicarea cu educatoarea şi cu un grup restrans de copii, 

acoperirea suprafeţelor cu coloare , respectand spaţiile. Nu am reuşit să depăşim mari bariere, dar nici aşteptările 

noastre nu au fost mai complexe. Sprijinul acordat l-a ajutat să meargă la şcoală, evident acolo a beneficiat de 

program de lucru personalizat şi de învăţător de sprijin, acest caz l-am preluat evident în momentul în care  nu 

beneficiam de specialist  în unitate. 

   În alt ciclu de lucru, am inclus în grupă şi un subiect cu sindrom ADHD, de la grupa mijlocie, pană la grupa 

pregătitoare, copilul fiind monitorizat de Direcţia pentru Protecţia Copilului, aflat în plasament familial. Trebuie să 

recunosc faptul că nu am fost pregătită să lucrez cu astfel de cazuri, a trebuit să mă documentez, să improvizez, să 

mă adaptez situaţiei, deoarece subiectul a început prin a refuza să se aşeze la masă, pe scăunel protestand prin 

ţipete care deranjau întreaga grupă de copii. Mi-a trebuit multă răbdare, consecvenţă, obţinerea toleranţei din partea 

copiilor din clasă şi a părinţilor lor deopotrivă, fiincă acel copil nu numai că deranja, dar şi agresa copiii fără să 

conştientizeze că efectul era neplăcut pentru alţii, totul fiin, din punctul lui de vedere o joacă, un amuzament, o 

modalitate de a fi permanent centrul atenţiei(adesea se exprima astfel:,,Mă vedeți, am strâns de gât pe....?” ,sau 

,,Uite ce desen frumos are pe tricou X, îl vreau eu!”, urmat de agresiunea fizică asupra copilului vizat). 

   Aceste manifestări au durat pe întreaga perioadă a parcurgerii etapei de grădiniţă, în forme mai puţin violente pe 

măsură ce copilul a mai crescut. Nivelul de inteligenţă al acestui subiect era peste media de varstă, dar nu-şi putea 

menţine atenţia concentrată la lucru mai mult de cateva momente. El nu accepta cu uşurinţă sarcini care 

presupuneau stabilitate, concentrare, răbdare, finalitate, de cele mai multe ori cerând sprijinul colegilor, cărora (în 

parte) le-a devenit simpatic prin spontaneitatea şi lipsa de rea intenţie, chiar când făcea o faptă cu repercursiuni 

neplăcute pentru ei. În acest caz am făcut echipă cu psihologul, asistentul maternal şi medicul specialist ce 

monitorizau copilul. 

    Un alt caz, aş putea spune mai simplu, dar deosebit, l-a constituit un copil cu dizabilitate fizică din naştere, lipsa 

aproape totală, oricum nefuncţională a degetelor de la mâna dreaptă. În această situaţie am avut ocazia să constat 

funcţia compensatorie a mâinii stângi, copilul fiind deosebit de abil în folosirea acesteia. El desfăşura toate 

mişcările ce trbuiau executate de mâna dreaptă cu stânga, dar sarcinile de lucru efectuate prezentau şi calitate. M-a 

impresionat comportamentul de negare, ascundere, reţinere, cand era vorba de a-şi recunoaşte handicapul, mai 

degrabă ar fi depus efort dublu decat să fie sprijinit atunci cand eu consideram că ar putea să nu realizeze sau să 

întampine mari dificultăţi în efectuarea unei sarcini. Nu a acceptat decât foarte rar sprijin şi atunci mascat. Un 

comportament deosebit, sau manifestare a acestui copil  mi s-a părut şi faptul că de la prima oră ( venea primul la 

grădiniţă, bunica spunea că se trezeşte de la ora cinci dimineaţa), spre deosebire de ceilalţi copii care se îndreptau 

spre jucării el alegea cartea de colorat, caietele de scriere a grafismelor, ba chiar mi-a cerut să-i încep modele de 
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scriere şi pentru acasă, cand lucra singur. Din temele sale la desen şi pictură am selectat lucrări pe care le-am trimis 

la concursurile de la nivel local şi naţional, întrucat erau printre cele mai bune. 

   Educaţia incluzivă, educaţia integratoare, educaţia pentru toţi reprezintă o nevoie a epocii noastre. Depinde de 

fiecare dintre noi, de responsabilităţile pe care ni le asumăm, de modul de implicare personală, a tuturor dascălilor, 

familiilor, persoanelor cu responsabilităţi sociale şi nu numai ca aceasta să devină o realitate din care fiecare să 

înveţe să se dezvolte. 
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FOLOSIREA TELEFONULUI MOBIL ÎN LECȚIILE DE GEOGRAFIE 

PROF. IULIANA BORA 

CNTA Tg.Cărbunești, Gorj 

 

Fiecare cadru didactic trebuie să fie preocupat de creșterea eficenției actului didactic.În procesul de predare-

învățare,pe lângă mijloacele tradiționale de învățare ar trebui să se folosească și tehnologia modernă,de care sunt 

atrași elevii:telefonul mobil. 

Avantaje: 

-facilitează comunicarea și schimbul de idei; 

-pune elevul în situațiade a descoperi singur informația,profesorul fiind un mediator; 

-oferă o paletă largă de imagini, informații,profesorul și elevii selectându-le pe cele illustrative și sugestive ; 

-stimulează curiozitatea elevilor și pasiunea pentru descoperire ; 

-oferă informații științifice actuale; 

-poate înlocui cu succes alte mijloace de învățare care sunt greu de transportat, au un conținut științific 

perimat și redau doar secvențe iconografice-geografice; 

-are rol formator, stimuând dorința de cunoaștere; 

-înlătură monotonia, plictiseala și stimulează participarea activă a elevilor la procesul de predare-învățare; 

-este un mijloc de învățare care corespunde mentalului colectiv actual, fiind nelipsit din universul elevului; 

-poate surprinde un fenomen geografic atăt static cât și dinamic(o secvență dintr-un documentar geografic de 

pe internet). 

Dezavantaje: 

-nu toți elevii sunt conectași la internet; 

-nu toși elevii pot vizualiza simultan aceeași imagine; 

-consum relativ mare de timp/rumoare în clasă,adesea însă constructivă. 

Amenințări: 

-distragerea atenției elevului, folosirea altor site-uri(măiestria profesorului pentru a capta atenția elevilor). 

 De ce să folosim telefonul mobil? 

Argumente: 

-lipsa videoproiectorului; 

-lipsa de spațiu(orele nu se pot face în cabinetul de geografie sau de informatică) ; 

-lipsa materiallelor didactice(dacă există ele sunt vechi și greu de transportat) iar cele noi sunt greu de 

procurat sau costă foarte mult; 

-elevii sunt dependenți de telefon și noi , profesorii ar trebui să înțelegem acest trend. 

Grup țintă:-elevii claselor IX-XII(mai ales elevii din clasele terminale, profil real,unde geografia este privită 

ca o materie de umplutură care nu mai prezintă interes, ei având alte priorități). 

Exemple de conținuturi: 
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Clasa a IX-a -> Universul și Sistemul Solar 

                      ->Clasificarea Cocilor 

                       ->Relieful creat de agenții interni și externi 

Clasa a X-a->Dinamica populației( articol legea antinatalistă din China) 

Clasa a XI-a->Tipuri de medii și peisaje pe Terrra 

                     ->Hazarduri naturale și antropice 

Clasa a XII-A->Tipuri de țărmuri 

                       ->Tipuri genetice de relief 

                        ->Obiective turistice din diferite state europene 

 

Telefonul mobil și-a demonstrat utilitatea și în criza de coronavirus,deoarece foarte mulți copii care nu au 

calculator sau laptop au reușit să interacționeze cu profesorii lor. 
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ROLUL METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN FORMAREA ELEVULUI 

 Profesor, Ceapă Svetlana 

Școala Gimnazială „MIRON COSTIN”, Galați 

 

Învățământul modern caută să păstreze un echilibru între munca individuală și lucrul în grup, să ajungă la o 

echilibrare rezonabilă a experiențelor dobândite individual cu cele câștigate în grup, să îmbine învățarea 

individuală și independentă cu învățarea interdependentă, prin cooperare sau colaborare, să asocieze exercițiul 

individual exercițiului interacțiunii cu ceilalți. 

Astfel, în timp ce metodele individualizate ar pune mai bine în lumină personalitatea elevului și valorificarea 

potențialităților individuale, metodele de grup, zise și democratice, ar contribui la intensificarea interrelațiilor 

create în jurul învățării în clasa de elevi, la crearea unui mediu social propice conștientizării proceselor și 

operațiilor mintale pe care individul se sprijină în actul învățării. 

Evoluțiile metodologice merg, într-o primă departajare, în direcția aprofundării diferențierii, individualizării 

și personalizării proceselor de instruire și, pe de altă parte, în direcția socializării acelorași procese, ceea ce lasă 

loc dezvoltării a două orientări metodologice distincte: 

 o metodologie centrată pe elev și pe propria-i acțiune, urmărindu-se  

promovarea așa – numitelor metode activ-participative; 

 o metodologie centrată pe grup, punându-se accentul în mod esențial pe  

promovarea metodelor interactive sau bazate pe interacțiunile și interrelațiile constituite în cadrul grupului (clasei) 

de elevi sau al echipei. 

Confruntată cu o nouă structură a cerințelor socio-umane, educația școlară se vede obligată să-și redefinească 

propriile ei țeluri și să asigure o nouă direcție instruirii și formației în acord cu complexitatea problemelor cu care 

se vor vedea confruntați absolvenții de astăzi și mai ales cei de mâine. Cu deosebire se resimte nevoia exersării și 

dezvoltării acelor capacități și funcții mintale, acelor calități umane și profesionale care să pregătească cu adevărat 

personalități puternice, armonios dezvoltate, capabile să se angajeze plenar și creator într-un efort constructiv pe 

măsura așteptărilor. 

Conștientă de natura sarcinilor ce-i revin, practica școlară se vede să-și schimbe orientarea, să treacă formația 

înaintea instrucției, să pună formarea și dezvoltarea capacităților intelectual - acționale și a proceselor mintale ale 

elevului, înaintea transmiterii și asimilării cunoștințelor, fără a nega, câtuși de puțin, importanța acestora din urmă 

și totodată să-și schimbe și orientarea metodologică. 

Așa se explică orientarea didacticii moderne în favoarea dezvoltării unei metodologii centrate pe elev – o 

metodologie care caută să înlocuiască nefirescul metodologiilor nivelatoare, uniformizatoare și în locul acestora să 

promoveze metode pe măsura fiecărui individ, după nevoile proprii și ritmul de învățare propriu; o metodologie 

diferențiatoare, de individualizare și personalizare a procesului de instruire, dar egală, prin șanse, cu a celorlalți. 

Această metodologie centrată pe elev își găsește concretizarea în aplicarea pe scară largă a metodelor activ-

participative. 
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Prin specificul lor, acestea sunt proceduri care pornesc de la ideea că, prin felul său de a fi, învățarea este o 

activitate personală care nu poate fi cu nimic înlocuită; că sigur cel care învață poate să fie considerat agent al 

propriei sale învățături, aceasta devenind o activitate care depinde de singularitatea celui care învață. 

Privind elevul ca subiect al învățării, metodologia activ-participativă apreciază că efectele instructive și 

formative ale învățământului sunt în raport direct cu nivelul de angajare și participare a acestuia în activitatea de 

învățare; în situația de învățare el se implică făcând apel la aptitudini intelectuale diferite, care au la bază capacități 

diferite de învățare și de abordare a realității; fiecare dintre aceste capacități poate fi analizată sub aspectul 

multiplelor procese mintale pe care le implică. Și, mai departe, fiecare proces mintal poate fi descompus în 

multiple operații componente, a căror stimulare cade în sarcina profesorului. A dezvolta anumite capacități 

presupune a provoca anumite tipuri de procese intelectuale. Acestea constituie resurse diferite ale fiecărui individ 

de a se implica în mod personal în actul învățării. 

Scopul noilor metode - arată Plaget - este de a crea condițiile care să favorizeze dezvoltarea și implicarea 

acestor capacități, procese și operații. Atunci când situațiile de învățare sunt bine organizate, copiii se implică cu 

capacități diferite și au șansa să-și dezvolte capacități diferite. 

Metodele activ-participative determină profesorul să creeze situații în care elevii să fie obligați să utilizeze o 

gamă vastă de procese și operații mintale; să aibă în vedere o abordare multiplă a ceea ce este de predat, încât să 

ofere elevului posibilitatea să capete experiența punerii în mișcare a unor multiple și variate operații mintale 

adecvate situațiilor date. Este vorba despre operații de tipul celor de: observare, identificare, comparație, opunere, 

clarificare, organizare, analiză și sinteză, emitere de ipoteze și verificare, explicare a cauzelor, sesizare a 

esențialului, corectare, stabilire de relații, abstractizare și generalizare, evaluare, interpretare, judecată critică, 

anticipare, conturare de imagini, formare a propriei opinii, extragere de informații, transfer de informație în alt 

context (în alte sarcini de lucru), comunicare etc. 

În consecință, metodele active presupun tot atât de multe tehnici de activare a unor asemenea operații. 

Sub genericul metode activ-participative sunt incluse toate acele metode în stare să provoace o „învățare 

activă”, o învățare care lasă loc liber activității proprii și spontaneității. Sunt metodele care conduc spre formele 

active ale învățării, adică spre învățarea euristică (explorativă), învățarea prin rezolvare de probleme (rezolvarea 

alternativelor), învățarea prin acțiune, învățarea creativă; sunt metode care antrenează elevii în efectuarea unor 

activități de studiu independent pe bază de text scris, de muncă cu cartea, cu manualul, de învățare prin cercetare și 

redescoperire, de realizare a unor experimente și lucruri practice, de reflecții personale și exerciții de creație etc. 

Pentru a desluși aceste înțelesuri este necesar să facem o distincție între două tipuri esențiale de învățare: 

învățarea figurativă și învățarea activă. 

Astfel, învățarea figurativă are tendința să rămână la nivelul reprezentării statice, figurative, să se bazeze pe 

simboluri verbale și elemente imagistice, intuitive în structurarea cunoașterii, de unde preferințele ei pentru 

metodele demonstrative și receptive care îndeamnă elevii la activități de tipul ascultării, receptării, memorizării, 

reproducerii, imitației. 

Învățarea activă presupune cu totul altceva. Specific acesteia este faptul că ea angajează capacități 

productiv-creative, operațiile de gândire și de imaginație, apelează la structurile mintale-structurile operatorii și 

structurile cognitive de care dispune elevul și de care el se folosește ca de niște instrumente în susținerea unei noi 
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învățări. Procesele mintale se pot situa la niveluri diferite. Deși memorarea are un rol esențial în actul învățării, în 

ierarhia proceselor mintale, ea apare, totuși, ca una dintre manifestările cele mai elementare, inferioară proceselor 

de gândire. Or, important este de a se face apel la procese superioare sau de a ridica gândirea la nivelul cognitiv cel 

mai înalt. 

Așadar, în opoziție cu metodologia tradițională, pentru care elevul rămâne mai mult un auditor sau un simplu 

spectator în clasă, gata să recepteze pasiv ceea ce i se transmite ori i se demonstrează, metodele activ-participative 

au tendința să facă din acesta un actor, un practicant activ în procesul învățării, pregătit să-și însușească 

cunoștințele pe calea activității proprii, a unei angajări optime a gândirii, a mobilizării tuturor funcțiilor intelectuale 

și energiilor emoțional-motivaționale în raport cu sarcina de învățare dată. Ele tind să concentreze efortul propriu 

de învățare până la identificarea subiectului cu situația de învățare în care acesta este antrenat. 

Se apreciază că numai atingerea unui asemenea grad de încordare mintală și de tensiune afectiv-emoțională 

este în măsură să transforme „subiectul” învățării într-un factor al propriei sale dezvoltări, pregătiți pentru a gândi 

și a acționa în chip creator. Ca atare, esențial în pregătirea profesorului pentru lecție este de a pune în joc toate 

cunoștințele sale și întreaga lui pricepere, nu pentru a transmite pur și simplu niște cunoștințe de-a gata ce trebuie 

însușite, ci de a insufla elevilor săi dorința și posibilitatea de a le dobândi, pe cât este cu putință, prin ei înșiși, 

printr-un studiu cât mai activ, mai intensiv și pasionat. Rolul profesorului este să organizeze învățarea în termeni 

de activități viabile și angajate, să susțină și să ordoneze efortul elevilor și să nu ia asupra lui integral sau parțial 

această strădanie, să nu se substituie câtuși de puțin râvnei lor active de învățare și de muncă. Dat fiind faptul că 

metodele activ-participative sunt mult mai pretențioase și mai dificil de aplicat în practică, ele reclamă o muncă 

mai diferențiată și mai atentă. Astfel, promovarea lor cu mai mult curaj și stăruință necesită, mai înainte de orice, o 

schimbare de atitudine din partea profesorului și, prin ea, o transformare a conduitei, în acest sens, la propriii săi 

elevi. 

În concluzie, se poate spune că prin caracterul lor diferențiat și formativ, metodele activ-participative își aduc 

o contribuție semnificativă la dezvoltarea potențialului intelectual al elevului, la intensificarea proceselor mintale 

și, prin aceasta, la ridicarea calității învățării și formației. Esențial este faptul că aceste metode nu reduc elevul la 

nu fel de a fi abstract al acestuia, deprins cu condițiile empirice ale învățării: dimpotrivă, sunt metode care țin 

seama de elevul real, așa cum este el, cu resursele lui intelectuale (dar și fizice și afectiv-motivaționale), cu 

capacitățile și procesele mintale care îi aparțin și cu care se poate implica activ în actul învățării; sunt metode care 

țin seama de faptul că elevul este o persoană care învață, asimilează, dar care se și formează în același timp, 

dezvoltându-și propriile sale forțe de învățare. Este ceea ce obligă profesorul să privească transmiterea științei din 

perspectiva apropierii științei de ființa reală, dar și din perspectiva ridicării acesteia la nivelul proceselor mintale 

superioare, acordând atenție unei aplicări diferențiate a metodologiei, personalizate, pe cât posibil, acesteia. 

Avantajele metodelor interactive 

▪ Dezvoltarea, pe termen lung, a relațiilor deschise, de colaborare, prin promovarea activităților în echipă; 

▪ Dezvoltarea  capacității elevilor de a gândi critic, creativ, constructiv, de a avea îndrăzneala să-și comunice 

punctul de vedere; 

▪ Independența gândirii e favorizată prin doza de euristic și problematizarea specifică strategiilor de învățare 

din cadrul fiecărei etape (evocare, realizarea sensului, reflecție); 
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▪ Stimularea învățării independente, a motivației pentru învățare; 

▪ Asumarea responsabilității elevilor față de propriul proces de învățare; 

▪ Înțelegerea logicii argumentelor; 

▪ Sintetizarea unor idei provenite din surse diferite; 

▪ Formularea unor opinii argumentative; 

▪ Evaluarea și autoevaluarea eficacității procesului educativ prin implicarea activă a elevilor în planificarea 

și administrarea propriului lor proces de învățare; 

▪ Stabilirea obiectivelor prin dezvoltarea viitoare; 

▪ Transformarea elevului din obiect în subiect al învățării; 

▪ Profesorul devine moderator al activității de învățare, partener în învățare; 

▪ Angajarea intensă a tuturor forțelor psihice de cunoaștere; 

▪ Promovarea interacțiunilor de tip față în față; 

▪ Negocierea, de către profesor și elevi, a modalităților de rezolvare a unor sarcini de lucru; 

▪ Reflectarea asupra lucrului în grup; 

▪ Adoptarea, în mod democratic, a unor decizii focalizate pe realizarea unor obiective stabilite dinainte; 

▪ Dezvoltarea inițiativei, a spiritului întreprinzător, dat fiind că învățarea școlară îl pregătește pe elev pentru 

momentul integrării sale sociale; 

▪ Generarea unui climat de încredere, a unei atmosfere stimulative; 

▪ Transformarea clasei dintr-un grup amorf într-o colectivitate dinamică și coerentă; 

▪ Crearea de dezacorduri amicale, în scop constructiv, dezvoltând spiritul polemic al elevilor; 

▪ Dezvoltarea spiritului autocritic; 

▪ Formarea deprinderilor de sinteză, analiză, introspecție; 

▪ Potențarea sentimentului de încredere în forțele proprii. 
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Activitatea școlară în tranziție de la disciplină și rigurozitate, 

 la creativitate și inovație 
 

 ing. Micluța Violeta Maria,  

prof. Gr.I – Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Timişoara 

  

Multă vreme sistemul  de învăţământ din România a cultivat disciplina, rigoarea, dezvoltarea gândirii 

convergente, întemeiată pe raţionament şi spirit critic, ceea ce a dus la înăbuşirea din fașă a  spontaneităţii şi a intuiţiei 

imaginative, a spiritului creator atât ale elevilor cât și al cadrelor didactice.  Astăzi, asistăm la   schimbări rapide pe 

piața muncii și de aceea e mai necesar ca oricând ca şcoala să asigure un climat favorabil dezvoltării imaginaţiei 

creatoare, spiritului inovativ, avănd în vedere noile obiective ce stau în faţa învăţământului liceal, profesional şi 

tehnic: 

➢  dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, astfel încât aceştia să devină cetăţeni activi la nivelul 

societății, în general, și a comunității, în special 

➢ asigurarea şanselor egale de acces la toate formele de învăţământ a fiecărui elev, în funcţie de aspiraţiile 

şi potenţialul individual de învăţare 

➢ asigurarea şanselor  de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii de competenţe 

profesionale, astfel încăt să speculeze oportunităţile de pe piaţa muncii şi să se adapteze rapid schimbărilor specifice 

economiei de piaţă, precum şi pentru continuarea învăţării de-a lungul vieţii. 

În ultimul timp şcolii îi revine sarcina dezvoltării independenţei şi creativităţii gândirii elevilor, având în 

vedere că  dimensiunea principală a omului contemporan este creativitatea. Întregul demers didactic inteprins de 

profesor trebuie subordonat antrenării şi stimulării potenţialului creativ al elevilor, astfel încăt aceştia să adopte o 

atitudine creativă în activitatea pe care o desfăşoară.  Procesul de învăţământ este domeniul ce solicită inteligenţa la 

nivelul său cel mai înalt de creaţie, imposibil de realizat fără resurse, efort şi consum nervos din partea celor 

responsabili cu educația:  cadrele didactice. 

În prezent în planul de învăţământ al claselor de liceu  nu există o disciplină şi o programă care să aibă ca 

obiectiv principal educarea şi stimularea potenţialului crator al elevilor, deşi acest lucru este unanim recunoscut ca 

fiind o necesitate. Pentru a se asigura timpul necesar unei educaţii active şi creative trebuie schimbate şi aerisite 

planurile de învăţământ, programele şi manualele. Profesorului de la clasă îi revine sarcina de a găsi cele mai eficiente 

modalităţi prin care să stimuleze potenţialul crativ al fiecărui elev în parte.  

Activităţile supuse elevilor pentru sporirea gradului de implicare creativă trebuie să asigure: 

➢ libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a atitudinilor prin activităţi care cer spontaneitate şi 

contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire 

➢ dezvoltarea gândirii critice, a gândirii divergente şi productive 

➢ exersarea capacităţilor de cercetare, de căutare de idei noi, de transfer de informaţii  

➢ educarea capacităţii de a privi independent, din mai multe puncte de vedere lucrurile, de a-şi pune 

întrebări neobişnuite în legătură cu lucruri neobişnuite sau obişnuite. 

➢ dezvoltarea capacităţii de organizare a materialelor prin întocmirea de portofolii 
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Referitor la conţinutul învăţământului la liceu apreciem că trebuie să existe un echilibru între  cultura generală 

şi cea de specialitate, pentru că de multe ori procesul creator rezultă din combinarea şi recombinarea informaţiilor 

din diverse domenii. O specializare extrem de strictă încă din liceu nu ar duce decât la diminuarea activităţii creatoare. 

Stimularea creativităţii în şcoală presupune în primul rând crearea unui mediu favorabil, interactiv, incitator 

şi dinamic. În acest scop, profesorul trebuie să renunţe la stilul autoritar şi să aibă cu elevii relaţii permisive, 

democratice, pentru că elevii nu trebuie să se teamă de profesor, ci să-l respecte datorită prestigiului dobândit. Un 

climat de lucru fertil este generat de tratarea cu interes a fiecărei întrebări, de respectarea opiniilor şi de întărirea 

covingerii elevilor că pot emite idei valoroase. 

 Este utilă de asemenea antrenarea elevilor în procesul de evaluare, comunicându-le criteriile de evaluare. 

Caracterul personal al unei expuneri, al tratării unei probleme, soluţiile originale trebuie să fie criterii de acordare de 

note mari. 

În şcoală nu se poate vorbi de creaţii de mare originalitate, decât la elevii excepţionali, la ceilalţi fiind vorba 

doar de un potenţial creativ, ce urmează a fi dezvoltat pe diferite căi, atât în procesul de învăţământ, cât şi în cadrul 

activităţilor extra şcolare. Metodele de învăţământ ce dezvoltă creativitatea sunt cele activ-participative: învăţarea 

prin descoperire, problematizarea, studiul de caz, metoda modelării, jocul didactic, metoda proiectelor. 

Cu privire la creativitate şi în legătură cu metodele de stimulare a creativităţii  pot face următoarele 

consideraţii: 

➢ creativitatea este  şi va rămâne o necesitate recunoscută şi mereu actuală 

➢ ca proces psihic, în urma combinării cunoştinţelor acumulate prin studiu sau dobândite prin experienţă, 

duce la obţinerea de bunuri materiale sau spirituale necesare satisfacerii trebuinţelor umane 

➢ o caracteristică a creativităţii este apelul nu doar la specialişti, ci mai ales la grup 

➢ fiecare individ dispune de un potenţial creator, dar capacitatea de creaţie se poate educa, forma şi 

dezvolta în timp 

➢ creativitatea nu se substituie cercetării ştiinţifice, dar o poate ajuta şi rentabiliza. 

În concluzie școala are un rol deosebit de important în descoperirea potenţialului creativ al elevilor şi 

promovarea unor modalităţi care să stimuleze trecerea de la creativitatea potenţială la cea manifestă. Scopul oricărui 

profesor nu trebuie să fie acela de a descoperi în fiecare elev „un mic geniu”, ci acela de a modela personalitatea 

copilului în sensul  integrării creative în viaţa socială. 
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UTILIZAREA APEI ÎN DIVERSE DOMENII DE ACTIVITATE 

prof. în înv. primar Marton Iren  

Şcoala Gimnazială „ Deak Farkas ” 

 „ Water & Food Security”- Apa şi securitatea alimentară: lumea este însetată pentru că noi suntem flămânzi”. 

22 martie este Ziua Mondială a Apei începând din 1993. Această zi a fost aleasă în cadrul Conferinţei Naţiunilor 

Unite. În această zi pretutindeni aducem aminte de importanţa apei şi de protejarea surselor de apă. După datele 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, pe lume există peste 1 miliard de oameni cărora nu este asigurată apa. 

Apa este la fel de importantă ca şi aerul, chiar dacă putem rezista mai mult timp fără ea. 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei am organizat un proiect în şcoala noastră, pregătirile fiind începute cu 

câteva săptămâni mai înainte. Tema apei a fost prelucrată în zilele anterioare şi această zi era ca şi încheierea 

proiectului nostru. 

Scopul proiectului: - apariţia şi rolul apei în creaţii literare, muzicale sau culturale. Echipele au adunat 

basme populare, cântece, obiceiuri populare sau creaţii artistice cu tema apei. În această activitate fiind ajutorul lor 

părinţii. 

Scopul programelor:  

      - aducerea în atenţia elevilor necesitatea protejării apelor 

- formarea atitudinii elevilor pentru protejarea mediului 

- obţinerea a cât mai multor cunoştinţe despre protejarea apelor, utilizarea apei 

- obţinerea experienţei despre ape naturale şi despre faună 

- cunoaşterea şi prelucrarea temei „apă” din mai multe puncte de vedere. 

Pentru fiecare zi am propus şi am organizat diferite activităţi cu ajutorul şi sprijinul părinţilor: 

-  strângerea şi utilizarea unor imagini, obiecte din natură, referitoare la această temă; 

- jocuri senzitive şi experimente cu apă; 

- utilizarea apei potabile, sănătoase; 

- pregătirea unor creaţii artistice ( acvariu, mijloace de transport din hârtie); 

În dimineaţa zilei de 22 martie am mers într-o drumeţie la râul oraşului nostru, Nirajul. Fiecare echipă a pus pe apă 

barca lor făcută din hârtie şi am văzut cum curentul apei a îndepărtat-o. Am observat plantele din jurul apei şi am 

jucat pe mal. Din apă am luat mostre în sticluţe, ce am verificat revenind în şcoală. Ne-am dat seama că apa nu este 

atât de curată cum se vede.  

După excursia lângă malul Nirajului, copiii au avut parte de nişte jocuri interesante. Aveau ocazia să pescuiască, să 

pregătească bărci sau să tragă la ţintă cu piatră. 

Flacoane goale, cutii, capace s-au transformat în această zi în barcă.  

Copiii au descoperit rolul apei în literatură, în obiceiurile populare sau în creaţiile artistice. Cu ajutorul propriilor 

lucrări ( redactarea basmelor, pregătirea unor creaţii de artă plastică) elevii şi-au dezvoltat majoritatea 

competenţelor cheie referitoare la limba maternă, înţelegerea textelor, redactarea textelor, nevoia pentru cultura 

vizuală. 
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Echipele au aşezat lucrările lor pe peretele proiectului, au lucrat în echipe după care urmase prezentarea şi 

evaluarea.  Participanţii au fost răsplătiţi cu diplome şi dulciuri. 

La sfârşit, părinţii s-au uitat la lucrările, proiectele copiilor şi la expoziţie. 

Sperăm că prin organizarea acestor activităţi interesante şi palpitante îi motivăm pe elevi la protejarea şi 

iubirea apelor.  

 Părerea noastră este că elevii ar trebui educaţi în acest fel, deoarece ei sunt consumatorii viitorului, iar această 

comoară numită apă nu am moştenit de la părinţi, ci am primit în împrumut. Pământul este numit şi planeta 

albastră, din cauza apelor, dar majoritatea apelor aparţin la oceane, doar 2,5 % este apă dulce. Pe deasupra şi acest 

procent scăzut este sub forma de gheaţă în regiunea polară. 

La aceste date putem adăuga că din cauza populaţiei crescătoare, creşte şi nevoia apei; în anul 1960 era utilizat 

1250 m3 de apă, dar peste câţiva ani vom depăşi dublu această valoare, atunci putem afirma că lucrul minim este să 

ne gândim măcar într-o zi a anului că ce comoară este apa potabilă. 
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Proiect  Ziua Mondială a Apei 

2014.03.22. 

 

Locul desfăşurării: Şcoala Generală  „Deak Farkas”, Miercurea Nirajului - malul râului Niraj şi afluenţii acestuia - 

Barajul Miercurea Nirajului. 

Proiect coordonatori: Marton Irén, Proiect  Ziua Mondială a Apei  , program derulat cu Administraţia  bazinală 

de apă Mureş. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

Prof. Bănuţescu Ramona Florina 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Dima”, Piteşti, Judeţul Argeş 

 

 Abandonul şcolar reprezintă o conduită care constă în încetarea frecventării şcolii şi părăsirea sistemul 

instructiv-educativ. Această conduită este precedată de cea de absenteism. 

Educația contra abandonului școlar se face atât la nivel individual, cât și național, prin programe de 

educare a părinților cu privire la beneficiile școlii pentru copiii lor și prin programe de finanțare, în cazul familiilor 

lipsite de posibilități materiale.  

Absenteismul școlar se deosebește de abandonul școlar prin faptul că, teoretic și formal, copilul figurează 

în evidența școlii, fiind înscris la clase, pe care însă nu le frecventează pe perioade lungi de timp. Așa se adună 

absențele nemotivate, iar la final apare exmatricularea. Acesta este momentul în care absenteismul se transformă 

oficial în abandon școlar. Prevenția abandonului școlar se face prin efort comun al instituțiilor statului, 

personalului didactic, părinților, psihologilor de școală și/sau asistenților sociali. Din punct de vedere psihologic 

absenteismul este un comportament evazionist, care reflectă atitudini de dezinteres faţă de activitatea şcolară.  

Acţiunea de prevenire a absenteismului şcolar este cu siguranţă o acţiune pedagogică  dificilă şi complexă. 

Ea presupune mai întâi participarea conştientă, activă şi voluntară a elevilor părnţilor şi profesorilor la efortul 

general de a creşte calitatea instrucţiei şcolare. O adevarată prevenire a acestui fenomen este posibilă numai în 

condiţiile colaborării tuturor acestor factori. 

O primă condiţie a realizării prevenirii absenteismului şcolar este aceea a sesizării din timp a primelor 

semne de manifestare ale fenomenului. Acest aspect presupune colaborarea foarte bună într cadrele didactice de la 

clasă (consiliul clasei), precum şi o colaborare bună cu părinţii elevilor. În acest context fiecare diriginte trebuie să 

evalueze nivelul formării colectivului de elevi, să cunoască date cât mai exacte despre fiecare elev în parte (pentru 

depistarea predispoziţiilor şi a eventualelor cauze), şi nu în ultimul rând să pregătească şi să implementeze 

programe de cunoaştere reciprocă a elevilor clasei, şi chiar de conştientizare a ineficienţei absenteismului (pentru 

că adolescenţii sunt deficitari în anticiparea consecinţelor deciziilor şi faptelor lor).  

Prevenirea absenteismului, ca fenomen de devianţă comportamentală ce perturbă procesul instructiv-

educativ, presupune o acţiune sistematică de ameliorare a cauzelor ce determină acest comportament coroborată cu 

acţivităţi destinate ridicării stimei de sine  (sau aducerea ei în sfera normalului), cumulate cu activităţi educative 

care să eficientizeze şi intereseze atât elevii, cât şi profesorii.  

Rolul profesorului în vederea atragerii elevilor spre disciplina predată se poate face prin tratarea 

diferenţiată în funcţie de posibilităţile intelectuale ale fiecărui elev, şi adaptarea sarcinilor pe care elevul trebuie să 

le rezolve. Profesorul trebuie să fie preocupat în primul rând să asigure fiecărui elev succesul la învăţătură pentru a 

trezi şi a menţine interesul pentru şcoală şi pentru materia predată. Ca reguli generale pot fi evidenţiate 

următoarele: menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă 

pentru toţi elevii, notarea riguroasă a absenţelor la fiecare oră de curs, metode de predare –învăţare attractive, 

promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să experimenteze succesul şi 
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evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, celor care nu aparţin elitei, să comunice 

eficient (să folosească ascultarea activă), să evite etichetarea elevilor, să critice constructiv, să se focalizeze pe 

recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor.  

Activitatea de prevenţie a absenteismului şi abandonului şcolar este legată nu numai de igiena activităţii 

intelectuale, dar, în egală măsură, şi de asigurarea unei dezvoltări echilibrate a vieţii afective în cadrul relaţiilor 

intraşcolare. Greşelile de educaţie privind sfera afectivă, comise în perioada formării personalitaţii, întarzie 

maturizarea trăsăturilor pozitive de caracter şi, prin aceasta, generează deficienţe în reglarea  manifestărilor 

emoţionale în procesul de integrare socială. Organizarea în şcoală a unui regim de activitate disciplinată prin 

supraveghere şi control, prin gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a dezordinii, precum şi prin cultivarea 

constantă a acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, cu scopul menţinerii unui 

nivel ridicat de ordine şi muncă, are o mare importanţa în prevenirea situaţiilor de absenteism şi abandon şcolar. O 

altă soluţie ar putea fi şi crearea unor clase de adaptare, în care cei vizaţi să fie supuşi unui program diferit, mai 

uşor, în trepte, astfel încât să-şi dea seama în final de necesitatea continuării studiilor. 

Familia trebuie să-l sprijine permanent pe cel care are tendinţa de abandon, să-l înţeleagă şi, cel mai 

important, să nu ia măsuri drastice, severe, împotriva acestuia. În anumite cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată 

pentru formarea unei atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în astfel de situaţii. Vizita 

dirigintelui/consilierului şcolar acasă la elev, poate crea premisele unui dialog mai liber, unei relaţii mai apropiate, 

bazate pe sinceritate şi încredere reciprocă. Sporirea numărului de activităţi comune şcoală – familie, realizarea 

unor proiecte împreună, sunt foarte importante pentru ca elevul să înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât şi 

familia – actionează doar în interesul său. Multe studii au ajuns la concluzia că diminuarea abandonului şcolar se 

poate face prin îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – familie.  

Educarea tinerilor în spiritul înaltei moralităţi se realizează numai într-o comunitate sănătoasă. Astfel, e 

necesar ca principalele caracteristici ale personalităţii să fie formate în şcoală, sistematic şi consecutiv, 

fundamentală fiind exigenţa faţă de sine şi disciplina conştientă, care duc la democratizarea şi îmbunătăţirea 

relaţiilor dintre oameni. 
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Practici educaționale de succes 

Ungureanu Raluca Florina 

Școala Gimnazială Româno-Finlandeză, București 

 

Anders Ericsson afirmă că experții, cei care ocupă primele locuri din lume nu au ajuns la granița profesiei 

imitându-și profesorii. De asemenea, susține că cei mai mulți dintre ei și-au întrecut profesorii, profesori care și-au 

ajutat elevii să-și elaboreze reprezentări mentale menite să îi sprijine în monitorizarea propriilor performanțe. 

Consider că acesta este rolul profesorului , de a-i provoca pe elevi, de a-i face să gândească, de a-i ajuta să-și 

dezvolte creativitatea, deoarece este demonstrat faptul că oamenii creativi se pot concentra perioade lungi și au o 

mai mare putere de muncă determinată. 

Sunt ferm convinsă că relația profesor-elev influențează major motivația elevilor. Trebuie să recunosc că în 

primul an în care am intrat în învățământ nu știam cum ar trebui să fie relația mea cu elevii. Ca profesor riști să cazi 

în două extreme, și anume cea de a deveni cel mai bun prieten al elevului sau din teama de a nu avea probleme de 

management al clasei, alegi să existe o barieră profesor-elev. Cu timpul, mi-am dat seama că atât timp cât elevii 

mei nu uită că am și alte roluri la clasă, pe lângă cel de prieten, aleg să rup bariera dintre mine și ei, pentru că 

atunci când elevii au încredere în profesor, motivația pentru învățare crește și vin cu drag la școală.  

 De asemenea, pornind de la obținerea unei relații armonioase cu elevii, este foarte importantă libertatea 

alegerii. Relația profesor-elev este armonioasă, dacă elevul are libertatea de a alege, dacă i se oferă mai multe 

opțiuni. Îmi tratez elevii cu respect, iar deseori le cer părerea în ceea ce privește un anumit joc sau o situație. Încă 

de la începutul anului, am implementat un sistem de premiere, iar cei care au reușit să respecte cât mai multe reguli 

și s-au implicat în activitățile de la clasă, au avut ocazia să petreacă timp cu mine în afara școlii. În câteva luni au 

învățat să respecte regulile clasei și ,,au luptat” pentru acele puncte. Printre cerințele impuse au existat și faptele de 

bunătate, care i-a ajutat pe mulți dintre ei să-și dezvolte relații de prietenie. Mi-am dorit ca premiul să implice un 

important limbaj de iubire, timpul acordat.Am încercat să aplic aceasta metodă de motivare, pentru că am simțit că 

este compatibilă cu elevii mei. Comunicarea cu elevii este esențială pentru a avea o imagine realistă în ceea ce-i 

privește. 

Încă de la începutul anului am desemnat responsabili în clasă. Copiilor le place să se simtă importanți. 

Avem responsabili cu ordinea, tabla, băncile, curățenia ș.a. Prin rotație, fiecare copil ajunge să fie responsabil. 

Bineînțeles, și responsabilii au un ,,salariu’’ de trei puncte la finalul săptămânii, dacă își îndeplinesc îndatoririle. 

Premierea elevilor are loc la final de semestru. Cei care nu reușesc să câștige multe puncte se simt demotivați, chiar 

supărați. Aici intervine sprijinul emoțional și comunicarea. Este foarte important ca toți elevii să aibă susținerea 

cadrului didactic; cei care nu au acumulat suficiente puncte trebuie știe că, deși am fost corectă în atribuirea 

punctelor, în același timp sunt aproape de ei. De aceea, după primul semestru am ,,negociat’’ cu ei. Au propus să 

contorizez punctele mai devreme, să aibă șansa toți să beneficieze de timpul petrecut cu mine în afara școlii, iar eu 

am fost de acord. Astfel, demotivarea a dispărut. 
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 O colegă de catedră, care predă la clasa noastră a implementat un proiect care se numește Contați pe mine! 

Fiecare elev trebuie să respecte a V-a promisiune a Bunătății: Promit să nu-i stânjenesc pe cei din jur. Din punctul 

meu de vedere, acest proiect implică un alt limbaj de iubire, și anume, serviciile. Dacă elevii se comportă frumos și 

sunt respectuoși, la patru de ,,Da”, profesoara pregătește clătite pentru copii și sărbătoresc comportamentul și 

implicarea elevilor pe parcursul orelor. La finalul fiecărei ore, elevii știu dacă au primit un ,,Da’’ sau trebuie să 

depună mai mult efort pentru a-l obține. Ceea ce știu, este că sunt foarte fericiți când sărbătoresc. Consider că orele 

în care se discută cu elevii despre valorile morale și bune maniere sunt esențiale în ciclul primar și nu numai. 

 O altă modalitate de a obține rezultate pozitive de la elevi, atât pe plan emoțional, social cât și cognitiv 

constă în distribuirea elevilor în echipe. Copiilor le place să lucreze în echipă. Lucrul în echipă presupune 

colaborare și interacțiune. Când lucrează în echipă, copilul învață să accepte că există păreri diferite, învață să-și 

verbalizeze ideile și să respecte reguli. Capacitatea de a lucra în echipă consolidează abilitățile emoționale și 

sociale ale copilului și îi dezvoltă stima de sine. Astfel, copiii timizi învață să se deschidă în fața celorlalți colegi, 

iar cei vorbăreți își exersează ascultarea. 

 Nu în ultimul rând, copiii au nevoie să știe că este normal să greșească, iar acum revin la Anders Ericsson 

care spune că ,,nu elaborezi reprezentări mentale gândindu-te la ceva; le elaborezi încercând să faci ceva, greșind, 

revizuind, și încercând iar și iar”. Elevii trebuie să înțeleagă faptul că greșelile pot fi transformate în oportunități de 

învățare. Proverbul latin Repetitio mater studiorum est  evidențiază faptul că pentru a învăța trebuie să repeți, iar 

repetiția și exercițiul sunt esențiale pentru a avea succes. Așadar, trebuie să-i învățăm pe copii că dacă greșesc, pot 

exersa, pot repeta și, cu siguranță, vor reuși. Ca profesor, susțin afirmația lui Ken Robinson ,,Dacă nu sunteți 

pregătiți să greșiți, este puțin probabil să reușiți.” 

 În concluzie, profesorul trebuie să susțină elevul, să-i acorde încredere, să-l respecte, să-l ajute să 

relaționeze cu propriile capacități creative, deoarece este singura cale de a elibera tot ceea  ce au mai bun de oferit. 
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GHID UTIL PENTRU PROFESORI 

ORA DE EDUCAȚIE FIZICĂ/ANTRENAMENT SPORTIV  

PENTRU DIFERITE CATEGORII DE VÂRSTĂ 
 

Director - profesor, OSZTALOS IOAN 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BRAȘOVIA, BRAȘOV 

Motto:  

”Trebuie să dai 125 la sută. Pune-ți inima și sufletul în ea. Învățați să aveți o atitudine pozitivă și câștigătoare. Nu 

acceptați înfrângerea, ci învățați din ea”  

Magic Johnson 

PRINCIPIILE LECȚIEI 

ANTRENAMENTULUI SPORTIV 

  

1. Orientarea spre rezultate maxime, specializarea și individualizarea 

Obținerea rezultatelor maxime în sport depinde de un număr de factori interni și externi. În stadiile timpurii ale 

unui proces de instruire întins pe mai mulți ani, orientat spre obținerea rezultatelor maxime, procesul de 

antrenament trebuie implementat treptat astfel încât obiectivul de vârf va fi atins mai târziu, la o vârstă mai 

înaintată, parcurgând etapele instruirii care sunt cele mai potrivite pentru obținerea performanțelor maxime. 

O astfel de strategie a pregătirii depinde foarte mult de profesori, de planificarea antrenamentului, de aplicarea 

procesului de instruire și de interesul profesorului de a obține rezultate excelente, corelat cu dezvoltarea treptată a 

elevilor până la atingerea vârfului sportiv.  

În funcție de opțiunea reală a profesorului se determină scopul final al lecției și obiectivele specifice fiecărei etape 

de instruire: macrociclu, mezociclu, microciclu și plan de lecție 

 

2. Raportul dintre pregătirea generală și cea specifică în lecție 

Lecția de educație fizică/antrenamentul cuprinde trei componente strâns legate între ele: 

     1. lecția-antrenamentul sportiv 

     2. competiția sportivă 

     3. factorii de pregătire din afara terenului si a competițiilor 

 Pregătirea generală este adesea confundată cu pregătirea fizică generală, lucru care este complet greșit. 

 

3.  Continuitatea procesului de instruire 

Continuitatea procesului de instruire este una din regulile de baza ale lecției-antrenamentului sportiv. Continuitatea 

procesului de instruire derivă din necesitatea de a conecta din punct de vedere al conținutului și caracterului 

efortului microciclurile de pregătire, astfel încât microciclul următor să se construiască pe baza celui anterior, iar 

cel anterior să fundamenteze conținutul microciclului care urmează. Principala sarcină în elaborarea microciclurilor 

este de a realiza pregătirea astfel încât să se asigure efecte pozitive. 
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4.  Creșterea treptată a incărcăturii ( solicitarii ) în procesul de instruire 

Întregul proces de instruire este un proces de adaptare la încărcătura permanent modificată în cadrul fiecarei noi 

faze de instruire. Sportivii trebuie să-și depășească permanent încărcătura cu care este obișnuit, ceea ce reprezintă 

limita capacităților lor funcționale. Așadar corpul unui sportiv este într-o continuă adaptare la noi cerințe. 

Rezultatele sportive depind direct de dimensiunea încărcăturii de antrenament fizic și mental dar și de capacitatea 

sportivului de a se adapta.  

 

5.  Concentrarea procesului de instruire 

La fel ca oricare alte activități din viața de zi cu zi și procesul de antrenament se desfășoară în cicluri de pregătire. 

De exemplu : în eșalonarea antrenamentelor în cadrul unui macrociclu, mezociclu și microciclu pentru o echipă 

care are multe meciuri într-o scurtă perioadă de timp (cazul turneelor repetate), o echipă va fi în pericol de a deveni 

obosită fizic și mental. De aceea trebuie să schimbăm sistemul de antrenament și caracteristicile procesului de 

instruire. 

 

COMPONENTELE ANTRENAMENTULUI SPORTIV 

 

1.  Pregatirea fizică 

Pregatirea fizică este una dintre cele mai importante componente ale antrenamentului sportiv și este parte 

integrantă a pregătirii sportivilor în toate sporturile. Pregătirea fizică are o semnificație și un conținut diferit pentru 

fiecare ramură de sport în parte. 

Pregătirea fizică este de 2 tipuri: 

–      generală (PFG) 

–      specifică (PFS) 

PFG rezolvă două probleme în cadrul procesului de antrenament. În primul rând, este necesară pentru dezvoltarea 

armonioasă a diferitelor calități motrice. A doua sarcină este aceea de a crea o bază pentru  antrenamentul și 

specificul fiecărui sport, fiind fundamentul pentru o bună PFS. 

PFS este concentrată pe dezvoltarea acelor calități motrice și funcționale care sunt specifice sportului respectiv și 

care influenteazș în mod deosebit nivelul performanței sportive. În plus, utilizarea diferitelor metode de pregătire 

fizică și intensității în pregătirea fizică trebuie să fie în concordanță cu nivelul de pregătire al sportivilor, 

caracteristicile de vârstă și de sex, perioada și faza pregătirii etc. 

Conținutul capacitații fizice (CF) este diferită de la sport la sport. CF este formată din forță, viteză, rezistență, 

mobilitate și coordonarea (întâlnită în literatura de specialitate și sub denumirea de îndemanare). 

Fiecare dintre aceste calități poate fi diferentiată mai tarziu, ca întreg oferind o structura foarte complexă a 

pregătirii fizice. 

2. Pregatirea tehnică 

Tehnica în sport este definită ca o executare rațională și eficientă a mișcării, în scopul de a rezolva sarcini motrice 

în procesul de antrenament și în competiții. Rezolvarea cu succes a acestor sarcini necesită un anumit nivel de 

pregătire tehnică. Cuvantul ''tehnică'', în sport, are două înțelesuri: tehnică ideală ( modelul ) și tehnica reală, 
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originală a unui anumit sportiv. Execuția tehnică conform modelului trebuie să reprezinte ținta finală a fiecărui 

sportiv. 

Pregatirea tehnică în sport poate fi: 

–      generală (PTG) 

–      specifică (PTS) 

a. Învățarea tehnicii poate fi abordată prin 2 metode: 

- învatare – analitică 

- învățare sintetică (globală) 

b. Perfectionare ( presupune automatizarea mișcării ) care poate fi realizată prin: 

- număr mare de repetiții 

- execuție cu încărcătură (sub sarcină) 

  

3. Pregatirea tactică 

În primul rând trebuie înteleasă diferența dintre tactică și strategie. Noțiunile de strategie și tactică sunt foarte 

asemănătoare, dar de fapt foarte diferite. Strategia ar trebui să răspundă la întrebarea ''ce să facem?'', tactica la ''cum 

să facem asta?''. 

Strategia și tactica pot fi generale și specifice. 

–    generală – presupune dobândirea de cunoștințe, abilităâi și metode adecvate care pot fi aplicate rațional în 

competiții 

De exemplu: 

a) începătorii trebuie să aprofundeze noțiunile tehnice de bază, deoarece la această vârstă partea tehnică este cheia 

succesului; 

b) în anumite perioade trebuie modificate condițiile, cerințele și sarcinile în antrenament, cum ar fi creșterea 

numărului de jocuri pentru a căpăta experiența înaintea unei competiții importante. 

–    specifică - se referă la un anumit meci sau competiție la care participă echipa, în care se cunosc caracteristicile 

adversarului, perioada și condițiile de desfășurare.          

  

4. Pregătirea psihologică 

Un nivel ridicat de pregătire fizică, tehnică și tactică, precum și de pregătire generală influențează în mod pozitiv 

pregătirea psihologică a sportivilor. Când sportivul se simte puternic el este mult mai încrezător, mai motivat să se 

antreneze și să concureze. Scopul și sarcinile pregătirii psihologice, se schimbă odată cu înaintarea în vârstă și 

maturizarea sportivului.  

  

5. Pregatirea teoretică 

Mijloacele pregătirii teoretice frecvent utilizate sunt: 

a. prelegeri special organizate și programate. 

De exemplu: invitați profesori, doctori, jucători celebri; 

b. proiecții video.  
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De exemplu: vizualizarea materialului adecvat vârstei sportivilor; 

c. discuții constructive între antrenor și jucător. 

De exemplu: discuții antrenor-sportiv/elev despre ceea ce trebuie să corecteze, care sunt cele mai des întalnite 

dintre greșeli etc. 
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Studiul contribuției fizicii la dezvoltarea competențelor cheie necesare absolventului 

de gimnaziu 

 
                                                                                                                                Prof. Ardeleanu Maria, 

                                                                         Școala gimn. Sf. Trei Ierarhi Hanu Conachi, jud.Galați 

 

                     Fizica contribuie la dezvoltarea de competențe cheie astfel: 

                     Dezvoltă competențele de comunicare în limba maternă: 

Elevii se vor  exprima liber, prezentând  oral sau scris noțiunile din unitatea de învățare, explicând modul de 

desfășurare al experimentelor realizate, concluziile si observațiile; voi urmări modul în care și-au însușit limbajul 

specific disciplinei fizică,  identificând cuvintele cheie dintr-un text (mobil, reper, traiectorie, distanța,  durata 

miscării), descriind și interpretând fenomenelor fizice studiate: mișcare, repaus, mișcare  rectilinie uniformă, 

accelerată și frânată.Vor prezenta poezii din literatură în care se întâlnesc trimiteri la noțiunile din lecție (de 

exemplu doinele lui V. ALECSANDRI  și ,de ce nu, vor prezenta propriile creații.Voi urmări în mod special 

activitățile de învățare pentru competențele specifice care vizează cunoștințele. 

                       Dezvoltă competențele de comunicare în limbi străine: 

Elevii vor căuta, în echipă, folosind DEX sau alte surse de informare, proveniența cuvintelor cheie din lecția 

introductivă. Astfel vor descoperi că: mobil provine din limba latina, mobilis, însemnând  mișcător; traiectorie 

provine din limba franceză trajectoire, însemnând reprezentare grafică a unui drum; reper provine din limba 

franceza, repere, însemnând corp față de care se raportează poziția altui corp fix sau mobil; sistem de referință 

provine din limba germană, referentz însemnând sistem de coordonate imobile la care se raportează poziția unui 

corp. Elevii pot prezenta informații despre fizicienii care au studiat mișcarea corpurilor: ISAAC NEWTON, 

GALILEO GALILEI, ALBERT EINSTEIN, precum și lucrări importante ale acestora (Philosophae naturalis 

principia mathematica, lucrare în care este descrisă mișcarea corpurilor). 

                         Dezvoltă competențele digitale: 

Elevii vor căuta să rezolve sarcinile de lucru accesând surse de informare/ documentare de pe internet, vor folosi 

aplicații  pentru descrierea mișcării corpurilor (phet-colorado, winschool.ro, geosities.ws.clasa de fizică), postarea 

site-urilor folosite pe grupul clasei. Vor prezenta experimente vizualizate pe youtube, în care este descrisă mișcarea 

corpurilor. O să fiu atentă la competențele specifice care menționează TIC  în mod explicit. 

                     Dezvoltă competențele matematice și de bază în științe și tehnologii: 

Elevii vor fi capabili să rezolve probleme cu viteza și accelerație, identificând relațiile matematice, utilizând 

formulele acestora în probleme, unitățile de masură, dependența dintre mărimile fizice . Elevii vor  realiza machete 

sau planșe în care să evidențieze mișcarea diferită a corpurilor. Voi da o atenție sporită activităților de învățare  

pentru competențele specifice care vizează abilități. 
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Dezvoltă competența a învăța să înveți: 

Prin modul de organizare al clasei, pe echipe  elevii își vor distribui sarcinile de lucru, vor fixa împreună ce au de 

făcut în fișa de lucru. Își vor organiza  timpul  de realizare al sarcinilor individuale și ale grupului, managementul 

timpului și al informației fiind caracteristic acestei competențe. Dacă vor întâmpina dificultăți vor cere părerea 

celorlaltor colegi, valorificând sprijinul exterior.Voi fi atentă la competențele care vizează formularea unor 

concluzii simple cu privire la datele obținute și la evoluția propriei experiențe de învățare. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 

ELEVILOR 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEŞTI 

PROF.ÎNV.PRIMAR: COCA ECATERINA 

 

 

,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate 

armonioasă.’’ ( Albert Einstein) 

 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 

fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 

intelectual, moral, artistic, fizic. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în 

a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 

Un rol deosebit de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. Educaţia non-

formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de învăţământ, dar şi 

în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. 

Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun participarea activă, conştientă 

şi responsabilă a acestora în propria formare. Diferenţierea şi individualizarea demersului educativ trebuie să 

devină un scop şi un mijloc în acelaşi timp. Dezvoltarea personalităţii elevilor este condiţionată de folosirea unor 

metode adecvate, care să permită individualizarea învăţământului, astfel încât fiecare elev să-şi dezvolte la 

maximum capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării. Cercetările relevă că învăţarea activă este cea 

care duce la dezvoltarea psihică autentică a elevului, respectiv la o învăţare eficientă, iar educaţia non-formală 

sprijină acest demers. Componentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 

extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele primare. Ele 

au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea eficientă şi rapidă a 

elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei procesul de autocunoaştere. Implicându-se în 

acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei 

lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei 

persoane. Se formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar. 

Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea de a se 

implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele proprii, 

fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. Unul din scopurile principale ale educaţiei non-

formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea 

autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup. În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria 

Montessori făcea următoarea afirmaţie : ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va 

mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 

adapteze.’’ Activităţile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. 
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În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 

socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim la televizor 

, calculator şi internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane 

incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie că 

începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 

obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile de acest gen  cu o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 

plimbări, excursii, tabere.În cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu 

realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. 

Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate pe nivele de vârstă, 

contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la formarea, în 

sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului 

instructiv-educativ.             

Activităţile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter 

atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Scopul 

activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate 

şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se 

desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 

anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

  Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un 

mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-osursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare 

obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente recreative. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 

cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire 

și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din 

sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia trebuie 

pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

În concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 

căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a elevilor. 
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Practici educaționale de succes 

                                                              Prof. Dr. Miron Costina-Violeta  

Școala Gimnazială Tălpaș, jud. Dolj 

 

Încă de la vârsta de șase ani bunica mi-a insuflat dorința de a preda copiilor. Ca dorința să devină realitate, 

tatăl meu m-a supravegheat să scriu caligrafic și corect încă de când am mers împreună pe jos pe o vreme ploioasă 

în prima zi de școală, apoi în vacanța prelungită din cauza evenimentelor din 1989 bunica mi-a dat zilnic dictare și 

am trecut prin timp muncind să ajung, să studiez în clădirile pe care mi le arăta tata în timp ce mergeam pe jos prin 

orașul Craiova. Primele opt clase le-am absolvit în mediul rural la școala unde predau în prezent și de unde nu 

vreau să plec. După principiul „Cât trăim învățăm, murim și nu știm totul″ am absolvit Facultatea de Litere, 

specializarea Limba Română-Limba Franceză cu durata de 4 ani, am absolvit Masteratul Traducere și 

Terminologie Juridică în limba franceză la Universitatea din Craiova și Masteratul Management Educațional 

Preuniversitar la Universitatea din Pitești, am obținut titlul științific de doctor în urma absolvirii studiilor doctorale 

la Universitatea Ovidius din Constanța, profesor metodist, distinsă de două ori cu gradație de merit și învăț în 

continuare limba engleză, deoarece s-a introdus limba engleză în școală eliminându-se astfel limba franceză pentru 

elevii care pășesc pragul școlii pentru prima dată. Iubesc copiii și ei mă iubesc pe mine și îmi doresc să-i învăț ceea 

ce am fost învățată. Ca titulară în învățământ de 18 ani, obținând la concursul de titularizare nota 9.05 la limba 

franceză îi învăț pe copii să comunice în limba franceză în timp ce ne jucăm, folosesc mimica și gestica astfel încât 

să nu vorbim deloc  în limba română în timpul lecției, iar rezultatul acestor activități este identificarea cu greutate 

sau chiar imposibilitatea identificării elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) dintr-o clasă. Îmbin metodele 

tradiționale cu cele moderne într-o manieră ludică. Din punct de vedere etimologic termenul metodă provine din 

grecescul methodos – metha (cale, drum) și odos (spre), iar calea prin care predau elevilor este una care să elimine 

stresul cauzat de comunicarea într-o limbă străină, folosesc metode de  spargerea a gheții la clasa pregătitoare, 

unde elevii întâlnesc colegi noi, un profesor nou, o limbă nouă de comunicare, iar jocul este singurul care nu este 

nou și la această vârstă prin joc îi sensibilizez pe elevi pentru limba franceză. Metodele moderne sunt la 

interferența cu metodele tradiționale precum conversația, explicația, exercițiul, care împreună cu metodele activ-

participative conduc la o învățare conștientă, eficientă, logică și lipsită de stres, iar aceste practici educaționale de 

succes ale profesorului de limba franceză îi vor face pe elevi să iubească limba franceză. Jocul este o sursă de 

motivare și de plăcere pentru elevi. Prin el exersează competențe lingvistice în situații stimulante. El oferă elevilor 

o variantă atractivă de a învăța distrându-se. Jocurile și exercițiile de creativitate și inovație în abordarea procesului 

instructiv-educativ permit elevilor să folosească într-un mod personal vocabularul și structurile învățate în cadrul 

lecției într-o manieră distractivă și competitivă. Prin cunoașterea caracteristicilor psihologice ale elevilor, prin joc 

ca particularitate de vârstă a elevilor de clasă pregătitoare profesorul de limba franceză poate să folosească acele 

strategii didactice, care să stimuleze dezvoltarea competențelor de comunicare ale acestora şi să îi orienteze în 

vederea atingerii obiectivelor educaționale propuse. Introducerea limbii franceze la cei mici prin abordarea ludică, 

interculturală, interdisciplinară pune accentul și pe formarea lor viitoare, din iubire pentru elevii din școala unde 

am învățat primele clase, dacă limba franceză este exclusă din școală și este inlocuită cu limba engleză, voi absolvi 
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Facultatea de Limba Engleză, dacă va fi înlocuită cu limba germană, voi absolvi Facultatea de Limba Germană și 

așa mai departe.  

 

Vă prezint câteva fragmente din activitatea mea de la clasă꞉ 

 

https://www.dropbox.com/s/mxuka0ha4ebh0h6/WhatsApp%20Video%202020-04-

05%20at%2023.49.23.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/8ida5m0r30alrub/20191024_100309.mp4?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/1sgfy3wevwpqfz7/20191024_093109.mp4?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/cjx4d88h448v77r/20191024_094111.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/lczrvnkq3pc0m6h/20191024_094634.jpg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/1pcew0nv4i6khyi/20191025_094418.jpg?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/1pcew0nv4i6khyi/20191025_094418.jpg?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/ta2t4cauk5kth0x/20191025_094515.jpg?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/mxuka0ha4ebh0h6/WhatsApp%20Video%202020-04-05%20at%2023.49.23.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxuka0ha4ebh0h6/WhatsApp%20Video%202020-04-05%20at%2023.49.23.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ida5m0r30alrub/20191024_100309.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1sgfy3wevwpqfz7/20191024_093109.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cjx4d88h448v77r/20191024_094111.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lczrvnkq3pc0m6h/20191024_094634.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1pcew0nv4i6khyi/20191025_094418.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1pcew0nv4i6khyi/20191025_094418.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ta2t4cauk5kth0x/20191025_094515.jpg?dl=0
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Aplicarea metodei proiectului în cadrul orelor de Educație socială 

 

Prof. Nicoleta Camelia Curteanu 

 Școala Gimnazială Nr.1 Ghidigeni 

 

În puținii ani pe care i-am dedicat activității didactice, am încercat să îmbin noul cu vechiul, metodele 

clasice cu cele moderne. Dintre metodele moderne metoda proiectului pot spune că m-a cucerit, oferindu-le 

elevilor posibilitatea de a-și forma atitudini, valori, competențe, dar în același timp să-și formeze aptitudini din cele 

mai diverse. 

Așa că în momentul în care mi s-a spus de Proiectul Cetățeanul, în care se aplică metoda proiectului, nu 

puteam decât să răspund prezent. 

Proiectul Cetățeanul care pentru unii colegi era deja cunoscut, a venit ca o provocare pentru mine și pentru 

elevii mei, și ca un răspuns la nevoile pe care nu știam că le am. 

Proiectul Cetățeanul este realizat cu sprijinul Institutului Intercultural Timișoara și promovează implicarea 

efectivă a elevilor în identificarea problemelor existente în comunitățile în care trăiesc, și abordarea autorităților 

capabile să soluționeze aceste probleme. 

La început, elevii au fost reticenți gândindu-se că ei sunt mici, că nimeni nu o să stea să-i asculte, că 

șansele de reușită vor fi minime înspre zero. Această atitudine au căpătat-o din cauză că uneori și-au dorit să facă 

ceva, să găsească o soluție la anumite probleme, dar noi, adulții am știut foarte bine cum să le oprim inițiativa. 

Pe de altă parte s-au gândit că o să le fie greu să adune toate informațiile necesare, că trebuie să lucreze 

mult suplimentar, că ceez ce aveau de făcut le v-a lua din timpul lor liber. 

Primele ore dedicate implementării acestui proiect la clasă au fost destul de dificile, dar le-am explicat 

elevilor că vor avea libertatea de decizie, că tema va fi aleasă de ei, că eu voi fi doar un ghid și că nu trebuie să se 

simtă copleșiți de complexitatea celor ce vor avea de făcut. De asemenea le-am explicat că toți vor fi tratați egal, și 

că nu este importantă performanța și rezultatele la alte discipline, dar că prin această metodă vor învăța într-un mod 

în care ei să se simtă confortabil. 

Încă de la început am implicat toți elevii în proces, acesta desfășurându-se în mai multe etape, și trebuind 

să fie parcurși mai mulți pași. Nu am ținut cont nici de capacitatea de rezolvare a problemelor pe care unii elevi o 

aveau, nici de modul rapid a altora de a găsi soluții. Metoda presupune colaborare, egalitate și responsabilitate, iar 

elevilor prin implicare li se oferă șansa să pună toate aceste concepte în practică, să nu rămână doar la stadiul de 

teorie. 

Elevii au simțit încă de la început că se pot baza pe mine să-i îndrum, să-i ajut și că am încredere în capacitatea lor 

de a realiza sarcinile primite. Toate acestea contribuie la creșterea stimei de sine a elevilor, a interesului față de 

ceea ce au de făcut și contribuția la reușita proiectului. 
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Elevii pot părea dezinteresați la început, pot considera că nu au șanse de reuțită, că este imposibil de 

realizat. Această atitudine poate lua naștere dein cauza unor experiențe anterioare, când percepția lor a fost 

negativă din cauză că poate s-au plictisit la ore vorbind despre teorii cărora nu le înțelegeau sensul, când li s-a cerut 

să facă ceva în afara orelor de curscare nu li se părea interesantsau cazuri când au avut senzația că profesorii 

preferă anumiți colegi pe care îi considerau capabili să ducă sarcinile la bun sfârșit. 

Le-am arătat elevilor faptul că am încredere în ei, în capacitatea lor de a duce sarcinile primite la capăt, să 

le îndeplinească cu succes. Acest lucru îi ajută să capete încredere în forțele lor, să le cresacă stima de sine.  

Indiferent de faptul că unii elevi nu primiseră sarcini asemănătoare în trecut, activitățile au fost astfel gândite ca 

toți elevii să le îndeplinească chiar dacă nu aveau competențele necesare inițial.  

Am fost atentă ca elevii să participe, să nu existe excluderi chiar involuntare,  sau care se retrag, să nu aibă 

senzația că părerea lor nu contează sau că nu sunt destul de importanți pentru proiect. Când am observat astfel de 

comportamente am intervenit reamintindu-le tuturor că avem reguli și că toți trebuie să aibă contribuție la 

finalizarea proiectului, întrbându-i cum consideră ei că se poate realiza egalitatea într-un grup. 

De asemenea am acordat atenție celor care nu se implicau, care preferau să stea pe margine și care nu 

răspundeau cerințelor grupului. Le-am explicat constant că părerea tuturor contează, i-am încurajat să îți exprime 

ideile că nu trebuie să aibă temerea că vor spune ceva greșit, pentru că se evalua situația după niște criterii clare 

fără a se ține cont de cine le-a exprimat. 

Evaluarea competențelor elevilor nu ține cont de acumularea unor cunoștințe ci de asimilarea unor valori, 

atitudini, abilități și înțelegere critică. În ceea ce privește valorile și atitudinile, acestea pot influența și pot 

determina comportamente sociale de dorit. Metodele clasice bazate pe evaluare, teste și altele asemenea nu sunt 

potrivite în cadrul proiectului. 

Evaluarea se face cu ajutorul observării pe tot parcursul parcurgerii diferitelor etape a modului în care se 

implică fiecare elev și contribuția la activități. De asemenea produsul finit va fi un portofoliu la care își aduc 

contribuția toți elevii. 

Rezultatul evaluării trebuie transmis elevilor ăn așa fel încât să-i stimuleze, să nu-i demoralizeze și să nu 

continue cu ierarhizarea dintr-o clasă pe baza anumitor criterii. 
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PARTENERIATUL  EDUCAŢIONAL DESFĂŞURAT ÎN GRĂDINIŢĂ ÎN VEDEREA   INTEGRĂRII  

COPIILOR CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST 

 

Psiholog, Diana Streian 

Cjrae Timiș - Grădiniţa cu PP. nr. 22 

 Grădinița PP nr. 33, Timişoara 

 

Parteneriatul educaţional este un concept foarte des întâlnit în relaţiile de colaborare ce se stabilesc între 

unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale societăţii. Parteneriatele au ca scop modernizarea spaţiilor de 

învăţământ, cunoaşterea reciprocă, formarea continuă a cadrelor didactice, etc. 

La nivel preşcolar parteneriatele au o importanţă deosebită datorită nevoii deschiderii grădiniţei către 

comunitatea, dar şi a sensibilizării comunităţii cu privire la necesităţile grădiniţei. 

Alături de colaborarea cu familia, şcoala, alte instituţii de cultură, în cadrul grădiniţei este necesară realizarea 

unor parteneriate care să aibă ca scop sprijinirea cadrelor didactice în integrarea copiilor cu tulburări din spectrul 

autist. Pentru că numărul acestor copii este din ce în ce mai mare, se impune realizarea de parteneriate educaţionale 

care să faciliteze colaborarea între cadru didactic-psiholog-logoped-asistent social, în vederea unei intervenţii 

complexe şi integrării copiilor. 

Pe lângă acestea, este nevoie și de existenţa unor acorduri cu instituţii abilitate în recuperarea acestora. Acest 

lucru este necesar pentru că aceşti copii nu reuşesc să facă faţă cerinţelor şcolare fără un sprijin real şi adecvat. Ei 

au nevoie de sprijin pentru a reuşi să finalizeze sarcinile de lucru. Astfel, existenţa parteneriatelor de acest gen 

aduce multe beneficii, pe de o parte copiii cu tulburări din spectrul autist sunt integraţi în grădiniţa de masă şi li se 

respectă dreptul lor la educaţie, iar pe de altă parte ceilalţi copii cu dezvoltare normală se vor obişnui cu 

diversitatea şi vor învăţa să accepte că aceşti copii sunt diferiţi şi sunt colegii lor de clasă, acceptându-i şi 

integrându-i în grupul lor de prieteni. Astfel, copiii cu tulburări din spectrul autist din grădiniţă vor face parte din 

grupul de preşcolari, vor participa în măsura capacităţilor şi posibilităţilor lor la activităţile instructiv-educative 

realizate în clasă. 

Astfel, colaborările dintre grădiniţă şi asociaţiile care sprijină recuperarea copiilor cu tulburări din spectrul 

autist au ca scop dezvoltarea serviciilor de abilitare şi integrare socială a acestora, dar şi crearea şi dezvoltarea 

continuă a reţelei de servicii destinate lor. 

Având ca scop principal recuperarea şi integrarea copiilor, atât grădiniţa, cât şi instituţiile specializate în 

acest sens se angajează să se sprijine reciproc în vederea promovării şi implementării conceptului de şanse egale la 

viaţă în comunitate a copiilor cu dizabilităţi. 

Aceste parteneriate au în vedere îmbunătăţirea mediului de dezvoltare a tuturor copiilor, inclusiv al celor 

cu cerinţe educative speciale şi promovarea învăţământului incluziv. 

Realizarea unor astfel de acorduri de parteneriat reprezintă o provocare, o dovadă de curaj şi o deschidere 

spre o nouă realitate a cadrului didactic,  pentru că necesită multă răbdare, creativitate, responsabilitate în derularea 

diverselor activităţi cu aceşti copii mai speciali.  

Astfel deschiderea cadrului didactic de a desfăşura un astfel de parteneriat este dovada acceptării unei 

realitaţi, a unei societăţi care este într-o continuă schimbare.  
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Spre deosebire de alte parteneriate, parteneriatul grădiniţă – instituţii abilitate în recuperarea copiilor cu 

tulburări din spectrul autist presupune o muncă în echipă formată dintr-o serie de specialişti (cadru didactic, 

familie, medic, psiholog, profesor de sprijin, logoped, asistent social, kinetoterapeut, etc.) care prin activităţile lor 

au ca scop recuperarea şi integrarea copilului într-un mediu educaţional. 
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PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES 

STUDIU DE CAZ – ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE 

 
 PROFESOR HURMUZACHE MIHAELA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,M. EMINESCU LESPEZI,,  

COMUNA GÂRLENI 

 

Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor mici de elevi, 

astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească 

performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membrii ai grupului.  

Obiectivele cercetării: 

1. evaluarea inițială pentru aria curriculară: Matematică și științe 

2. selectarea și experimentarea unor metode și procedee moderne, interactive de grup, în concordanță cu 

specificul vârstei elevilor, cu profilul lor psihologic și cu cerințele noului curriculum.  

3. aplicarea în cadrul activităților instructiv-educative a unor metode interactive de stimulare a progresului 

școlar și a comunicării școlarilor;  

4. evaluarea finală a progresului școlar, la finalul experimentului pedagogic realizat. 

  

Ipotezele cercetării 

Ipoteza generală: utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare 

ameliorează progresul în învățare 

  Ipoteze specifice:  

1. Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare ameliorează în ansamblu 

rezultatele obținute de elevii din clasa experimentală la testele finale la matematică, în raport cu rezultatele obținute 

de elevii de la clasa martor. 

 2. Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare ameliorează comunicarea 

în scris la elevii din clasa experimentală, la testele finale la matematică, în raport cu rezultatele obținute de elevii 

din clasa martor.  

Metodologia cercetarii 

Pentru a îndeplini obiectivele propuse și pentru a verifica ipotezele de cercetare am desfășurat întreaga 

activitate de cercetare cu două clase paralele din mediul rural. Deoarece mi-am propus sa declanșez o acțiune 

educaționala rezultatele acesteia fiind înregistrate si prelucrate pentru a demonstra eficiența utilizării metodelor de 

cooperare , prin metodologia adoptată se va ajunge la descoperirrea unor relații cauzale, am organizat cercetarea 

experimentala. 

Etapele desfășurării cercetării 

În procesul de învațare la clase trebuie sa se foloseasca metode care creeaza posibilitatea elevului de a 

transforma cunoștințele pasive în cunoștințe active si de a favoriza descoperirea unor noi cunoștințe cât si aplicarea 

lor în activitatea practica.  

Metoda de baza utilizata a fost experimentul psihopedagogic de tip ameliorativ, dar si metoda observației si 

analiza produselor activității. 
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Cercetarea a cuprins trei etape:  

A. Etapa inițiala care a avut un caracter constatativ.  

B. Etapa intervenției ameliorative cu valoare formativa în stimularea proceselor psihice si a personalității elevilor.  

C. Etapa evaluarii ce a avut un caracter comparativ, cu privire la rezultatele obținute în urma demersului 

experimental formativ.  

 

A. Etapa inițială, s-a desfășurat la începutul anului școlar, prin aplicarea probei de evaluare inițială pentru a 

stabili nivelul de pregătire al elevilor. Astfel, am putut identifica competențele de care dispun elevii la disciplina 

matematică. În această etapă am aplicat ambelor eșanioane de elevi o probă de evaluare scrisă, la disciplina 

matematică. În conceperea acestei probe am urmărit evaluarea cunoștințelor elevilor la începutul anului școlar. 

Scopul a fost acela de a stabili punctul de plecare în desfașurarea demersului experimental. Având un caracter 

constatativ, testul de evaluare inițială reflecta volumul si calitatea cunoștințelor, deprinderilor si priceperilor 

elevilor, constituind un punct de pornire în demersul formativ. Testele au fost aplicat ambelor clase. Proba de 

evaluare inițială la matematică conține 7 itemi, obiectivele urmărite și descriptorii de performanță.  

B. Etapa formativă  

La eşantionul experimental, pe tot parcursul acestei etape, am avut în vedere utilizarea metodelor şi 

tehnicilor de stimulare a comunicării şi promovarea învăţării prin cooperare. La eşantionul de control maniera de 

lucru a fost una obişnuită, bazată pe metode tradiționale. Am încercat ca fiecare metodă implementată să fie făcută 

transparentă, să i se prezinte esenţa, valenţele, variantele şi denumirea, pentru ca elevul să îi poată descoperi 

utilitatea şi în alte situaţii, atunci când experienţa de învăţare o cere, crearea unui mediu şcolar propice dezvoltării 

cooperării, eliminarea factorilor care ar putea duce la blocarea creativităţii şi nu în ultimul rând, am căutat să 

apreciez efortul fiecărui copil sau grupă, realizând evaluarea muncii acestora într-un mod deschis, dialogat.  

C. Etapa finală  

Etapa experimentală a cercetării a constat în administrarea unei probe de evaluare finală, identică pentru 

cele două clase: experimentală şi de control. În conceperea acestor probe am urmărit evaluarea cunoștințelor 

elevilor la sfârșitul anului școlar și construirea unor itemi echivalenți cu cei din proba de evaluare inițială.  

Concluzii 

Așa cum rezultă din partea practic-aplicativă a lucrării, abordarea interactivă și interdisciplinară a 

conținuturilor învățării este determinată de necesitățile sociale, psihologice și pedagogice. Societatea modernă pune 

în fața individului sarcini de cooperare, de inițiativă și creație, de asumare a răspunderii, care nu pot forma fără un 

exercițiu indelung la vărsta la care se cristalizează trăsăturile personalității elevului. Analiza şi interpretarea 

rezultatelor obţinute indică o tendinţă pozitivă de ameliorare a rezultatelor şcolare ale elevilor, în favoarea clasei 

experimentale, care nu poate fi pusă exclusiv pe seama dezvoltării psihice şi fizice a elevilor, fapt ce îmi permite să 

afirm că ipoteza propusă de mine spre cercetare se confirmă.  

Prin aplicarea sistematică a metodelor şi tehnicilor interactive în cadrul lecţiilor de matematică am sesizat  

îmbunătăţirea relaţiei îprofesor-elev într-una modernă şi democratică, elevii bucurându-se de libertate, de o 

comunicare bazată pe cooperare, colaborare şi ajutor reciproc. 
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A fost încurajată iniţiativa elevilor la lecţie, adresarea de întrebări, fiind înlăturată teama de a nu greşi, iar 

pe parcurs elevii s-au familiarizat cu metodele şi denumirile lor, au înţeles eficienţa lor şi paşii care trebuie urmaţi 

pentru realizarea acestora.  

Folosind metodele şi tehnicile de stimulare a creativităţii, atât individual, frontal cât şi pe grupe, am constat 

următoarele:  

•elevii îşi însuşesc mai uşor noile cunoştinţe;  

•creşte încrederea că pot să decodifice şi să înţeleagă conţinuturile, atât pe cont propriu cât şi în grup;  

•doresc să se implice în învăţare şi nu dau semne de oboseală pentru că se implică conştient, voit, învăţând activ şi 

logic;  

Învațarea prin cooperare reprezinta folosirea grupurilor mici in scopuri instrucționale, astfel elevii lucrând 

împreună îsi maximizeaza atat propria învățare, cat si pe a celorlalti colegi.  

Printr-o astfel de organizare a situațiilor de învatare, elevii depind intr-un mod pozitiv unii de alții, iar 

aceasta interdependență pozitivă îi conduce la devotament față de grup. 

 Alte elemente esențiale în învățarea prin cooperare sunt: 

 - responsabilitatea individuală 

 - interacțiunea stimulatoare  

- deprinderi si competențe interpersonale  

- constientizarea si evaluarea modului in carefuncționează grupul de lucru. 

 Atunci cand se realizeaza invatarea prin cooperare in mod regulat, elevii, din “singuratici care invata”, pot 

deveni “colegi care invata impreuna”. Raportându-ne la climatul micro-social din școală, metodele învățării prin 

cooperare stârnesc participarea conștientă și activă a elevilor, aceasta presupune organizarea, in funcție de 

obiectivele operaționale bine stabilite, in care copiii lucrează împreună, in mod convergent, pentru a atinge scopuri 

comune. Astfel spus ea constă in declanșarea și menținerea unor relații de cooperare și competiție intre membrii 

unui grup sau membrii mai multor grupe de copii in vederea rezolvarii sarcinilor învățării.  

În procesul instructiv-educativ am alternat activitatea frontală cu cea individuală sau pe grupe, pentru a 

permite progresul tuturor elevilor în ritmul propriu de învățare. Rezultatele pe care le-au obținut elevii la probele de 

evaluare finale, mă determină să consider că obiectivul propus a fost îndeplinit.  

Datele si concluziile cercetării întreprinse atestă posibilitațile de reevaluare și perfecționare a procesului 

instructiv-educativ prin abordarea metodelor interactive și a învățării prin cooperare a tuturor componentelor 

acestuia. Pot afirma că această cercetare a fost o provocare pentru mine, un prilej de a studia atât literatura de 

specialitate cât şi literatura psiho-pedagogică, de a-mi aprofunda şi îmbogăţi cunoştinţele despre creativitate ca 

fenomen complex, dar actual şi vital pentru viitor. 
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Rolul metodelor şi tehnicilor moderne în obţinerea succesului şcolar în cadrul orelor  

de limba şi literatura română 
  

Prof. Carp Monica 

Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Galaţi 

 

“Succesul este utilizarea la maximum a capacităților pe care le posezi.” Zig Ziglar 

Cultivarea şi dezvoltarea unor calităţi cu adevărat umane sunt componente esenţiale în pregătirea tinerilor 

pentru viaţă. Elevul îşi poate construi o imagine de ansamblu asupra lumii şi poate răspunde cerinţelor 

fundamentale ale existenţei şi integrării sale sociale prin însuşirea unui sistem de cunoştinţe ce au în vedere 

funcţionarea logică a gândirii, mecanismele psihice, legile dezvoltării social-economice şi ale individului, natura 

raporturilor cu ceilalţi, formarea unor capacităţi, deprinderi, priceperi şi atitudini în faţa realităţii.  

Reuşita şcolară se defineşte prin formarea la elevi, în concordanţă cu cerinţele programelor şcolare, 

a structurilor cognitive, afectiv-motivaţionale şi socio-morale (atitudini, trăsături de voinţă şi de caracter). Reuşita 

şcolară trebuie analizată din perspectiva obţinerii de către elevi a unui randament şcolar superior, care să le permită 

în viitor integrarea socio-profesională şi realizarea ca personalităţi productive, receptive faţă de schimbări, 

inteligente, creative, capabile să ia decizii şi să se adapteze rapid la situaţii noi. 

Succesul şcolar exprimă performanţa echivalentă cu atingerea obiectivelor propuse în activitatea şcolară, 

raportându-se la totalitatea rezultatelor obţinute: 

- nivelul de pregătire ştiinţifică;  

- acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a acestora;  

- dezvoltarea capacităţilor intelectuale; 

- formarea unor trăsături de personalitate;  

- interesul şi motivaţia pentru învăţătură;  

- capacitatea de a se instrui, de a deveni. 

La nivel european „competenţele educaţionale” ale profesorilor sunt desemnate explicit cu titlul de 

„competenţe cheie” sau „competenţele profesorilor” şi sunt formulate în cadrul unui document al Comisiei 

Europene intitulat” Principiile Europene Comune pentru Formarea Competenţelor şi Calificarea Cadrelor 

Didactice” (Bruxelles, 2005). „Competenţele cheie” ale profesorilor incluse în cadrul acestui document sunt: 

    să lucreze cu informaţia, tehnologia şi cunoştinţele; 

  să lucreze cu persoanele din mediul educaţional imediat: elevi, colegi, parteneri educaţionali şcolari şi 

non-şcolari;  

   să lucreze cu şi în societate, la nivele diferite de complexitate şi de exprimare: local, regional, naţional, 

european, global/mondial. 

 Profesorul este cel care orientează și stimulează curiozitatea naturală și interesul spontan al elevilor pentru 

descoperire, cel care îndrumă și încurajează activitatea de organizare și integrare a datelor culese, a cunoștințelor 

reactualizate în vederea aplicării lor la soluționarea problemelor date, lăsându-le: libertatea de examinare a faptului 

real ori de analiză critică a conținutului unui text; independență în activitate; operativitate și rapiditate în reacții 

(cognitive, afective, motrice); deplină responsabilitate pentru ceea ce întreprind. 
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În contextul actual, profesorul de limba şi literatura română trebuie să se transforme în manager al 

învăţării, iar elevului să i se creeze cadrul unei manifestări proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere 

personale, experienţe şi trăiri din care poate învăţa lucruri noi şi utile pentru viitor. Aceste roluri pot fi îndeplinite 

cu ajutorul metodelor moderne de învăţare. 

Eficienţa pedagogică, atât desfăşurarea, cât şi rezultatele procesului de învăţământ, depind mai ales de 

metodele alese de cadrul didactic. Metodele de învăţământ reprezintă căile, modalităţile, procedeele, tehnicile şi 

mijloacele adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ: mai mult decât atât “căile folosite în şcoală 

de către profesori pentru a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa”, ele sunt mijloace 

prin care se formează şi se dezvoltă priceperile şi deprinderile elevilor, dar şi capacitatea acestora de a utiliza 

roadele cunoaşterii în aşa fel încât să-şi formeze şi să-şi dezvolte personalitatea. 

La clasa a IX-a de liceu pentru tema “Literatura şi cinematografia”, am ales un fragment din romanul 

“Harry Potter și Piatra Filozofală”, prima carte din seria Harry Potter, scrisă de J. K. Rowling şi secvenţa 

corespunzătoare din filmul inspirat de acesta - “Harry Potter și Piatra Filozofală”, regizat de Chris Columbus. 

Scopul: 

- Cultivarea şi stimularea gustului estetic în domeniul literaturii şi al artei; 

- Stimularea gândirii creative şi a imaginaţiei. 

Competenţe specifice: 

2.3 compararea ideilor şi a atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare; 

2.7     compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris. 

Exerciţii/Sarcini de lucru cu răspuns scurt (pornind de la text): 

1. Înaintea lecturii (exerciţii de lectură anticipativă): 

A. Pornind de la titlul cărţii, cum vă imaginaţi că arată piatra filozofală? 

B. Precizaţi care ar putea fi caracteristicile pietrei filozofale. 

2. După lectura fragmentului propus de manual (editura Art): 

a) Realizaţi un afiş pentru promovarea acestei cărţi; 

b) Ce calităţi credeţi că trebuie să aibă un conducător de echipă? 

c) În care dintre personaje vă regăsiţi mai mult şi de ce? 

d) Cum aţi reacţiona în locul lui Harmione? 

e) Cum credeţi că a reuşit Harry să prindă Hoţoaica Aurie? 

f) Scrieţi o pagină de jurnal din perspectiva lui Harry Potter, având în vedere ziua meciului. 

g) Imaginaţi-vă că sunteţi regizor şi vă pregătiţi să faceţi o selecţie (casting) a actorilor care vor primi rolurile 

principale în filmul „Harry Potter şi Piatra Filozofală”. Ce actori ar primi rolurile? 

 3. Exerciţii/Sarcini de lucru (pornind de la vizionarea fragmentului de film): 

a) Precizaţi care sunt diferenţele dintre fragmentul din roman şi ecranizarea acestuia. 

b) În ce măsură imaginea lui Harry Potter din film corespunde cu imaginea pe care v-aţi făcut-o atunci când 

aţi citit fragmentul? Care sunt asemănările şi diferenţele? 

c) Ce altă coloană sonoră aţi alege pentru a ilustra intensitatea meciului de Vâjhaţ? 

d) Imaginaţi-vă că echipa lui Harry ar fi pierdut meciul, ce sfaturi credeţi că îi oferă în acest caz Hagrid? 
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e) Dacă aţi fi fost regizorul acestui film ce aţi fi schimbat şi de ce? 

f) Dacă aţi fi fost actori ce personaj aţi fi dorit să interpretaţi şi de ce? 

4. Exerciţii construite pe baza mai multor metode didactice 

a. Dacă ai fi reporter, ce întrebări ai adresa unui personaj din fragmentul dat? 

b. Dacă ai fi vrăjitor, ce puteri ai dori să ai şi de ce? 

c. Ce s-ar întâmpla dacă un personaj din altă operă literară ar fi intervenit în timpul meciului de Vâjhaţ? 

d. Ce aspect al lumii contemporane credeţi că ar uimi cel mai tare personajele? Argumentaţi. 

e. Creează conexiuni posibile sau imposibile între cuvintele “victorie” şi “mătură”. Utilizează-le într-o 

compunere de 100-150 de cuvinte căreia să îi dai un titlu adecvat. 

Prin astfel de metode se stimulează interesul faţă de lectura literară şi faţă de disciplina limba şi literatura 

română, se dezvoltă gândirea critică şi creativă a elevilor, se cultivă spiritul liber, încrederea în propriile idei şi 

decizii, se produce o evoluţie a competenţei scripturale, a talentului literar şi a imaginaţiei, se conştientizează 

conexiunea dintre lectura literară şi scriere, dar şi a legăturii dintre ceea ce învaţă în şcoală şi ceea ce pot aplica în 

viaţa reală. Toate sunt componente fundamentale în demersul instructiv-educativ pentru obţinerea succesului 

şcolar. 
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Modele pedagogice inovative prin intermediul proiectelor Erasmus+ 

prof. Mihaela- Emilia Dan,  

Școala Gimnazială nr. 1, Ciocîrlia, Constanța 

 

 

În contextul învățământului actual este necesară explorarea unui număr cât mai mare de metode inovative de 

predare - învățare. Mediul educaţional este format cu precădere din personalul didactic şi din elevi şi este definit 

prin relaţiile care se stabilesc între cadrele didactice, elevi şi familiile lor. Pentru a ajunge la rezultate durabile, 

orice inovaţie are nevoie de un mediu educaţional favorabil, adică de relaţii de cooperare, colaborare, încredere şi 

ajutor reciproc între cei care formează mediul educaţional. Într-o lucrare care abordează tema inovaţiei la nivelul 

învăţării limbilor moderne, Boiron  afirma că „inovaţia se construieşte pe o aparentă contradicţie: ea pune în 

discuţie, deranjează, aduce schimbări, dar, în acelaşi timp, se înscrie în respectul şi voinţa instituţiei în care se 

produce” [1]  

Este demonstrat faptul că predarea inovativă și interactivă este superioară predării tradiționale deoarece 

contribuie în mare măsură la succesul academic. Un rol important în acest sens îl au proiectele de parteneriat 

strategic Erasmus+, acțiunea-cheie 2. Pentru organizațiile participante, proiectele sprijinite în cadrul acestei 

acțiuni-cheie sunt destinate să producă rezultate cum ar fi: 

➢ abordări inovatoare pentru grupurile lor țintă, furnizând, de exemplu: programe de educație și de formare 

mai atractive, în conformitate cu nevoile individuale și cu așteptările persoanelor; utilizarea de abordări 

participative și metodologii bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor; procese noi sau 

îmbunătățite de recunoaștere și validare a competențelor;  

➢ un mediu mai modern, mai dinamic, mai angajat și mai profesional în interiorul organizației: pregătit 

pentru a integra bunele practici și metodele noi în activitățile de zi cu zi;  

➢ creșterea capacității și a profesionalismului muncii la nivel european/internațional: îmbunătățirea 

competențelor de gestionare și a strategiilor de internaționalizare; [2] 

          În cadrul acestor proiecte, inovarea constă în investigațiile realizate privind modul de extragere a 

cunoștintelor si informațiilor din întâlniri de proiect,  blog-uri de discuții, forumuri, comunități interne si externe și 

crearea unui nou material de instruire. Acest lucru conduce la dezvoltarea, transferul și  punerea în aplicare a unor 

practici inovatoare la nivel organizatoric local, regional, național sau european. 

Deşi programele noastre şcolare şi viziunile asupra sistemului educaţional diferă în mod vizibil de la ţară la 

ţară, există aspecte generale comune, și putem coopera şi studia acest teren comun, demonstrând că există elevi şi 

profesori fără frontiere. 

Din experiența școlii noastre, acumulată prin participarea la astfel de proiecte , putem afirma că profesorii 

implicaţi s-au familiarizat cu alte sisteme de educaţie din Europa şi cu diferenţele de abordare a predării – învăţării 

şi au diseminat informaţiile pe mai multe căi. Acest lucru i-a făcut să reflecteze asupra propriei situaţii şi le-a creat 

oportunitatea de a aplica şi de a adapta idei noi în propria abordare a procesului educativ cu competenţe 

profesionale îmbogăţite. Astfel, prin participarea în activitățile proiectelor, s-au observant o serie de rezultate dintre 

care putem enumera:  
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➢ dobândirea de cunoştinţe despre noile pedagogii, despre aplicarea diverselor strategii didactice (prin 

schimb de idei, compararea curriculumurilor şi planificarea în comun a unor lecţii) şi despre utilizarea 

inovativă a TIC în cadrul lecţiilor; competenţe îmbunătăţite de comunicare în limba engleză;  

➢ abilităţi digitale ( de exemplu crearea unei prezentări folosind Prezi); 

➢ învăţarea prin colaborare cu scopul de a crea resurse educaţionale deschise; abilităţi crescute de lucru 

în echipă (inclusiv predarea în echipă) şi gândire critică şi reflexivă; un sentiment crescut de 

apartenenţă la spaţiul european; abilităţi de viaţă dezvoltate; proces îmbunătăţit de învăţare pe tot 

parcursul vieţii.  

În concluzie, putem afirma că în urma participării la programul Erasmus+, se produc schimbări atât la 

nivelul activităţii didactice, din perspectiva dezvoltării profesionale continue, cât şi la nivelul fiecărei şcoli. 
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Tehnici educaționale eficiente 

      Bucur Mădălina 

Școala Gimnazială Arcani, jud.Gorj 

 

 Experții în domeniul educațional au grupat practicile educaționale eficiente în cinci categorii: 

1. nivelul învățământului absolvit; 

2.învățarea activă și colaborarea; 

3.interacțiunea profesorilor și a elevilor; 

4.experiențele educaționale; 

5.mediul înconjurător al elevilor. 

 În fiecare dintre aceste categorii se regăsesc comportamente ale elevului. Chiar dacă aceste categorii sunt 

distincte, între ele există o relație strânsă, influențându-se reciproc. Participarea activă a elevilor la activități 

educaționale și parașcolare  în clasă și în afara ei contribuie la îmbogățirea și la acumularea de cunoștințe și 

abilități propice dezvoltării personale. Aplicarea cunoștințelor acumulate în activități concrete precum acțiuni 

umanitare, voluntariat, stagii, studii în străinătate, sunt necesare pentru consolidarea celor învățate și pentru o bună 

inserție a lor în societate.     Indiferent de activitatea desfășurată,  fiecare individ 

asimilează un anumit volum de informație. S-a constatat, conform studiilor efectuate de National Training 

Laboratories, Bethel, Maine, SUA, că indivizii rețin informația după cum urmează: 90% asimilează învățându-i pe 

alții, 75 % din ceea ce exersează și experimentează, 50 % din conversații, 30 % din ceea ce demonstrează, 20% din 

ceea ce aud și văd, 10 % din ceea ce citesc. Astăzi încă se folosește ca tehnică de învățare citirea repetată a 

materialului și sublinierea pasajelor mai importante. Cea din urmă atrage atenția asupra unor informații, însă 

împiedică realizarea de conexiuni între ele.        

Cum să îi transmitem creierului că informația citită, scrisă, memorată este importantă, valoroasă și contribuie la 

dezvoltarea nostră durabilă ?        

Cred că una dintre aceste modalități este să vorbești despre acea informație. Discuția se poate realiza între elev-

profesor, elev-elev. Participanții la discuție adresează întrebări referitoare la acel subiect, astfel, aprofundându-l. 

           

Asocierea unor cunoștințe, conținuturi cu o imagine mentală contribuie la o mai bună asimilare a acestora. 

De exemplu, plecând de la o listă de cuvinte într-o limbă străină, care trebuie memorizate, copilul poate crea o 

poveste, o poezie. În cartea sa, Objectif Mémoire, Hélène Weber inserează o poveste pentru copii, pentru ca aceștia 

să-și amintească ordinea planetelor. Voi adăuga un fragment din această poveste : "un minunat SOARE are lângă 

el un mic termometru cu MERCUR. Soarele este atât de fierbinte încât termometrul explodează și biluțele de metal 

lichid se rostogolesc în fața voastră. Curioasă și amuzată de toate acestea, o fetită frumoasă, care emană un parfum 

îmbietor se îndreaptă către voi. Cum se numește această zeiță? VENUS! Venus se joacă și se distrează cu aceste 
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biluțe de mercur. Ea ia o biluță și o aruncă departe. Aceasta aterizează chiar în grădina voastră, TERRA. (...)" 

      O informație înțeleasă este mult mai simplu reținută, tocmai pentru 

că aceasta poate fi explicată prin cuvinte proprii, exemple concrete, desene, scheme. Așadar, este recomandabil ca 

profesorul creator de educație să ilustreze ceea ce predă prin exemplificarea de contexte  reale, fraze autentice, 

desene, scheme. Cred că o practică eficientă este și transformarea lecției într-un fel de "hartă a minții".  

 Recitirea unei lecții nu presupune lectura acesteia pentru a doua sau a treia oară, ci transformarea ei într-o 

manieră personală astfel încât să fie înțeleasă. Transformarea unui conținut într-o hartă este o metodă de studiu 

eficient, deoarece presupune selectarea informațiilor importante, sintetizarea lor sub formă de cuvinte-cheie, 

reflecție, prin urmare antrenarea și dezvoltarea abilităților cognitive.  

 

Harta minții propusă pentru o secvență didactică la limba franceză 

 Unii experți în educație susțin că, invățarea se desfășoară eficient într-un cadru care asigură secvențe 

didactice scurte și relaxante și nu lungi și intensive. Explicația este că, în ultimul caz, creierul consumă foarte 

multă energie pentru a rămâne concentrat la secvență, încât nu-i mai rămâne pentru a memorizare și abilitatea 

cognitivă.    Alte studii demonstrează faptul că este mai eficient ca  revenirea asupra 

unei lecții să se efectueze la cel puțin câteva zile după predare.   

Un studiu efectuat în anul 2008 pe 1300 de subiecțila Universitatea din California, arată intervale optime în 

acest sens. Astfel, dacă evaluarea are loc peste o săptămână, se recomandă să se desfășoare două secvențe, una de 

predare, iar cealaltă de consolidare, despărțite de o zi sau două.   

Anumiți factori contextuali pot fi, de asemenea, de ajutor în procesul de învățare. 

Factorii contextuali influenţează orientarea persoanei, fie spre dobândirea decompetenţă în domeniu, fie doar spre 

obţinerea unei performanţe specifice. Printre aceşti factori se numără:    

- tipul sarcinilor de învăţare (sarcinile aplicative şi cele legate de activităţile curente ale elevilor 

sunt mai atractive decât cele decontextualizate şi facilitează orientarea 
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spre dobândirea de competenţă şi nu doar spre obţinerea unei performanţe particulare);  - 

relaţia de autoritate în clasă (autonomia în învăţare determină o motivaţie intrinsecă şi o percepţie pozitivă 

asupra competenţelor proprii de învăţare);        

- utilizarea formală şi informală a recompenselor (recompensarea competenţei are un puternic rol 

motivaţional pe termen lung);           

-modalitatea de evaluare (orientarea spre competenţă din cadrul evaluărilor formative determină o 

motivaţie de învăţare superioară faţă de orientarea spre performanţă);     

- timpul acordat unei sarcini de învăţare (un interval de timp prea scurt are tendinţa de a demotiva elevii); 

  - modalitatea de grupare a elevilor (gruparea rigidă pe abilităţi are consecinţe serioase în planul 

performanţelor şi a motivaţiei pentru învăţare). 

 

 

 

 

Bibliografie si sitografie: 

• Bârzea C. Arta şi ştiinţa educaţiei. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 1995, 

• Lemeni și Mircea Miclea, Consiliere și orientare, Editura ASCR, 2004 

• https://www.academia.edu/ 
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METODE DE PREDARE - ÎNVĂȚARE FOLOSIND TABLA INTERACTIVĂ 

                                                                                                                 Profesor: Otviș Monica  

                                                                                                             C.S.E.I. Lacrima – Bistrița 

 

              Tabla interactivă este un instrument ușor de utilizat, bazat pe tehnologia electromagnetică, care sporește 

implicarea cadrelor și a elevilor, transformă orele de curs în adevărate experiențe interactive.  Grație tehnologiilor 

informaţionale procesul de predare-învăţare devine din ce în ce mai accesibil şi mai interesant. Concomitent cu 

dezvoltarea acestora evoluează şi tablele interactive, care reprezintă un bun instrument didactic în realizarea unor 

prelegeri sau seminarii captivante.       Ideea creării tablei interactive a fost lansată în anul 1986 de americanul 

David Martin; peste un an a fost înfiinţată compania producătoare SMART Technologies, primul produs de acest 

tip apărînd în 1991 în Canada. 

              Tabla interactivă oferă oportunitatea eficientizării instruirii, cu posibilitatea de a face adnotări sau 

completări direct pe orice aplicaţie deschisă de tipul Word, Excel, PowerPoint sau chiar pe un site. Toate 

prezentările pot fi înregistrate în timp real, salvate, imprimate şi trimise prin e-mail, pentru a putea fi vizualizate 

sau editate. Flexibilitatea oferită de tabla interactivă face posibilă rularea oricărei resurse multimedia sau a 

navigării pe Internet, textele fiind introduse, atît cu markerul, cît şi cu ajutorul tastaturii virtuale .  De asemenea, ne 

propunem să prezentăm unele aspecte didactice, evidenţiind atît avantajele, cît şi dezavantajele utilizării tablei 

interactive. 

Rolul profesorului nu mai este doar acela de a transmite informația către elevi. Provocarea constă acum în captarea 

atenției acestora și menținerea concentrării lor pe parcursul întregii ore de curs. Totodată, profesorul trebuie să fie 

informat cu privire la noile tehnologii în educație și metodele de predare-învățare moderne. Doar așa va putea 

înțelege tinerele generații și le va oferi informații de calitate și atractive la ore. Noile generații intră în contact de la 

vârste tot mai fragede cu tehnologia modernă, care îi atrage ca un magnet. Faptul că sunt obișnuiți cu astfel de 

stimuli de mici face ca sistemele digitale moderne să reprezinte singura soluție suficient de atractivă încât să îi 

motiveze, să îi determine să fie activi la ore și să îi ajute să rețină mai ușor informația. 

Cum funcționează tabla interactivă  

 

• Permite scrisul de dimensiuni cât mai mici datorită rezoluției mari (4000 linii/inch). 

• Oferă răspuns rapid la comenzi, astfel că nu apar întârzieri între scrisul de pe tabla interactivă și cel de pe 

monitor. 

• Vine la pachet cu stiloul interactiv de cea mai mare precizie de pe piața din România, care îndeplinește și 

funcțiile unui mouse. 

• Deși suprafața este sensibilă la atingere, tabla interactivă este rezistentă la șocuri și poate fi utilizată o 

perioadă îndelungată. 

• Suprafața nu reflectă lumina și este ușor de curățat. 

• Adnotările pe suportul de curs, în prezentări Power Point, pe pagini de Internet sau în orice altă aplicație se 

realizează cu ușurință. Acestea se pot salva în Microsoft Word, Excel, Power Point, Corel Draw, AutoCad 

etc. și se pot printa. 
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• Permite transmiterea prin e-mail a cursurilor și a evaluărilor cursanților. Oferă astfel o modalitate modernă 

de a oferi părinților situația progresului înregistrat de elevi la cursuri. 

• Software-ul eInstruction conține o bogată galerie de imagini specifice curriculei școlare și aplicații 

interactive ce acoperă orice domeniu de predare. De exemplu, GeoGebra reprezintă o aplicație pentru 

geometrie și analiză matematică. 

 

 În instituţiile de învăţămînt este utilizată pe larg tabla clasică, pe care se scrie cu creta. De rând cu aceasta, se 

folosesc şi table albe, pe care se scrie cu markerul.  

1. Tabla clasică: se scrie cu creta şi se şterge cu buretele (mai bine umed), se utilizează cretă de diferite culori. 

2. Tabla albă: se scrie cu markere de diverse culori şi grosimi, se şterge cu radieră specială.  

3. Tabla interactivă cu marker electronic: se lucrează cu un set de echipamente (proiector video, calculator, 

markere speciale, sistem audio etc.). Proiectează orice model interactiv, animaţie, desen, secvenţă video etc.  

Tabla interactivă este o tehnologie modernă care îmbină proprietăţile specifice ale tablei obişnuite, ale tablei albe, 

precum şi cele ale plăcilor, marcatorului, proiectorului şi calculatorului. Tot ce se scrie pe ea apare instantaneu pe 

ecranul calculatorului, şi invers. Aceasta ne deschide posibilităţi deosebite, reprezentînd o tehnologie performantă 

de prezentare, modificare şi salvare a informaţiei. Are o componentă Hardware (tablă, markere Unele aspecte 

didactice în utilizarea tablei interactive la predarea disciplinelor informatice Didactica Pro..., nr.4 (86) anul 2014 

43 Docendo discimus electronice, burete electronic) şi una Software (un driver şi un set de utilitare pentru lucrul 

cu tabla, SMART Board Service, parte integrată din driver ce rulează ca un serviciu în Windows, şi SMART 

Notebook) . În tabelele de mai jos sînt prezentate caracteristicile ergonomice şi didactice ale tablei interactive. 

 Aspecte didactice în utilizarea tablei interactive  

           Din cele descrise mai sus, putem constata că utilizarea tablei interactive permite trecerea de la o metodă 

tradiţională de predare la una modernă, presupunînd numeroase posibilităţi de prezentare şi diversificare a 

informaţiei. Dacă vorbim despre activitatea de instruire, atunci sarcinile propuse prin intermediul tablei interactive 

trebuie să fie nişte sarcini de învăţare. Orice activitate se soldează cu un rezultat, cu un produs care poate sau nu să 

coincidă cu finalităţile stabilite. Procesul de predare-învăţare cu utilizarea tablei interactive este similar celui 

obişnuit: se determină tema, tipul şi scopul lecţiei; se selectează metodele adecvate; se elaborează sarcini 

interactive . La etapa de pregătire, pentru a economisi ulterior timp, pot fi ataşate fişiere de diferite formate, care, în 

timpul lecţiei, să fie accesate direct din SMART Notebook. De asemenea, putem insera în fila Ataşament diverse 

legături, cît şi un obiect din pagină. Softul SMART Notebook este foarte simplu în utilizare, avînd următoarele 

posibilităţi: 

 • crearea de activităţi – operație în care obiectele reacţionează prin acceptare sau respingere, prin declanşarea de 

animaţii şi sunete; 

 • înregistrarea sunetelor – facilitează înregistrarea sunetului direct în lecţia realizată cu SMART Notebook, fără a 

mai fi nevoie de comutare între programe şi fişiere; 
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 • utilizarea creionului – realizarea unor desene cu textură identică celei produse de un creion; • umplerea unei 

forme regulate – desenarea formelor regulate închise şi umplerea lor; 

 • browser de Internet – inserarea unui browser direct pe o pagină din fişier etc. Softul educaţional SMART 

Notebook oferă soluţii avansate, care pot influenţa vizibil mediul de lucru, transformîndu-l într-unul modern, 

eficient, bazat pe interactivitate şi creativitate.  

            Astăzi, tabla interactivă devine centrul de greutate şi piatra unghiulară a procesului de instruire, fiind, în 

egală măsură, mijloc şi metodă de suscitare a curiozităţii şi de cultivare a interesului. Este una din principalele 

surse de informare, dar şi spaţiu de aplicare a cunoştinţelor, fiind utilizată cu aceeaşi eficienţă atît de profesori, cît 

şi de audienţi/studenţi la toate disciplinele.  

            Tabla interactivă este asistentul perfect al unui profesor pentru transferul informației sau rularea 

programelor software, înglobînd următoarele avantaje: adaptarea stilui de predare; modernizarea instrumentelor de 

predare; creşterea prestigiului unităţii de învăţămînt; pregătirea şi organizarea de Unele aspecte didactice în 

utilizarea tablei interactive la predarea disciplinelor informatice, activităţi demonstrative; vizualizarea, adăugarea şi 

manipularea uşoară a resurselor digitale; flexibilizarea predării. 

Ca rezultat al activităţii desfaşurate cu elevii aceștia au dobandit uşor, intr-un mod plăcut şi atractiv cunoştinţele şi 

deprinderile care vor contribui la dezvoltarea celor 8 competenţe cheie. În urma feed-back-ului pozitiv primit de la 

elevi şi din partea parinţilor voi continua să utilizez tabla interactivă, folosind elemente din galerie cât mai 

diversificate  la toate discipline atunci când este posibil. 
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Studiu privind digitalizarea învățământului românesc 

Prof. Marius Măciucă 

Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani 

 

 În ultima perioadă, în contextul revoluției tehnologice, fenomenul de digitalizare a luat o amploare 

semnificativă în toate domeniile, inclusiv în învățământ. Pentru a realiza această “digitalizare”, nu este de ajuns să 

dispunem de resursele materiale necesare, ci este obligatoriu să existe și resursa umană corespunzătoare. Aruncând 

o privire peste datele statistice ale ultimilor ani, constatăm că România nu este pe o poziție fruntașă în ceea ce 

privește procentul persoanelor care au competențe digitale de bază sau compentențe digitale superioare.  

Fluctuația persoanelor din România care au competențe digitale este totuși în ușoară creștere de la an la an, 

conform statisticilor actuale. Dacă în anul 2015 procentul românilor care aveau competențe digitale de bază era de 

numai 26%, în următorii ani statisticile arată că s-au înregistrat creșteri de aproximativ 2% în fiecare an, procentul 

ajung în 2019 la aproximativ 32%, procent care este destul de mic în comparație cu celelalte state din Europa. 

Procentul românilor care dețin competențe digitale superioare este destul de scăzut, aproximativ 9% în anul 2015, 

iar creșterea anuală este în general nesemnificativă (până în anul 2019 s-a înregistrat o creștere de numai 1%). 

O situație îngrijorătoare este cea legată de Indicele economiei și societății digitale care arată, conform 

rapoartelor Comisiei Europene, că România se situează pe o poziție codașă în ceea ce privește competitivitatea în 

economia europeană și globală din ce în ce mai digitală. Conform acestor studii, doar 29% dintre persoanele cu 

vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani au competențe digitale de bază (față de o medie în UE de 57%) și doar 10% 

dintre aceștia au competențe digitale avansate (față de o medie în UE de 31%). 

 Chiar dacă datele statistice referitoare la resursa umană nu arată încurajator, se simte totuși tendința de 

creștere a acestui domeniu de activitate, observându-se o evoluție semnificativă, bazată atât pe eforturile de 

dezvoltare a capacităților tehnice (prin apariția diverselor platforme educaționale), cât și prin îmbunătățirea 

continuă a bazei materiale informatizate (publicarea manualelor în format digital, dezvoltarea susținută a diverselor 

tipuri de resurse educaționale digitale etc). 

 În ceea ce privește accesul la resurse, statisticile recente ne arată că un procent semnificativ al populației 

are acces la Internet, iar persoanele tinere în general, dețin într-un procent foarte mare cel puțin un dispozitiv 

inteligent cu ajutorul căruia accesează Internetul.  

Concret, Institutul Național de Statistică a efectuat un studiu în anul 2018 din care reiese că elevii și 

studenții declară că nu mai există nicio persoană printre ei care să nu fi folosit niciodată internetul. Dacă verificăm 

datele statistice din perioada 2014-2017, furnizate de către același institut, constatăm că în 2014 exista totuși un 

procent de 2,7% de persoane neinițiate în mediul online. Acest procent s-a menținut aproximativ constant în 

următorii doi ani, începând apoi să scadă treptat, ajungând ca în anul 2017 să fie de numai 1,7%. Scăderea continuă 

a acestui procent face ca din anul 2018 numărul elevilor și studenților care nu utilizează internetul să fie practic 

zero. 
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 Dacă ne întrebăm ce dispozitive folosesc elevii și studenții pentru a accesa internetul, tot statisticile ne vor 

lămuri: se pare că aproximativ 91,9% folosesc telefoane inteligente, 57,7% folosesc un calculator de tip desktop, 

48,5% folosesc laptopul și 27,1% folosesc o tabletă.  

 Ținând cont de aceste date, dar și de avantajele pe care le oferă digitalizarea precum accesul rapid la o 

bibliotecă virtuală foarte bine dezvoltată, accesibilitatea sporită, flexibilitatea și eficiența, putem concluziona că și 

metodele și formele de învățământ se vor adapta noilor cerințe și tehnologii, urmând ca toți factorii implicați în 

procesul educațional să pună în slujba lor tot ceea ce oferă contextul informațional și tehnologic actual. 
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Comunicare ineficientă în relația profesor-elev-părinte-comunitate? 

Prof. înv. Primar Pădurean Gabriela Elena 

Şcoala gimnazială „Constantin Ioan Motaş” Mediaş 

 

 

 Oare ce rost ar mai avea menirea mea de dascăl dacă nu mi-aş dori elevi fericiţi care să vină cu drag la 

şcoală?  

Pornind de la această întrebare, conştientă fiind că o colaborare strânsă şcoală- familie nu poate fi decât 

benefică în sprijinul formării şi dezvoltării personalităţii elevilor sub toate aspectele ei, mi-am propus să organizez 

periodic activităţi la şcoală în care părinţii să prezinte elevilor o temă educativă plăcută copiilor, o temă interactivă, 

memorabilă şi eventual repetabilă. I-am provocat sa coopereze, nu am impus termene, nu am impus o ordine, am 

lăsat la alegerea părinţilor data, ora, tema, în funcţie de programul şi disponibilitatea lor. 

Pentru început, mama unei eleve, de meserie asistent social a “spart gheaţa” şi a propus o activitate în care 

copiii să se joace diverse jocuri în perechi, pe grupe mici sau mari, să se cunoască mai bine şi să îşi dorească să 

colaboreze. În jocurile practicate elevii şi-au testat cunoştinţele de limba română, matematică, abilităţile practice, 

motricitatea, reacţia la neprevăzut, cunoştinţele generale.  

Apoi o altă mămică, de profesie economist, a adus în faţa elevilor o altă temă de interes pentru copii: 

economisirea banilor. A discutat cu elevii despre lucuri pe care şi le doresc şi au nevoie de ele, lucruri pe care şi le 

doresc dar nu au neaparat nevoie de ele, lucruri importante şi mai puţin importante, lucuri care pot fi găsite la 

preţuri mai mici în magazine diferite, lucruri care merită a fi păstrate, lucruri care pot fi donate. A discutat despre 

economisirea banilor, necesitatea unei puşculiţe şi chiar le-a adus carneţele şi pixuri pentru a înregistra sume 

încasate de ei cu diverse ocazii( zile de naştere, colindat, recompense, premii de la concursuri etc.) şi sume 

cheltuite pentru a-i învăţa să-şi contabilizeze de mici resursele financiare.  

Un alt părinte, reporter la televiziunea locală, a sugerat o activitate la care copiii să se transpună în pielea 

unui reporter: să citească ştiri de pe un prompter/ monitor calculator, să înveţe să formuleze întrebări, să întreţină o 

discuţie cu un invitat, să se exprime corect, să înveţe să se documenteze înainte de a avea o discuţie cu o anumită 

personalitate, ţinuta, conduita, atitudinea în această meserie. A adus şi echipamentul necesar pentru ca elevii să se 

comporte ca un reporter autentic.  

Acelaşi părinte, reporter, în cadrul săptămânii Şcoala Altfel ne-a facilitat întâlnirea la clasă cu o un jucător 

de fotbal din echipa locală. Acesta a acceptat invitaţia şi le-a vorbit copiilor despre meseria lui, parcursul vieţii lui 

şi cum a devenit fotbalist profesionist. Le-a povestit copiilor despre copilăria lui care nu a fost una tocmai fericită, 

cum a învăţat şi a mers la antrenamente stricte pentru a-şi atinge scopul. Le-a spus copiilor că în paralel cu sportul 

nu a renunţat la studiu deoarece fără şcoală nu se poate realiza nimic în viaţă. 

Ideea acestor activităţi a prins foarte bine şi o următoare activitate a fost pregătită de o întreagă familie ( 

tatăl- director la Muzeul Gazelor Mediaş, mama- ingineră şi cei doi copii, unul elev în clasa mea şi fratele lui cu 
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doi ani mai mic). Au ales o temă foarte importantă şi interesantă pentru copii:”Gazul – prieten şi duşman al 

omului”. Tatăl a vorbit despre provenienţa gazelor naturale, modul în care se extrag. A adus chiar şi macheta ale 

unei sonde, o lampă cu gaz şi alte materiale ilustrative. Mama a vorbit despre modul în care gazul ajunge în casele 

noastre şi cum îl folosim în mod economic. Copiii au vorbit despre modul în care îl folosim, când şi de ce îl 

folosim, au avertizat copiii să nu îl uite deschis, modalităţi de prevenţie în caz de incendiu, numere de telefon utile.  

O altă activitate pe placul copiilor a fost “La magazin”. Mama unei eleve, casieră la Lidl şi-a conceput o 

activitate  interactivă, foarte ingenios concepută în care copiii au fost pe rând cumpărători, vânzători, angajaţi ai 

magazinului. A adus produse din magazin, etichete cu preţuri, coşuri de cumpărături, case de marcat, bani din 

hârtie şi bileţele cu exerciţii de matematică. Elevii erau invitaţi să calculeze exerciţiul de pe bileţel ( ne aflam 

atunci în perioada în care exersam ordinea efectuării operaţiilor) şi, dacă rezolvau corect, aveau dreptul să cumpere 

de suma indicată de rezultatul exerciţiului. Cel mai mult le-a plăcut copiilor că produsele cumpărate le-au păstrat şi 

le-au consumat la finalul orei. Chiar dacă motivaţia lor a fost una puerilă, noi ca şi adulţi ştim că misiunea 

activităţii a fost una mult mai complexă.  

Pentru cea mai recentă activitate au colaborat trei mămici, doamna casieră, doamna economist şi doamna 

inginer. Am vorbit în cadrul orelor de istorie despre “Copilăria de ieri şi de azi”. Una dintre mămici a realizat un 

PowerPoint cu imagini relevante despre copilăria din trecut. Fiecare dintre ele a adus şi diverse materiale care au 

crezut că sunt relevante pentru expunerea lor: manuale vechi, monede, lampă cu petrol, fotografii, alimente care şi-

au păstrat denumirea până în ziua de azi etc. S-au completat reciproc vorbind despre aspecte interesante pentru 

copii: casă, şcoală, manuale şi rechizite, programe tv, tehnologie, emisiuni pentru copii, alimente în magazine, 

îmbrăcăminte, încălţăminte, emoţii, atitudini, sentimente, lipsuri şi greutăţi, abundenţă sau sărăcie, respect şi lipsa 

respectului, condiţii de viaţă. Au provocat copiii să compare trecutul cu prezentul, să se transpună în situaţia unui 

copil care a trăit acum 50 de ani şi să deducă beneficiile şi avantajele copilăriei pe care o trăiesc astăzi. Sunt 

convinsă că a fost o activitate memorabilă,copiii fiind foarte impresionaţi de ceea ce au aflat .  

Un alt părinte, profesor de sport, a desfăşurat o altă activitate frumoasă şi atractivă cu copiii în care au avut 

de efectuat mai multe parcursuri aplicative sub formă de ştafete.  

Tot ceea ce a început ca o idee s-a transpus în  activităţi cât se poate de serioase, atractive, interesante, 

amuzante, educative.  Copiii au colaborat, s-au cunocut mai bine, au uitat de mici animozităţi şi au colaborat pentru 

succesul grupei sau al întregii clase. Au fost mândri de participarea părinţilor lor la şcoală şi au conştientizat faptul 

că părinţii colaborează cu şcoala în folosul lor, faptul că prezenţa lor la şcoală nu exclude prezenţa părinţilor în 

cadrul programului lor şcolar. Copiii ai căror părinţi încă nu au iniţiat o activitate au fost îndemnaţi de către copii 

să o facă. Astfel şi-au dat seama că oricine poate avea emoţii dar ele trebuie înfruntate pentru o reuşită. Mai mult, 

părinţii au colaborat cu copiii în cadrul familiei, au interacţionat cu copiii la clasă, s-au cunoscut mai bine, au 

realizat activităţi interesante pentru copiii lor, s-a sudat mai bine colectivul şi toţi cei implicaţi au avut doar de 

câştigat.  
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 Ideea de “Învăţător pentru o oră” ( doar pentru o oră! a fost concluzia părinţilor) nu-mi aparţine, dar e 

prima generaţie cu care am reuşit să o materializez. A prins foarte bine în rândul părinţilor, rezultatele scontate au 

fost foarte bune. Părinţii au acceptat ideea, copiii au fost foarte încântaţi, eu ca dascăl mi-am dat seama că a fost o 

idee  foarte bună, feedback-ul a fost unul pozitiv iar avantajele şi beneficiile au fost egale pentru toţi cei implicaţi. 

Rămâne doar să menţin tradiţia şi să lansez idei noi constructive. 

Pentru o şcoală românească modernă, frumoasă şi eficientă sunt mereu pregătită! 
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MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN MEDIUL  EDUCAȚIONAL 

PSIHOPEDAGOGIA COMUNICĂRII 

 

                                                                        Prof. Cătălina Enache 

Liceul Economic „Al.I.Cuza” 

 

 

Cuvântul comunicare are o istorie pe cât de interesantă, pe atât de bogată. Etimologic, comunicare derivă 

din latinescul communicare, însemnând a împărtăşi, a deveni comun.  

Limba este un mediu de comunicare versatil, un fenomen complex, un mod de interacţiune între membrii unei 

comunităţi lingvistice. Din perspectivă diacronică, paradigma funcţională poate fi regăsită în opera stoicilor care  

au respins idealismul lui Platon în favoarea tezei că sensul cuvintelor este sesizabil în discurs.  

Sensul cuvintelor este generat în procesul de utilizare a limbii şi el nu este identic cu cel înregistrat de 

dicţionare care neglijează realitatea limbii vorbite in fluxu. Chiar atunci când limba îndeplineşte o funcţie fatică, 

fiind folosită ca strategie de politeţe în procesul de socializare, pentru a menţine contactul între participanţi, această 

funcţie se realizează într-un anumit context şi devine un element indispensabil al acţiunii concertate.  

Dincolo de nivelul pur lingvistic, comunicarea trebuie văzută la nivel sociologic, ea putând fi “decupată” în 

următoarele elemente: 

structuri economice, sociale, religioase, politice etc caracteristice societăţii 

din care fac parte interlocutorii; 

tipul de discurs; 

statutul participanţilor: număr, vârstă, sex, relaţia stabilită între aceştia (relaţia de rol);. 

funcţiiile limbii 

Vorbim în consecinţă de un indice de comportament social şi de resurse lingvistice la dispoziţia 

participanţilor la actul de comunicare, de o apropriere cu caracter coercitiv a mijloacelor de exprimare verbală în 

funcţie de circumstanţa de comunicare, de indici de contextualizare sau repertoriu lingvistic susceptibil să traducă 

corect intenţia vehiculată de vorbitor. 

  Această adaptare duce la variaţii lingvistice - limba nefiind un fenomen unitar sau static, indiferent 

dacă ne raportăm la latura sa colectivă sau individuală - care permit comunicarea între vorbitori în situaţii reale (şi 

în timp real). Limba nu este un mediu neutru de transmitere şi receptare a unor informaţii. Competenţa locutorului 

este determinată de practica socială, ea  nu este una pur lingvistică, presupunând internalizarea regulilor şi 

atitudinilor  faţă de limbă şi evaluarea limbii (la nivel abstract, ca sistem şi în situaţii concrete, ca actualizare a 

sistemului) în raport cu alte coduri.  

Putem echivala competenţa de comunicare cu un savoir vivre (savoir dire + savoir faire), cu un acord tacit 

(contract social) între membrii unei comunităţi lingvistice pentru care comunicarea este un act responsabil de 

ratificare şi asimilare a sensului unui cuvânt sau expresii într-o succesiune de situaţii concrete în care nu se recurge 

la definiţii lexicografice. Limba nu este utilizată per se, vorbitorii acceptând şi utilizând anumite structuri 

lingvistice, manifestând o anumită atitudine faţă de limbă şi faţă de interlocutorii lor. 

Comunicarea între persoane sau grupuri este unul din cele mai complexe procese umane. Este atât de 

importantă şi utilă pentru existenţa umană, încât se spune că fără înţelegerea acesteia nu putem avea acces la 

înţelegerea individului şi a structurilor sociale 

Aceasta subtemă se va axa pe istoricul comunicarii, unele elemente  generale cum ar fi identificarea 

elementelor unui act de comunicare (emiţător, receptor, mesaj, cod etc), ascultarea activă,  modele de comunicare 

(Riley&Riley, etc). 
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Ascultarea…cealaltă faţă a comunicării 

Ascultarea activă este acea abilitate prin care demonstrăm interlocutorului că suntem interesaţi de ceea 

spune şi că îi oferim sprijin şi încurajare pentru a comunica. Ascultarea, alături de vorbire, este o componentă a 

procesului de comunicare.  

În viaţa cotidiană oamenii ascultă mai puţin de 25% din mesajele vorbite care le sunt destinate. Imediat 

după primirea mesajului, un ascultător normal îşi aminteşte doar 50% din informaţiile primite, iar 48 de ore mai 

târziu mai păstrează în memoria activă doar 25% din mesajele recepţionate Avantajele în urma practicării ascultării 

active sunt : 

Strângem informaţii pentru a ne clarifica asupra unei situaţii 

Încurajăm verbal şi non verbal interlocutorul să expună ideile şi astfel îl punem în valoare  

Putem lua decizii mult mai bune verificând informaţii, date, fapte. 

Încurajăm interlocutorul să capete încredere în noi. 

Ne place să fim ascultaţi atunci cînd expunem o idee şi de aceea apreciem când o persoană: 

Se concentrează asupra celor spuse de noi, oricât de tentaţi sunt să-şi lase mintea să zboare. 

Confirmă uneori cele spuse de noi fără să ne întrerupă. 

Aşteaptă şi are răbdare să terminăm ideea. Întreruperile sunt extrem de nepoliticoase şi chiar periculoase în 

lumea afacerilor. Este o diferenţă de nuanţă între întreruperile ocazionale făcute pentru a confirma şi cele făcute 

pentru că interlocutorul fierbe de nerăbdare să îşi exprime propria părere.  

Pune întrebări atunci cînd nu înţeleg şi ne dau posibilitatea de a explica termeni necunoscuţi sau chestiuni 

tehnice neînţelese. 

Ne încurajează verbal şi nonverbal să continuăm. Limbajul nonverbal pe care îl percepem este că persoana 

din faţa noastră înclină uşor capul spre aprobare, zâmbeşte sau se apleacă uşor pentru a ne auzi mai bine. 

Păstrează liniştea - nu flutură hârtii, nu vorbeşte la telefon şi nu face gesturi care să se interpună ca şi 

bariere în comunicare.  

Întrebaţi-vă dacă într-adevăr ascultaţi sau doar aşteptaţi să vă vină rândul să vorbiţi? Prea multă lume vede 

în comunicare simpla vorbire Dacă deja vă gândiţi la răspunsul vostru înainte ca celălalt să termine de vorbit, 

înseamnă că nu ascultaţi! 

Eliminaţi factorii care vă distrag atenţia! 

Concentraţi-vă asupra vorbitorului ! 

Menţineţi atenţia ! 

Urmăriţi indiciile non verbale ! 

Nu reacţionaţi la cuvintele emotive ! 

Puneţi întrebări ! 

Aşezaţi-vă ca să puteţi vedea şi auzi ! 

Evitaţi prejudecăţile ! 

Luaţi notiţe dacă e cazul! 

Cereţi lămuriri  
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Ascultarea activă este ascultarea atentă, cu mintea deschisă spre ceea ce spune celălalt, pentru a înţelege 

într-adevăr mesajul.  

Prin ascultarea activă receptorul demonstrează că l-a auzit şi l-a înţeles pe cel care vorbeşte.  

Ascultarea activă  

îmbunătăţeşte înţelegerea receptorului şi a celorlalţi din echipă,  

furnizează mai multe informaţii, deoarece cealaltă persoană se simte mai confortabil şi vorbeşte mai 

deschis.  

construieşte o relaţie de încredere, pentru că ai arătat că îi respecţi pe ceilalţi suficient de mult ca să îi 

asculţi. 

Ceva exprimat (spus) nu înseamnă neapărat deja ceva auzit. 

Auzit nu înseamnă neapărat deja ceva înţeles.  

Înţeles nu înseamnă neapărat deja ceva cu care sa fi de acord.  

A fi de acord nu înseamnă deja ceva ce se va aplica. 

Aplicat nu înseamnă nici pe departe menţinut 

 

Comunicarea organizaţională 

Orice organizaţie realizează comunicarea nu numai între componentele ei sau în interiorul acestor 

componente, ci şi între acestea şi mediul extern. Indiferent că ne referim la comunicarea internă sau la cea externă, 

aceasta se desfăşoară prin intermediul unor reţele de comunicare ce pot fi centralizate sau descentralizate. La 

nivelul comunicării interne pot fi întâlnite comunicarea bipolară (implică existenţa unui emitor şi a unui receptor) 

şi cea în reţea (cea în care există unul sau mai mulţi emitori şi receptori).  

Transmiterea informațiilor în mod eficient în interiorul unității de învățământ ajută la buna funcționare a 

acesteia și îndeplinirea eficace a sarcinilor și atribuțiilor ce revin personalului instituţia şcolară Totodată, 

comunicarea externă este la fel de importantă pentru buna funcționare a unității de învățământ, întrucât aceasta 

constă în transmiterea și primirea (de cele mai multe ori și implementarea) informațiilor care vizează activitatea 

unității. 
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Practici educationale de succes- comunicare eficientă în grădiniță 

Prof.Înv.Preșc Dudu Denisa Nicoleta 

Grădinița cu Program Prelungit,Nr.2,Com.Filipeștii de Pădure 

 

             Etimologic, termenul „comunicare” provine din latinescul „communius” (comun), care a dat naştere 

verbului „communico”, ceea ce înseamnă „a fi împreună, a face în comun, a pune în comun” informaţii, cunoştinţe, 

mesaje, reflecţii, idei, confesiuni, impresii, păreri, opinii, atitudini etc. Comunicarea este un„comportament de 

schimb” (Wiener), de transferuri, intenţionate sau nu, între indivizi, din dorinţa de informare şi din nevoia firească 

a oamenilor de a fi în legătură permanentă unii cu alţii; comunicarea se defineşte, astfel, ca factor explicativ 

fundamental al vieţii sociale. Ea constituie un liant social, îi uneşte pe oameni şi îi angajează în acţiune, contribuie 

la fiinţarea şi dezvoltarea comunităţii, la dezvoltarea şi întreţinerea relaţiilor sociale. 

       „  Profesorul este bun dacă are relaţii corecte cu elevii, părinţii, foştii elevi, colegii săi, alte persoane influente 

(…); îi respectă pe toţi elevii; are atitudine pozitivă faţă de toţi; acceptă erorile fără să ridiculizeze; îşi 

personalizează intervenţiile; este exigent şi drept; este exigent cu el; este competent şi interesant; reformulează, 

felicită şi încurajează; este creativ şi inventiv; stie să facă glume de actualitate; este informat; are stagii de cercetare 

şi producţie în ţară şi în străinătate (practică în alte domenii), are cărţi, expoziţii (...) vede spectacole, citeşte(…); 

caută probleme; spune când ştie, şi când nu, când îi este teamă, când este sau a fost complexat; degajă energie şi o 

comunică bucuros altora; creează un climat foarte bun; nu este străin de alte discipline şi le respectă; lasă timp 

pentru formulări, dar impune ritm alert de lucru; este mândru, demn, dar cultivă şi respectă aceste calităţi şi la 

alţii”.- Laurenţiu Şoitu 

Comunicarea didactică se referă direct la relaţia educator-educat şi de randamentul ei depinde misiunea 

finală a educaţiei. În învăţământul preşcolar educatoarea formează relaţii la grupă formal şi informal. Luând în 

seamă vârsta copiilor, care este  fragedă pentru modelarea unui cetăţean al societăţii, relaţiile educatoarei trebuie să 

fie  pozitive.În grădiniță, comunicarea se regăsește în orice moment al zilei: dubutând cu sosirea la grădiniţă, 

dezbrăcatul,îmbrăcatul, masa şi plecarea. 

           Capacitatea de a comunica cu ceilalti, de a utiliza limbajul este o dobândire importantă  care se bazează pe 

însușirea unor comportamente de importanță majoră pentru activitatea desfășurată în grădiniță. La intrarea în 

gradiniță  competența în utilizarea corectă a stretegiilor și regulilor comunicarii este diferită de la un copil la altul. 

Educatoarea trebuie să testeze nivelul deprinderilor de comunicare al fiecarui copil  și să acționeze ulterior conform 

celor constatate, în sensul îmbunătățirii continue. Un rol important îl ocupă exemplul propus de către educatoare: 

să furnizeze modele de exprimare corectă,utilizând cuvinte bine articulate, să folosească ritm și intonație potrivite, 

cu pauză și accente corespunzatoare și în concordanță cu mesajul transmis ,formule de salut, de adresare,etc. 

           Întreg procesul instructiv educativ din grădiniță înseamnă limbaj, comunicare, concepte. Pe lângă metodele 

care susțin în mod special la dezvoltarea limbajului, toate celelalte ajută la îmbogăţirea vocabularului, la 

dezvoltarea capacităţii de comunicare. 



 

105 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
Anumite activităţi sunt utilizate pentru progresarea vorbirii şi dezvoltarea limbajului: Activităţile 

pe bază de ilustraţii, jocurile didactice, convorbirile , memorizarile, povestirile create de copii. De 

asemenea sunt anumite jocuri didactice care contribuie la dezvoltarea vorbirii: ,,Repeta dupa mine!”, 

,,Cum se spune?”, ,,Saculetul fermecat”, ,,Povesteşte cum ţi-ai petrecut vacanţa?”, ,,A spus bine 

albinuta?”. 

O contribuţie semnificativa la fixarea şi formarea cunştinţelor copiilor, o au  convorbirile dupa imagini în 

activizarea vocabularului şi în formarea unei exprimări orale corecte şi coerente:”Cum avem grija de plante?” .Cu 

ajutorul convorbirilor  putem  verifica cunoştinţele, sistematizarea lor, perfecţionarea exprimării într-o formă 

gramaticală corectă . 

            La grupa mică se foloseste  o poveste simplă, fără multe episoade. Treptat se trece la povestiri mai ample. 

Preșcolarul trebuie să înțeleagă toate cuvintele şi expresiile folosite în povestire, sau să i se explice cuvintele 

necunoscute pe parcursul povestirii, altfel existând riscul de a memora cuvinte al căror sens nu îl cunoaşte şi de a le 

atribui semnificaţii eronate. 

Prin povestire se realizează îmbogăţirea vocabularului copiilor cu unele expresii literare, cu expresii din folclor.   

         De asemenea, jocurile didactice pot constitui un mijloc benefic pentru deprinderea unei pronunţii corecte, 

pentru îmbogăţirea sau consolidarea vocabularului, pentru formarea vorbirii corecte şi coerente. 

    În relaţiile cu ceilalţi copii, preşcolarul poate coopera, poate dialoga ca partener egal având drept consecinţă 

socializarea inteligenţei şi a limbajului, înţelegerea utilităţii schimbului de idei. Pentru a stimula conversaţia dintre 

copii trebuie să creăm condiţii care să permită reuniunea liberă a copiilor în grupuri, să antrenăm copiii la activităţi 

care stimulează interesul pentru dialog. 

Importante în realizarea sarcinilor şi a obiectivelor învăţământului preşcolar sunt calitaţile şi competenţele 

educatoarei. Prin tot ce înteprinde , prin personalitatea sa , educatoarea reperzintă un model pentru copil , un sprijin 

pentru familie , un factor de cultură îi comunitate .Pentru a-şi îndeplini rolul cât mai potrivit partenerilor de dialog , 

educatoarea trebuie să comunice. 

  O adevărată educatoare trebuie să -aibă o vorbire expresivă,gestică potrivită situaţiei 

respective,capacitatea de demonstra logic şi să folosească un vocabular accesibil copiilor,să aibă capacitatea de a 

antrena copiii într-un dialog ori de câte ori este nevoie. 

Educatoarea trebuie să aibă o atitudine pozitivă faţă de întreaga grupă,să accepte greşelile, fără a-i ironiza 

pe copii,să fie creativă,să fie corectă,să-i felicite pe copii ,să-i încurajeze şi să-i recompenseze aşa încât să realizeze 

o bună cooperare în comunicare. 

În creşterea calitǎţii actului educaţional o mare importanţǎ revine modului în care dascǎlul reuşeşte sǎ 

comunice cu copii, modului cum acesta faciliteazǎ comunicarea între copii. 

Comunicarea didactică are rol hotărâtor în derularea şi eficientizarea actului educaţional. Constituie o 

premisă a reuşitei actelor pedagogice, dar şi o finalitate a acestora, deoarece, un obiectiv general al învăţământului 

îl constituie formarea şi dezvoltarea competenţei comunicative a preşcolarilor. 
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Practici educaționale de succes-folosirea metodelor interactive 

 în activitățile de predare învățare 

 
Prof.Înv.Preșc Vulpe Marcela Ramona 

Grădinița cu Program Prelungit,Nr.2 

Com.Filipeștii de Pădure 
 

            Metodele interactive de grup sunt mijloace moderne de stimulare a învăţării experenţiale, de exersare a 

deprinderilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Aceste metode  promovează interacţiunea dintre 

preşcolari, pun accent schimbul de idei, de cunoştinţe, permițând un demers interactiv al actului de predare-

învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor 

psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate 

interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii. Totodată, aceste metode implică toţi 

copiii şi le dezvoltă vocabularul, creativitatea, independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să 

explice deciziile luate. Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, împletirea formelor diferite 

de activitate, îmbinarea armonioasă a  muncii individuale cu munca pe grupuri, dar și cu activitatea frontală, 

evaluarea obiectivă a rezultatelor obţinute şi organizarea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare activă 

activează preșcolarii în procesul de învăţamant în direcția formării lor ca participanţi activi la procesul de învățare, 

astfel constituind  un mijloc benefic să înţeleagă tot ce îi înconjoară şi să folosească în diverse situaţii de învăţare 

ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt utilizate  din ce în ce mai mult în procesul educaţional împreună cu cele 

tradiţionale ori în combinaţie cu acestea. 

Voi prezenta, în continuare, câteva dintre metodele moderne pe care le-am folosit în procesul instructiv 

educativ în funcţie de obiectivele urmărite la fiecare activitate. 

Bula dublă - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care constă în gruparea asemănărilor şi 

deosebirilor dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două cercuri mari în 

care se aşează câte o imagine care ilustrează subiectul/conceptul ce urmează a fi abordat. De cele două cercuri mari 

se află asociate prin linii alte cercuri mici poziționate între cercurile mari în care se precizează asemănările, iar în 

cercurile din exterior se specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile sau deosebirile. 

Exemplu. La activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am asezat imagini 

reprezentative despre anotimpurile primăvara şi vara. Copiii au completat două caracteristici ale anotimpului 

primăvara (natura se trezește la viață, se întorc păsările călătoare), două caracteristici ale anotimpului vara (este 

foarte cald, se coc ciresele) în cercurile exterioare şi două asemănări (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din mijloc.  

Schimbă perechea reprezintă o altă metodă activ participativă pe care am utilizat-o în activităţile cu 

preşcolarii. Ea are ca scop principal stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin lucru în pereche. 

Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosit-o în activităţi de observare, activităţi de convorbire, activităţi practice, etc. 

Exemplu. La activitatea de observare cu tema ,,Flori de primăvară ’’, am urmărit ca prin lucru în pereche, 

copiii să gasească cât mai multe caracteristici ale florilor de primăvară. Am organizat preșcolarii în două cercuri 

concentrice după ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior copiii cu flori galbene, în exterior copiii cu flori 

roșii. La îndemnul educatoarei, copiii au luat din coş o floare la alegere, pe care au observat-o, au analizat-o pentru 
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a spune totul despre ea. Perechea a analizat floarea timp de 3-5 minute. La comanda educatoarei ,,Schimbă 

perechea’’ copiii din interior s-au deplasat şi au format o nouă pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză 

a observaţiilor anterioare şi au continuat analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor florii prin 

câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-au schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil 

a făcut pereche cu toţi membrii grupei. 

Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metodă pe care am 

utilizat-o pentru a ajuta copiii să propună cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme, fără a disputa 

soluţiile găsite. Această metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajului pentru a dezvolta 

imaginaţia copiilor cât si pentru a le stimula capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit brainstormingul în 

cadrul povestirilor create după un tablou, sau un şir de ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri 

didactice. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul iarna?” la începutul activităţii, 

preșcolarii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului iarna pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi despre 

anotimpul iarna?”. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea stabilită fără a repeta ideile colegilor. 

Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul membrilor grupului. După enunţarea ideilor, copiii au fost rugaţi 

să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care sunt cele mai aproape de adevăr. 

Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea finală. Aceste caracteristici 

sunt împărţite în 3 categorii: 

• Caracteristici care ţin de evoluţia naturii; 

• Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul iarna; 

• Caracteristici care nu se încadrează în nici o categorie şi care vor fi eliminate.  

     Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat la grupă, metode 

prin care noul si căutarea de idei conferă activităţii ”un mister didactic” în care copilul e participant activ la propria 

formare. Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte metode cum 

sunt: metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, pălăriuţele gânditoare, studiu de caz etc.. 

     Concluzia la cere am ajuns în urma activizării copiilor este că  utilizarea metodelor interactive oferă un sprijin 

real educatoarei în demersul său didactic şi ne ajută, ne determină, copil şi dascăl, deopotrivă, să descoperim 

valoarea, frumuseţea şi diversitatea interacţiunii, relaţionării şi cooperării, să ne promovăm ideile, să respectăm 

opinia celuilalt şi să ne implicăm profund şi activ în construirea personalităţii proprii. 
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Probleme cu...probleme! 

                                                                    Prof. Elena Neniu, 

 Colegiul  „Nicolae Titulescu” Brașov 

 

       Fizica, știința naturii, a reprezentat și reprezintă continuu o provocare pentru oricine ar fi tentat să înceapă 

studiul ei.Zic o provocare pentru că cea mai importantă lecție nu ni se se predă în sălile de clasă, ci ne este 

prezentată de Mama Natură, care, în felul ei, ne atrage atenția că ea nu poate fi inventată, noi putând, cel mult, 

încerca să descifrăm tainele ei. 

       Azi încerc să vin în sprijinul acelor elevi pasionați de studiul acestei discipline, considerată de mulți ca o 

”stranie materie”, cu prezentarea rezolvărilor a două probleme de concurs, probleme care de cele mai multe ori 

ridică probleme deoarece implică cunoașterea fenomenului electric în profunzime, adică mult studiu în afara 

programei școlare. Rezolvarea acestora implică cunoașterea  teoremei superpoziției curenților. 

       Teorema superpoziției curenților spune că intensitatea curenților în orice punct al unei rețele este egală cu cu 

suma intensităților curenților produși de fiecare generator în absența celorlalte generatoare din rețea. Pentru 

generatoare reale curentul produs de unul din ele se calculează înlocuindu-le pe celelalte cu rezistoare de rezistențe 

egale cu rezistențele lor interne. 

Problema 1. 

Figura de mai jos prezintă un circuit infinit format prin repetarea aceleiași legări a rezistențelor R1 = 4 Ω și 

R2 = 3 Ω. Care este rezistența acestui circuit dintre A și B? 

 

Rezolvare: 

Fie R rezistența echivalentă dintre A și B. 

Știind că există o infinitate de astfel de „celule”, rezistența acestora nu va fi influențată de ultima celulă 

(fără aceasta vor fi tot o infinitate de celule): 
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Problema 2 

În figura de mai jos se poate observa un grilaj conductor infinit cu celule sub formă de pătrat. Rezistența 

fiecărui fir dintre două noduri vecine este egală cu R0 . Găsiți rezistența R a întregului grilaj între punctele A și B. 

 

 

Rezolvare:  

Fie tensiunea U care este aplicată (din exteriorul grilajului) între punctele A și B, printr-un circuit exterior 

fictiv. Astfel U=IR=I0R0, unde I este intensitatea curentului prin firul fictiv, iar I0 este intensitatea curentului prin 

conductorul AB. 

Curentul I0 poate fi reprezentat ca superpoziția a doi curenți. Dacă curentul I intră prin punctul A și se 

împrăștie în tot restul grupului infinit, prin conductorul AB va trece (din motive de simetrie), un curent egal cu I/4. 

În același fel, dacă curentul I ar curge de la infinit și ar părăsi grilajul prin punctul B, prin conductorul AB ar trece 

un curent egal cu I/4. Prin superpoziția celor două soluții, se obține I0 = I/4 + I/4 = I/2. Deci, R=I0R0/I=R0/2. 

 

Bibliografie: 

1. Problems in General Physics, I.E.Irodov, G.K.Publishers(P)Limited, 2008 
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LE BLENDED LEARNING OU LA PÉDAGOGIE INNOVANTE, L’AVENIR DES ÉCOLES 

Auteur : professeur ILIŞOI ELENA-IULIA, 

Lycée Technologique Economique « Virgil Madgearu » Iaşi 

 

 

Il n’est pas un domaine qui semble pouvoir échapper au discours sur l’innovation. Ainsi en est-il 

également du domaine de la pédagogie dans lequel l’innovation est aussi devenue une obligation. L’enseignement 

se doit d’être innovant, ce qui implique d’être nécessairement tourné vers les nouvelles technologies notamment 

numériques, collaboratif, orienté vers les compétences de l’élève plutôt que vers l’acquisition de savoirs. Cette 

transformation fait ressortir plus fortement des significations distinctes du terme “innovation” qu’il nous faut 

examiner avec recul. 

L’innovation pédagogique doit donc être autre chose que cette diffusion externe. Rappelons-nous que 

l’étymologie du terme « innovation » semble indiquer un mouvement de l’intérieur, un renouvellement de soi par 

soi, dans un mouvement réflexif. L’innovation pédagogique devrait donc être comprise comme ce qui permet à un 

enseignant de renouveler sa pratique pédagogique par une prise de recul méthodologique et la découverte de 

méthodologies alternatives. Il ne s’agit donc pas de produire systématiquement de nouvelles approches, mais de 

comprendre en quoi les méthodes utilisées par un enseignant peuvent montrer des limites de nature telle qu’elles 

entament la capacité à atteindre les objectifs de l’enseignement dispensé. L’innovation pédagogique est donc ce 

mouvement réflexif qui, par un retour à l’intérieur de la pratique en s’appropriant théoriquement des méthodes 

autres, permet de réinventer l’acte d’enseigner pour un enseignant donné. Loin de tout dogmatisme qui 

s’imposerait de l’extérieur comme hétéronomie de l’acte d’enseigner, l’innovation pédagogique doit être la 

découverte par l’enseignant des intérêts de nouvelles méthodes, c’est-à-dire des méthodes qui ne lui sont pas 

habituelles. 

Dans ce sens, Françoise CROS, professeur émérite au CNAM, membre du comité national d’expertise de 

l’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole, définit l’innovation pédagogique comme un processus qui 

a pour intention « l’introduction d’un nouveau ou d’un nouveau relatif dans un système existant en vue d’une 

amélioration et dans une perspective de diffusion ». Appliquée à l’innovation pédagogique, cette définition peut 

renvoyer aux changements dans les situations pédagogiques et les apprentissages ayant comme intention de les 

faire évoluer. Une idée de progrès s’attache à l’innovation. Cinq attributs peuvent être attachés à l’innovation : le 

« nouveau », le « produit », le « changement », l’action finalisée, supposant intention et planification et le 

processus avec une démarche de résolution de problème. 

Fortement imprégnées des changements technologiques propres à notre époque, les innovations sont 

souvent autant disruptives qu’elles sont ancrées dans le mode de vie des nouvelles générations. Les plus innovantes 

pratiques pédagogiques sont : L’échec productif (Productive failure), Le design thinking, L’Analyse formative 

(Formative analytics), Apprendre par les médias sociaux, La reformulation (Teachback), Apprendre à travers les 

jeux vidéo, Apprendre pour l’avenir, Le « translanguaging », Apprendre de la foule et La blockchain pour 

l’apprentissage. 
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On se propose donc ici de présenter, dans quelques mots, quelques-unes de ces nouvelles stratégies et 

méthodes de la pédagogie innovative, celles qui peuvent être appliquées, en particulier, aux élèves de lycée. 

 L’échec productif (Productive failure) 

Principe : les élèves sont confrontés à 

un problème complexe sans avoir reçu de 

formation spécifique à ce type de situation. Après 

qu’ils aient proposé une solution, ils reçoivent une 

formation directement liée au sujet. Les élèves ne 

trouvent pas forcément la solution, mais ils sont 

en revanche obligés d’appréhender la structure du 

problème complexe. 

Intérêt : d’un point de vue pratique, elle peut être 

ajoutée facilement dans un enseignement comme 

activité introductrice. D’un point de vue moins 

prosaïque, elle est validée par 

les neurosciences qui démontrent que le savoir se 

construit par l’erreur et confèrent à celle-ci, par 

voie de conséquence, une valeur positive plutôt 

que négative. 

Avantages : les élèves développent des stratégies 

de compréhension globale et analytique et doivent 

réinvestir leurs connaissances. En outre, ils 

doivent faire preuve de créativité. Ils découvrent 

alors l’intérêt d’une stratégie d’analyse avant 

d’étudier un problème. Enfin, cette méthode 

valorise les erreurs au lieu de les sanctionner : les 

élèves comprennent que le passage par l’erreur est 

voulu par l’enseignant. Aussi, ils perçoivent 

l’erreur comme une brique participant à la 

construction de leur savoir. 

Inconvénients : certains élèves pourraient se 

complaire à "bidouiller" sans chercher à 

comprendre et ne recevraient qu’une solution 

spécifique à un problème particulier. De plus le 

professeur ne doit pas perdre de vue les objectifs 

fondamentaux du cours. Attention également aux 

élèves découragés par une tâche trop éloignée de 

leur zone de confort d’apprentissage. Ils 

pourraient abandonner le projet et par conséquent 

se dévaloriser. 

 Apprendre par les médias sociaux (Learning through social media) 

Principe : Facebook, Twitter, Google+, 

Instagram, les réseaux sociaux sont de plus en 

plus utilisés, par tous. En s’appuyant sur leurs 

fonctions de communication, de partage, de 

créativité et d’archivage, des activités 

pédagogiques nouvelles peuvent être envisagées, 

profondément ancrées dans les habitudes sociales 

des élèves. Sur les réseaux sociaux, on peut lancer 

des projets, des concours, des sondages, des 

recherches. Autant d’activités qui peuvent être à 

la base d’innovations pédagogiques. 

Intérêt : c’est peut-être une brique essentielle de 

la pédagogie de demain. Elle est déjà prise en 

compte dans les prospectives des états et des 

établissements scolaires. De plus, les étudiants 

travaillant sur leur mémoire d’investigation 

trouvent déjà des réseaux professionnels 

constitués sur des plateformes comme LinkedIn 

ou Viadéo. En s’insérant dans ces groupes, ils 

peuvent lancer des discussions, des sondages ou 

des interviews auprès de personnes choisies ce qui 

leur permet d’atteindre leur public cible de 

manière très efficace. 

Avantages : il s’agit d’une activité bien reçue par 

les élèves qui sont dans leur environnement 

Inconvénients : Les réseaux sociaux forment un 

espace d’apprentissage aux multiples points 

https://www.semaineducerveau.fr/2017/
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1260098&pageId=258
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1260098&pageId=258
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familier. En plus, cette activité est flexible car elle 

s’adapte aux modes d’action des élèves (travail en 

synchrone ou asynchrone, le jour, la nuit, sur 

petites périodes ou sur de grandes plages de 

temps) et présente une faible barrière 

technologique ou conceptuelle. Il y a également la 

possibilité de faire un enseignement de masse. 

d’entrée dans lequel l’élève peut se sentir perdu. 

L’activité présentée ici peut se révéler 

chronophage et nécessite également de prémunir 

les élèves contre les dangers relatifs à la 

protection de la vie privée. Autre problème : 

comment gérer par exemple la confidentialité 

d’un rapport de stage en entreprise déposé sur un 

réseau social, ou des photos d’un laboratoire ? 

 Le « translanguaging » 

Principe : ce n’est pas la simple traduction de 

ressources d’une langue à une autre. Il s’agit en 

fait d’enrichir l’apprentissage par l’utilisation de 

plusieurs langues, voire par plusieurs autres 

façons de communiquer (par geste, par langage 

corporel, par mimiques, par dessin, par médias 

interposés...). C’est aussi donner aux élèves les 

clés d’un savoir linguistique qui leur permettra 

de se mouvoir aisément entre les langues, de 

prendre dans chacune ce qui sert leur pensée. 

Intérêt : avec le développement de cette méthode, 

les frontières traditionnelles entre les langues 

deviennent perméables. Nous ne sommes plus 

confinés dans une seule langue, dans un seul 

mode de pensée. La pédagogie s’en trouve 

enrichie, améliorée. Cependant cette méthode peut 

aisément s’insérer dans des schémas 

pédagogiques ’classiques’, aussi son potentiel 

disruptif est moyen. 

Avantages : dans le monde, près des trois quarts 

des êtres humains sont polyglottes et vivent 

quotidiennement en employant plusieurs langues. 

Cette méthode s’appuie donc sur du solide : il y a 

souvent dans les classes de nombreuses langues 

parlées par les étudiants. Il n’y a donc qu’à 

entretenir cette gymnastique de l’esprit et l’utiliser 

pour améliorer l’enseignement. Enfin, cette 

méthode est adaptée à internet et au monde 

globalisé où les gens se déplacent beaucoup. 

Inconvénients : bien qu’il soit difficile de trouver 

des inconvénients à l’utilisation des langues, il 

faut être attentif à plusieurs points. D’abord, 

attention à ne pas exclure ceux qui ne maîtrisent 

qu’une langue ou à les handicaper dans leur 

apprentissage (avec, par exemple, des prérequis 

multilingues). Ensuite, l’étude dans un langage 

inconnu ou mal maîtrisé présente aux apprenants 

des défis qu’ils ne rencontreraient pas autrement, 

ce qui peut entraîner une inégalité. 

 

Pour conclure cet article, notons que ces innovations peuvent très bien s’hybrider entre-elles. Ainsi 

l’exemple présenté pour l’échec productif est un mix de ludification (utilisation de LEGO en classe) et d’échec 

productif. On pourrait très bien imaginer un travail de design thinking pour que les étudiants planchent sur la 

création d’un jeu de plateau destiné à introduire une dose de ludification dans un enseignement donné. 
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Pratiques éducatives - l'Éducation Nouvelle 

 

Prof. Steluța Drâmbu 

Collège National ”Nicolae Bălcescu”, Brăila 

Le mouvement de l'Éducation Nouvelle 

 

L'Éducation Nouvelle propose en substance des pratiques pédagogiques axées sur l'intérêt des élèves, dans le 

respect de leur schéma d'apprentissage en utilisant généralement des méthodes actives. Inspiré par le retentissant 

«Émile» de Jean-Jacques Rousseau, plusieurs grands pédagogues dans tout le monde scolarisé ont proposé des 

pédagogies alternatives en accordant des importances relatives aux arts, à l'activité physique, à l'implication des 

élèves et plus tard des parents. Au rang de ses grands pédagogues inspirants, on compte Dewey et son fameux « 

learning by doing » (apprendre en faisant), Piaget, Montessori, Steiner, Ferrer, Neill ... et bien d'autres qui, le plus 

souvent, ont expérimenté personnellement leurs principes en créant des écoles alternatives. Si ces écoles 

alternatives ont connu leur heure de gloire, elles sont souvent allé jusqu'à l'épuisement de leur possibilité avant de 

renaître sous forme nuancée dans les projets scolaires et parfois même les curriculums formels un peu partout sur la 

planète. 

 

Pour autant, l'inspiration portée par l'Éducation Nouvelle  est encore marginale, comme si sa mission avant-gardiste 

devait à jamais la confiner dans une sorte de marginalité intrinsèque. Ses réussites, reprises un peu partout dans le 

discours des ministères ne doivent pas masquer qu'elles sont nées dans le cadre d'une virulente opposition aux 

systèmes éducationnels officiels allant d'un Célestin Freinet poussé à la porte de l'institution jusqu'à un Francisco 

Ferrer criant «vive l'école moderne! » avant de tomber sous les balles d'un peloton d'exécution. 

D'autre part, l'Éducation Nouvelle n'a jamais remis en question le bien-fondé même de l'institutionnalisation de 

l'éducation ce qui lui interdisait un certains nombre de critiques, au premier rang desquelles, le cadre restreint de la 

classe ou les horaires d'apprentissages. Pour les tenants de ces propositions l'enfant ne cesse d'être un élève, élève 

libre, joyeux, intéressé... mais un élève tout de même. Pour être alternatives, ces écoles restent des écoles et les 

questions qui sont au coeur de ce mémoire à savoir, quelles pratiques ?, dans quels environnements ?, méritent de 

s'intéresser à la souplesse que représente « l'éducation à domicile ». Voilà pourquoi il n'est pas certain que l'on 

puisse évoquer une filiation entre ces deux mouvements même s'ils s'enregistrent tous les deux au tableau des 

propositions alternatives au système.  

 

Les représentation et pratiques 

La pratique éducative est constituée de l'ensemble des actions et des interactions de dimensions familiale, sociale et 

environnementale qui visent à contribuer au développement de l'enfant. Ces actions et interactions, comme nous le 

verrons, sont à l'initiative des parents, des enfants ou émergeants des différents processus de l'existence. Dans le 

modèle scolaire, l'environnement éducatif est contrôlé. Moments, lieux, méthodes, agents ou objets 

d'apprentissages sont sous le contrôle des adultes désignés comme responsables. Planifiées, les pratiques 

éducatives laissent peu de place à la spontanéité. Dans l'environnement familial des pratiques de «l'éducation à 
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domicile », toute occasion est bonne à saisir comme occasion d'apprentissage. C'est l'ensemble de ces occasions 

résultant de l'interaction des membres de la famille entre eux, en lien avec le réseau social, à l'intérieur de son 

environnement qui constitue la pratique éducative telle que définie ici. 

L'école à la maison est sans doute la désignation la plus commune mais aussi la plus impropre. Elle porte 

inconsciemment la confusion déjà dénoncée entre « école» et « éducation ». La suite de cette étude montrera sans 

doute que, d'une part, la forte majorité des parents ne recréent pas le contexte scolaire d'apprentissage: une classe, 

un tableau, périodes d'examens, évaluation chiffrée... D'autre part, l'expélience éducative des enfants dépasse très 

largement le cadre de « la maison» pour sortir à la rencontre de la communauté et de l'environnement qui peuvent 

alors tour à tour ou en interaction jouer un rôle éducatif. 

L’éducation à domicile évite déjà la première confusion mais sous-entend un contexte réducteur « à domicile ». A 

la réflexion, le terme éducation à domicile est un oxymore d'un point de vue étymologique puisque éduquer vient 

de ex ducere (conduire hors). Et domicile vient de domus (maison, domaine). Une traduction littérale pourrait donc 

donner conduire hors du domicile. Mais voilà, le à désigne une éducation localisée dans le domicile.  

 

Les limites de « l'éducation à domicile»   

Il est bien évident que toute proposition porte à  ses extrémités les limites de sa  pertinence:   

•  D'un côté, chaque parent n'a pas les ressources financières, intellectuelles, sociales pour éduquer de façon 

satisfaisante son enfant à  temps plein. La détresse  sociale de certaines familles justifie amplement la protection 

que l'école offre aux enfants. Dans ce cas, le partage de la responsabilité éducative .entre la famille et la société est 

un bienfait sans doute incontestable;  

•  D'autre part, la proposition de « l'éducation à  domicile» peut pennettre une éducatjon étroite, socialement 

déconnectée, dans laquelle les parents poussent jusqu'à l'excès des principes religieux, sociaux ou culturels qu'ils 

pensent bons pour leur enfant, mais dont l'actualité vient rappeler régulièrement les dérives.  

 

La dialectique école publique/école privée  

Même si mon opinion peut être dure pour le quasi-monopole éducatif qu'impose le modèle scolaire, il ne se situe à 

aucun moment dans la dialectique qui opposerait un système d'éducation public à un système privé. Bien entendu, 

l'initiative des parents qui souhaitent prendre en charge l'entièreté de l'éducation de leurs enfants est une démarche 

famihale appartenant à la sphère du privé qui affaiblit sans doute la proposition publ ique de l'éducation de masse. 

Pourtant, il n'y a  dans mes pensées aucune ligne qui pourrait faire penser que je souhaite transférer dans les mains 

d'un système privé la responsabilité éducative de l'état. Mes critiques touchent à l'organisation, à la pédagogie, à 

l'environnement restreint de la classe et au système de sélection en vigueur dans le système formel. Le fait que ces 

écoles soient gérées par des fonds publics ou privés ne change en rien la critique que j'adresse au système. Mes 

propos se situent sur un autre terrain et toute autre interprétation serait abusive. 
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La dialectique individu/société  

La proposition de l'éducation à  domicile peut être déstabilisante dans la mesure où elle montre que certains 

individus dénoncent le compromis sociétal. Ce compromis assure un bien-être moyen à ceux qui jouent le jeu de la 

société, parfois au détriment de l'intégralité de leurs désirs, certains diraient de leurs « caprices ». Ainsi, même si 

on sait que l'école n'est pas parfaite, la solidarité sociétale permet à chacun d'avoir une scolarité et sans doute une 

éducation minimale. Le fait de ne pas jouer le jeu du compromis peut paraître égoïste, voire laisser la porte ouverte 

à certains (et sans doute aux plus nantis) de ne pas jouer le jeu de la solidarité collective sous prétexte qu'ils 

peuvent se passer de la société pour assurer leur « bien-être ». Cette critique est dotée d'un véritable bon sens et 

d'un authentique bien-fondé. Toutefois, on peut penser que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise au sein de 

la décision collective. Ces personnes pourraient trouver abusif que l'état inféode son aide au suivi de règles. En 

somme, on peut considérer comme une atteinte à la liberté que les gouvernements n'assument les frais que de ceux 

qui veulent bien se laisser docilement gouverner. Quelles voies s'offrent alors à un citoyen pour changer ce qui ne 

lui convient pas dans le système?  

•  La voie politique: gravir les échelons de la responsabilité pour changer le système de l'intérieur ;  

•  La voie associative: faire émerger à travers les associations ou les syndicats un contre-pouvoir de nature à 

influencer les décideurs;  

•  La voie des alternatives: inventer d'autres types de solutions. C'est ce que « Communauto» propose en lieu et 

place de la possession individuelle d'un véhicule. C'est ce que l'Agriculture Soutenue par la Communauté propose 

en lieu et place de la consommation de produi ts issus de l'industrie agroalimentaire qui, pourtant, assure l'accès 

aux produits alimentaires de base ... et c'est ce que l'éducation à domicile propose à sa façon, en lieu et place d'un 

système qui ne peut être satisfaisant à tous égards. 

Et puis l'éducation à domicile n'est pas un système parfait et généralisable à tous, quelles que soient les conditions. 

Comme d'ailleurs n'importe quelle proposition, dont sans doute celle de l'école formelle. Mais si la volonté, les 

moyens et les aptitudes sont regroupés, pourquoi ne pas considérer avec ouverture et sérénité, comme une 

proposition d'inventivité sociale, l'initiative des parents qui, ayant choisi d'accueillir dans leur couple un enfant, 

entreprennent de l'éduquer eux-mêmes et trouvent le temps nécessaire pour le faire. 

Il importe ici de préciser que les termes « éducation à domicile» ou « école à la maison» sont utilisés dans cet 

article pour désigner la prise en charge à temps plein par les parents, non seulement de l'éducation familiale mais 

également de l'instruction et de la socialisation des enfants en lieu et place de la fréquentation scolaire. Je 

reviendrai largement, dans le cadre théorique, sur le choix d'un terme approprié et sur toutes les réserves que 

m'inspirent ceux d' « école à la maison» ou d' « éducation à domicile ». Toutefois, par souci de ne pas trop alourdir 

ce document et conformément aux habitudes prises dans ce domaine, j 'uti liserai ces appellations. 
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Metode  eficiente de evaluare la matematică 

 
Oniciuc Carmen Elena 

Liceul Tehnologic Economic “V. Madgearu”, Iaşi 

 

                                                             
 Evaluarea rezultatelor la matematică ale elevilor măsoară şi apreciază progresele elevilor concretizate în 

cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, ca finalitate a activităţii desfăşurate de profesor la acest obiect. 

 Cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor este necesar pentru: 

- cunoaşterea stadiului de la care se pleacă în abordarea conţinutului unei noi unităţi de învăţare; 

- stabilirea cantităţii de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi la care a ajuns fiecare elev la un moment dat; 

- confirmarea realizării obiectivelor propuse şi contabilizarea celor nerealizate, în vederea executării de exerciţii 

suplimentare. 

 Metodele alternative de evaluare presupun elaborarea de proiecte, portofolii, investigarea activităţii şi 

comportamentului elevului, autoevaluarea.  

 

 Investigarea activităţii şi comportamentului elevului îmbracă forme variate în funcţie de posibilităţile 

intelectuale ale colectivului de elevi, de relaţia dintre şcoală şi familie, de condiţiile de viaţă oferite de mediul 

familial şi de inventivitatea profesorului de la clasa. 

 

 Autoevaluarea are menirea de a dezvolta capacităţile de autocunoaştere ale elevilor, de a le dezvolta 

spiritul autocritic constructiv, de a-i face să-şi recunoască lacunele în pregătire şi să lupte pentru completarea lor, 

de a compara nivelul de pregătire cu standardele curriculare de performanţă. 

 În ceea ce priveşte elevii, la începutul fiecărei lucrări li se explica baremele de corectare, importanţa 

redactării corecte şi estetice a rezolvării exerciţiilor şi problemelor, importanţa acurateţii lucrării şi a efectuării 

tuturor rationamentelor pe fişa de evaluare. 

 După fiecare oră de evaluare scrisă, de obicei se programeaza o oră de discutare a lucrării şi de corectare a 

greşelilor. 

            

            În acest articol se prezintă metodele de evaluare din cadrul unităţii de învăţare “Şiruri  de numere reale 

(progresia aritmetică şi progresia geometrică )” studiat de către elevi în clasa a 9-a (semestrul I). 

 

Conţinuturi   Competenţe   specifice   Activităţi de învăţare      Resurse    Evaluare 

 Definiţii şi 

proprietăţi 

ale 

progresiilor 

aritmetice şi 

geometrice 

 

          -4 h- 

 

 

 

1. Recunoaşterea unor 

corespondenţe care 

sunt şiruri ; 

 

2. Utilizarea unor 

modalităţi variate de 

descriere a functiilor in 

scopul caracterizarii 

acestora; 

 

- exprimarea prin 

simboluri matematice a 

relaţiilor între mărimi 

ce apar în situaţii date; 

 

- identificarea 

condiţiilor în care un şir 

este progresie 

aritmetică sau progresie 

geometrică; 

 

Resurse 

materiale : 

manual, 

culegeri de 

probleme, fişa 

de probleme; 

 

Metode : 

explicaţia, 

conversaţia 

 

Observarea 

modului de 

lucru 

individual, 

raportare prin 

scriere la tablă 

a relaţiilor 

identificate. 
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3.Calculul valorilor unor 

funcţii care modelează 

situaţii practice în scopul 

caracterizării acestora ; 

 

4.Analiza datelor în 

vederea aplicării unor 

formule de recurenţă sau 

a raţionamentului de tip 

inductiv în rezolvarea 

problemelor ; 

 

5. Transpunerea  unor 

situaţii problemă în 

limbaj matematic 

utilizând funcţii definite 

pe N. 

- utilizarea legilor de 

succesiune pentru 

exprimarea termenului 

general al unei 

progresii aritmetice sau 

geometrice; 

 

- aplicarea formulelor 

de la progresii 

aritmetice sau 

progresiei geometrice 

în rezolvarea unor 

diverse tipuri de 

probleme; 

 

- calculul unor 

elemente ale unei 

progresii  

aritmetice sau 

geometrice dacă se 

cunosc alte elemente; 

 

- determinarea 

termenului general al 

unei progresii 

aritmetice sau 

geometrice. 

 

 

euristică, 

exercitiul; 

 

- activitate în 

grupe cu 

includerea 

exemplelor 

anterioare şi a 

temei pentru 

acasă; 

- activitate 

frontală cu 

sarcini de 

comparare a 

relaţiilor gîsite; 

 

- activitate în 

grup cu 

revenirea la  

situaţiile 

problemă 

anterior 

analizate; 

 

Tema pentru 

acasă 

 

Analiza 

comparativă a  

răspunsurilor 

primite. 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

primite. 

 

Observarea 

activităţii în 

grupe. 

 

 

 

Raportarea 

rezultatelor. 

 

 

 

 

 

Evaluare în ora 

următoare prin 

tema pentru 

acasă. 

 

 

1. METODE DE VERIFICARE ORALĂ 

 

Examinarea sau verificarea orală este o formă particulară a metodei conversaţiei prin care se urmăreşte să 

se controleze şi aprecieze: 

• nivelul de înţelegere şi însuşire a cunoştinţelor ; 

• capacitatea de a interpreta şi prelucra cunoştinţele ; 

• nivelul formării deprinderilor ,strategiile cognitive si priceperile. 

Nu există reguli standard în desfaşurarea verificării orale. Procedeele sunt multiple şi variate şi se bazează 

pe ingeniozitatea profesorului. În verificare se poate porni spre exemplu de la o discuţie frontală (cu intrega clasă ). 

Prin această discuţie se precizează problemele generale care vor fi verificate. Apoi sunt desemnaţi elevii care vor 

raspunde. Se poate de asemenea ca verificarea să se facă frontal, profesorul numind să raspundă cu precadere elevii 

pe care iţi propune să-i noteze. 

Prin verificarea orală se au în vedere nu numai cunoştintele predate la lecţia precedentă. Profesorul va 

formula întrebări prin care îi pune pe elevi în situaţia să selecteze cunostinţele, să le interpreteze, să facă analogii, 

să dezvăluie raporturile cauzale dintre fenomene, să le explice. 

Deci nu este vorba de reproducerea pur si simplu a cunoştinţelor. 
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Avantajele verificării orale:  

- obişnuieşte elevul să comunice prin viu grai ; 

- obişnuieşte elevul să exprime opinii , puncte de vedere proprii; 

- obişnuieşte elevul să argumenteze. 

 

Dezavantajele verificării orale: 

- gradul de dificultate al întrebărilor este diferit de la un elev la altul; 

- se realizează o verificare prin sondaj fară a putea cunoaşte măsura în care toţi elevii stăpânesc cunoştinţele 

verificate. 

Pentru a diminua aceste dezavantaje profesorul va stabili intrebările astfel incât acestea sa fie cât mai 

uniforme  ca grad de dificultate pentru toti elevii verificaţi. 

 

             2. METODE DE VERIFICAREA PRIN PROBE SCRISE 

 

Există mai multe tipuri de probe scrise: lucrări scrise de control curente (extemporale), teze, lucrări scrise 

anunţate , lucrări pentru acasă. 

Extemporalele se dau neanunţate şi cuprind un număr redus de întrebări (de regulă din lecţia curentă) şi 

durează 15-20 minute. Acest tip de evaluare poate fi aplicat cu succes la progresii aritmetice sau progresii 

geometrice 

 

              3. VERIFICAREA PRIN TESTE 

 

Un test de evaluare didactică este constituit dintr-un grupaj de întrebări şi sarcini didactice care permit o 

verificare mai obiectivă a cunoştinţelor, deprinderilor, strategiilor cognitive şi priceperilor. 

Sarcinile care compun un test (itemi) se stabilesc in funcţie de obiectivele urmărite la momentul respectiv. 

Fiecare item poate viza unul sau mai multe obiective după cum prin mai mulţi itemi se poate verifica un singur 

obiectiv (în cazul unor obiective generale). 

   

  4. VERIFICAREA  SISTEMATIZĂRII  NOŢIUNILOR  TEORETICE  

       PRIN  ELABORAREA  DE PORTOFOLII 

 

Noţiunile teoretice cuprinse într-o unitate de învăţare pot fi structurate de către elevi pe fişe şi pot cuprinde 

exemple clare şi  cât mai reprezentative ale fiecărei proprietăţi întâlnite. Se poate spune că elevul va fixa şi aplica 

mai bine noţiunile predate în cadrul unei unităţi de învăţare dacă este pus să şi le noteze pe fişe ce pot  forma un 

portofoliu. Aceste portofolii îi pot ajuta pe elevi la finalul liceului în pregătirea examenului de bacalaureat. 
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Activităţile integrate – o necesitate pentru a şti, a face şi a fi 

Prof. Bouroş Marilena 

Colegiul Naţional Pedegogic “Spiru Haret”, Buzău 

 

În societatea contemporană, există o explozie continuă a cunoașterii. Elevii nu mai pot pur și simplu să 

memoreze o colecție de date şi fapte pentru a trece un test. Trebuie să fie pregătiţi pentru o educaţie permanentă, pe 

parcursul întregii vieți, pentru a putea gestiona și înțelege cantități uriașe de date și a fi capabili să rezolve 

problemele complexe ale zilei de mâine. Trebuie să poată să distingă între informațiile relevante, folositoare şi cele 

irelevante. Ei trebuie să îşi dezvolte gândirea creativă astfel încât să poată inova într-o lume care oferă accesul liber 

la cunoaștere. Pe scurt, ceea ce este considerat că merită să știm, să facem și să fim se schimbă, având în vedere 

contextul global. Cu toții avem nevoie de abilitățile de a naviga într-o viață din ce în ce mai complexă și mai 

schimbătoare. 

Activitățile din viaţa unui individ sunt interdependente, interconectate, iar educaţia trebuie să vină să 

sprijine și mai ales să formeze capacitatea acestuia de a se adapta, de a folosi resursele, de a transforma și corela 

informații, de a se adapta. 

Numărul mare de noi cunoștințe, deprinderi, informații, descoperiri ce ne bombardează zilnic îi pun pe 

profesori în faţa unei mari provocări: aceea de a selecta ceea ce este relevant, folositor, util, nu pentru acum, ci 

pentru adultul de peste 10-15 ani și pentru societatea viitoare. 

Este necesar să se elimine golul format între școală și lume. Lumea şcolii trebuie să se conecteze cu lumea reală, 

iar acest pod de legătură se poate realiza cu ajutorul activităților integrate. Într-o activitate din viaţa de zi cu zi nu 

vom folosi niciodată cunoștințe doar din domeniul matematicii, de exemplu, ci vom avea nevoie de competenţe 

lingvistice, cunoștințe de fizică, geografie, deprinderi sociale. 

 

La ce ne gândim când vorbim despre activităţile integrate? 

Un răspuns simplu, scurt şi la obiect ar fi că se referă la realizarea conexiunilor. Dar acum vine întrebarea: 

ce fel de conexiuni? Conexiuni între cunoştinte? Conexiuni cu viaţa reală? Aceste conexiuni sunt bazate pe 

cunoştinţe sau pe deprinderi, capacităţi? 

O definiție de bază este oferită de Humphreys (Humphreys, Post și Ellis, 1981, p.11) atunci când afirmă: 

"o învăţare integrată este atunci când copiii explorează diverse subiecte legate de anumite aspecte ale mediului 

înconjurător " și vede legături între științele umaniste, artele comunicării, științele naturale, matematică, studii 

sociale, muzică și artă. Competențele și cunoștințele sunt dezvoltate și aplicate în mai multe domenii de studiu. În 

conformitate cu această definiție, Shoemaker (1989, p. 5) definește un curriculum integrat ca „educație care este 

organizată în așa fel încât să dispară barierele dintre conţinuturile învăţării, aducând împreună diferite aspecte ale 

curriculum-ului în asociere semnificativă pentru a se concentra pe realitate. El vede învățarea și predarea într-un 

mod holistic si reflectă lumea reală, care este interactivă.  
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Activitatea integrata se referă la adăugarea elementelor, sarcinilor, ce ţin de un alt domeniu. Adaugarea 

unui alt element va duce la stimularea curiozităţii, gândirii critice, imaginaţiei, capacităţii de rezolvare a 

problemelor. Atunci când profesorii planifică activități integrate oferă modele de învățare care sunt relevante 

pentru viaţa reală a copilului. Altfel spus, elevul învață lucruri aplicabile, cunoștințe și deprinderi necesare 

desfășurării activității de zi cu zi a viitorului adult. Informațiile nu sunt tăiate, decupate de contextul global în care 

acestea sunt necesare a fi folosite. 

 

A şti, a face şi a fi 

Există o polemică la nivel internaţional în ceea ce privește ceea ce este cel mai important pentru un 

student: să ştie ( TO KNOW- să acumuleze informaţii), să facă (TO DO- să aplice) sau să fie (TO BE). În mod 

tradițional, așteptările profesorilor au fost în mare parte în tărâmul cognitiv - cunoașterea conţinutului. În secolul 

XXI, A ŞTI se concentrează mai mult pe gândirea conceptuală decât pe memorarea faptelor. 

A FACE s-a mutat de la competențe de ordin inferior, cum ar fi reproducere și descriere, la capacităţi 

complexe, interdisciplinare, cum ar fi comunicarea, gândirea critică, realizarea rapidă a conexiunilor, 

managementul informațiilor și creativitatea. 

În cele din urmă, A FI este importantă, deoarece pune accentul pe sănătatea mintală, creșterea personală, 

învățarea socio-emoțională, pe  valori și atitudini. Educarea in spiritul lui A FI are repercursiuni asupra caracterului 

individului și are trei obiective principale:  acumularea deprinderilor necesare învăţării pe tot parcursul vieții, 

crearea și menținerea unor relații sănătoase și dezvoltarea valorilor necesare în societate (Bialik, Bogan, Fadel, & 

Horvathova, 2015).  

Know, Do, și Be sunt interconectate și interdependente. În timp ce elevii învață conceptul de bună cetățean 

(Know), apoi să acționeze în moduri care demonstrează capacitatea de a fi buni cetateni (Do), ei devin cetățeni 

buni (Be). 

Cele trei concepte au fost reprezentate in literatura de specialitate sub forma unei umbrele pentru a arăta că 

anumite cunoștințe (Know), abilitățile (Do) și atitudinile / valorile / comportamentele (Be) acționează ca o umbrelă 

asupra întregului curriculum (Drake, 2010). 

 

Efectele activităţlor integrate asupra procesului de învăţare a conţinutului 

Curriculum-ul integrat poate duce la o învăţare mai profundă. Învățarea profundă înseamnă trecerea de la 

învățarea de suprafață la înțelegerea unui subiect în profunzime, în care studentul își asumă conducerea şi 

implicarea în procesul de învățare "(Fullan, 2013, p. 3). 

Programul Humanitas, o abordare interdisciplinară, tematică, bazată pe echipă, condus într-un liceu cu 

profil umanist din Los Angeles (Aschbacher, 1991) a fost comparat cu 16 alte școli, în care procesul de învăţământ 

se baza pe metode şi abordări tradiţionale. Evaluări bazate pe performanță; anchete ale profesorilor, studenților; 

observații în clasă; interviuri pentru profesori și studenți; analiza rezultatelor de la examene, analiza portofoliilor, 

înregistrările privind frecventarea cursurilor, au fost toate luate în considerare în această cercetare, făcându-l unul 

dintre studiile cele mai ample pe problematica activităţilor integrate. 
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Rezultatele arată că programul Humanitas are un efect pozitiv statistic semnificativ asupra capacităţii de 

înţelegere a conţinuturilor şi conceptelor, chiar și după ce studenții au fost înscriși doar pentru un an.  

 

Efectele activităţilor integrate asupra atitudinii elevilor 

Există cercetări legate de impactul unui curriculum integrat asupra atitudinilor elevilor. MacIver (1990) a 

constatat că elevii ce au participat la activităţi integrate, şi-au dezvoltat spiritul de echipă, și-au îmbunătățit 

atitudinea faţă de şcoală și faţă de învăţare. Vars (1987) afirma că această motivație de învățare este crescută atunci 

când elevii lucrează la probleme "reale" - un element comun în activităţile integrate. Când elevii sunt implicați 

activ în planificarea activităţilor de învăţare și fac alegeri, ei sunt mai motivați, reducând problemele de 

comportament. Jacobs (1989), de asemenea, raportează că o integrare a curriculum-ul este asociat cu o mai bună 

implicare a elevilor, scăderea absenteismului, temele pentru acasă sunt făcute cu implicare şi seriozitate și elevii au 

o atitudine mai bună față de școală. Elevii sunt angajați în procesul de învățare, fac legături între discipline și cu 

lumea reala. 

 În concluzie, putem afirma că activităţile integrate îi ajută pe studenți să îşi dezvolte abilităţile, 

competenţele şi, mai mult decât atât, să le aplice. Elevul ştie ce învaţă, de ce învaţă, unde poate folosi acele 

cunoştinte, la ce îl ajută. De asemenea, activităţile integrate ajută la achizitionarea mai rapidă a informațiilor, 

încurajează profunzimea și lărgimea învățării, promovează atitudini pozitive la studenți. Perspectivele multiple duc 

la o cunoaştere completă, integrată, holistică. 
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PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES 

ÎNOVAȚIE ÎN PREDARE ȘI EVALUARE 

Prof. Bența Anda Maria 

Școala Gimnazială Livezile, județul Bistrița Năsăud 

 

       Profesorul poate să-l determine pe elev  să învețe într-o manieră agreabilă, pentru  a schimba abordarea 

tradițională conform căreia învățarea presupune multă muncă și puțină plăcere. Şcoala trebuie să fie văzută ca 

experienţă de viaţă  interesantă, stimulantă, plăcută și utilă copilului. De aceea poate alege jocul ca metode de 

predare sau evaluare. Totuși, profesorul, atunci când face această alegere, trebuie să aibă un scop bine definit și să 

cunoască foarte bine regulile jocului ,, Jocul trebuie selectat şi, eventual, adaptat clasei,în funcţiede timpul avut  la 

dispoziţie,de utilizarea unor resurse materialeşi de existenţa tehnologiei potrivite, de obiectivele pedagogice alese, 

de spaţiul disponibil şi de experienţele anterioare ale elevilor. De aceea, profesorul va trebui să cunoască noţiuni de 

bază ale jocului respectiv şi eventual să îl testeze înaintede a-l aplica  la clasă,  să pregătească  materialul  necesar 

pentru  toţi participanţii, să le prezinte jocul explicând clar  regulile, să creeze o atmosferă specifică, pe baza unui 

scenariu gândit anterior, să propună observatori dacă consideră necesar, să formeze echipele, să ofere fişe de 

observaresau alte instrumente necesare jocului (de exemplu, fişe cu tabele pentru consemnarea unor rezultate) şi, 

eventual, la sfârşitul orei să prevadă discuţii frontale referitoare la modul în care s-au desfăşurat activităţile” spune 

Luminița Cătană, în Revista de Pedagogie, LXI • 2013. Multe argumente se găsesc în favoarea folosirii jocului: 

• Prin joc, elevii învaţă cu mare plăcere, fără să simtă vreun efort. Chiar dacă sunt obosiţi, jocul didactic 

poate fi folosit, deoarece prin acesta, elevii se odihnesc, şi îşi acumulează forţele pentru următoarele 

momente ale lecţiei.  

• Majoritatea jocurilor didactice sunt imitaţii ale vieţii cotidiene, astfel, vocabularul folosit, precum şi modul 

de folosinţă al acestuia, este asemănătoare cu situaţiile din viaţa de zi cu zi. Astfel, prin joc, noi într-adevăr 

pregătim elevii pentru viaţă, dar nu oricum, ci prin lectură. 

• Dat fiind faptul că atunci când copilul se joacă, uită de inhibiţii, se exprimă liber, uită de trac și de 

timiditate și sunt capabili să exprime idei. 

• Multe dintre jocurile descrise mai jos pot fi adaptate la grupe de 4-5 membri, astfel se creează o relaţie mai 

strânsă între elevi, ei reuşind să înveţe mai mult unii de la ceilalţi, dar de asemenea astfel ei au ocazia să 

utilizeze limba cu o mai mare frecvenţă. 

• Jocul creează voie bună, treptat elevii asociază această emoție pozitivă cu lectura. 

• Prin joc se micșorează distanța între profesor și elev, profesorul devine partener, coechipier. 

 

Iată câteva exemple care se pliază foarte bine mai ales orelor de literatură și de comunicare: 

AFLĂ CINE EŞTI! Acest joc se poate aplica și ca evaluare alternativă. După studierea unui text literar, toţi elevii / 

câțiva elevi din clasă au un nume al unui personaj din operă fixat pe spatele lor, în aşa fel încât să nu fie la vedere 

decât pentru colegii de clasă. Elevii trebuie să adreseze întrebări colegilor cu scopul de a descoperi numele care le 

este fixat pe spate.Prin acest joc se dezvoltă empatia elevilor, capacitatea de a-l cunoaște pe celălalt, spiritul 
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iscoditor, componenta verbală (elevii trebuie să formuleze enunţuri), dar şi cea socioafectivă (jocul trezeşte 

sentimente).  

 

ASCULTĂ ŞI DESENEAZĂ!: Toţi elevii din clasă au o coală de hârtie albă pe care vor desena ceea ce le este citit 

de către conducătorul jocului. Literatura pentru copii oferă numeroase exemple interesante, mai ales că acest 

exerciţiu se poate efectua în mod invers, şi anume, un elev dintr-o grupă poate avea desenul, iar sarcina acestuia ar 

fi de a “dicta” desenul colegilor de echipă, iar ilustrațiile sunt dintre cele mai diverse. Este interesant a descoperi 

diferenţele dintre desenele originale, şi cele efectuate de către elevi, dintre viziunea fiecăruia pornind de la textul 

scris.  

 

RECOMPUNE ÎNTÂMPLAREA!: Un fragment dintr-un text citit sau chiar incipitul unui text care urmează să fie 

studiat se taie în fragmente de câte o propoziţie. Activitatea se pliază muncii în echipă, elevii primesc câte un 

exemplar din textul astfel pregătit. Cu ajutorul unui lider, echipele vor recompune întâmplarea, învingător fiind 

grupa care termină mai repede exerciţiul. Dacă fragmentul face parte dintr-un text studiat, elevii își amintesc 

contextul, relația dintre personaje, adică, treptat, măresc sfera întâmplărilor. În maniera aceasta profesorul pornește 

o discuție mai amplă. De asemenea, exercițiul, când e vorba de o nouă operă, poate fi propice spargerii gheții, Pe 

baza fragmentului se poate face șectura predictivă. 

ÎNTREBĂRI, RĂSPUNSURI: Conducătorul jocului pregăteşte două seturi de cartonaşe: unele pentru întrebări, 

altele pentru răspunsurile acestora. Copiii din clasă au câte un cartonaş care conţine ori întrebare ori răspuns. În 

momentul în care profesorul porneşte jocul, elevii pornesc în căutarea perechii lor. La sfârşitul jocului, se citesc cu 

voce tare întrebările, respectiv răspunsurile 

 

CONSECINŢE: Primul elev va primi o foaie pe care sa află numele unui personaj, indicația referitoare la un loc 

sau un timp al acțiunii, el trebuie să formuleze prima propoziţie a unei întâmplări, folosind informația  dată. Foaia 

este pasată mai departe, iar elevul următor continuă întâmplarea. Jocul se termină în momentul în care foile ajung 

înapoi la elevii care le-au pornit, iar aceştia au scris propoziţia de încheiere. Compunerile astfel obţinute vor fi 

citite în faţa clasei. Care este câștigul? Elevii se responsabilizează, ajung să înțeleagă că orice creație e un act 

conștient, care are la bază anumite principii: principiul cauză-efect, principiul discontinuității, al ancorării într-un 

anumit timp și spațiu etc. Aceste principii răspund unor nevoi interioare ale scriitorilor, ei le folosesc în funcție de 

ceea ce vor să transmită. Exercițiul poate fi un punct de plecare într-o lecție de analiză a textului, de interpretare 

sau chiar ca un exercițiu de prelectură. 

 

CUM AI PROCEDA, DACĂ…: Grupa A formulează întrebările pe text, în timp ce echipa B scrie răspunsurile. 

Exercițiul valorifică lectura de identificare.  După ce echipele scriu și răspund la întrebări ( Cum ai proceda dacă, 

asemeni Olguței ( Un bunic de milioane, Alex Moldovan), ai rămâne blocată în camera unui hotel?; R: Aș acționa 

asemeni ei, aș sări pe geam. / Aș suna la recepție și le-aș cere să-mi deschidă ușa. / Aș suna la 112, toată situația mi 

se pare înspăimântătoare ) Toate întrebările şi răspunsurile se introduc separat în câte o pălărie din care apoi se 

extrage la întâmplare câte o întrebare şi câte un răspuns.(De exemplu: Cum ai proceda dacă, asemeni Olguței ( Un 
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bunic de milioane, Alex Moldovan), ai rămâne blocată în camera unui hotel?; R: I-aș cere urâtului de Maximilian 

să nu mă mai urmărească.) Citirea acestora creează o atmosferă veselă în clasă. Exercițiul poate fi folosit și când se 

recapitulează mai multe texte studiate, amestecul întrebărilor și al răspunsurilor fiind mult mai savuros. 

CÂTE O PROPOZIŢIE: Un elev va începe să povestească o poveste aleasă la întâmplare. Fiecare participant la 

acest joc va aduce contribuţia proprie la această povestire, prin adăugarea unei propoziţii proprii la şirul de 

evenimente. Compunerea astfel obţinută poate fi notată şi expusă în clasă. Variantă: elevul începe o poveste, 

ceilalți vor continua introducând personaje din operele citite, având grijă să nu deterioreze caracterul acestora, așa 

cum se desprinde din opera originară. Astfel, elevii învață să recontextualizeze cele învățate. 

Un joc potrivit pentru orele de evaluare e ȘTII ȘI CÂȘTIGI, pe baza căruia elevii din clasele superioare își 

pot consolida sau evalua cunoștințele de teorie și de istorie lierară:  

1. În concurs intră echipe a câte 4 elevi, iar pentru ei se vor pregăti trei domenii: istorie literară, elemente de teorie 

literară și aplicații .  

2. Pentru fiecare segment al disciplinei vor fi pregătite un număr de 40 de întrebări. 

3. Elevii vor avea de răspuns la optsprezece întrebări. 

4. Domeniul va fi ales de către echipa care va răspunde corect şi cel mai rapid la o întrebare decultură generală 

(care nu au avut-o în bibliografie). 

 5. Răspunsul la întrebarea ce va alege domeniul va fi şi el contabilizat la punctajul final al echipelor. 

Întrebările vor fi extrase, pe rând, dintr-un bol.  

6. Elevii vor avea la dispoziţie, pentru fiecare întrebare, 15-20 secunde pentru a scrie pe cartonaşe răspunsul 

considerat corect. La semnalul moderatorului, toţi vor arăta cartonaşele cu răspunsurile lor. 

7. Juriu - alcătuit din 4 elevi - va nota fiecare răspuns corect şi va realiza punctajul final. 

8.  Câştigătoare va fi echipa cu cel mai mare punctaj obţinut. 

9. Se vor acorda câte un premiu pentru fiecare loc: I, II şi III și o mențiune. 

Pentru departajare (în cazul în care punctajul va fie egal pentru mai multe echipe la finalul celor trei probe 

va exista o probă de baraj cu întrebări din cultură generală, întrebări care nu au fost în bibliografia recomandată. Se 

va adresa, pe rând, câte o întrebare până când se va putea stabili clasamentul final. Răspunsurile la aceste întrebări 

nu vor influența nota. 

10. Profesorul realizează și notarea, adăugând punctul din oficiu. 

Jocurile didactice stimulează memoria şi imaginaţia, rapiditatea gândirii, competiţia, ele trezesc interesul 

elevilor. Prin aceste jocuri se formează aspectele lingvistice, cognitive, enciclopedice, ideologice, literare şi 

socioafective ale competenţei de comunicare. să vorbească pe stradă le va fi mult mai uşor, amintindu-şi de aceste 

jocuri. Aceasta este finalitatea cea mai importantă a şcolii: să pregătească elevii pentru activităţi ulterioare, pentru 

viaţă 
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INTEGRAREA EDUCAȚIEI ECOLOGICE ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE – 

MODALITATE DE INOVARE A EDUCAȚIEI 

 

Prof.înv.preșc. GHEORGHE MĂDĂLINA  

GRĂDINIȚA CU P.P.NR.32 PLOIEȘTI, PRAHOVA 

 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu 

ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze!” 

(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 

 

Modelarea, formarea și educarea copilului cere timp și dăruire. Educația extracurriculară își are rolul și 

locul bine stabilit în formarea și dezvoltarea copiilor.  

O educație prin activități extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre 

aptitudini, talente și creativitate. Cu alte cuvinte, activitățile extracurriculare constituie modalitatea 

neinstituționalizată de realizare a educației și prin intermediul acestora copilul va învăța să interacționeze mai ușor 

cu cei din jurul său, va putea excela în anumite domenii de activitate spre care are înclinații și îl vor ajuta să își 

canalizeze energia spre lucruri importante care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a psihicului, dar și a 

fizicului copilului.  

O modalitate eficientă de diversificare a activităților de tip extracurricular o reprezintă apelul la educația 

ecologică. Respectul pentru natură, protejarea acesteia trebuie să fie o componentă esenţială a comportamentului 

uman. Protejarea mediului este o problemă fundamentală a societății contemporane care ne privește pe toți cei ce 

locuim pe această planetă. Educația pentru protecția mediului ar trebui să înceapă din primii ani de viață, însă, 

odată cu intrarea copiilor în gradinita rolul esențial le revine dascălilor: în cadrul activitatilor în care se poate 

aborda educaţia civica si ecologică sau în cadrul activităţilor extracurriculare, prescolarii trebuie dirijaţi să 

cunoască şi să ocrotească elementele mediului înconjurător, să iubească plantele şi animalele, să adopte un 

comportament adecvat raportat la mediul în care îşi desfăşoară activitatea, să ia atitudine faţă de cei care încalcă 

regulile.  

Cadrele didactice din unitatea nostră de învățământ și-au propus să cultive în rândul preșcolarilor de orice 

vârstă respectul față de natură în toate formele împreună cu sentimentul datoriei de a proteja mediul prin gesturi 

simple: păstrarea curățeniei, îngrijirea plantelor, a spațiului de joacă, a parcului, ocrotirea animalelor, economisirea 

resurselor: apă, curent electric, energie termică, precum și reciclarea, refolosirea. Grija față de mediu înseamnă și 

grijă față de comunitate, preocupare pentru bunăstarea și sănătatea sa. A forma cetăţeni care să acţioneze în direcţia 

respectului și protejării mediului din convingere, nu din constrângere, este un obiectiv al educației civice si 

ecologice pe care am promovat-o și o promovăm în cadrul grădiniței noastre.  

Pe parcursul anului școlar 2018-2019, prin intermediul comisiei de educație civica si ecologică 

educatoarele și-au propus următoarele obiective:  

• Însuşirea unor norme de comportament necesare pentru a asigura echilibrul dintre sănătatea individului, a 

societăţii şi a mediului;  



 

132 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
• Formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi derularea de acţiuni 

concrete de protecţie a mediului înconjurător  

• Creşterea dorinţei de a ocroti, respecta şi proteja natura prin implicarea copiilor în activităţi cu caracter 

experimental şi demonstrativ;  

• Îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul ecologic;  

• Cercetarea modalităţilor de reabilitare a stării mediului înconjurător prin antrenarea elevilor în activităţi de 

îngrijire a spaţiilor verzi, de reciclarea a deşeurilor, etc.;  

• Conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică, lemnul, etc. (toate resursele naturale);  

• Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele şi legile ecologice.  

• Informarea populaţiei cu privire la problemele generale de mediu, tipurile de deşeuri existente şi reciclarea lor;  

• Identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii, pericolul poluării şi efectele ei;  

• Familiarizarea prescolarilor cu procesul de refolosire a resurselor  

• Cultivarea dragostei pentru Terra şi a tuturor elementelor care intră în componenţa ei: ape, plante, animale, etc; 

 

Astfel, în cadrul activităților extracurriculare au fost introduse și activități de natură ecologică și civică.  

În luna octombrie s-a desfasurat activitatea „Natura ne iubeste”. Aceasta a constat în colectarea de 

materiale din natură (frunze, semințe, flori, crengi, etc), materiale care au fost reciclate și utilizate în confecționarea 

diferitelor lucrări practice. Părinții preșcolarilor din grupele mari au fost invitați să participe la o activitate 

desfășurată alături de copii, prin care să realizeze în echipă o astfel de lucrare practică.  

Altă activitate care vine în sprijinul educației ecologice s-a realizat în luna decembrie, când grupele de 

preșcolari au sărbătorit “Crăciunul eco”. Mai exact, brazii care s-au împodobit în sălile de grupă au fost ornați cu 

decorațiuni realizate din materiale reciclabile, în general plastic sau carton. În acest mod, copiii au descoperit că 

pot realiza cu prorpiile mâini și doar cu câteva material obiecte de décor interesante și unice, fără să fie nevoie să 

cumpere mereu alte globuri.  

 

În plus, în luna martie, activitățile principale au fost legate de sărbătorirea primăverii care a adus 

marșișorul și ziua mamei. Activitățile practice la care au participat copiii cu ocazia acestor zile au contribuit la 

stimularea unei atitudini ecologice, deoarece atât mărțișoarele cât și cadourile pregătite pentru mămici au fost 

realizate din material reciclat: cartoane, sticle, hârtii, paste făinoase, semințe, etc.  

Ziua Pământului a fost sărbătorită la noi în unitate prin activități de vizionare de documentare și filmulețe 

despre protejarea mediului și a planetei Terra. Aceste activități au fost consolidate de acțiuni ecologice desfășurate 

fie în curtea grădiniței, fie în parcuri: strângerea de deșeuri (grupele mari), îngrijirea plantelor, etc.  

În concluzie, activitățile extracurriculare nu contribuie doar la formarea de atitudini și deprinderi 

ecologice, ci pot contribui și la creșterea încrederii în sine, a spontaneității și a creativității, la dezvoltarea unor 

opinii și a unor inițiative. A experimenta și a cunoaște liber îî poate permite apoi copilului să simtă ceea ce este 

potrivit pentru el.  
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN  EDUCAŢIA  INTERCULTURALĂ 

DESFAŞURATĂ IN GRĂDINIŢĂ 

 

                                                                   Prof. înv. preşc: Antimiu Ecaterina                                                                    

Gradiniţa cu p.p nr.2 Filipeştii de Pădure ,judeţul Prahova   

                   

                Trăim vremuri în care fenomenul migraţiei este tot mai evident. Grupurile formate nu mai sunt omogene 

, oamenii sunt diferiţi, cu comportamente diferite, cu nevoi diferite. 

Această diversitate  culturală care este vizibila  şi în unităţile de învăţămant  preşcolar, generează nevoia de 

gestionare a interacţiunii asociate convieţuirii intre membrii grupului. 

Educaţia  trebuie să consolideze bazele unei convieţuiri armonioase, a diferitelor  comunităţi, fără să afecteze 

formarea şi dezvoltarea identităţii copilului ,ca membru al unui grup. Mediul educaţional trebuie să  permită 

dezvoltarea liberă a copilului şi   să pună in evidentă  dimensiunea  interculturală  şi  pe  cea a  incluziunii  sociale. 

Educatoarei îi revine sarcina de a  pregăti mediul educaţional astfel încat  să permită copiilor  o explorare activă  şi 

interacţiuni  variate cu   materialele , cu  ceilalţi  copii  şi cu  adultul. 

Procesul educaţional trebuie să încurajeze  interacţiunea , comunicarea , dialogul intre membrii grupului ,fără a 

leza  drepturile copilului(la viaţă , la nume , la cetăţenie , la securitate socială, de a se exprima liber , de 

manifestare a religiei,la educaţie, de participare şi organizare , asistenţă medicală, protecţie  impotriva violenţei 

fizice  sau psihice  şi împotriva maltratării etc) 

Aceste drepturi  sunt făcute cunoscute copiilor  în cadrul actului educaţional , prin activităţile desfăşurate  , cu 

subiecte  acesibile varstei. Modalităţile  de prezentare a informaţiilor trebuie să fie  variate(filmuleţe, jocuri 

educative, activităţi practice) 

 

Indiferent de cultura pe care o are (spirituală, materială, emoţională, intelectuală)  , copilul trebuie  să 

înţeleagă că nu există drepturi fără obligaţii , iar datoria noastră este  de a dezvolta capacităţi pozitive( de acceptare 

a normelor de convieţuire în grupul din care copilul face parte, toleranţa ) şi diminuarea  celor negative. 

Să respingem ideile de “izolare”, “ignorare” , “refuz” în cadrul grupului şi să găsim modalităţi de acceptare 

,dezvoltand sentimente ca : toleranţa  ,comunicarea  şi  interacţiunea. 

Toate acestea presupun schimbări de atitudine faţă de persoanele care aparţin altor culturi şi etnii , din partea 

comunităţii şi cadrelor didactice care pun bazele unei educaţii interculturale. 

Educaţia timpurie este prima verigă a educaţiei interculturale , grădiniţa fiind nu numai locul de socializare  şi 

formare de achiziţii ci şi  de solidaritate  şi acceptare reciprocă.  

Grădiniţa îi oferă copilului sentimentul de siguranţă , încredere, acceptare  şi-l încurajează să comunice , să-şi 

exprime  emoţiile, să-şi asume riscuri , să experimenteze, să descopere lucruri noi, să treacă peste  dezamăgiri, sa 

se  bucure de reuşite , să interacţioneze cu colegii. 

În actul educaţional  preşcolar, educatoarele sunt garanţii spiritului care veghează  asupra diferenţelor  

,pentru a învăţa , a cunoaşte şi înţelege ceea ce îi leagă pe copii , ceea ce îi face asemănători , ceea ce îi apropie. 
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În grupele în care sunt diferenţe etice,religioase ,modul de învăţare trebuie să fie organizat din perspectiva  

interculturală, permiţand  învăţarea prin colaborare , ajutor  reciproc,  respect faţă de etnia, religia fiecărui copil. 

Interculturalitatea , înainte de toate, înseamnă comunicare, coooperare,încredere, respect, toleranţă  faţă de opinii 

diferite, de culturi diferite, faţă de apartenenţa  la o anumită formă de credinţă. 

Educaîia interculturală vizează la copii şi adulţi (părinţi, cadre didactice ,comunitate)  următoarele atitudini 

şi comportamente: să-l accepţi  pe cel de langă tine ignorand diferenţele ( fie ele etnice  sau religioase sau de nivel  

social), să fi  receptiv şi să-ţi însuşeşti elemente de limbaj pentru a putea comunica,dialoga,să cultivi  sentimente de 

prietenie şi ajutor reciproc, să cunoşti realităţi ale vieţii sociale (drapel,imn,port). 

Este foarte important de reţinut că relaţiile dintre oameni (copii, adulţi) au la bază  comunicarea .Comunicarea 

pentru a ne exprima punctual de vedere, pentru a informa , pentru a convinge , pentru a impresiona, pentru a 

analiza, pentru a provoca o reacţie , o acţiune. 

Comunicare există  între adulţi , între adulţi şi copii  şi între copii.                                                                      

     În grădiniţă efiecienţa comunicării se realizează prin joc.  Prin joc copilul dobandeşte cunoştinţe privind 

cultura fiecărui individ , îşi dezvoltă deprinderi legate de viaţă,  îşi formează atitudini faţă de diversitatea 

culturală(respect, toleranţă). 

În grădiniţă ,educaţia interculturală poate fi  promovată  prin activităţi curriculare şi extracurriculare( vizite, 

excursii, vizionare şi prezentare de spectacole, cat şi în cadrul activităţilor opţionale. 

Pentru noi educatoarele ,educaţia interculturală a fost o provocare căreia i-am răspuns,, PREZENT , informandu-

ne, formandu-ne competenţe  interculturale, de care am amintit anterior.,gasind  modalităţile eficiente de  realizare 

a obiectivelor .                                                                                                                                                 

În activităţile curriculare  ,cand ne  propunem  teme  despre  familie , meserii ,obiceiuri  ,tradiţii ,prietenie , 

avem  posibilitatea  să  facem  primii  paşi în atingerea   obiectivelor   educaţiei  interculturale .                           

     Întalnirea de dimineaţă este o activitate plăcută copiilor şi tot  odată  un bun  prilej  pentru  copii de a povesti  

întamplări din  viaţa   şi activitatea  familiei, să se  cunoască,să-şi prezinte o jucarie  nouă  cu care să se joace 

împreună . Şi  activităţile extracurriculare   dau  posibilitatea copiilor să se cunoască mai  bine ,să se  manifeste  

liber ,uneori intr-o atmosferă  festivă.  Astfel, am  organizat    excursii,serbări ,întalniri cu reprezentaţii altor 

etnii,care ne-au prezentat cantece, dansuri şi chiar obiceiuri  specifice.        

  Pentru o mai bună reuşită a activităţilor  noastre  am implicat   şi familia , pentru că am considerat că 

educaţia interculturală  nu  poate fi concepută  doar în mediul şcolar  ci şi extraşcolar  (familie, comunitate, grupuri 

sociale). Implicarea  familiei s-a materializat  printr-un parteneriat  prin care am desfăşurat activităţi 

variate(consiliere, discuţii libere, lectorate, voluntariat)avand urmatoarele teme: ,,Să ne cunoaştem mai bine”, ,,Ce 

nu ştii şi vrei să aflii”, ,,Ne cunoaştem bine copiii?”, ,,Să educăm împreună”, ,,Să ne unim forţele prin binele 

copiilor”. Prin acest parteneriat  părinţii şi-au făcut cunoscută  apartenenţa , tradiţiile, portul, au interacţionat  şi au 

avut posibilitatea  să se implice direct  în conceperea  şi sustinerea  unor proiecte  şi a unor activităţi  de voluntariat.  

În acest sens putem da exemplu participarea părinţilor alături de copii la activităţi  organizate cu ocazia unor 
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evenimente importante( Ziua copilului, concursuri şcolare, Festivalul primăverii- spectacol, Tradiţii şi obiceiuri de 

Crăciun-Colinde, Tradiţii  şi obiceiuri de Paşte-pregătirea mesei festive  pascale cu părinţii.                           

Prin aceste întalniri am urmărit să cunoaştem cat mai bine familiile din care provin preşcolarii, să le 

înţelegem dorinţele, trebuinţele  şi să-i ajutăm să  comunice, să interactioneze.să socializeze ,jucandu-se împreună.                                                                                                                                                                              

Educaţia pentru diversitate este  deci o atitudine , o stare de spirit , un sistem lărgit de practici şi teorii ,cu 

deschidere  spre pluralism cultural  ,care traversează  întregul sistem educaţional.                                               
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COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI 

Dău Liliana 

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi 

 

Comunicare reprezintă  înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legatură. Deşi pare simplu, înţelesul 

comunicării este mult mai complex şi plin de substrat. Comunicarea are o mulţime de înţelesuri, o mulţime de 

scopuri şi cam tot atâtea metode de exprimare şi manifestare. Nu există o definiţie concretă a comunicării însă se 

poate spune că ea înseamnă : transmiterea intenţionată a datelor, a informaţiei. 

Comunicare este deci: 

• provocare constantă pentru psihologia socială 

• activitate 

• satisfacerea nevoile personale 

• legătura între oameni, etc. 

Societatea continuă să existe prin transmitere, prin comunicare, dar este corect să spunem ca ea există în 

transmitere şi în comunicare?  Este mai mult decât  o legatură verbală, între cuvinte precum comun, comunitate, 

comunicare? 

Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun; iar comunicarea este modalitatea prin 

care ei ajung să deţină în comun aceste lucruri. Pentru a forma o comunitate sau o societate , ei trebuie să aibă în 

comun scopuri, convingeri aspiraţii, cunostinţe - o înţelegere comună -  "acelaşi spirit" cum spun sociologii. 

Comunicarea este cea care asigură dispoziţiile/stările emoţionale şi intelectuale asemănătoare, moduri similare de a 

răspunde / reacţiona la aşteptări şi cerinţe. 

Comunicarea se realizează pe trei niveluri: 

1. Logic - (deci cel al cuvintelor)  reprezintă doar 7%, din totalul  actului de municare; 

2. Para-verbal  38% - are loc la nivel paraverbal (ton, volum, viteza  de rostire) 

3. Non-verbal  55% - (expresia facială, poziţia, mişcarea, îmbrăcămintea etc.). 

 

 

T i p u r i   d e   c o m u n i c a r e: 

 

• Comunicarea intrapersonală ,, în şi către sine” 

• Comunicarea interpersonală ,,între oameni” 

• Comunicarea de grup ,, între membrii grupului”  şi ,,dintre alte grupuri ” 

• Comunicarea de masă ,, primită de sau folosită de un număr mare de oameni” 

 

S c o p u l   c o m u n i c ă r i i: 

• să atenţioneze pe alţii 

• să informăm pe alţii 

• să explicăm ceva 
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• să distrăm 

• să descriem 

• să convingem, etc. 

Pentru a descrie numeroasele înţelesuri ale comunicării pe care o folosim şi o trăim zilnic, folosim următorii trei 

termeni: 

a. Forma comunicării 

Este un mod al comunicarii aşa la fel cum sunt vorbirea, scrierea sau desenul. Aceste forme sunt distincte şi 

separate una de alta aşa de mult, încât au sistemul lor propriu pentru transmiterea mesajelor. Astfel, când semnele 

sunt făcute pe foaia de hârtie potrivit anumitor reguli (cum sunt cele ale gramaticii şi ortografiei), atunci noi cream 

cuvinte şi "forma" scrierii.  

b. Mediul comunicarii 

Este un mijloc al comunicării care combină mai multe forme. 

Un mediu adesea poate implica utilizarea tehnologiei aşa ca acesta este dincolo de controlul nostru. Spre exemplu, 

o carte este un mediu care foloseşte forme ale comunicării precum sunt cuvintele, imaginile şi desenele.  

c. Media 

Sunt acele mijloace de comunicare în masă care s-au constituit într-un grup propriu. Exemple binecunoscute sunt 

radioul, televiziunea, cinematograful, ziarele şi revistele. Toate acestea sunt distincte şi prin modul prin care pot 

include un număr de forme de comunicare. Spre exemplu, televiziunea oferă cuvinte, imagini şi muzica. Adesea 

termenul mass-media identifică acele mijloace ale comunicării bazate pe tehnologie care fac o punte între cel care 

comunică şi cel care receptează. 

Limbajul este codul cu care este transmisă informaţia, reprezintă unealta comunicării.  În prima categorie 

intră limbajul.  

Limbajul reprezintă codul comunicării,este liantul între cel ce transmite informaţia, emiţător, şi cel ce primeşte 

informaţia, receptor. Limbajul determină forma comunicării.  

 Judecata, sinele şi societatea nu sunt structuri discrete, ci procese de interacţiune personală şi interpersonală. 

Interacţiunea simbolică subliniază importanţa limbajului, ca mecanism fundamental în devenirea sinelui si 

judecăţii. 

Personalitatea este ceea ce este propriu, caracteristic fiecarei persoane şi o distinge ca individualitate; felul propriu 

de a fi al cuiva. 

Comunicarea are o foarte mare influenţă asupra personalităţii deoarece în ziua de azi individul se defineşte în 

funcţie de ceilalţi iar comportamentul reprezintă o construcţie a persoanei în interacţiunea cu ceilalţi. Interacţiune 

atrage concomitent comunicare.  

Sinele se construieste în interacţiune cu ceilalţi. În felul acesta, definirea unei situaţii nu este niciodată strict 

individuală, deşi apare astfel; în acelaşi timp, nici individul nu este doar o oglinda a celorlalţi, ci introduce note 

personale în orice evaluare şi răspuns. Cu cât se comunică mai mult cu atât cresc şansele de a se crea personalităţi 

puternice.  

Lipsa comunicarii atrage o îndepărtare iminentă faţă de grup, echipă, societate, etc. Dacă luăm în discuţie termenul 

de grup observăm căci, chiar societatea din care facem parte este un grup. Grupul înseamnă reguli, reputaţie, ţel, 
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muncă în echipă, etc . Sensuri determinate de interacţiune, deci de comunicare. Atâta timp cât există o bună 

comunicare există şi un randament maxim, însă dacă aceasta lipseşte se poate ajunge la disensiuni sau, chiar mai 

rău. Funcţionarea unui grup mai mare se bazează pe reţeaua care conectează diferite părţi ale sale şi-i asigură 

coerenţa. Nuanţa pe care o introduce Blumer ar putea chiar surprinde: "O reţea sau o instituţie nu funcţionează în 

mod automat datorită unei dinamici interioare sau unui sistem de cerinţe: ea funcţionează pentru că persoanele 

aflate în diferite puncte  fac ceva, iar ceea ce fac este rezultatul modului cum definesc situaţia în care sunt chemate 

să acţioneze". 

Arta de a comunica nu este un proces natural ori o abilitate cu care ne naştem. Noi învăţăm să comunicăm. De 

aceea trebuie să studiem ce învăţăm ca să putem folosi cunoştintele noastre mai eficient. Orice comunicare implică 

creaţie şi schimb de înţelesuri. Aceste înţelesuri sunt reprezentate prin "semne" şi "coduri". Se pare că oamenii au o 

adevarată nevoie să "citească" înţelesul tuturor acţiunilor umane. Observarea şi înţelegerea acestui proces poate să 

ne facă să fim mai constienţi referitor la ce se întâmplă când comunicăm. 

Este o altă latură a comunicării şi semnificaţiei sale legată de data aceasta de procese sociale de adâncime, cum ar 

fi: 

• conservarea identităţii şi coeziunii 

• exercitarea funcţiei vitale de integrare sociale 

• de menţinere şi consolidare a unui humus psihologic comun 

 În nici una dintre ipostazele sale majore, societatea (comunitatea umană) nu poate exista fără comunicare: 

nici în cea de dobândire a unei experienţe comune (care presupune dialog), nici în cea de transmitere a zestrei 

culturale, nici în construirea acordului asupra unor probleme şi dezlegări. 

 Comunicarea semnifică mult mai mult decât schimbul şi răspândirea de informaţii; comunicarea crează şi 

menţinea societatea. 
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Influența TIC asupra formării elevilor 

Adriana Călinoiu  

Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu”Craiova 

 

Trăim într-o eră în care tehnologia a avansat foarte mult şi informaţiile pot fi  culese foarte uşor folosind 

motoare de căutare (Google, etc) printr-un singur click, putem avea acces la instruire asistatată de calculator, putem 

colabora cu persoane aflate la mii de kilometri distanță, putem realiza proiecte comune chiar dacă nu suntem in 

aceeași incăpere, putem avea acces la fenomene innaccesibile altfel, putem avem acces la biblioteci virtuale sau 

muzee on-line, putem păstra legătura cu familia sau cu prietenii, sau putem obține informații intr-un timp redus și 

cu costuri minime. Tehnologia Informației face ca noi să fim la un click distanță de ceea ce ne interesează. 

Avansul tehnologiei informaționale a schimbat radical modul nostru de viață, de comunicare cu ceilalți, de 

recepționare a informațiilor.  In secolul următor este de așteptat ca rolul informaticii in viața noastră să fie esențial; 

orice elev va trebui să stăpânească acest domeniu pentru a obține cu usurință ceea ce iși dorește. Calculatorul, acest 

mijloc modern și inteligent, reprezintă o necesitate a prezentului și cu atât mai mult a viitorului. Valențele 

formative ale calculatorului sunt multiple. Pe lânga faptul că le dezvoltă copiilor atenția, gândirea logică și 

creativă, le dezvoltă interesul pentru cunoaștere și le cultivă increderea in forțele proprii, permitând acestora să 

participe la propria lor formare. 

 Informatica și calculatorul sunt utilizate din ce in ce mai mult pentru a veni tocmai in sprijinul predării, 

ajutându-l astfel pe profesor să-și indeplineasca mai bine funcția sa didactică fundamentala și pe elev să fie mai 

interesat, mai atent, mai implicat, dar NU pentru a inlocui activitatea de predare a cadrului didactic.  

Fiinţa umană este capabilă de şapte moduri diferite de procesare a informaţiei:  

1. Bazându-se pe cuvinte 

Persoanele cărora le place să se joace cu cuvintele, să povestească, să citească şi să scrie, persoane care îşi amintesc 

cu uşurinţă nume, locuri, date etc. după citirea unui text. 

2.  Punând întrebări 

Persoanele cărora le place să-şi contureze ideile punând întrebări, explorând şi experimentând învaţă cel mai bine 

când au posibilitatea să clasifice, să ordoneze, să lucreze cu abstractizări şi relaţii între ele. 

3. Privind imagini 

Persoanele cărora le place să deseneze, să privească imagini, diapozitive, filme, fiind capabile să-şi imagineze, să 

sesizeze schimbările, să facă puzzle, să citească grafice şi hărţi, asimilează cel mai bine informaţia prin vizualizare, 

prin folosirea “ochilor minţii” în mânuirea imaginilor şi culorilor. 

4. Ascultând 

Aceste persoane excelează în a-şi aminti melodiile, în a sesiza ritmul vieţii şi au o bună noţiune a timpului. Pentru 

aceste persoane este foarte importantă intonaţia şi dicţia naratorului. 

5. Vizionând filme 

Persoane care au o bună memorie vizuală şi auditivă în acelaşi timp. 

6. Discutând cu alţii 
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Persoane care cooperează pentru a-şi îndeplini sarcinile, aceste persoane au capacitatea de a înţelege şi de a se face 

înţelese. 

7. Prin studiu individual 

Persoane perseverente care învaţă de regulă singure, fără a pune întrebări sau a discuta cu alţii. 

Modurile active de învăţare implementate printr-o combinaţie dintre a face şi a vorbi amplifică puterea de a 

acumulare. Ele sunt caracterizate de o rată de reţinere mai înaltă decât modurile pasive de învăţare: a vedea, a citi şi 

a asculta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Tipuri de învățare 

In figura 1 sunt evidențiate posibilităţile de redare a informaţiei în instruirea asistată de calculator, care 

sunt mult mai numeroase, comparativ cu instruirea tradiţională.  

Indiferent de forma pe care o au texte, imagini, prezentări PowerPoint, video, reprezentări grafice, etc, 

utilizarea produselor software educaţionale în sistemul de învăţământ este o necesitate dictată de cerinţele societăţii 

actuale, societate dominată de puterea inteligenţei ce închide uşile tradiţionalismului şi deschide ferestrele 

cunoaşterii. În acest context este important ca şcoala să-i înveţe pe tineri cum să înveţe, promovând autonomia în 

lucru, flexibilitatea gândirii, capacitatea de cooperare şi dialog, de anticipare a schimbărilor, adaptabilitate, 

stimularea autoinstruirii, păstrarea unui echilibru între individualism şi socializare. 

In concluzie, dinamica fără precedent din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor are ca efect 

includerea în didactica modernă a tot mai multe tehnici şi mijloace de învăţare în deplină concordanţă cu profilul 

psiho-sociopedagogic al elevului din societatea contemporană. Modalitatea optimă de prezentare a conţinuturilor, 

încurajarea unui demers activ şi învăţarea colaborativă oferă un plus de calitate, crescând flexibilitatea sistemelor 

educaţionale în conformitate cu fiecare etapă a ciclului de învăţare  şi cu particularităţile fiecărui elev. 
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Dezvoltarea inteligenței naturaliste la școlarul mic  prin intermediul  lecțiilor  

outdoor 

 
                                                                    Prof. înv. Primar Mariana Făt 

                                                                    Școala Gimnazială Nr.18 Baia Mare 

 

             „Există mai mult în tine decât crezi!”, era motto-ul după care se ghida Kurt Hahn, fondatorul primei Școli 

de Educație Experiențială Outdoor – OutwardBound – în 1941. În opinia lui, societatea modernă suferea de câteva 

„boli”, acestea apărând ca revers negativ al evoluției tehnologiei: declinul condiției fizice, al spiritului de 

antreprenoriat, al imaginației, creativității și abilităților practice, al autodisciplinării și al compasiunii interumane. 

Modelul educațional din școala lui Hahn putea fi sintetizat în următorul citat: „Consider că principala sarcină a 

educației este să asigure supraviețuirea urmatoarelor calități: o curiozitate  inovatoare, o voință invincibilă, 

tenacitate în atingerea țelului, lepădare de sine și deasupra tuturor: compasiune!”.  Timpul petrecut de către copii în 

aer liber și activitățile acestora în natură nu înseamnă doar distracție și jocuri, ci reprezintă o componentă foarte 

importantă în creșterea și dezvoltarea creierului, a corpului și a intelectului. Studiile asupra modului în care copiii 

învață au dovedit că aceștia își îmbogățesc cunoștințele prin experimentare, prin intermediul jocurilor, al 

explorării și descoperirii mediului înconjurător. Activitățile în aer liber au efecte deosebite asupra dezvoltării 

motricității fine și grosiere a copiilor, îi ajută să-și însușească o varietate de cunoștințe și de asemenea, îi determină 

să învețe să-și asume riscuri, să-și depășească limitele și să-și urmeze curiozitatea și imaginația în a descoperi și 

experimenta lucruri noi. De asemenea, în timpul jocurilor în aer liber copiii sunt foarte activi din punct de vedere al 

mișcării fizice și își dezvoltă cu ușurință diverse abilități cognitive, emoționale și sociale, de vreme ce pot 

interacționa cu ceilalți copii după cum își doresc. La locul de joacă, copiii experimentează diverse roluri, precum 

cel al liderului sau al coechipierului, se învață unii pe alții diferite jocuri, își așteaptă rândul sau găsesc soluții 

pentru situații variate. Având posibilitatea de a alege liber, copiii învață să negocieze și să rezolve conflicte cu 

scopul de a-și continua cât mai repede jocurile. Astfel, copiii devin mai independenți, ceea ce se reflectă și în 

modul de a studia, dobândesc dorința de a-și rezolva singuri problemele și își dezvoltă într-o foarte mare măsură 

creativitatea.  Educația outdoor este cea care începe dincolo de ușa clasei și se consumă în drumeții, excursii, 

incursiuni în lumea reală (pădure, cartier, parc, centru cultural, comercial, industrial etc.) și care este conexată la 

conținuturile școlare, fiind un mediu de explorare, de aplicare, de punere la probă sau experimentare a unor 

cunoștințe. Pe lângă aportul cognitiv, un astfel de cadru și suport educațional asigură o dezvoltare personală și 

socială a elevilor, o exersare a potențialului lor senzorial și volițional, o intensificare a activității colaborative. 

Mediul înconjurător devine ,,șantier” de aplicare a cunoștințelor sau arenă de descoperire a noi probleme a căror 

rezolvare se poate face fie la fața locului, fie în perimetrul sălii de clasă. Abordarea invocată  privilegiază 

activismul metodic, spiritul de inițiativă și atitudinea antreprenorială, transdisciplinaritatea și integrativitatea dintre 

teorie și practică.  Un astfel de context scapă rutinei sălii de clasă ,iar activitățile de învățare capătă un caracter mai 

atractiv și mai aplicat. Dascălul trebui să „identifice” și să „vadă” noi resurse de învățare, să selecteze prilejuri de 

viață pentru a le compatibiliza cu valorile curriculare (teoretice sau nu) induse de parcurgerea programei școlare 

(de pildă, să învețe adjectivele specifice anotimpurilor în grădina sau parcul  școlii, să deslușească fracțiile pe 

terenurile din marginea satului sau orasului, să depisteze linii și stiluri arhitectonice în orizontul apropiat). Din 
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punct de vedere didactic, un astfel de context se bazează pe metodele cunoscute care vor fi adaptate și exersate în 

raport cu date  mult mai concrete, mai aplicate, mai complicate. Învățarea outdoor nu înseamnă doar  un nou loc al 

învățării; ea presupune o schimbare de optică, o inedită filozofie de acțiune, o nouă  instrumentalizare și 

perspectivă asupra învățării, o permisivitate ridicată pentru achiziția experiențială și prin punerea în situație. În 

același timp, contextul învățării outdoor are influențe pozitive asupra stării de sănătate a copiilor, dezvoltă 

agilitatea și spiritul de aventură, conduce la bucurii și satisfacții de învăţare, deseori nonconformiste, antrenând (și) 

elevi care altfel se caracterizează prin comportament indiferent, blazare sau rebeliune. În același timp, se 

valorizează și experiențe anterioare ale elevilor, realizându-se un continuum educațional bazat pe cumulare și 

extindere permanentă a experienței. De-localizarea lecției, prin „consumarea” ei dincolo de pereții clasei, poate 

deveni profitabilă și pentru educator, acesta fiind mereu provocat să fie atent la valențele educative ale mediului 

înconjurător, identificând suporturi ale învățării din sala de clasă. Se adevereşte ideea că experiența este stimul 

pentru formare, temei și rezultat al ei. Cunoașterea izvorâtă din acțiune și problematizare conduce la o reconstrucție 

permanentă a experienței, la rafinarea și maturizarea ei. Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este 

complementată de ceea ce se poate adăuga din exteriorul perimetrului ei; ceea ce apare pe „lângă” școală trebuie 

luat în serios, convertit, preluat și asumat în cunoștință de cauză și pe autentice temeiuri psihopedagogice; acest 

„rest” trebuie pus în „rost”, adică transformat în suport, sursă de motivare și expansiune a învățării.  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. 
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CALCULATORUL, INSTRUMENT MODERN ÎN PREDAREA LECŢIILOR DE CHIMIE 

 

Prof. Bujor Emilia 

Colegiul Național “Elena Ghiba Birta” Arad 

 

 

Chimia este una dintre disciplinele fundamentale care face parte din planurile de învățământ.  

Știinţa chimiei este reprezentată de grupul de informaţii care descriu structura şi compoziţia materialelor 

din univers, modificările care pot apărea în structura şi compoziţia acestor materiale şi relaţiile energetice implicate 

în aceste modificări. 

În condițiile contemporane ale dezvoltării rapide a ştiinţei şi tehnicii se urmăreşte sporirea eficienţei 

formative a procesului de învăţământ, prin antrenarea elevului în procesul asimilării cunoştinţelor. Este necesar ca 

elevul – din “obiect” care asimilează știința- să devină “subiect’’ care redescoperă  ştiinţa iar metodele folosite de 

el, pentru asimilarea cunoştinţelor , să devină metode de cercetare. Rolul profesorului este ca în primii ani de 

şcoală să-i înveţe pe copii “să înveţe’’ (ca atitudine generală) şi apoi cum să înveţe utilizând diverse tehnici de 

muncă intelectuală. Astfel, utilizarea calculatorului în învăţământ va conduce la deplasarea accentului de la un 

mediu de învăţare centrat pe profesor la unul centrat pe elev, în care profesorii nu mai reprezintă sursa - cheie de 

informaţie şi de transmitere a cunoştinţelor, ci colaboratori ai elevilor, studenţilor, aceştia transformându-se din 

receptori pasivi de informaţie în factori activi în propria lor educaţie. 

Pentru a fi eficiente, mijloacele ICT (internet si tehnologia comunicaţiilor) trebuie combinate cu tehnologii 

şi metode tradiţionale, astfel încât să conducă la îmbunătăţirea actului de predare şi de învăţare, la partajarea 

cunoştinţelor şi a informaţiei, la obţinerea unui grad sporit de flexibilitate a învăţământului pentru a răspunde 

necesităţilor sociale concrete, la scăderea costurilor educaţiei şi la îmbunătăţirea eficienţei sistemului de învăţământ 

Pentru a sublinia rolul pozitiv al tehnologiilor informaţionale în educaţie , prezentăm rezultatele 

psihiatrului William Glasser din Control theory in the classroom, despre măsura în care reţinem informatiile în 

diferite contexte: 

·      10% din ce citim 

·      20% din ce auzim 

·      30% din ce vedem 

·      50% din ce auzim si vedem 

·      70% din ce discutăm cu alţii 

·      80% din ce experimentăm  

·      95% din ce îi învațam pe alţii 

  Activităţile şcolare care pot fi realizate cu ajutorul calculatorului ca instrument de lucru sunt 

următoarele: 

1.       realizarea sau analiza unui document scris; 

2.       prezentarea informaţiei sub formă grafică sau realizarea unor desene; 

3.       efectuarea unor calcule numerice; 

4.       realizarea şi utilizarea unor baze de date; 

5.       învăţarea unui limbaj de programare; 
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6.       laborator de chimie asistat de calculator; 

7.       conceperea unor teste, lucrari de laborator, lecţii de către profesor; 

8.       realizarea unor modele spaţiale a particulelor studiate 

Ca mediu care intervine în procesul instructiv se disting două modalităţi de utilizare a calculatorului: 

1.  modul direct în care calculatorul îndeplineşte sarcina de predare, prin intermediul unui soft educaţional; 

2.  modul indirect în care calculatorul funcţionează ca manager al instruirii. 

Modul indirect constă în utilizarea calculatorului pentru controlul şi planificarea instruirii.În acest caz, 

calculatorul preia o parte din sarcinile profesorului ca manager al instruirii: 

-prezintă elevului obiectivele operaţionale şi părţile componente ale lecţiei; 

-atribuie sarcini de lucru specifice, din manualul sau caietul de lucru asociat disciplinei de învaţământ 

respective; 

-aplică teste pentru stabilirea progresului elevului în raport cu obiectivele prestabilite; 

-înregistrează şi raportează rezultatele obţinute la teste; 

-prescrie, în funcţie de rezultatele obţinute la un test diagnostic, secvenţele pe care trebuie să le studieze la 

un anumit elev în continuare. 

Utilizarea calculatorului în activitatea de instruire conduce la dezvoltarea unor forme de organizare a 

instruirii care nu sunt posibile cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tradiţionale.  Posibilitaţile calculatorului de 

prelucrare, înregistrare şi regăsire a informaţiei determină introducerea situaţiilor în care elevul dobândeşte 

cunoştinţe şi competenţe în mod autonom, în conformitate cu interesele şi aspiraţiile proprii. 

Modelele interactive permit elevilor să observe pe ecranul monitorului un model al procesului, 

fenomenului sau instalaţiei reale. 

În unele cazuri, modelul interactiv poate înlocui experimentul real, în special în cazul în care acest 

experiment este periculos sau necesită aparatură scumpă. Modelele interactive asigură o economie de timp în 

pregătirea lecţiilor şi in timpul lecţiilor. Cu ajutorul lor, profesorul poate prezenta fenomenele, procesele mult mai 

intuitive şi poate demonstra unele particularităţi ale proceselor şi fenomenelor. 

Aceasta duce la creşterea interesului elevilor pentru chimie şi favorizează întelegerea mai profundă a lor. 

Modelele computerizate ale lucrărilor de laborator imita lucrările efectuate de elevi în laborator. 

Chimia, cu toate ca este o ştiinţă a naturii cu o pregnantă tentă experimentală, procesul de predare-învăţare 

fiind necesar să se realizeze în laboratorul de chimie, poate fi predată şi învăţată cu ajutorul programelor 

informatice dedicate îndeosebi structurii substanţelor, mecanismelor de reacţie, etc, nesesizabile cu ochiul 

liber.            

În noua tehnologie didactică, profesorul poate mai întâi experimenta în modelul clasic, simulând apoi pe 

calculator, până la înţelegerea şi asimilarea deplină. 

Calculatorul nu poate însă înlocui profesorul, după cum cartea nu poate face să dispară lecţia de clasă şi 

nici nu se poate substitui celorlalte mijloace de învăţământ. 

Calculatorul poate să economisească timpul, elevii se pot corecta singuri când greşesc, dar să nu uităm ca 

rolul profesorului este imens, deoarece elevii asimilează mai bine când sunt puşi să se corecteze unii pe alţii ,când 

fiecare lucru neştiut de un elev creeaza o noua problemă.  
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Învăţarea cu calculatorul are deci un demers activ, sprijinit pe caracterul interactiv al dialogului om- 

maşină. 

Elevul învaţă fără emoţii, inhibiţia care apare în procesul ascultării tradiţionale , în faţa clasei şi a tablei 

dispare. 

Munca cu calculatorul fixează atenţia, solicită concentrarea şi beneficiează de aceasta la momentul 

oportun. 

Uniunea Europeană pune un mare accent pe îmbunătăţirea educaţiei prin adoptarea unor metode şi 

tehnologii moderne, ca şi prin colaborarea între instituţii. 
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METODA PROIECTELOR-STRATEGIE DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE 

 

Prof. înv. preșcolar Leaua Laura 

GPN Puieștii de Jos, Buzău 

 

 Proiectul este recomandat atât ca modalitate de învăţare, cât şi ca metodă de evaluare. Este o activitate 

amplă ce se derulează pe parcursul câtorva zile sau săptămâni şi oferă copiilor prilejul de a se afla într-o situaţie 

autentică de cercetare. 

 Proiectul este o formă activă, participativă care presupune şi încurajează transferul de cunoştinţe, 

deprinderi, capacităţi, facilitează şi solicită abordările interdisciplinare, consolidarea abilităţilor sociale ale elevilor. 

Este util atunci când cadrul didactic urmăreşte accentuarea caracterului practic/aplicativ al învăţării şi apropierea 

între discursul teoretic şi experienţa de viaţă a elevilor.  

 Această metodă a fost iniţiată de John Dewey care, la sfârşitul secolului al XIX-lea, bazându-se pe teoria 

interesului, a elaborat o programă fundamentală pe necesităţile şi posibilităţile copilului. 

În al doilea deceniu al secolului XX, W. Kilpatrick popularizează ideile lui Dewey – aplicând în şcolile 

americane metoda proiectelor, al cărei scop principal era armonizarea şcolii cu societatea. Metoda răspundea 

cerinţelor educaţiei pragmatice americane, punând accent pe acţiune, eficienţă şi independenţă în gândire. 

Ulterior, metoda a fost adoptată şi vârstelor timpurii, în Europa ajungând varianta propusă de S. Chard şi 

L. Katz. 

Aşadar, planificarea activităţii pe teme sau metoda proiectelor la copiii preşcolari este un concept prezent 

şi înainte de 1960, popularizat în anii 1960 şi 1970 (Smith, 1972; Haggit, 1975), şi care cunoaşte acum o revenire 

(Baskwil .Whitman, 1986; Gamberg et al., 1988; Katz. Chard, 1989; Strickland, 1989; Walmsley. Walp, 1990). 

La noi, actualele orientări atribuie noi semnificaţii şi conţinuturi metodei proiectelor, precum şi un loc 

aparte în cadrul procesului educaţional. 

        Valoarea pedagogică a proiectului derivă din următoarele: 

✓ Curiculumul nu este în opoziţie cu cultura, cu interesele şi nevoile copilului; 

✓ Oferă copiilor oportunitatea de a se exprima pe ei înşişi; 

✓ Învăţarea este activă şi se extinde pânã la limita pe care copilul o stabileşte; 

✓ Este un instrument de apreciere prognostică, întrucât indică în ce măsură copiii prezintă sau nu reale 

aptitudini; 

✓ Are valoare diagnostică, fiind un bun prilej de testare şi verificare a capacităţilor intelectuale şi a 

aptitudinilor creatoare ale copiilor. 

 Putem caracteriza această metodă ca fiind o metodă globală, cu un puternic caracter interdisciplinar, ca o 

metodă ce stimulează şi dezvoltă multilateral personalitatea în curs de formare a copilului. În plan practic ea se 

defineşte prin capacitatea de cercetare a copiilor, concentrată pe depistarea detaliilor şi înţelegerea subiectului în 

întreaga sa amploare şi nu pe găsirea de răspunsuri corecte la întrebările adultului.  Efectele pozitive ale 

acestei metode au impact asupra tuturor părţilor implicate.  

 Educatoarea îşi lărgeşte sfera preocupărilor, îşi aprofundează cunoştinţele, aplică metode noi.  
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 Părinţii se deprind să stimuleze şi să sprijine interesul copiilor pentru cunoaştere şi totodată să fie alături de 

grădiniţă în demersul educaţional pe care aceasta îl face.  

  Unitatea şcolară reuşeşte să realizeze unul dintre obiectivele majore ale reformei de azi, colaborarea 

şcoală-comunitate. 

Din punctul de vedere al respectării rutei individuale a învăţării şi a ritmului propriu proiectul poate fi dus 

la bun sfârşit de un grup mic de copii, de întreaga grupă sau, ocazional, de un singur copil. 

 Proiectul tematic are trei etape, faze succesive de desfăşurare. 

Faza întâi sau debutul proiectului, este aceea a alegerii subiectului de investigat şi planificării întregului 

demers didactic necesar realizării proiectului. Se stabilesc obiectivele, se analizează resursele materiale, umane şi 

de timp disponibile, se aleg conţinuturile, strategiile didactice necesare coerenţei în vederea derulării cu succes a 

proiectului. 

Obiectivele trebuie să fie stabilite în funcție de vârsta copiilor, cu anumite caracteristici ale mediului 

cultural, al bagajului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi de care aceştia dispun. 

Subiectele alese de copii, care pornesc de la interesele lor imediate, sunt cele care asigură motivaţia şi 

oferă mai multe satisfacţii valorificând mai bine cunoştinţele acumulate. Educatoarea trebuie să fie atentă la 

discuţiile libere ale copiilor pentru a le cunoaşte interesele în vederea alegerii diferitelor teme.  

        După stabilirea subiectului pentru proiect educatoarea trebuie să realizeze harta proiectului, un fel de schiţă-

ghid pentru a nu omite nici un punct de interes. Aceasta trebuie sã fie estetic realizată cu imagini sugestive şi 

afişată la vedere pe parcursul derulării proiectului. 

        A doua fază a proiectului, practic, conţinutul acestuia este intervalul în care are loc activitatea practică a 

copiilor, respectiv documentarea şi investigarea. Copiii fac cercetări, desenează în urma observaţiei directe, 

construiesc modele, înregistrează date şi fapte, explorează, fac predicţii, discută şi chiar dramatizează aspecte 

legate de noile achiziţii. 

Faza a treia a proiectului se referă la atribuirea unor detalii şi stabilirea unor funcţionalităţi. O observare 

atentă şi permanentă a manifestărilor copilului şi o cunoaştere a particularităţilor psihofizice ale acestuia vor fi 

instrumentele de lucru ale educatoarei, atât în timpul derulării proiectului cât şi în ultima fază, aceea a adăugării de 

detalii şi a atribuirii unor funcţionalităţi rezultatelor proiectului. 

         Munca desfăşurată de copii poate fi valorificată prin realizarea , în funcţie de natura temei proiectului, a unor 

fotografii, portofolii care să cuprindă lucrările proprii, spectacole, dramatizări, interviuri cu impresiile copiilor. 

Originalitatea în lucrări dar şi în alegerea temelor şi a abordării acestora poate constitui mijlocul ideal de evaluare a 

muncii depuse. 

 În evaluarea activităţii copiilor vom urmări modul în care au fost folosite şi valorificate de către copii, în  

cadrul proiectului, competenţele şi abilităţile de ordin teoretic şi practic; capacitatea copiilor de a descoperi şi 

valorifica valenţe ale proiectului, în vederea iniţierii şi dezvoltării altuia nou; gradul de originalitate în căutarea 

unor soluţii pentru rezolvarea optimă a unor probleme; competenţele dobândite de copii şi capacitatea acestora de a 

realiza transferul în alte domenii, în alte contexte, în alte situaţii. 
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 În concluzie, un proiect este o extindere, o investigaţie a unui subiect din sfera idealului sau practicului 

către care un copil îşi îndreaptă atenţia şi energia. Proiectul îi implică pe copii în conducerea investigaţiei în mediul 

imediat, asupra fenomenelor şi evenimentelor despre care îşi doresc să înveţe mai mult (Lespezeanu, M., 2007, p. 

141).  
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Integrarea copiilor cu CES, în cadrul unei instituții de învățământ 

Prof.înv.primar Pavlovici-Pătruț Maria 

Prof.psihopedagog Pavlovici-Pătruț Iliia 

Prof.itinerant Pavlovici-Pătruț Marina-Adriana 

Școala Gimnazială Mașloc 

 

     Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 

învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. Acesta înseamnă că şi o şcoală specială poate fi incluzivă 

sau poate dezvolta practici incluzive în abordarea copiilor.  

     Principiile cheie ale incluziunii au în vedere următoarele concepte fundamentale: valorizarea diversităţii, dreptul 

de a fi respectat, demnitatea fiinţei umane, nevoile individuale înţelese ca cerinţe individuale, planificarea, 

responsabilitatea colectivă, dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale, dezvoltarea profesională, şanse egale.  

     Diversitatea elevilor este privită ca o resursă de valoare. La planificarea lecţiilor  se au în vedere toţi elevii. 

Lecţiile dezvoltă înţelegerea şi sentimentul de respect pentru diferenţe. Elevii sunt încurajaţi să-şi asume 

răspunderea pentru propria lor învăţare. În timpul lecţiilor, elevii sunt încurajaţi să lucreze împreună şi să 

vorbească despre modul în care învaţă în timpul activităţilor din cadrul lecţiilor. 

      Dificultăţile în învăţare sunt considerate ca prilejuri de dezvoltare a unor practici mai bune.             Abordarea 

incluzivă se regăseşte nu numai la nivelul sistemului de educaţie ci şi la nivelul procesului didactic. Principalele 

trăsături ale procesului didactic de tip incluziv sunt cele care ţin de adaptarea lui la diferenţele dintre copii. 

Profesorii care au o experienţă bogată în viaţa personală şi socială folosesc relaţia cu părinţii şi cu alţi membri ai 

comunităţii pentru a-şi îmbunătăţi metodele folosite în predarea-învăţarea la clasă. Învăţarea şcolară este un proces 

continuu care se desăvârşeşte în urma interacţiunilor din clasă şi pune în valoare acumulările fiecărui elev. Pentru 

dezvoltarea personalităţii elevului şi construirea competenţelor lui psihosociale, procesul de învăţare este mai 

important ca produsul. Elevul nu poate fi considerat o problemă, dacă nu de adaptează ritmurilor propuse de 

învăţare şcolară.  

     Toţi copiii sunt educabili şi au dreptul la o formă de educaţie pe măsură. Guvernul şi autorităţile locale sunt 

obligate să asigure condiţiile necesare pentru educaţia tuturor copiilor. Reformele în educaţie iau în considerare şi 

copiii cu dizabilităţi şi/sau aflaţi în situaţie de risc. 

     Şcolile obişnuite dezvoltă o serie de servicii de sprijin pentru copiii cu diferite cerinţe educative speciale. Pentru 

copiii cu tulburări de limbaj şi cu dificultăţi de învăţare există „centre logopedice interşcolare” care au specialişti 

care desfăşoară terapii specifice pentru corectarea tulburărilor de limbaj şi pentru depăşirea dificultăţilor de 

învăţare. În aceste cabinete au acces toţi elevii care frecventează învăţământul obişnuit şi care au fost depistaţi de 

către profesorii logopezi care funcţionează aici ca având o tulburare de limbaj. Pentru copiii cu tulburări de 

comportament şi dificultăţi de adaptare există „centrele de asistenţă psihopedagogică” care dispun de consilieri 
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psihopedagogi care oferă servicii atât copiilor aflaţi în situaţie de risc şi criză cât şi familiilor acestora. Pentru 

copiii cu  deficienţe diagnosticaţi în comisiile pentru protecţia copilului există serviciile  educaţionale.  

     Cadrul didactic de sprijin/itinerant acţionează în una sau mai multe şcoli de masă ori şcoli speciale unde sunt 

integraţi copii cu deficienţe severe, profunde sau asociate. Ei pot acţiona şi în centrele de resurse, dar cea mai mare 

parte a activităţii o desfăşoară în clase împreună cu învăţătorul/profesorul clasei. Cadrul didactic de sprijin/itinerant 

utilizează instrumente ca: testele psihologice, testele pedagogice, programe şcolare, programe de intervenţie 

personalizată, cărţi, reviste, broşuri (pentru consilierea familiei şi a personalului didactic din şcolile integratoare), 

materiale didactice şi metode didactice adaptate.  

     Profesorul de sprijin/itinerant are responsabilităţi precum identificarea nevoii de sprijin în clasa de elevi,  va 

evalua potenţialul de învăţare al grupului de copii şi va stabili inventarul de dizabilitati care pot fi cauze 

determinante ale dificultăţilor de învăţare. Acestea pot include:   nivelul percepţiei vizuale şi auditive, limbajul 

oral, evocare grafie-lexie, motricitate, abilităţi simbolico-matematice, nivelul inteligenţei - (QI), ritmul de lucru. 

Profesorul de sprijin/itinerant poate oferi consiliere cadrelor didactice în vederea adoptării unei atitudini pozitive, 

încurajatoare, pentru evitarea marginalizării acestor copii, pentru descoperirea nevoilor, a intereselor, hobby-urilor 

care pot fi folosite ca pârghii în dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. De asemenea, împreună cu 

învăţătorul/profesorul clasei, profesorul de sprijin/itinerant precizează modalităţile de lucru pentru anumite 

capitole, teme, lecţii sensibilizându-i cu privire la necesitatea recapitulărilor. Aceste activităţi de intervenţie 

educaţională recuperatorie se desfăşoară fie individual, fie cu grupul de copii, propunând gradual secvenţe de 

învăţare, sarcini pe care iniţial să le poată realiza cu succes pentru trezirea interesului pentru învăţare şi dezvoltarea 

sentimentului de siguranţă şi încredere în sine. De asemenea, profesorul de sprijin/itinerant poate acţiona ca 

asistent sau observator al grupului de copii, asigurând evaluarea continuă şi readaptarea programului de intervenţie 

personalizat în raport de evoluţia copiilor.  

       Profesorii de sprijin/itineranţi lucrează cu o varietate de grupuri inclusiv cu copiii cu cerinţe educative speciale 

şi profesorii anterior menţionaţi. În timpul întâlnirilor de lucru cu părinţii, ei responsabilizează familia în actul 

recuperării, făcând-o conştientă de dificultăţile copilului. Profesorul de sprijin acţionează în parteneriat cu familia 

prin acţiuni de consiliere şi oferire de programe educaţionale realizabile acasă. Dacă este necesar, el acţionează şi 

ca psihoterapeut al familiei pentru aplanarea conflictelor interfamiliale.  

     Pentru copiii obişnuiţi din şcolile integratoare, profesorul de sprijin/itinerant oferă consiliere privind acceptarea 

şi integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale şi sprijin pentru activităţile din şcoală atunci când este cazul. De 

asemenea, el oferă părinţilor copiilor obişnuiţi din şcolile integratoare informaţii privind particularităţile şi nevoile 

copiilor cu CES. Ei pot oferi consiliere şi în cazul în care sunt semnalate dificultăţi de acceptare a copiilor cu CES 

sau în cazul unor dificultăţi întâlnite în evoluţia şcolară a propriilor copii sau în cazul medierii relaţiei cu părinţii 

copiilor cu CES.     Copiii cu deficienţe integraţi în învăţământul de masă au dreptul la terapii specifice de 

recuperare realizate de specialişti în domeniu, în funcţie de dizabilitatea lor şi, în plus, profesorul de sprijin 

realizează un plan de intervenţie personalizat şi adaptarea curriculară necesară, în urma consultării cu cadrul 

didactic de la clasă.  
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     Două tipuri de planuri sunt elaborate în acest sens: Planul de servicii personalizat (PSP) şi Planul de interventie 

personalizat (PIP). Planul de servicii personalizat (PSP) este un instrument de planificare si coordonare a 

serviciilor individuale, care vizează asigurarea continuităţii, complementarităţii şi  a calităţii serviciilor ca răspuns 

la cerinţele multiple şi complexe ale copilului cu CES. Responsabilul de caz este ales din cadrul echipei 

multidisciplinare, în funcţie de dificultatea dominantă a copilului. Elaborarea PSP în cadrul echipei 

pluridisciplinare, coordonarea şi monitorizarea planului de servicii, operaţionalizarea şi actualizarea planului de 

servicii prin intermediul unor planuri de intervenţie personalizate (PIP). PSP trebuie sa specifice obiectivele 

privind dezvoltarea şi învăţarea, pe domenii de intervenţie, tipuri de servicii disponibile in comunitate pentru 

atingerea obiectivelor; stabilirea termenelor de realizare si actualizare a PSP. De asemenea, PSP coordonează 

activităţile partenerilor: copil, părinţi, specialişti şi comunitate. PSP trebuie să fie revizuit anual şi actualizat ori de 

câte ori este nevoie, la propunerea responsabilului de caz pentru a răspunde nevoilor speciale ale copilului în ceea 

ce priveşte dezvoltarea sa, autonomia personală şi incluziunea socială. Dacă la început s-a realizat o analiză globală 

corectă a cerinţelor copilului, revizuirea anuală a PSP este suficientă.    

     Evaluarea cerinţelor trebuie să ţină însă cont de vârsta şi de modificările majore ce au intervenit între timp, 

justificând anticiparea revizuirilor şi modificarea acţiunilor de intervenţie. Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

este o componentă a PSP, reprezentând un instrument de planificare şi de coordonare. Acesta este un instrument de 

lucru permanent în direcţia realizării obiectivelor propuse în PSP pentru copilul respectiv, pe fiecare domeniu de 

intervenţie şi se elaborează de către specialiştii din domeniul educaţiei. PSP serveşte ca orientare pentru fiecare 

PIP. Acesta din urma detaliază modalităţile de intervenţie pe domenii. 

     PIP trebuie să specifice: persoanele implicate în realizarea planului, obiectivele pe termen mediu şi scurt  care 

trebuie atinse, mijloacele şi resursele necesare atingerii obiectivelor propuse, durata intervenţiilor, criteriile 

minimale de apreciere a progreselor copilului, modalităţile şi instrumentele de evaluare, revizuirea PIP în echipă, în 

vederea adaptării lui permanente la cerinţele globale ale copilului. În realizarea PIP sunt implicaţi: profesioniştii 

care realizează intervenţia, copilul, părinţi/reprezentanţi legali ai copilului, alţi colaboratori. Revizuirea PIP trebuie 

efectuată la intervale regulate cuprinse între trei şi şase luni, în funcţie de domeniul de intervenţie, vârsta, specificul 

dizabilităţii, evoluţia copilului etc. Procesul de revizuire include evaluarea gradului de realizare a obiectivelor 

stabilite şi a eficienţei intervenţiei, decizia cu privire la continuarea planului de intervenţie personalizat în funcţie 

de progresele realizate şi de dificultăţile întâmpinate. 

     Programele de intervenţie personalizate presupun folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curriculară care 

variază în funcţie de tipul cerinţei educative speciale: dificultăţi de învăţare sau deficienţe specifice. Pentru copiii 

cu deficienţe, o parte din curriculumul general pentru elevii din învăţământul de masă poate fi parcurs de elevii cu 

CES fără adăugarea altor elemente complexe sau întregul curriculum poate fi simplificat. Curriculumul general 

poate fi completat  cu elemente noi destinate recuperării copiilor cu CES şi a asigurării restabilirii participării lor, 

în mod eficient, la procesul de învăţământ obişnuit.  

    Până în prezent, integrarea realizată prin intermediul adaptării curriculare a dat rezultate, cu precădere pentru 

elevii cu deficienţe uşoare şi moderate. În cazul elevilor cu deficienţe fizice sau senzoriale, adaptarea curriculară se 
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realizează, mai ales prin extensiune, vizând, în plus, aspecte legate de orientarea spaţială, demutizare, socializare, 

comunicare, însuşirea unor limbaje adiţionale sau activităţi practice, destinate pregătirii profesionale 

corespunzătoare. 
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METODE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR 

 

                                                                                                      Prof. BĂRCUTEANU MARIUS 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare 

 

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte conflictul ca „neînţelegere, ciocnire de interese, 

dezacord; antagonism; ceartă, diferend, discuţie (violentă)”. Pornind de la această definiţie, în viaţa de zi cu zi, 

conflictul este un proces ce apare între două sau mai multe persoane (grupuri, organizaţii, state), atunci când au 

puncte de vedere diferite, scopuri diferite, nevoi şi valori diferite şi se luptă pentru resurse limitate care ar putea fi 

folosite pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă. 

Astăzi, literatura de specialitate a consacrat în mod definitiv şi incontestabil caracterul inerent, inevitabil al 

conflictului, astfel încât „orice asociere a două sau mai multe persoane produce conflict”. Din această perspectivă, 

conflictul apare ca o parte firească a vieţii, constituind fie un impuls al progresului social-economic, fie o veritabilă 

piedică în calea acestuia. Se impune, astfel, necesitatea cunoaşterii şi valorizării ingenioase a acestora, în scopul 

minimalizării consecinţelor negative, distructive şi al maximalizării valenţelor lor creative, pozitive.  

Multă vreme, conflictul (interpersonal, intergrupal, organizaţional sau social) a fost interpretat ca un 

fenomen cu valenţe exclusiv distructive, mare consumator de resurse, un adevărat impediment în calea dezvoltării 

societăţii. Cu toate acestea, caracterul negativ şi indezirabil al conflictului reprezintă mai degrabă un mit, deoarece 

conflictele nu sunt nici bune, nici rele, modalităţile de soluţionare a lor pot fi bune sau rele. Prin urmare, problema 

este nu cum să eliminăm conflictele, ci cum să avem conflicte constructive şi să le evităm pe cele distructive.  

Existenţa şi dinamica oricărei organizaţii implică atât cooperare şi dialog, cât şi apariţia unor conflicte 

inerente vieţii organizaţionale. Printre motivele care predispun la conflicte organizaţionale se numără: opiniile 

diferite privind obiectivele prioritare şi modalităţile de realizare a sarcinii; faptul că nu toţi angajaţii împărtăşesc 

aceleaşi valori, convingeri şi scopuri; lipsa de comunicare sau comunicarea defectuoasă la toate nivelurile ierarhice; 

competiţia privind împărţirea resurselor limitate dintr-o organizaţie; diferenţele de putere, statut şi cultură dintre 

membrii organizaţiei; competiţia pentru supremaţie; natura activităţilor şi interdependenţa sarcinilor; schimbarea 

mediului extern al organizaţiei - acestea sunt numai câteva dintre cauzele posibile ale conflictelor organizaţionale 

latente sau manifeste. Pornind de la aceste cosiderente, au fost identificate cinci niveluri ale conflictului într-o 

organizaţie: conflictele intrapersonale (ce macină individul din interiorul său), interpersonale (între indivizi), 

intragrupuri (în interiorul grupului), intergrupuri şi intraorganizaţional (în interiorul organizaţiei). Aceste niveluri au, 

de multe ori, legătură între ele. De exemplu, un conflict intrapersonal îl poate face pe individ să adopte o atitudine 

agresivă şi ostilă faţă de alţii, ceea ce va declanşa, probabil, o serie de conflicte interpersonale. 

Înainte de a se trece la rezolvarea conflictelor - prin decizie sau negociere -, este important să se facă o 

identificare corectă a tipului de conflict şi o evaluare a căilor şi a dificultăţilor de soluţionare a conflictului. Primul 

element de identificare este tipul obiectivului pentru care s-a intrat în conflict. Conflictul va fi soluţionat mai uşor 

dacă i se cunoaşte natura şi problemele pot fi împărţite pe categorii şi subcategorii care pot fi soluţionate separat. 

Un alt factor de diagnosticare este importanţa mizei conflictului pentru fiecare dintre părţile antrenate şi 

consecinţele unui eventual câştig sau ale pierderii. Este important de evaluat gradul de interdependenţă a părţilor şi 
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modul în care soluţionarea conflictului le va influenţa pe fiecare. Un alt element ce trebuie analizat este tipul de 

relaţii dintre părţi. Dacă ele au relaţii pe termen lung a căror stabilitate trebuie menţinută, părţile vor fi mai 

cooperante în rezolvarea conflictului. 

Rezolvarea conflictului depinde, de asemenea, de tipul de management şi structura liderului. Într-un sistem 

laxist, conflictul va fi mult mai dificil de rezolvat decât într-un management structurat ce urmăreşte clar realizarea 

obiectivelor organizaţiei. 

Când conflictul pare fără ieşire pentru cele două părţi, este recomandabil să se facă apel la un mediator ce 

generează încredere şi e acceptat de ambele părţi fără rezerve. Dacă acel conflict este complex, o soluţie ar fi tratarea 

şi negocierea secvenţială a acestuia şi obţinerea unor victorii prin paşi mici. 

Rezolvarea conflictelor depinde, înainte de toate, de anumite opţiuni strategice ale managerilor şi ale 

organizaţiei din care managerii fac parte. Acestea au la bază, la rândul lor, considerarea conflictului ca dăunător sau, 

dimpotrivă, ca util (în anumite limite) dezvoltării organizaţionale.  

Modalităţile de soluţionare a conflictelor sunt diverse. Abordarea clasică (dezvoltată în anii ‘30 de M. 

Parker-Follet) propune patru căi de rezolvare: 

- stăpânirea - soluţionarea lui în favoarea unei părţi care este complet satisfăcută, în timp ce cealaltă parte este 

complet nesatisfăcută (metoda câştig-pierdere); 

- compromisul - satisfacerea parţială a ambelor părţi (metoda pierdere-pierdere); 

- integrarea - satisfacerea completă a ambelor părţi (metoda câştig-câştig); 

- separarea  părţilor aflate în conflict. 

În timp, au fost elaborate şi alte metde de soluţionare a conflictelor, cu eficacitate sporită, cum ar fi: 

- apelul la scopuri/ameninţări supraordonate - identificarea unor obiective sau ameninţări comune, de nivel superior, 

care nu pot fi atinse, respectiv evitate, decât prin cooperarea părţilor; 

- apelul la cea de-a treia parte (concilierea) - sub mai multe forme: inchizitorială (cea de-a treia parte interoghează 

părţile, după care dă un verdict final, obligatoriu); arbitrajul (cea de-a treia parte se informează asupra situaţiei 

conflictuale, audiază părţile şi ia o decizie finală obligatorie pentru părţile care au acceptat arbitrajul); medierea (cea 

de-atreia parte are un rol consultativ şi menirea de a furniza recomandări care nu sunt decât orientative pentru părţile 

în conflict). 

Pornind de la aceste considerente se pot desprinde câteva modalităţi concrete de rezolvare a conflictului, 

după cum urmează: 

- Abordarea directă. Probabil că este cea mai bună metodă de rezolvare a unui conflict, pentru că se concentrează 

pe problemele apărute. Cu cât conflictul are o amploare mai mare, cu atât subiectul trebuie tratat cu mai multă 

obiectivitate şi luat ca atare. Dacă trebuie aduse obiecţii sau chiar critici, acestea trebuie sa fie percepute de părţi ca 

fiind constructive. Abordarea directă se bazează pe rezolvarea problemelor apărute, pas cu pas, iar acest lucru face ca 

persoanele implicate în conflict să poată fi implicate şi în găsirea soluţiilor.  

- Negocierea. Aceasta este o metodă foarte bună de folosit atunci când cei implicaţi în conflict îşi doresc rezolvarea 

conflictului, dar nu sunt capabili să găsească puncte comune de unde să înceapă. De obicei este implicată o a treia 

persoană care oferă suport în găsirea unor compromisuri de acceptat pentru ambele părţi. De la o astfel de negociere, 

fiecare parte implicată este în mod egal dezamăgită de rezultat.  
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- Reamintirea regulilor. Această metodă este folosită în cazurile în care nu există implicare din partea unuia sau a 

mai multor membri ai unei echipe. Evident că neimplicarea într-o activitate sau proiect comun poate duce către 

conflicte între membrii echipei, iar amintirea regulilor de baza în respectiva echipă are efect atât la nivel individual, 

dar şi la nivelul întregii echipe. Dacă situaţia trenează, poate că cel mai bine este ca acea persoană care nu respecte 

regulile să-şi găsească o altă echipă.  

- Evitarea. Această metodă poate fi folosită atunci când nu prea există motive reale pentru acel conflict existent. 

Evitarea confruntării poate duce către relaxare, iar partea (sau părţile) implicate pot să realizeze că totul a fost de fapt 

un „foc de paie”. Folosirea acestei metode este utilă şi atunci când putem preveni ca un incident minor sa nu se 

transforme într-un adevărat dezastru dacă se discută mai mult decât este necesar.  

- Acceptarea. Metoda este o formă de negociere, dar porneşte de la punctele în care părţile implicate în conflict sunt 

de acord. Când părţile realizează că sunt de acord asupra unuia sau mai multor subiecte, se poate porni foarte uşor 

într-o altă direcţie şi se poate găsi o rezolvare rapidă şi facilă.  

Negocierea reprezintă procesul prin care două sau mai multe părţi între care există interdependenţă - dar şi 

divergenţe - optează în mod voluntar pentru conlucrare în vederea soluţionării unei probleme comune prin ajungerea 

la un acord reciproc avantajos. Rezultatul negocierii se concretizează într-un acord reciproc avantajos. Avantajul 

obţinut se măsoară, de obicei, pe baza unor criterii subiective, în funcţie de nivelul de expectanţă al solicitantului şi 

nivelul acceptabil al cedării din partea celeilalte părţi implicate. O negociere este considerată reuşită dacă fiecare 

parte este mulţumită de rezultat şi a obţinut avantajele pe care le scontase sau aproape, pentru satisfacerea nevoii 

iniţiale. 

Negociere va atinge nivelul optim, aşteptat, numai parcurgând câteva etape. O primă etapă o reprezintă 

pregătirea negocierii, în care sunt stabilite următoarele elemente: poziţia iniţială (de intrare în negociere, în care sunt 

expuse pretenţiile maximale), obiectivul (care reprezintă ţinta negocierii) şi punctul de ruptură (dincolo de care nu 

suntem dispuşi să negociem). A doua etapă este reprezentată de deschiderea negocierii şi în continuarea ei, de 

desfăşurarea propriu-zisă sau „târguială” (este etapa cea mai importantă, în care vor fi aplicate diferite tactici de 

negociere). In fine, ultima etapă, încheierea negocierii, se realizează prin rezumarea acordului şi stabilirea poziţiei 

finale. Trebuie subliniat faptul că odată obţinut un acord şi luate nişte decizii comune, ele vor trebui aplicate ca 

atare,fără distorsiuni sau „interpretări” suplimentare. De aceea, este imperios necesar ca paşii necesari aplicării 

deciziilor comune să fie stabiliţi foarte clar şi concret. 

Conflictele fac parte din existenţa noastră, astfel încât, evitarea sau neglijarea acestora nu reprezintă o soluţie, 

din contră, o abordare de această manieră ducând la acutizarea lui şi afectând eficacitatea organizaţională. 

În mod tradiţional, conflictului i se atribuie conotaţii negative, fapt pentru care protagoniştii conflictelor sunt 

percepuţi negativ, conflictul fiind considerat un rezultat al unei disfuncţionalităţi de comunicare, de organizare sau 

manageriale. Din perspectiva relaţiilor umane însă, conflictele din interiorul unui grup sau al unei organizaţii sunt un 

fapt normal, cu care ne confruntăm permanent, fiind considerate chiar necesare, pornind de la ipoteza că un grup 

paşnic, armonios şi cooperant riscă să devină static, apatic şi să nu mai răspundă stimulilor schimbării.  

Conflictul stimulează dezvoltarea şi evoluţia personală. La nivel de manageri, aceştia ajung să cunoască mai 

bine grupul din subordine şi problemele ce au stat la baza conflictului, acceptarea conflictului fiind, în acest caz, o 

trăsătură a stilului de conducere democratic. La nivel individual, conflictul stimulează autocunoaşterea şi capacitatea 
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de înţelegere şi acceptare a resorturilor motivaţionale ale celorlalţi, dezvoltând spiritul de toleranţă. Căile de 

soluţionare a conflictului ajută membrii grupului să cunoască mai bine complexitatea relaţiilor intergrupale şi să 

găsească soluţii creative şi stimulative în conformitate cu interesele grupului. Căutarea mijloacelor de soluţionare a 

conflictului poate duce la schimbări pozitive sau la perceperea laturii pozitive a unei situaţii văzute până atunci ca 

fiind numai negativă. 

Dacă în urmă cu câţiva ani se aprecia că managerii petrec peste 18% din timpul lor de muncă încercând să 

soluţioneze conflictele angajaţilor sau, cel puţin, să le menţină în limite controlabile şi acceptabile, la ora actuală se 

pare că acest procent s-a dublat. Managementul conflictelor a devenit, astfel, o componentă prioritară a multor 

programe academice, pe plan internaţional existând numeroase instituţii şi organizaţii (cele mai multe în SUA, dar nu 

numai, axate pe rezolvarea alternativă a disputelor, caşi pe mediere) care se ocupă exclusiv de acest fenomen. 

Conflictologia, ca ştiinţă modernă a conflictelor, se află la ora actuală într-un proces rapid de consacrare şi 

evoluţie, tinzând în mod evident să se structureze ca o disciplină de sine stătătoare a începutului de mileniu. 
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Effective Ways of Practicing Listening 

Zaharia-Stremțan Lidia 

Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș 

 

 Listening is the communicative skill most of us use the most frequently. A recent study points out that 

many of us spend 70 to 80 percent of our walking hours in some form of communication. So, we spend about 45 to 

50 percent listening. Although producing meaningful speech  is a central  aspect of the foreign language 

acquisition, learning actively to listen is an equally essential and closely - related skill to be encouraged in all 

students of foreign languages. 

 Teaching listening skills helps the learner acquire language subconsciously. The more they listen, the better 

they understand. The teacher’s task is to select authentic material adapted to the level of the students. Unlike 

language study, reading or writing, where individual students can learn at their own pace, the CD goes at the same 

speed for everyone. When it comes to reading, students can go back and read again if they fail to understand, but in 

case they fail to understand while listening, they are lost and panic if they miss a word or a phrase. 

 In this respect, efficient listening should always have three stages:  

 

 Pre-listening: Activities vary from predicting the content of the listening text through pictures, titles, key 

words, discussing the topic, introducing the vocabulary that students need to be aware of, in order to understand the 

listening material. Students listen for the first time in order to get the idea of what is going on, for a general 

understanding. These activities provide background  knowledge needed  in order to understand the listening text. 

Further listening should focus on getting the details, the gist. 

 

 While-listening: Activities must be carefully prepared by the teacher, so that the students will not only 

hear  the material, but listen and do the task immediately. 

 

 Post- listening: Activities should carry out further tasks and integrate listening with other skills. They 

provide reinforcement and feedback. 

 

 The following activities address mainly listening skills but trigger other skills as well. 

  

 Games that Teach Listening 

 Mistakes in reading: Teacher selects a text in the children’s course book and tells the children that he  is 

going to read it aloud. But he makes deliberate mistakes and they must tell the teacher  where the mistake is. 

Teacher substitutes, adds or omits words. The children should tell the teacher  immediately. 

 

 



 

159 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
 Guess the star: Teacher thinks of a famous star/singer/sport star/author and describes him/her to the class. 

E.g. She isn’t tall. She’s got fair hair and blue eyes. She’s a singer. She is American. The teacher asks students to 

guess who it is. E.g. Is it Madonna? The student who guesses has the next turn. 

 

 The robot game: Teacher chooses 4-5 volunteers to be ‘robots’ and asks them to come in front of the 

class. The teacher gives the robots simple instructions: E.g. Walk to the door! Run to the window! Turn around! 

Put your hands up in the air! The teacher encourages the children to act like robots, as much as possible, in their 

movements. Children take turns in giving ‘robots’ instructions. 

 

 Mutual voice dictation        

Language: writing after dictation 

Level: beginner 

Timing: 15 minutes  

Materials: any text from the textbook, one smartphone per group 

Preparation: Teacher finds a short text in the book and names one student in each group to read and record  it on 

their smartphones. 

Procedure:  

Students are put in groups of four or five. They are asked to swap phones with other groups and play back the 

recording prepared beforehand. 

While listening, students are asked to write the text in their notebooks. 

Once they have finished, they are asked to compare their text with the original one.  

 

 Switch Seats Game: This is an active game that is loads of fun and one that requires good listening skills. 

Language: listen and do 

Level: beginners 

Timing: 10 minutes  

Procedure: 

Children are asked to sit on chairs in a circle. 

Teacher stands outside the circle and gives directions such as: 

“Children with blue eyes switch seats”. 

“Children with red shirts switch seats”. 

“Children who have baby sisters switch seats.” 

 

 Playing telephone: The traditional game “telephone” is great fun for encouraging students to listen 

carefully. The class is divided into two teams. Each team should sit in a circle on opposite sides of the classroom. 

Teacher whispers the same sentence to the first person on each team. The last team member to listen in each team 

says the sentence out loud. The team who has relayed the sentence with the fewest changes wins the round. 
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 Stand, Walk and Sit Musical Chairs: Chairs are placed back to back in two lines. The number of chairs 

should be one fewer than the number of children playing. Instead of listening to music, children will listen to the 

teacher and follow the teacher’s oral instructions to stand, walk or sit. When teacher says ‘Walk’, the children 

should walk around the chairs. When teacher says ‘Sit’, children should find a chair and sit as quickly as  possible. 

The child without a chair will be the next person to say the instructions. 

 

 Songs that Teach Listening: Songs can be used as texts in the same way that poem, short story or novel 

or any other  piece of authentic material can be used. Songs and music can be used as a launching pad for 

conversation in the same way that poetry or other forms of written discourse can be used. In using songs and music 

in the classroom we are exposing students to the rhythms of  language. 

I use songs to supplement the textbook in a variety of teaching situations such as: 

 I use songs after the regular lesson. 

 I use songs to change the pace. 

 I use songs for special occasions such as Christmas or other holidays or when the textbook has no unit on a 

subject. 

My favourite songs to use with 3rd and 4th graders are the songs that tell stories. They are songs that have a story 

line. So, they have a beginning, a middle and an end. A typical example is Rudolph the Red-nosed Reindeer. 

 

 Strip songs: This is a listening technique that provides students with a paraphrased version of the song 

before they hear it. In class, teacher reads the paraphrased version of the song to students. Teacher cuts the song 

lyrics into strips and  then  reads the story. After reading the story, the teacher hands out the strips to students in 

pairs or groups and asks them to arrange them before they listen. With the 1st graders, the best activity is to give 

each group a stack of pictures that illustrate the story and to ask them to put the pictures in the right order. 

 

 Drawing the Song: Visual images clarify definitions and make remembering vocabulary words easier. 

There are several possibilities: 

Draw as many food items as you can hear in the song “ Favourite foods” 

I like apples, they are sweet/Water is cold/Tea is hot/Soup is tasty. All the underlined words are supposed to be 

drawn by the students. 

The role of this activity is to interpret the song visually. 

 

 Rhyme after Rhyme: This activity practices rhyme and gives students a chance to make up rhymes of 

their own. Teacher gives the students every other line of a song and asks them to fill in the missing lines. Students 

are asked to read their new lyric. Finally, the students listen to the original lyrics to compare them.  

In conclusion, there is strong evidence supporting the use of songs and games as tools for teaching 

listening and their value should be highlighted in the EFL classroom. Yet, the teacher’s role and effort being 

extremely important to successfully integrate the songs and games in the language class, providing different 

approaches to meet the individual needs and interests of the students. 
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PRACTICI EDUCAŢIONALE DE SUCCES 

PANĂ FLORENTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LAHOVARY” 

TRESTIENI, GIURGIU 

 

“Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. Această 

educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” – Jean Jacques Rousseau 

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native 

pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educația trebuie să 

fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”. 

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrează copilul 

numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. 

Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a 

procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”. 

Climatul actual şi blocajul cauzat de coronavirus pe toate planurile. dar mai ales la nivelul ȋnvăţămȃntului, nu 

a avut doar părţi negative, ci a creat o cărare spre realitatea cruntă ȋn care se află spre sistemul de educaţie romȃnesc, 

oferind astfel speranţă şi copiilor care provin din familii defavorizate din mediul rural. Sute de mii de copii sau poate 

chiar milioane, nu au access la informaţie ȋntr-o Romȃnie a anului 2020. Această “palmă” primită de ȋntreaga ţară, şi 

faptul că sala de clasă a fost mutată ȋn mediul online, a făcut ca sute de mii de oameni să se mobilizeze şi să ofere o 

mȃnă de ajutor copiilor care nu aveau access la acest tip de informaţie, creȃndu-se astfel diverse parteneriate care au 

facilitat procurarea şi distribuirea de aparate inteligente, care pot fi conectate la internet, către familiile nevoiaşe; 

astfel o masa impresionantă de oameni a fost implicată la nivel national ȋn acest tip de proiect, oferind şanse egale 

tuturor copiilor. 

Dată fiind complexitatea problemelor cu care școala românească se confruntă, cât și impactul educației 

școlare asupra ȋntregului sistem social, soluționarea dificultăților prezente presupune colaborarea, cooperarea și 

parteneriatul unor categorii largi, cum ar fi: 

• Personalul din ȋnvățământ; 

• Toate categoriile de elevi; 

• Familia; 

• Organizații guvernamentale cu caracter central sau local; 

• Organizații cu caracter nonguvernamental; 

• Reprezentanții cultelor religioase; 

• Agenții economici; 
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• Sindicatele; 

• Autoritățile centrale și locale. 

Pentru a realiza un parteneriat construit pe baza valorilor democratice, ȋn societate trebuie să se schimbe 

valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor implicaţi: decidenţi, oameni ai școlii, familii, elevi, 

reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale şi nonguvernamentale. 

La nivelul comunității se constituie un grup de lucru (nucleu comunitar), ȋn care reprezentanții școlii 

trebuie să ȋși asume rolul de promotor, catalizator şi facilitator al parteneriatului educațional. Coeziunea si eficienta 

unui astfel de grup sunt condiţionate de asumarea şi promovarea unor valori comune –cum ar fi: asigurarea 

egalității șanselor ȋn educație; ȋncurajarea initiativei și participării; dezvoltarea cooperării și colaborării; statutarea 

disciplinei și responsabilității. 

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau 

implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, 

cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european. 

Parteneriatele strategice în domeniul școlar reprezintă o variantă flexibilă de cooperare între parteneri din ţări diferite. 

Activităţile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul 

Programului Erasmus + pentru domeniul școlar şi pot include o varietate din cele prezentate mai jos. 

-          Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în aplicare de practici inovatoare privind: noi programe de 

învățământ, cursuri, materiale și instrumente de învățare;     metodologii și abordări pedagogice de predare și 

învățare, în special cele care furnizează competențe cheie și competențe de bază, competențe lingvistice și axarea 

pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor; noi forme de programe de formare practică și studiul unor 

cazuri reale din afaceri și industrie; noi forme de învățare și de furnizare a educației și formării profesionale, în 

special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, mobilitate virtuală, resurse educaționale deschise și o 

mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor; metode și instrumente de orientare, 

consiliere și pregătire;     instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, a formatorilor și a altor categorii de personal, cu un accent deosebit pe educația inițială îmbunătățită și pe 

formarea continuă a cadrelor didactice; gestionarea și conducerea instituțiilor de educație și formare; activități de 

informare între organizațiile din diferite sectoare ale educației, formării și tineretului; cooperare strategică între 

furnizorii de învățare, pe de o parte, și autoritățile locale/regionale, pe de altă parte. 

 

Un sistem national de învățământ este eficient dacă este  unitar și încurajează continuitatea între treptele de 

învățământ. H. Wallon spunea: ”Este împotriva naturii să tratăm copilul în mod fragmentar. Cu fiecare perioadă el 

constituie un ansamblu indisolubil și original. În succesiunea perioadelor, copilul rămâne una și aceeași ființă în 

curs de metamorfozare.” 
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„PLANIFICAREA ŞI PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR DE TIP OUTDOOR ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 

Prof. înv. preşcolar  Gabriela Pintican 

Grădiniţa P.P. NR. 2  Bistriţa 

 

Educaţia outdoor este o formă de educaţie care se bazează pe învăţarea în aer liber. Realizând o sinteză a 

lucrărilor şi studiilor de specialitate am identificat câteva caracteristici cheie ale acestui tip de educaţie: 

- oferă posibilitatea contactului direct cu natura, în acelaşi timp fiind şi o modalitate extrem de benefică pentru 

schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu; 

- reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare – în cadrul unui mediu relexant, liber, procesul de educare 

devine puternic şi de natură să schimbe comportamente sociale; 

- facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens – unii elevi care au un nivel 

scăzut de performanţă şcolară pot deveni mai motivaţi; 

- dezvoltă spiritul de echipă; 

- oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea elevului. 

 Există o serie de programe de educaţie outdoor care pot fi utile: programe axate pe sănătate şi pe educaţie 

fizică, pe ştiinţa mediului, etc. Spre exemplu, un program de educaţie outdoor axat pe educaţie fizică şi sport ar 

putea duce la scăderea numărului de elevi cu obezitate (programul ar include exerciţii fizice, plimbări în aer liber, 

discuţii cu elevi, specialişti, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi practic-gospodăreşti - stabilirea unor meniuri 

sănătoase, etc.). Un program de educaţie outdoor axat pe ştiinţa mediului va avea ca efect informarea elevilor cu 

privire la problemele de mediu din comunitatea lor, conştientizarea cu privire la impactul pe care acţiunile lor le au 

asupra mediului (se pot organiza diferite activităţi relevante în abordarea problemei identificate, în funcţie de 

creativitatea cadrului didactic). 

 Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea nivelului de bunăstare al 

copilului. Pe lângă nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de nevoi la care educaţia outdoor poate 

răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat, de a fi inclus social, de a fi activ şi responsabil, de a se simţi în 

siguranţă. 

 Toate nevoile precizate mai sus îşi au rolul şi locul lor în dezvoltarea personală a copilului, dar aş situa pe 

prim plan nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei outdoor, ea fiind o 

modalitate de succes, de a depăşi unele dificultăţi ale copilului (psihice, fizice, sociale, emoţionale), copilul să fie 

inclus social, să simtă că aparţine unei comunităţi. Mediul din interiorul celor 4 pereţi ai clasei este mai degrabă 

unul competitiv, în timp ce mediul din afara clasei este unul care permite copiilor să se exprime, să relaţioneze cu 

ceilalţi, să colaboreze. 

 Dintre formele de  educaţie formală, informală şi non-formală, educaţia outdoor se pliază cel mai bine pe 

cea non-formală, întrucât ca şi aceasta, educaţia outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă şi oferă 

utilitate practică imediată cunoştinţelor învăţate. 

 Atât educaţia non-formală cât şi educaţia outdoor pot fi integrate cu succes în educaţia formală cu scopul de 

a maximiza efectele procesului de învăţământ.                                                           
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În învăţământul preşcolar, adevărata muncă a educatoarei este în spatele documentului curricular. Nimic nu 

poate fi mai provocator din punct de vedere profesional decât a te întrece cu programa de studiu utilizată la grupă, 

găsindu-i noi înţelesuri, abordări, strategii de aplicare, etc. 

 Voi enumera câteva exemple practice de activităţi care se pot desfăşura în aer liber: 

  Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC) 

- punerea în scenă a unei poveşti (Scufiţa Roşie sau Capra cu trei iezi), după ce în prealabil a fost citită. Se poate 

solicita preşcolarilor să schimbe firul poveştii (pentru a evita haosul şi dezorganizarea, copiii sunt anunţaţi cu o zi 

înainte); 

- începerea unei poveşti alegând un obiect din natură (un copac, o floare, etc.) – Poveştile copacilor: aşezaţi grupuri 

mai mici de copii lângă un copac. Ce sunete se aud? De unde vin? Dacă copacul ar vorbi, ce poveste ar spune? 

   Există o varietate de activităţi ce pot fi derulate în aer liber în cadrul cărora copiii îşi pot dezvolta 

imaginaţia, creativitatea, limbajul şi exprimarea. 

Domeniul Ştiinţe (DŞ) 

Activităţi matematice: 

- adunaţi o grămadă de pietre din care educatorul şi fiecare copil îşi vor alege câte una, comparându-le (cine are 

piatra cea mai mare/mică); 

- să adune cât mai multe frunze, să le sorteze după culoare, formă, mărime; 

Cunoaşterea mediului se pliază cu activităţile ecologice. Totul porneşte de la deprinderile simple: hârtiile, 

ambalajele nu se aruncă la întâmplare ci se depozitează ordonat în containere speciale. Spaţiile verzi cu flori şi 

copaci trebuie curăţate, puneţi accent pe condiţiile optime de dezvoltare a unei plante; 

Domeniul Estetic şi Creativ (DEC) 

Educaţia plastică oferă posibilitatea manifestării depline a creativităţii şi sensibilităţii copilului. Desenele, colajele, 

afişele cu mesaj ecologic constituie o îmbinare a esteticului cu informaţia ştiinţifică. Prin aceste activităţi capătă 

valoare artistică unele obiecte realizate din materiale refolosibile; 

Educaţie muzicală 

- organizaţi concursuri muzicale în aer liber sau mergeţi cu copiii la un concert, în acest fel se pot descoperi elevi cu 

talent care pot urma o carieră în acest domeniu. 

Domeniul Om şi Societate (DOS) 

- creaţi un spaţiu de reflecţie în aer liber, lansaţi discuţii despre frumuseţe utilizând elemente din natură: o frunză, o 

floare, etc.; 

- identificaţi o faptă bună făcută de un copil, încurajaţi-i să discute despre ea – de ce e important să faci bine celor 

din jurul nostru ?; 

Domeniul Psihomotric (DPM) 

- există o varietate de activităţi sportive, diferite exerciţii, toate acestea contribuind la dezvoltarea fizică şi psihică a 

copilului într-un mod armonios. Acest domeniu se pliază cel mai bine cu acest concept de educaţie outdoor. Unde 

altundeva poţi desfăşura activitatea de educaţie fizică mai frumos decât în aer liber ? 

 Ar trebui să se considere educaţia outdoor ca parte semnificativă  în sistemul de învăţământ, ca un întreg şir 

de oportunităţi de învăţare.   
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Practici stereotipe și clișee didactice 

 

prof. înv. primar Enache Georgeta 

Școala Gimnazială Sf. Gheorghe Giurgiu 

 

Clișeele reprezintă o generalizare artificială, care ignoră diversitatea lumii sociale și naturale. Cuvântul 

clișeu trimite la ideea de banalitate, de repetare excesivă, de șablon, la uzură sau rutină. Din păcate, în activitatea 

instructiv-educativă regăsim practici stereotipe și clișee didactice. 

În cadrul orelor de Limba și Literatura Română: 

- citirea textului de către un singur elev. Putem să citim pe roluri, pe sărite, în lanț etc; 

- redarea definițiilor(ex. pentru substantiv/ adjectiv etc). Putem folosi metoda gândirii critice în explorarea textelor; 

- ascultarea în vederea notării. Nu mai putem ridica un elev să îl ascultăm toată ora, pentru notă. Se poate face 

evaluarea utilizând metode interactive. 

- utilizarea exclusivă a formei de organizare frontală. Putem organiza jocuri în echipe/ perechi; 

În cadrul orelor de Matematică: 

- efectuarea de exerciții toată ora, ceea ce duce la plictiseală și oboseală. Putem îmbina exercițiile cu metode 

atractive, care să îi determine pe elevi să participe activ; 

- utilizarea exclusivă a fișelor de lucru. Putem utilize resurse digitale, jocuri pe calculator; 

- expunerea formulelor/ definițiilor și efectuarea exercițiilor pe baza lor. Putem aplica metode deductive și inductive, 

astfel încât elevii să înțeleagă cum am ajuns la acele formule și cum le putem aplica în viața reală; 

- predarea strict teoretică a noțiunii de fracție fără material didactic, soluția este folosirea materialului didactic în 

predarea fracțiilor; 

- citirea enunțului problemei strict de către cadrul didactic și acceptarea unei  singure soluții de rezolvare a 

problemei- soluția pentru schimbarea acestei practici stereotipe este antrenarea activă a tuturor elevilor în toate 

etapele lecției de Matematică și explorarea mediului, citirea enunțului problemei de către elevi, valorificarea 

creativității elevilor prin rezolvarea problemelor în diferite moduri, prin diferite metode, compunerea  de probleme 

de către elevi . 

La disciplina Științe ale naturii:  

- rolul și locul privilegiat al manualului în activitatea didactică. Manualul reprezintă doar un 

instrument care funcționează (parțial, selectiv) ca resursă și element de reper pentru elevi, în principal în activitatea 

de acasă. Cadrul didactic se raportează la programă – competențele și conținuturile acesteia au caracter obligatoriu 

și sunt urmărite în activitatea zilnică la clasă. Este foarte important de menționat faptul că elementele de conținut 

care depășesc programa, identificate în manual sau alte auxiliare, ar trebui excluse din activitatea de predare - 

învățare. Acestea contribuie la încărcarea nejustificată a conținuturilor învățării, aglomerează și, pentru că 

sunt consumatoare din timpul la dispoziția disciplinei, conduc la scăderea randamentului în învățarea conținuturilor 

nucleu. Soluție – studierea în detaliu a programei școlare; 

- nu se pot derula investigații/ experimente în sala de clasă sau de către copii acasă. O schimbare radicală a acestei 

concepții este de dorit deoarece aceasta va transforma clasa într-o comunitate a învățării prin investigație,  
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în care elevii și profesorul împărtășesc responsabilitatea pentru învățare și colaborează pentru construirea de noi 

cunoștințe. Elevii se vor simți mult mai încrezători ȋn forțele proprii și autonomi în învățare atunci când ideile prind 

formă prin crearea propriilor investigații, ei devenind și executanții acestora. 

Clișee didactice la  Istorie: 

- Considerarea manualului școlar ca principal document-sursă în activitatea didactică, în detrimentul programei 

școlare. Soluții posibile pentru depășirea acestui clișeu ar putea fi elaborarea planificării calendaristice și a 

unităților de învățare fără manual și utilizarea unor surse variate pentru studiul istoriei; 

- expunerea de informații(din partea profesorului) ca formă predominantă de predare. O modalitate de schimbare 

ar fi vizionarea de filme istorice, organizarea de jocuri de rol sau scenete potrivite subiectului lecției. 

Predarea prin descoperire (vizitarea anumitor obiective istorice) însoțită de dezbateri susținute de elevi 

poate înlocui, de asemenea, prelegerea profesorului. 

   În cadrul disciplinei Geografie,  am putea aminti următoarele clișee: 

- conceperea lecțiilor în două părţi”: „ascultare” și în a doua parte de „predare”; 

- predarea bazată pe prelegere/expunerea informațiilor; 

- schema lecției scrisă de profesor pe tablă și pe caiete; 

- lipsa lucrului cu harta; 

- la evaluare elevul reproduce informațiile/ cunoștințele primite de la profesor fără să demonstreze când şi cum le 

poate folosi; 

- lipsa activității practice în care să poată fi aplicate informațiile primite. 

             Modalități de optimizare a procesului instructiv - educativ: 

- pornirea, în predarea noului conținut, de la informațiile pe care le dețin elevii din experiența anterioară, pornind de 

la orizontul apropiat până la planetă ca întreg, schimbând informații cu colegii de clasă, căutând informații din alte 

surse. Profesorul ar trebui să fie doar ghidul pentru aceste activități și un ajutor, în caz de nevoie; 

- evaluarea modului în care elevul știe să aplice practic și să folosească informațiile dobândite, nu doar reproducerea 

lor. În acest sens se pot organiza drumeții, excursii; 

- realizarea unui demers didactic integrat la nivelul mai multor discipline( Științele naturii, Matematică, 

Istorie, Limba și literatură română), valorificând astfel cunoștințele dobândite în cadrul orelor de Geografie. 

- utilizarea metodelor interactive, în vederea dezvoltării gândirii critice a elevilor, cum ar fi: RAI- Răspunde-Aruncă-

Întreabă, Ciorchinele, Harta conceptuală, Mozaic, Turul galeriei, Știu-Vreau să știu-Am învățat s.a. În cadrul 

acestora elevii cooperează, devin ,,actori” ai propriei învățări; 

- utilizarea, în activitatea didactică, a mijloacelor didactice moderne(calculatorul, videoproiectorul, telefonul – 

Google Maps) în vederea desfășurării unor lecții interactive, atractive și a altor materiale didactice. 

Clișee didactice la Arte vizuale și Abilități Practice: 

- prezentarea unui model după care elevii trebuie să lucreze, în acest fel fiind îngrădite creativitatea și imaginația 

elevilor. Soluția – libertatea elevilor de a adduce elemente noi în elaborarea produsului; 

- evaluarea produsului elevului la sfârșitul activității, punându-se pune accent pe produs și nu pe proces,  este 

un clișeu întâlnit în orele de AVAP. Soluția-evaluarea produsului nu doar prin compararea cu 

modelul dat ci și prin prisma efortului depus de elev pentru realizarea unui produs original. 
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Clișee didactice la  disciplina Joc și mișcare: 

- cel mai întâlnit clișeu la disciplina Joc și mișcare este acela că doar copiii se joacă. De cele mai multe ori adultul, 

cadrul didactic, preferă postura de  propunător, organizator, aceasta fiind principala cauză a clișeului 

didactic. Soluția este reprezentată de implicarea cadrului didactic  în jocurile desfășurate la oră. Implicarea cadrului 

didactic în joc oferă importanță momentului, atribuind rol formativ și educativ acestuia; 

- un alt clișeu întâlnit în cadrul orelor de Joc și mișcare este reprezentat de repetarea obsesivă a jocurilor. Soluția 

pentru îndepărtarea acestui clișeu o reprezintă diversificarea jocurilor de mișcare, inovarea acestora în conformitate 

cu societatea actuală, inovarea lor de către elevi prin implicarea directă a elevilor în acțiunea educațională și în 

toate etapele jocului. De exemplu jocul didactic ,,Motanul și șoriceii’’ poate fi adaptat la societatea actuală prin 

schimbarea denumirii acestuia în jocul ,,Tom și Jerry”, prin schimbarea unor reguli; 

- un alt clișeu este acela că doar profesorul complică regulile jocului și inovează jocul. Soluția este implicarea 

elevilor în complicarea, inovarea unui joc și schimbarea stilului de predare; 

- folosirea aceluiași lider în cadrul fiecărei ore este un alt clișeu didactic. Soluția este numirea liderilor prin rotație și 

responsabilizarea tuturor elevilor; 

         Învățătorul trebuie să propună situații de învățare care să stimuleze și să susțină motivația elevilor 

pentru învățarea continuă, permanentă, care să formeze și să dezvolte competențele, care 

să dea posibilitatea elevilor să realizeze transferul de cunoștințe și de aplicare a acestora în contexte de viață 

diferite. 

   Aceste clișee apar uneori și datorită cadrelor didactice care folosesc numai  metodele tradiționale, 

nealternând cu inserarea unor metode activ- participative, care au rolul de a antrena elevul în învățare, de a-l face 

participant, nu doar spectator care trebuie să reproducă ceea ce a auzit. 
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Anxietatea la copii 

 

Profesor: Bene Adriana Daniela 

Liceul tehnologic Marmația, Sighetu Marmației 

 
 

De multe ori anxietatea la copii a fost identificată ca o formă a stresului, însă în literatura de specialitate 

tulburările de anxietate reprezintă un complex de tulburări de dispoziție care pot afecta serios viața copilului. 

Copilul scolar: 

In jurul varstei de 8 ani copilul are frecvent temeri specifice, ca de exemplu teama de intuneric, animale, figuri 

imaginare (ex: monstri ascunsi sub pat), de copii mai mari sau de persoane adulte. 

Adolescentul: 

Incepand cu 10-12 ani, odata cu dezvoltarea gandirii abstracte, fricile devin mai putin specifice si “palpabile”, iar 

copiii incep sa se teama de aspecte mai generale ale vietii lor, precum  performanta scolara, reactia colegilor, 

acceptarea prietenilor, adaptarea intr-o scoala noua sau un context social nou. Obiectul fricii se muta de la exterior 

(insecte, animale, intuneric, monstri etc) la interior (ganduri despre cum va fi perceput social, cum va performa, 

etc). Adolescentii se pot teme chiar de aspecte religioase, sexuale, dar in mod special de evaluarea si acceptarea lor 

de catre alti adolescenti. 

Tipuri de anxietate la copii: 

Anxietatea de separare (frica de a fi abandonat şi frica de a dormi singur) este cea mai frecventă tulburare de 

anxietate întâlnită în rândul copiilor. Este foarte comună în rândul preşcolarilor şi al şcolarilor mici, fiind 

caracterizată prin elemente repetitive, nerealiste şi solicitante cu privire la frica de separare faţă de părinte. 

Tulburarea de anxietate generalizată (îngrijorările excesive) se manifestă prin stări afective negative şi 

tensiune în raport cu mai multe evenimente sau situaţii percepute ca fiind negative. Aceste stări sunt însoţite de 

reacţii somatice şi plângeri non-specifice despre disconfort în general.  

Anxietatea socială (refuzul şcolar şi mutismul selectiv). Fobia socială este conceptualizată ca o teamă 

pronunţată şi persistentă faţă de situaţii care implică interacţiune socială sau evaluare socială. Copiii cu elemente 

de anxietate socială manifestă o teamă persistentă faţă de interacţiunea cu persoanele străine, manifestând 

comportamente de plâns intens, crize sau blocaje. Anxietatea socială adesea este asociată cu atacuri de panică şi 

puternice reacţii somatice.  

Fobiile specifice (frica de animale, frica de dentist, frica de medici). Copiii şi adolescenţii pot resimţi stări 

puternice de anxietate faţă de o serie de obiecte, animale sau situaţii. 

Tulburarea obsesiv-compulsivă. Ritualurile, gândirea magică şi atingerile repetitive sunt manifestări 

considerate normale în perioada copilăriei, iar gândurile obsesive sunt parte a mecanismelor de socializare în 

adolescenţă. Obsesiile sunt gânduri recurente şi intruzive care determină stări de disconfort şi anxietate, fiind 

diferite de îngrijorările de zi cu zi. Compulsiile reprezintă comportamente sau acte mentale pe care copilul le 

efectuează pentru a reduce anxietatea.  



 

171 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
Tulburarea de panică. Atacurile de panică reprezintă cel mai puţin recunoscut diagnostic în cadrul copiilor 

şi al adolescenţilor. În rândul copiilor acestea sunt determinate de: îngrijorări, teroare (frică acută), ameninţări 

percepute despre viitor. 

Tulburarea de stres post traumatic (PTSD) poate apărea în urma unei traume majore. Copiii şi adolescenţii 

cu PTSD pot avea o mulţime de simptome ce se poat încadra în trei categorii: retrăirea traumei, încercări de a evita 

orice poate reaminti evenimentul traumatic, anxietate excesivă. 

Un model integrativ de conceptualizare a anxietății implică trei tipuri de elemente responsabile de mecanismul 

acestora: vulnerabilitatea biologică, vulnerabilitatea psihologică și contextele specifice de viață. 
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INTERVENŢII  HERMENEUTICE ÎN PRACTICA LECTURII 

 
Profesor Becheru Ramona Florentina 

Liceul Tehnologic Forestier Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

Analiza actelor de lectură depăşeşte graniţele teoriei comunicării şi păşeşte pe tărâmul hermeneuticii 

filosofice. Lectura are valenţe hermeneutice evidente care pot fi surprinse dacă privim fenomenul lecturii ca pe un 

act de interpretare pură. Provenind din limba greacă, de la termenul „hermeneutikos”, ştiinţa hermeneutică se referă 

la arta de a interpreta texte, simboluri, realităţi ontologice sau culturale.  Desprinsă în familia ştiinţelor interpretării, 

hermeneutica lecturii este o disciplină extrem de riguroasă care revizuieşte  procesele receptării textuale din 

perspectiva sensurilor prezente în text. Pentru un hermeneut al lecturii, cărţile sunt create pentru a ascunde un sens 

iar cititorii există în măsura în care au capacitatea necesară desluşirii sensului sau sensurilor fixate în text. Din 

moment ce lectura înseamnă comunicare şi căutare de sens, mecanismele hermeneutice pot fi explicate prin 

intermediul unor procese comprehensive.  

Contribuind la constituirea hermeneuticii ca ştiinţă Schleirmacher lansează ideea că   între autorul 

discursului şi prezumtivul său receptor se instaurează o legătură de natură psihologică. Ea  depăşeşte graniţele 

analizei gramaticale şi criticii literare pentru a  pune accentul pe latura ideatică a textului. “ Textul reprezintă un 

moment al vieţii autorului deci interpretul trebuie să reproducă în  conştiinţa sa starea psihică ce a dat naştere 

operei”. Din această perspectivă lectorul ideal al unui volum de literatură spre exemplu ar fi acela care ar reuşi să 

stabilească o relaţie de empatie cu scriitorul, străduindu-se să ghicească ce anume a vrut acesta să spună autorul în 

respectivul text. În prelegerile sale de filosofie a limbajului, Friedrich Schleiermacher se referă pentru întâia oară la 

„ cercul hermeneutic”şi decretează că, pe parcursul desfăşurării interogaţiilor hermeneutice, se crează o strânsă 

legătură între parte şi întreg în sensul că gradul de înţelegere a subiectului cărţii  depinde de nivelul de surprindere 

a esenţei detaliilor. În cazul lecturii,  legătura întregului cu părţile se referă la faptul că  înţelegerea textului se 

realizează treptat. Cititul în trepte, bazat pe ipoteze interpretative este specific creaţiilor textuale moderne, care îl 

ţin pe cititor în suspensie şi îl pun în faţa unor secvenţe textuale care se întretaie şi nu urmează o evoluţie liniară. 

Parcurgerea textelor de acest gen se realizează secvenţial şi solicită atenţia cititorului, obligat să revină asupra 

fragmentelor lecturate deja pentru a soluţiona anumite neclarităţi determinate de ambiguitatea mesajului 

comunicat.  

Mitul circularităţii lecturii se sprijină pe premisa că parcurgerea unui text nu este  un proces neîntrerupt. În 

procesul de atribuire a sensului cititorul face popasuri interogative şi încearcă să înţeleagă treptat ideile transmise 

în scris. Interogaţiile lui hermeneutice se bazează pe nevoia de actualizare a sensului. Surprinderea sensului se 

realizează în funcţie de mai multe criterii referitoare la :   

• gradul de inteligenţă, nivelul de educaţie, contextul psihologic individual al cititorului  

• experienţa aplicării unor strategii de lectură variate, în funcţie de tipul textului lecturat.  

Poticnirile din calea lecturii îi dezvoltă lectorului convingerea că se află în faţa unui text contradictoriu, 

dificil de parcurs. Vina revine, în acest caz,  autorilor, care concep în mod deliberat texte cu caracter echivoc. 
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Intervine uneori şi distanţa mare de timp dintre momentul scrierii şi momentul lecturării unui text. Secretele 

textelor, pot fi surprinse cu dificultate atunci când matricea stilistică de redactare a operei este diferită de matricea 

interpretativă folosită de cititor. Desigur istoria literaturii abundă în scrieri în care sensul se dezvăluie treptat, în 

ritmul consumării acţiunii textuale.  

Un prim moment important, care ne introduce în atmosfera specifică autorului, ne ajută să desprindem 

semnificaţia întregului constituit dintr-o multitudine de elemente componente: episoade, scene-cheie, simboluri, la 

fel de importante pentru operă ca şi titlul, mottoul, eventuale detalii explicative, îl constituie lectura. Îmbogăţind în 

valoare textul literar, ea spune mereu ceva nou fiecărui cititor sau ascultător, dezvăluind polisemia generată de 

individualitatea, mereu alta, subiectivă a acestuia. Dacă scriitorul îşi topeşte personalitatea sa în operă, atunci 

lectorul o reînsufleţeşte cu propria-i personalitate, cu propriul său univers. Lectura devine astfel un act de creaţie, 

cititorul parcurgând alături de autor drumul de la realitatea naturală la cea artistică, neprevăzutul, absurdul, 

fantasticul devenind obstacole în faţa lui, întrucât se identifică cu personajul. Mai ales literatura artistică a secolului 

al XIX-lea îl transformă pe cititor dintr-un lector pasiv, ce primeşte explicaţiile naratorului cu răbdare şi interes, 

într-un receptor activ, creator, gata să urmărească scriitorul. 

Pornind de la premisa că literatura poate fi înţeleasă şi ca mijloc de educaţie morală şi estetică, profesorul 

de literatură va pune accent, în cadrul lecţiilor, şi pe discutarea conţinutul moral al textului, precum şi pe valenţele 

lui estetice. Aşa cum psihologii pun accent pe acţiunile de interpretare a subiectului cunoscător prin derivarea 

sensului din experienţă, tot astfel, profesorii de literatură subliniază activitatea elevului-cititor prin construirea 

sensului pornind de la întâlnirea cu textul. Dacă textele literare ajung să aibă un înţeles ca rezultat al activităţii de 

interpretare a elevilor, trebuie ca profesorul să încurajeze elevii să întrebe, să asocieze, să reflecteze pe măsură ce 

citesc. Uneori pot apărea diferenţe în interpretarea individuală a unor fenomene complexe, spre exemplu, concepţia 

despre ceea ce înseamnă cetăţenia responsabilă, justiţia sau cinstea. Variaţiile individuale de interpretare sunt sursa 

unui mare conflict social şi aici este locul unde literatura poate contribui la împăcare socială. 

Se poate ca o parte din literatura pe care o citesc şi o discută elevii să releve îndeaproape problemele 

prezente în vieţile lor proprii. Literatura va contribui atunci la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a-i 

înţelege pe alţii şi de a transcende diferenţele dacă ei citesc despre oameni cu probleme ca ale lor: oameni care iau 

decizii în viaţă în împrejurări nesigure, oameni căutând idealuri într-o lume tot mai materialistă, oameni care caută 

să se relaţioneze cu alţii dincolo de frontierele culturale. Aşa cum cuvintele ne dau şabloane pentru perceperea şi 

înţelegerea conceptelor, tot aşa imaginile şi intrigile literare ne dau şabloane mai elaborate pentru a înţelege 

anumite constructe, precum motive, personalităţi, vieţi. Limba are un aspect receptiv şi unul productiv: ea ne 

permite să înţelegem, dar şi să ne exprimăm.  

Contribuţiile literaturii la imaginaţie au, de asemenea, un aspect receptiv şi unul productiv. Literatura nu ne 

mobilizează numai intelectual cu scheme complexe care ne permit să interpretăm vieţile noastre, ci ne oferă şi 

modele cu ajutorul cărora să imaginăm creaţii noi. Lectura cărţilor educă imaginaţia, ea dezvoltă sensul posibilului. 

Viziunea asupra literaturii ca un tipar pentru înţelegerea vieţii noastre şi ca hrană pentru imaginaţie are consecinţe 

asupra predării. Acest punct de vedere sugerează că elevii trebuie încurajaţi să citească literatură de toate genurile. 

Pe de altă parte, discuţiile despre operele literare ar trebui să facă paralele între ceea ce este descris în cărţi şi 

aspecte din viaţa elevilor.  
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A învăţa pe copil să citească înseamnă a-i deschide calea dezvoltării intelectuale, a-i oferi posibilitatea 

descoperirii unor idei capabile să genereze motivaţia muncii. De aceea îndrumarea lecturii şi stabilirea principiilor 

muncii cu textul literar devin elemente principale în activitatea profesorului de organizare a procesului de predare a 

literaturii în liceu. În prezent, profesorul de literatură se confruntă tot mai acut cu o criză a lecturii generată, poate, 

de faptul că tinerii din zilele noastre, adesea doar nişte cititori de prefeţe sau de comentarii ale unui text literar, 

reprezintă o generaţie superficială. Şi aceasta, deoarece ritmul vieţii lor, impus de lumea computerelor şi a 

internetului, este altfel.  

Faţă de generaţiile anterioare, elevii zilelor noastre formează o generaţie bine informată, dar prea puţin 

profundă. Sunt tot mai puţini elevi care înţeleg literatura ca pe o prelungire a sinelui, născută odată cu descoperirea 

spirituală. Rezistenţa pe care profesorul o simte din ce în ce mai acut din partea elevului se îndreaptă, pe de o parte, 

la lectura integrală a textului, pe de altă parte, la realizarea unor teme impresionant de voluminoase care răspund la 

cerinţe de tipul argumentare sau caracterizare de personaj. Privind cu atenţie felul în care sunt abordaţi scriitorii şi 

operele lor remarcăm utilizarea aceloraşi metode de lucru şi, în esenţă, a aceloraşi cerinţe. Elevii ar fi mult mai 

interesaţi şi mai câştigaţi în ceea ce priveşte formarea unei culturi, a gustului pentru literatură, dacă abordarea unei 

opere s-ar realiza la nivelul unor fragmente şi dacă ele ar fi studiate în paralel cu fragmente similare din literatura 

universală. Avantajele şi eficienţa unei astfel de metode ar putea fi probate de viitor căci a asocia artele nu este o 

noutate, dar poate fi o soluţie care să readucă la viaţă şi cel mai tăcut şi mai discret text. 

Deşi vina pentru aşa-zisa criză a lecturii o poartă, de obicei, elevii, putem considera că o mare parte din 

responsabilitate îi revine şi profesorului deoarece în foarte multe cazuri se neglijează specificul şi natura lecturii ca 

proces de comunicare de la autor la cititor. Întrucât omul consideră lectura un act de reciprocitate, el încearcă să 

capteze şi să descifreze un mesaj care înseamnă determinarea unui sens, a unei semnificaţii. Această receptare nu 

se reduce la perceperea exactă a unui text; ea declanşează multiple procese psihice: proces de actualizare a vechilor 

cunoştinţe, de noi asocieri, judecăţi şi raţionamente care consolidează sau duc la descoperirea de noi adevăruri. 

Neţinând cont de acest specific al lecturii, în cele mai multe cazuri, profesorul de literatură propune elevilor o carte 

pentru a fi citită doar pentru că aceasta urmează a fi studiată. Ceea ce rămâne în afara acestor motivaţii 

neconcludente pentru elevi se referă tocmai la interesul lor pentru lectură. A-i provoca la lectură este nu numai o 

mare artă, o muncă insistentă şi bine dirijată a profesorului, dar şi un pas sigur spre cititul cărţilor. O simplă 

întrebare adresată elevilor deseori poate face mai mult decât un discurs lung. „Cum trebuie să procedeze soţul în 

cazul în care bănuieşte că soţia, pe care o iubeşte nespus, îl înşală?” Această întrebare, adresată elevilor de liceu 

înainte de lectura romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, îi va incita la o discuţie, în care se 

vor căuta diferite soluţii şi argumente în susţinerea ori combaterea ideilor. Profesorul nu va ezita să propună în 

cazul unor eventuale decizii ale elevilor şi câteva manifestări de comportament ale personajului. Necesitatea de a 

căuta o soluţie şi de a găsi argumentele necesare îi va determina pe elevi să citească opera respectivă, nu înainte ca 

profesorul  să-i anunţe că problema discutată de ei este a protagonistului romanului camilpetrescian şi că multe 

dintre variantele lor de soluţii se găsesc în operă.  

Opera literară deţine mijloace specifice de cunoaştere a lumii raportată la om. Ea se dezvăluie doar în 

relaţia cu cititorul, căruia îi angajează atât universul afectiv, cât şi câmpurile raţionale. Procesul de receptare a 

operei literare are un caracter sintetic şi unitar, căci valoarea cognitivă şi valoarea social-educativă a operei sunt 
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implicate în valoarea estetică, prin care se defineşte ca fenomen artistic. Literatura este deci o modalitate de 

comunicare şi de emitere a  unor mesaje într-un limbaj specific. 

„A preda” literatura română înseamnă a subordona strategia didactică idealurilor formative, înseamnă a 

raporta procesul de predare-învăţare la conceptul de educaţie la timpul viitor. În acest scop profesorul trebuie să 

pună accent pe modalităţile de însuşire activă a cunoştinţelor, în vederea dezvoltării gândirii ştiinţifice şi a 

imaginaţiei creatoare a elevilor. 
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ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ – O COMPONENTĂ   

EDUCAȚIONALĂ VALOROASĂ ȘI EFICIENTĂ 

 

Prof. înv. primar Becheru Cosmin 

Şcoala Gimnazială Dăești, jud. Vâlcea 

 

Acţiunile educative desfășurate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea 

diferitelor interese ale elevilor, care sunt implicaţi direct în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor. În 

şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 

dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 

 Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine majoritatea 

influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau activităţi opţionale. Are un 

caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ, acţiunile educative plasate în cadrul acestui tip de 

educaţie, sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană. Timpul 

extraşcolar a fost caracterizat drept „libertate sub control instituţional”. Timpul liber, se caracterizează prin: 

alegerea liberă şi eliberarea de sub obligaţiile instituţionale; caracterul dezinteresat al activităţilor; caracterul 

personal, întrucât încurajează virtuţile dezinteresate. 

 Dintre funcţiile timpului liber, pot fi amintite: funcţia de relaxare, de destindere, care constă în posibilitatea 

de refacere a organismului după activitatea de bază; funcţia de distracţie, care se realizează prin delectare şi 

amuzament generând un tonus optimist; funcţia educativă, de dezvoltare, care se concretizează în îmbogăţirea vieţii 

spirituale şi dezvoltarea personalităţii, formarea capacităţii de autoorganizare a unui stil de viaţă elevat, stimularea 

capacităţilor creatoare şi a stilului participativ. 

 În România, educaţia nonformală cuprinde diferite activităţi, desfăşurate fie în cadrul şcolii, cum ar fi: 

sesiuni de comunicări ştiintifice, cercuri la diferite discipline, proiecte educative, olimpiade, competiţii sportive; fie 

în afara şcolii, cum ar fi vizite, drumeţii, excursii, tabere, activitatea pe cercuri din cadrul palatelor şi cluburilor de 

copii. Aceste activităţi, la fel ca şi în cazul educaţiei formale, sunt coordonate de profesori de specialitate, dar, care 

în aceste situaţii, au un rol secundar, de moderatori sau coordonatori. 

 Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, prin aspectul conţinutului şi formele de 

realizare, fiind caracterizată prin: caracterul facultativ; elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor; nu se face o evaluare prin note; oferă răspunsuri concrete  la cerinţele fixate; permite 

momente de abstractizare, prin utilizarea cunoştinţelor din viaţa practică; pune în valoare aptitudinile şi interesele 

copiilor şi ale tinerilor; facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri şi inter-disciplinar; scoate 

din educaţie funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare.  

In clasele I-IV, serbările şcolare vin în ajutorul afirmării şi formării personalităţii elevului. In timpul 

prezentării programului artistic, elevul artist îi va avea ca spectatori pe colegii de şcoală, dar şi pe părinţi cărora 

va trebui să le recite sau să le cânte, exprimând trăirile care îl copleşesc. Realizarea programului artistic 

presupune o muncă de căutări şi de creaţie din partea învăţătorului. In cadrul serbării învăţătorul este regizor, 

coregraf, posionat culegător de folclor, poet, interpret model pentru micii artişti. Importanţa unor asemenea 

festivităţi ocazionate de sfârşitul de an şcolar, de Ziua copilului sau sărbătorile religioase, este deosebită. Ele 
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lărgesc orizontul spiritual al elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor afective 

şi sentimentelor estetice.   

Pentru ca elevii să-şi motiveze participarea la această aleasa  activitate, este foarte importantă atmosfera 

realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi prin seriozitate. Şansa de reuşită a 

serbărilor este dată de varietatea programului artistic, în măsură să valorifice talentul de recitator al unora, 

calităţile vocale, de ritm şi graţie ale altora, dar şi destoinicia pentru realizarea costumelor şi decorurilor. 

Versul, muzica vocală şi instrumentală, gimnastica ritmică,scenetele pline de haz, armonios îmbinate, asigură 

varietatea şi dinamismul spectacolului. Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţie   şi 

participarea cu interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării  spectacolului. Serbările şcolare sunt momente de 

maximă bucurie atât pentru  copii, cât şi pentru părinţii lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, 

entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de neuitat  în viaţa fiecăruia. Coşbuc spunea: „Ca să poţi povesti 

sau cânta copiilor, trebuie să-i  iubeşti, sa cauţi să pricepi firea şi lumea aparte în care trăiesc, sa ştii să 

cobori până la nivelul personalităţii lor. Trebuie să iei parte   împreună cu dânşii la toate manifestările 

sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de copil”. 

 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie 

un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul 

de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă 

originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale 

ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 

activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 

cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în 

rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 

precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.  

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 

ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 

comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în 

organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter 

opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele 

conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, 

educarea unor comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite 

domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite faze, pe 

diferite teme) „Cel mai bun povestitor!” „Cea mai frumoasa poezie recitata!”- promovăm valori culturale şi etice 

fundamentale, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente 

artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive.  

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care susţin derularea 

unor proiecte, implicând în mod direct copilul prin personalitatea sa. Aplicată la clasă, metoda proiectului este 
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acceptată cu plăcere de elevi, deoarece permite munca în echipă, unde poate contribui, potrivit înclinaţiilor 

individuale, la realizarea unui scop comun. 

             Implicarea elevilor în proiectele educative, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, a crescut  în  ultimii  

ani acesta  dovedind    interesul  crescut  al  elevilor faţă de unele  activităţi  educative. Concursul de creaţie  

literară  şi  plastică  urmăresc stimularea  implicării  elevilor  în   activităţile  extraşcolare, descoperirea şi  

dezvoltarea  aptitudinilor artistice şi literare  ale  copiilor  din  ciclul  primar  . Prin  participarea la  astfel de   

proiecte elevii îşi dezvolta  aptitudinile artistice  şi literare ,spiritul de echipă -  (în  realizarea  lucrărilor  colective) 

,îşi vor  testa  aptitudinile,îşi vor putea pune în valoare calităţile   artistice . 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic 

trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al 

activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 

elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta 

educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica în astfel de 

activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed - back pozitiv. 

    „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic 

nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
 
                                                                                          (Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 
 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

• Marcu, Vasile; Orţan, Florica; Deac, Adina Emilia - Managementul activităţilor extracurriculare, Ed. Universităţii, 

Oradea, 2003; 

• Orţan, Florica - Management educaţional, Ed. Universităţii, Oradea, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
ELT in the digital era 

 

Prof. Andrioaie Ana-Maria 

Director adjunct al Colegiului  „Mihai Eminescu” Bacău 

 

 
 

The lockdown generated by the Corona virus pandemic has brought about deep changes in the organization 

of the learning-teaching process. Schools and language academies all over the world have closed their doors, but 

they need to continue the educational process by adapting their strategies to the new conditions. The sudden shift to 

online learning has put a great pressure both on the teachers and the students, who now have to adapt their 

reconfigure their entire life in order to deal with the changes. Many teachers and students plans have had to change 

their plans and are now feeling frightened about what the future might hold in terms of education.  

However, there is good news. Online learning is in full swing now and it seems to be working just fine. 

This article is going to highlight the manifold advantages of online learning and some of the opportunities for high-

quality online English classes. 

The most obvious advantage is that students can study anywhere. With online classes, they are not the one 

who goes to a classroom; rather the classroom comes with them. By learning through internet platforms, they can 

connect to the platform from wherever it suits them best. Even better, due to the increasing use of mobile devices, 

students can carry their classes around comfortably in their pocket or bag.  

A second advantage of online learning is that there are no fixed schedules. This allows teachers and 

students to not only manage their schedule with more freedom but also to take advantage of the time that would 

otherwise have been spent in places like waiting rooms and public transport. The computer will be there any time a 

student wants to learn a little more.  

Last but not least, students can learn from the comfort of their own home. Online learning implies 

students spending some time creating a study space at home and adapting it in such a way that the environment 

inspires them. Many students report great progress in their learning generated by the feeling of comfort and 

protection that their own haven brings them. The lack of the pressure caused by the formal classroom setting boosts 

their self-confidence, with a direct impact on their academic success. 

Many digital lessons take place on interactive platforms made for learning. The teacher and the students 

alike can find chat rooms where students can talk to each other, interactive white boards, and quizzes that promote 

healthy competition between students. 

As it can be clearly seen, there are the main advantages of online learning regarding any given school 

subject. When it comes to teaching and learning English online, the benefits are obvious. 

One of the advantages of teaching and learning English online is that students can use several 

resources at the same time. Online classes, by definition, are spent in front of a computer or tablet, which are 

packed with a wide range of educational resources. For instance, when the teacher mentions a name, a place or an 

expression that the students haven’t heard of, they can Google it to find out more. Moreover, they can have several 

tabs open and look at images and videos of a topic to help them remember it better. The students can look up 
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definitions, synonyms, and grammar rules anytime during a class. What’s more, students can also take advantage 

of other online tools, such as: 

-Linguee.com, which allows students to see translations in context online; 

-Online dictionaries, which give them definitions and help with pronunciation; 

-Wikipedia, which allows them to find out more about a topic and read about it in more than one language. 

In other words, the world is their classroom. The use of a wide range of resources is a great way 

to boost the effectiveness of English-language learning.  

Another great advantage of teaching and learning English online is that students can be supported to 

improve all four skills. There are plenty of ways of practising and improving students’ speaking, listening, 

reading and writing skills online.  

Speaking skills benefit the most through online learning. With the help of video calls, students can have 

live conversations, just as they would in a physical classroom. Popular video conferencing apps such as Zoom or 

Webex are a great medium for engaging the students in English conversation with the teacher and their classmates. 

Another popular tool is Google Hangouts, which allows the teacher to include live captions (subtitles), making it 

easier to understand each other. 

The students can also record and send voice notes to friends and classmates on apps like WhatsApp and 

Facebook Messenger. This has the advantage of allowing them to listen back to their words, analyse what they said 

(with the teacher’s help) and see what language points they need to improve. 

Listening skills can also be improved during online English classes. Students can practise their listening 

comprehension by watching videos on YouTube, TED.com, or listening to podcasts. The subtitles and transcripts 

on these sites can help the students identify new words and clarify parts of the videos they couldn’t understand. 

Improving the students’ reading skills and enhancing their vocabulary could not be easier with the number 

of articles and e-books a teacher can find online. Students can subscribe to email newsletters too, so they have new 

things to read every week. They can also read an article with a friend and write comprehension questions for each 

other; it’s a great way to make sure they are paying attention. 

Students can also keep track of new vocabulary and collect interesting things to read by using an app 

like Evernote. 

Improving the students’ writing skills is easily done, too. Students can send their teacher mini-essays or 

homework assignments of any sort through email or online learning platforms. They can also collaborate (in real-

time) with their classmates on writing projects and presentations using Google Docs or Google Slides. 

There are countless digital tools out there that can help the students improve their writing skills. Write & 

Improve, for instance, is a free tool by Cambridge English that gives them instant feedback on their writing. It’s a 

great way to step up their grammar, spelling and vocabulary, whether they are preparing for an exam or not. 

Students can also install Grammarly, a browser extension that works as an automated spell checker. 

The Hemingway App is a more sophisticated digital writing tool that not only highlights errors but also helps them 

improve the readability and style of their text.  

In a nutshell, there’s an app for everything, no matter which skill the teacher wants to focus on improving.  

http://linguee.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikipedia.org/
http://hangouts.google.com/
https://oxfordhousebcn.com/en/how-to-improve-your-english-with-youtube/
https://ted.com/
https://oxfordhousebcn.com/en/improve-your-listening/
http://evernote.com/
https://writeandimprove.com/
https://writeandimprove.com/
https://app.grammarly.com/
http://www.hemingwayapp.com/
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  Another advantage of studying English online is that, in the long-run, students can have a sense of 

accomplishment after having improved their English-language competencies alongside with their ICT 

competencies. Improved ICT competencies enable the students to carry out online communication. 

Therefore, students can meet new people and connect with an online community. Knowing that social 

distancing has been proven to be hard on emotional wellbeing, online communication can be a life-saver 

nowadays. People have evolved to be social and we don’t like to be isolated from others. While online 

conversations will never replace face-to-face interactions, having people to hang out with, if only virtually, is 

essential from a psychological point of view. 

Learning English online in groups is a great way for students to meet other students worldwide who are in 

the same boat as them. Those students too, are sitting at home trying to improve their English skills and find a 

sense of community online. Students don’t need a physical classroom for a tight-knit group to start forming. 

In conclusion, English-classes students can take part in a wide range of engaging, interactive lessons. 

Since technology permeates our lives, there’s no shortage of digital tools that can make online English classes 

enjoyable.  
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                Practici educaționale de succes 

    Prof. Micăuță Simona 

Invăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, deci pe promovarea 

metodelor interactive care să solicite mecanismele gandirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. 

Strategiile didactice moderne stimulează libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor; 

activizarea tuturor elevilor şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv, independenţă in acţiune, găsirea 

unor idei creative, indrăzneţe de rezolvarea a sarcinilor de invăţare, ducând la o invăţare mai activă şi cu rezultate 

evidente. Elevii trebuie încurajați să gândească, să emită judecăți proprii, pentru că așa reușesc să se apropie de 

literatura, chiar și de cele mai intangibile subiecte. 

Educația trebuie analizată în contextul interacțiunii complexe dintre om și societate, pentru că  „dacă 

eliminăm factorul social din copil, rămânem doar cu o abstracţie; dacă eliminăm factorul individual din societate, 

rămânem doar cu o masă inertă şi fără viaţă ”.5  J. Dewey afirmă că „educaţia este un proces al vieţii”, iar acest 

proces trebuie să respecte şi să se adapteze  condiţiilor sociale în care şcoala funcţioneză.  

Nu se poate vorbi de școală fără să nu se facă referire la societatea în care ea există, deoarece este necesară 

o cunoaștere a condițiilor sociale actuale și a evoluției educației, astfel încât orice profesor/formator/educator care 

formeaza generații trebuie să cunoască aceste schimbări.  

De aceea o analiză a evoluţiilor din societatea actuală este necesară. 

Sintagma cea mai des utilizată pentru a defini/ descrie  societatea actuală (post industrială/postmodernă) 

este „societatea cunoaşterii şi comunicării” 

Una din principalele caracteristici ale societăţii moderne este prezenţa unui volum imens de informaţii care 

presupune schimbări în mentalitatea oamenilor, în stilul de viaţă, în profesie, în educaţie etc. De aceea vorbim 

despre societatea modernă ca despre o „societate informaţională”(termen introdus de sociologul Daniel Bell în anii 

1970).  

Într-o societate în care volumul de informație este mare, aceasta devine cunoaștere, ca o resursă strategică, 

așa cum subliniază J. Naisbitt: „ne înecăm în informaţie, dar suntem înfometaţi de cunoaştere. Informaţia 

necontrolată şi neorganizată nu mai este o resursă într-o societate informaţională. Dimpotrivă, ea devine inamicul 

lucrătorului informaţional .6” 

Deci, societatea postmodernă este caracterizată prin cunoaștere, mai exact de producerea, gestionarea  şi 

difuzarea cunoaşterii, în timp ce cultura modernă de informație.  

In contextul societăţii de astăzi, confruntată cu numeroase şi complexe provocări, profesorii sunt chemaţi 

„să părăsească algoritmul monoton al rutinei”, să apeleze cu curaj şi responsabilitate la aplicarea creativă a noilor 

 
5 J. Dewey, Trei scrieri despre educatie, Ed. Didactica și pedagogică,  București, 1977,p.48 
6 J. Naisbitt , Megatendinţe.Zece noi direcţii care ne schimbă viaţa, Ed.Politică, Bucureşti, 1989, p. 56 
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paradigme (cognitivismul, socioconstructivismul, practicianul reflexiv) in proiectarea şi realizarea activităţilor 

educative. 

C. Costa afirma:  

Impreună, indivizii generează şi discută idei, ajungand la o gandire care depăşeşte 

posibilităţile unui singur individ. 

 Aşa se explică orientarea didacticii moderne către dezvoltarea unei metodologii centrate pe elev, pe 

demersuri interactive ce respectă profilul psihologic de varstă şi individual al elevului, trebuinţele şi ritmul propriu 

de invăţare. In prezent a devenit o necesitate promovarea strategiilor moderne de instruire care au capacitatea de a 

stimula participarea activă şi deplină, fizică şi psihică, individuală şi colectivă a elevilor in procesul invăţării [5, p. 

237]. Elevii trebuie să fie invăţaţi să gandească critic, creativ, constructiv, eficient. 

In acest sens, in orele de limba si literatura romana incerc sa promovez dezvoltarea gândirii critice prin diferite 

activitati. Un exemplu este  cercul de lectură De la epistolă la SMS si rețele de socializare. Pornind de la 

Programele indicate, am conturat activităţi bazate pe metode active care să permită elevilor să conştintizeze 

importanța dezvoltării gândirii critice şi astfel să-şi creeze contextul prielnic receptării și analizării textului 

eminescian, prin prezentarea corespondentei inedite dintre poet si Veronica Micle. Exemple de activitati derulate in 

cadrul acestui proiect: Textul epistolar – literatura de graniță, Mihai Eminescu și Veronica Micle – întâlnire în 

mediul virtual, Confesiunile unui poet, De la epistolă la SMS și Whatt s app, Eminescu omul vs. Eminescu poetul . 

Chiar dacă nu reprezintă decât o nouă persectivă asupra evoluției educației, documentarea serioasă a reuşit 

să determine o înţelegere mai concretă a conceptului de gândire critică, cel puţin din prisma propriei experienţe. 

Cercul de lectură De la epistolă la SMS si rețele de socializare este un proiect care a apropiat elevii de lirica 

eminesciană, considerată de către ei dificilă, prin intrarea în contact cu scrisorile dintre Eminescu și Veronica. În 

acest mod, au putut empatiza cu marele poet, apropiindu-i de opera sa, în sensul că au intrat în contact cu Eminescu 

omul, nu doar cu Eminescu poetul.  

Deprinderea de a gândi, de a problematiza și nu de a critica în sensul peiorativ pe ceilalţi poate fi însuşită 

doar prin dezvoltarea ei prin metode active ce presupun cooperare,  respect, toleranţă, valorizare, facilitându-se 

astfel interacţiunea dintre indivizi diferiţi. Metodele şi conceptele prezentate susţin că în procesul educaţional 

trebuie stabilită o relaţie între elev şi profesor, care trebuie particularizată în funcţie de mediul social, deprinderile 

şi competenţele fiecăruia, pentru ca în final , fiecare să-şi îmbunătăţească paleta de cunoştinţe, dar experienţa să-i 

ofere atât o dezvoltare profesională, cât şi personală.  
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,,IMPORTANŢA PROIECTELOR EDUCAŢIONALE” 

                                                                              

                                                                                                                                  Prof. DRAGU VASILICA 

                                                                                                                                 Grăd.cu P.Săpt.Nr. 32, Galaţi 

 

MOTO : ,,Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea”(G.Călinescu) 

            

Odată cu evoluția societății, educația cunoaște forme de organizare multiple, iar rolul său a devenit din ce 

în ce mai important. 

Factorilor educativi tradiționali familie și  grădiniţa, li s-au alăturat alții noi, precum biserica, mass-media, 

instituții de cultură, centrele de agrement, adică cei care asigură educația non-formală. 

              Una din direcțiile fundamentale ale redefinirii învățământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, 

integrală, armonioasă a individului, formarea personalității autonome și creative, prin diversificarea și optimizarea 

activităților educative extracurriculare și extrașcolare. Așadar, în noul demers educațional al cadrelor didactice se 

vor redimensiona atât statutul cât și sarcinile acestora, care trebuie să devină manageri de educaţie prin intermediul 

unor proiecte/programe desfășurate pe baza unor acorduri de parteneriat între unitățile preșcolare și diferiți 

parteneri înscriși în proiect. 

             Există o varietate bogată de modalități de realizare a acestor activități, una foarte importantă fiind 

proiectele educaționale pe care noi le desfășurăm, care cuprind un calendar de activități planificate, care urmăresc 

realizarea unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit și într-o perioadă de timp bine definită. 

            Aceste proiecte educaționale sunt o modalitate de acumulare a unor noi experiențe de cunoaștere, rezolvând 

probleme practice în diferite situații date, fiind de altfel un instrument al dezvoltării și inovării organzațiilor 

preşcolare. 

           Parteneriatul educațional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societății prin prisma educativă și 

presupune participarea la o acțiune educativă comună, interacțiuni constructive acceptate de către toți partenerii, 

comunicare eficientă între participanți, acțiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaționare. 

Parteneriatul educațional mai presupune unitate de cerințe, de opțiuni, decizii și acțiuni educative subordonate 

actului educativ propriu-zis. Parteneriatul educațional vine în sprijinul dezvoltării personalității copiilor 

asigurându-le autonomia personală, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei. 

          Având în vedere faptul că grădinița pregătește preșcolarul pentru activitatea sa școlară, iar școla pregătește 

elevii pentru viața socială, aceste proiecte au o importanță tot mai mare în activitatea noastră și a copiilor fiind în 

dialog permanent cu societatea, realizând punți de legătură între nevoile educaționale, resursele și disponibilitatea 

copiilor și perspectivelor de dezvoltare economică a societății. În acest sens colaborarea grădiniței cu factori 

externi educaționali sau cu școala, este o activitate organizată, susținută, direcționată spre probleme educative ale 

tinerei generații. 

         Aceste activități din cadrul proiectelor educative aduc un surplus de informații copiilor/elevilor astfel că 

experiența de învățare informală și non-formală completează și lărgește experiența de învățare formală. 
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         Parteneriatul educațional devine tot mai prezent în relațiile de colaborare ce se stabilesc între unitățile de 

învățământ și diferitele segmente ale societății, reprezentând modalitatea formală sau informală prin care cele două 

părți(sau mai multe) decid să  acționeze împreună pentru atingerea unui scop comun. 

          Pentru ca reușita unui acord de parteneriat să fie la cote maxime, acesta implică: identificarea scopului, a 

intereselor comune, utile partenerilor; găsirea modului optim pentru  realizarea scopului propus, organizarea și 

conducerea resurselor disponibile pentru  a atinge scopul propus; consolidarea eficientă a atitudinilor și tehnicilor 

diferite care se pot aplica diferitelor sarcini.  

            Referitor la realizarea activităților de bune practici, la noi în grădiniță, se desfășoară o gamă variată de 

proiecte și parteneriate educaționale în colaborare cu diferiți factori educaționali, organizate și desfășurate pe 

nivele de vârstă, local sau la nivel național-proiecte prevăzute în cadrul programelor naționale.  

 

        Proiecte educaționale prevăzute în calendarul  inspectoratelor școlare județene: 

• Proiect educațional „Lumea fermecată a cărților și poveștilor” în cadrul programului național „Să citim 

pentru mileniul III”; 

• Proiect educațional „Învățăm cu Rafa Girafa” în cadrul programului național „Girafa Rafa”; 

• Proiect educațional „Prietenii lui Piti-Click” ” în cadrul programului național „Piti-Click și Dublu-Click”; 

• Proiect educațional „În lumea lui Pipo” –colaborare cu revista Pipo-cartea Generației PRE; 

• Proiect educațional „Europreșcolarul” - în cadrul proiectului educațional „Cu Europa la joacă...” concurs 

de stimulare a abilităților intelectuale și de creativitate a preșcolarilor; 

• Proiect educațional „Formidabilii” –concurs internaţional pentru stimularea imaginaţiei şi a creativitaţii 

copiilor; 

• Proiect educațional „Smarty” în cadrul programului educațional  „SMARTY” – concurs de cunoștințe 

pentru copiii preșcolari pe domenii experiențiale – parteneri asociația „SMARTY și I.S.J ”. 

 

Proiecte educative la nivel local – pe nivele de vârstă: 

1. ,,DAR DIN DAR, SE FACE RAI “ 

În cadrul proiectului educaţional „Dar din dar, se face RAI” s-au desfășurat o serie de activități care au avut 

drept scop pormovarea unei atitudini de acceptare și înțelegere firească a raporturilor dintre copii, înlăturarea 

obstacolelor din calea incluziunii, reducerea riscului de marginalizare și excluziune socială a copiilor preșcolari cu 

diferite dizabilități sau de diferite etnii, promovarea relațiilor de susținere reciprocă între grădinițe și comunitate, 

observații, povestiri, convorbiri, desene, activități practice: plimbări, excursii, drumeții, jocuri distractive, 

spectacole, expoziții. 

2. ,,MAI  DEPARTE DE CURRICULUM “ 

În cadrul proiectului educaţional „Mai departe de Curriculum” s-au desfășurat o serie de activități care au 

avut drept scop dezvoltarea la preșcolari a unor atitudini pozitive în domeniul civic, prin participarea la cât mai 

multe activități extracurriculare, stimularea activităților extracurriculare, excursii, vizite, concursuri, mese rotunde, 

acțiuni de voluntariat, activități ecologice, întâlniri cu specialist. 
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3.,,MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS “ 

În cadrul proiectului educaţional ”Minte Sănătoasă în corp sănătos” s-au desfășurat o serie de activități 

care au avut drept scop formarea și dezvoltarea unui stil de viață sănătos, respectarea regulilor de igienă, formarea 

unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea proprie și a celor din jur; întâlnire cu cadrele medicale de la 

cabinetul medical, mănânci sănătos, crești sănătos! Alimentația sănătoasă a copiilor, mișcare în aer liber. 

4. ,,LUMEA FERMECATĂ A CĂRȚILOR ȘI POVEȘTILOR “ 

În cadrul proiectului educaţional ,,Lumea fermecată a cărților și poveștilor” s-au desfășurat o serie de 

activități care au avut ca obiectiv familiarizarea cu instituția locală, conștientizarea utilizării unei biblioteci, trezirea 

interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, dezvoltarea exprimării orale, a creativității și expresivității 

limbajului oral; vizite la bibliotecă, lecturi model, activități plastice și practice în echipă, învățarea unor cântece, 

poezii, jocuri distractive, vizionări de casete, cd-uri cu activități prestabilite în funcție de obiective comune. 

 

5. ,,FII ACTIV, COLECTEAZĂ SELECTIV “ 

În cadrul proiectului educaţional „Fii activ, colectează selectiv” s-au desfășurat o serie de activități care au 

avut drept scop educarea și cultivarea dragostei și interesului pentru lumea care ne înconjoară, achiziţionarea de 

materiale reciclabile, ocrotirea plantelor, păstrarea curățeniei și a sănătății mediului, plantare de flori și puieți de 

pomi, îngrijirea spațiului verde, activități de plantare de pomișori în curtea grădiniței, a unor semințe de fasole și 

grâu, de colectare a deșeurilor, adunarea frunzelor uscate, însușirea și respectarea regulilor de comportare civilizată 

în timpul ieșirilor în natură, plimbări, vizite, excursii. 

  EXEMPLE DE  BUNE  PRACTICI:  

*practici bazate pe: învățare activă, învățare prin joc, învățare prin descoperire utilizând învățarea prin cooperare, 

învățarea reciprocă; 

*desfășurarea unor activități comune cu preșcolarii;  

*jocuri distractive; 

*colaborarea între cadrele didactice - discuții, opinii, analize, strategii didactice, conținuturi; 

*jocuri didactice; 

*concursuri; 

*activități practice (confecționarea diferitelor obiecte din materiale reciclabile cu prilejuri diferite); 

*activități gospodărești; 

*jocuri didactice interdisciplinare; 

*vizite la biserică, școală, poliție, brutărie, laborator-cofetărie, muzee, teatre de păpuşi; 

*activități de voluntariat/de caritate; 

*acțiuni de plantare de pomișori în curtea grădiniței; 

*vizită la cabinetul medical; 

*plimbări în parc; 

*excursii; 

*vizite la bibliotecă; 

*concert de colinde în incinta unor instituții (Primărie, Poliție, Prefectură); 
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*serbări cu o anumită tematică. 

          Inițierea și derularea de activități în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorii de azi, necesitând 

multă creativitate, dinamism în derularea acestora dar și responsabilitate și flexibilitate. 

           Nimeni nu se naște gata învățat, gata format, totul se educă în familie, grădiniță, școală și în societate în 

scopul integrării active a individului în viața socială. 
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Bune practici în socializarea copilului preșcolar 

 

Costache Alina-Georgiana 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 

Comuna Filipeștii de Pădure  

 

„În făurirea omului este important mai ȋntâi nu a-l instrui, ceea ce este ceva zadarnic dacă ajunge doar o 

carte care merge; este nevoie să fie crescut, educat, pentru a-l duce la ȋnălţimea unde nu mai sunt lucruri, ci 

chipurile născute din nodul divin care leagă lucrurile. Căci nu este nimic de aşteptat de la lucruri dacă ele nu răsună 

unele ȋn altele, aceasta fiind singura muzică pentru inimă" (Niculescu, Lupu, 2007, 6, apud Antoine de Saint- 

Exupery). 

Socializarea este un proces social prin intermediul căruia individul uman, privit ca membru activ al 

societăţii, este implicat ȋn transformări succesive. Aceasta reprezeintă un proces continuu bazat pe interacţiune, 

inegal ca şi grad de intensitate, care oferă fiecărui individ un potenţial social prin care are posibilitatea să-şi 

dezvolte şi să-şi formeze o identitate, un complex de idei şi o gamă variată de deprinderi şi competențe necesare 

integrării ȋn acest mediu. Consistența  acestui proces  presupune oportunitățile oferite individului de către societate, 

prin intermediul  unor agenţii de socializare şi modalitățile corespunzătoare acestora, astfel ȋncât să-l transforme pe 

individ ȋn raport cu anumite norme şi valori. 

În ansamblul dezvoltării umane, socializarea presupune asimilarea unei experienţe sociale (competențe, 

cunoştinţe, reguli, norme, obiective vizate, idealuri, roluri), formarea unor capacităţilor acţionale (ce țin de  

concepţii, trăsături de personalitate şi caracteristici ale inteligenţei sociale) şi dezvoltarea motivelor, trebuinţelor şi  

aspiraţiilor atât personale, cât şi colective. Prin socializare individul şi copilul ȋnsuşi este orientat către dobândirea 

unor reguli ale vieţii, a obişnuinţelor şi modului de a gândi, a trebuințelor şi idealurilor raportate la mediul social în 

care s-a născut, a crescut şi se dezvoltă. 

  Socializarea şi integrarea copiilor contituie un proces continuu, complex, dinamic pentru realizarea căruia intervin 

mai multe condiții şi factori.  

   Scopul şi sarcina educației este aceea de a orienta şi forma indivizii capabili să se poată integra social, 

asumându-şi anumite responsabilități ȋn interiorul grupului din care fac parte. Astfel, copilul trebuie să primească o 

viziune despre lume prin care să poată fi pregătit cu scopul orientării  ȋn viitorul apropiat. 

  Dependența resimțită de individ față de contactele sociale, față de trebuințele interacțiunii cu ceilalți, față 

de motivația de a ȋnvăța, toate constituind caracteristici ale umanității şi premise ale procesului socializării. 

Crescând şi dezvoltându-se, experiența copilului despre viață se ȋmbogățeşte, ajungând să stabilească 

relații ȋntre persoane şi grupuri tot mai riguros. Prin intermediul ȋntregului program al activității din grădiniță, 

copiii se pot raporta unii de la alții cunoscând mai bine drepturile, obligațiile şi propriile persoane cu bune şi rele. 

 Fiecare copil este orientat să ȋnvețe aspecte ale vieții ȋn comun „să ȋnvețe egalitatea modului ȋn care este 

tratat de adult, să ȋnvețe să coopereze, să dobândească o relativă autonomie şi să se raporteze la altul” (Tomşa, 

Oprescu, 2007, 83, apud Şchiopu, 1997). 
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Integrarea copilului ȋn mediul instituțional, grădinița, reprezintă pentru copil un eveniment social de mare 

importanță pentru dezvoltarea viitoare a sociabilității şi a relațiilor stabilite ȋn cadrul ei, ȋnsă procesul adaptării la 

noul context este dificil. Venind pentru prima oară ȋn instituție, părăsind mediul familial cu care era deja obişnuit, 

copilul este implicat ȋntr-o aventură surprinzătoare: fiind obişnuit cu un mediu al cărui context era ȋnconjurat de 

personaje ce precizau dimensiuni şi importanțe diferite, un mediu de neȋnlocuit, se trezeşte acum ȋntr-un mediu 

necunoscut, nou, de la care nu ştie ce să ceară şi să ofere. Pentru ȋnceput, prima tendință se conturează ȋn jurul unei 

stări de tensiune, determinată de efectul efortului acumulării unei cantități variate de date şi persoane noi pe care le 

vede pentru prima oară. Adaptarea la acest mediu şi la nivelul grupului, poate fi realizată prin intermediul 

acomodării şi asimilării aspectelor esențiale ale grupului, precum şi ale solicitărilor şi ofertelor impuse. 

 Grădinița reprezintă un cadru grupal mai elaborat decât familia, ceea ce impune o multitudine de aspecte 

neprevăzute  printre care cerințe stricte asupra conduitei copilului: un orar variat care apelează la solicitările de 

adaptare, creându-se un disconfort discret având ȋn vedere faptul că până atunci el traveresază situații variate, 

neclare ȋncă. În acest mediu, sunt menținute anumite afecțiuni, reverențioase rigori, solicitări prin care sunt 

controlate acțiunile igienei personale, modul de mâncare, toate fiind necesare efortului de adaptare. Toate aceste 

aspecte neobişnuite ȋl determină să se trezească la realitate, singur, neȋnsoțit, ȋn cadrul unei lumi de care nu 

beneficiază de vreo prejudecată favorabilă. 

La nivelul educaţiei timpurii, ȋn ultimii ani, are loc o „comutare de paradigmă“ care prezintă o schimbare 

ȋn domeniul curriculumului şi urmăreşte o îmbunătăţire, o reorientare şi o extindere focalizată pe demersurile 

educaţionale destinate preşcolarilor de vârstă timpurie, 3-5/6 ani. Având ȋn vedere faptul că dezvoltarea copiilor 

este semnificativă pentru perioada timpurie a vieţii, descoperirea, constatarea, valorificarea sau ameliorarea 

capacităților de care dispun copiii, pot crea premisele performanţelor ulterioare ale acestora. În acest fel, noua 

viziune şi noile demersurile subsecvente se urmăresc a aduce contribuţia substanţială la ȋndeplinirea idealului 

paideic şi la atingerea unor idealuri pe termen lung în cadrul calității vieţii individuale, ȋn acord cu nevoile, 

intențiile şi motivațiile copiilor şi cu exigențele societăţii în care trăiesc. 

Activităţile de învăţare constituie ansamblu de acţiuni planificate şi organizate ȋn mod  sistematic, intensiv 

şi metodic, conduse de educatoare cu scopul atingerii competențelor prevăzute de Curriculumul pentru educație 

timpurie. 

Activităţile de învăţare vizate de ȋnvățământul preşcolar poate fi realizat atât individual, pe grupuri mici cât 

şi cu grupa întreagăde copii. 

Învăţarea reprezintă nevoia umană, nevoie manifestată de toţi indivizii. Sistemul procesului de învățământ, 

în special a celui asigurat de copiii de la vârste timpurii, alături de adulţii din jurul lui (părinții şi cadrele didactice) 

trebuie să ȋncurajeze această nevoie creând contexte care stimulează interesul, curiozitatea, cunoaşterea, 

investigaţia, dorința şi plăcerea copiilor şi sprijinindu-i pentru a învăţa în mod original şi creativ. Ocaziile şi 

contextele favorabile transmise copilului la momentul adecvat pot trezi în mintea copilui plăcerea de a învăţa, prin 

intermediul emoţiile pozitive care sunt generatoare de performanţă. 

”Activitățile pe domenii de dezvoltare reprezintă diviziuni convenţionale, utile datorită raţiunilor 

pedagogice, necesare unei asigurării a dezvoltării plenare, complexe, de ansamblu ca şi pentru observarea evoluţiei 

copilului. În cadrul tuturor domeniilor experiențiale impuse de progama preşcolară (Domeniul Ştiințe, Domeniul 
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Limbă şi Comunicare, Domeniul Psihofizic, Domeniul Estetic-Creativ, Domeniul Om şi Societate) există o 

dependenţă şi interdependenţă, astfel că fiecare achiziţie realizată ȋn cadrul fiecărui domeniu influenţează 

semnificativ progrese ale copilului în toate celelalte domenii. De exemplu, „când copilul învaţă să meargă, chiar 

dacă în cea mai are parte este implicat domeniul fizic, cel al motricităţii grosiere, copilul este implicat şi din punct 

de vedere al receptării semnalelor auditive (dezvoltare senzorială) şi din punct de vedere al dezvoltării 

socioemoţionale, prin interacţiunea cu adultul, precum şi din punct de vedere al limbajului (receptează şi transmite 

mesaje orale)” (MEN, 2017, 9).  

Jocurile şi activităţile liber-alese reprezintă “ofertele”  din care copiii ȋşi aleg ȋn funcție de preferință 

“centrul preferat” ajuntându-i să socializeze în mod progresiv inițiindu-se în cunoaşterea lumii fizice, a mediului 

social, economic şi cultural căruia îi aparţin, a domeniilor studiate pentru ȋnceput la gădiniță, apoi la şcoală: 

matematica, comunicarea vorbită, citită şi scrisă etc. Ele pot fi desfăşurate pe grupuri mici, în perechi sau 

individual, fiind abordate, într-o manieră integrată, cu activitățile pe domenii experiențiale sau cu activitățile de 

dezvoltare personală. Reuşita desfăşurării acestor tipuri de activități şi jocurilor liber-alese depinde de modul în 

care este organizat, ȋn cea mai mare parte şi de cum este conceput mediul educaţional.  În acest fel copilul trebuie 

stimulat şi ajutat să se orienteze şi să participe la acţiune.  

În cadrul activităților de dezvoltare personală, la nivelul ȋnvățământului preşcolar sunt incluse: rutinele, 

tranzițiile. 

Rutinele reprezintă activităţile-reper ȋn funcție de care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele definesc 

nevoile de bază ale copilului, contribuind astfel la dezvoltarea globală şi integrală a acestuia. 

„Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la activităţi de 

învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei. Mijloacele de realizare ale acestui tip de 

activitate variază foarte mult, în funcţie de vârsta copilului, de contextul momentului şi de competențele cadrului 

didactic” (MEN, 2017, 19). 

Activităţile extraşcolare sunt planificate şi desfăşurate lunar, cu participarea părinţilor şi a altor membrii 

educaţionali din comunitate (primărie, biserică, dispensar, poliție, etc.). Proiectarea acestor activități reliefează 

diversitatea, multitudinea, complexitatea, convergenţa şi coerenţa tuturor demersurilor educaţionale întreprinse şi 

inițiate în educaţia copiilor. 

„Copilul nu reprezintă doar viitorul membru al societății ale cărui valori vor fi descoperite peste ani, el 

reprezintă o valoare socială care trebuie descoperită şi prelucrată, astfel ȋncât să-i fie respectate caracteristicile 

individuale şi apaertenența la un anumit mediu socio-cultural.” (MECT, 2009, 46).  

 Societatea ȋn care trăim, datorită tuturor reprezentanților ei, este responsabilă de modelarea 

particularităților copiilor, pentru a le oferi cel mai valoros imbold de dezvoltare ȋn interiorul ei. Comunitatea locală, 

grădinița, familia, şcoala, toate reprezintă instituții ale educației. El vin ȋn sprijinul educatoarelor specializate, 

contibuind astfel la educarea, creşterea, dezvoltarea la un loc a copiilor. Toți aceşti factori manifestă anumite 

influențe educative cu o pondere cantitativă ȋn mod diferențiat, ȋnsă reflectată calitativ la nivelul dezvoltării 

personalității copilului. 

Educarea copilului preşcolar trebuie să fie realizată într-un mediu educaţional adecvat, ȋntr-o colaborare 

continuă dintre familie şi grădiniță, în vederea stimulării permanente a învăţării spontane a lui şi formării acestuia 
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ca personalitate autonomă şi conştientă de sine, prin derularea şi trăirea unor acțiuni şi experienţe de învăţare 

bazate pe cerinţele viitorului şi pe necesitatea modificării unor schimbări vizate în comportamentul social al 

copilului de astă zi. 
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EXEMPLE   DE  BUNE  PRACTICI  PRIVIND  ABORDAREA   INTEGRATA A 

ACTIVITATILOR-INSTRUCTIV  EDUCATIVE DIN EDUCATIA TIMPURIE       

                                                                               

                                                                              Prof . inv. prescolar Stancovici N. Adela – Olivia 

Grădiniţa PP Sfântul Stelian. Moldova Nouă. Jud. CS 

 

           Preşcolaritatea este “minutul de aur” al vieţii în care se pot forma copiilor abilităţi importante, de bază, 

pentru: educaţie civică, istorie, cultură europeană, muzică, sport, limbi moderne, dar şi capacităţi de gândire şi 

comunicare necesare învăţării şcolare de mai târziu. Procesul formativ – educativ pe care îl desfăşoară în 

activitatea cu preşcolarii permite fiecărei educatoare să-şi valorifice propria experienţă didactică, originalitatea şi 

creativitatea prin realizarea activităţilor cu caracter integrat şi cu o abordare complexă a conţinuturilor. 

        Învăţarea reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate şi 

conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculum. In educaţia timpurie, învăţarea 

integrată semnifică modul în care cadrul didactic integrează conţinuturile mai multor domenii experienţiale, 

exploatând resursele din mai multe centre de activitate cu scopul atingerii mai multor obiective de referinţă. O 

abordare integrată permite copiilor să se angajeze în scop de învățare, relevanta. Învățarea integrată încurajează 

copiii să vadă interconectarea și interdependențele dintre ariile curriculare. Orice activitate din grădiniţă trebuie să 

fie o experienţă de învăţare  şi pornind de la acest fapt să se acorde  o importanţă egala tuturor tipurilor de activităţi 

desfăşurate. Toate tipurile de activităţi reprezintă diferite momente ale programului zilnic al copilului în grădiniţă 

şi toate reprezintă oportunităţi de învăţare în modul cel mai natural al copilului. 

      Cele 6 teme generale din curriculum  combină cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi din mai multe domenii 

experienţiale şi permit implicarea mai multor domenii de dezvoltare. Acesta poate fi înţeles ca totalitatea 

experienţelor de învăţare ale copilului, atât în grădiniţă, cât şi în afara ei, prin activităţi de tip nonformal sau 

extracurricular, planificate şi aplicate de grădiniţă. Aplicarea acestuia aduce cu sine noi schimbări în realizarea 

procesului de predare–învăţare–evaluare.   

 Abordarea integrată este o împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă,  flexibilă, mobilizatoare, care conduce 

activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare si aplicare practică a celor învăţate. 

      Experienţele de învăţare la care copilul participă pot fi comune tuturor copiilor din grupă sau pot fi diferenţiate, 

în funcţie de gradul de interes manifestat de aceştia, de particularităţile individuale ale fiecărui copil. Astfel, 

activităţile integrate se pot organiza prin alternarea tuturor formelor de învăţare, individual, în perechi, în 

microgrup sau cu întreaga grupă. Prin intermediul jocului,considerat element dominant al vârstei preşcolare, 

copilul poate dobândi noi cunoştinţe, îşi formează anumite priceperi şi deprinderi, dar are şi ocazia să aplice în 

situaţii concrete cunoştinţele învăţate, să interrelaţioneze cu colegii, să-şi formeze şi dezvolte abilităţi socio-

afective, prin asumarea responsabilităţii şi rolurilor diferite în cadrul microgrupului din care face parte. 

     Obiectivele cadru şi de referinţă propuse de programă pentru învăţământul preşcolar se pot realiza atât prin 

activităţi pe domenii experienţiale, cât şi prin activităţi cu caracter integrat,acestea din urmă permiţând educatoarei 

o abordare complexă a temelor enunţate în conţinuturi. Activităţile realizate în manieră integată oferă copiilor 

posibilitatea de a se exprima liber, de a fi plasaţi în mijlocul acţiunii, de a realiza diverse construcţii în plan mental, 

de a investiga, de a crea, de a transpune în practică cele învăţate, de a găsi mijloace pentru o finalitate reală, astfel 
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că viitorul elev de mai târziu se va deprinde încă de timpuriu cu strategia cercetării, îşi va însuşi metodele de 

muncă ştiinţifice, va învăţa să creeze situaţii problemă, va emite ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de 

investigaţie, va face prognosticuri asupra rezultatelor posibile, va formula idei şi va exprima puncte de vedere 

diferite. Aceste activităţi lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru preşcolari, cât şi pentru 

educatoare, care poate să-şi construiască un program zilnic în funcţie de temele propuse de programă, de perioada 

de semestru, de particularităţile colectivului de copii. 

      Din experienta mea de educatoare  am invatat ca JOCUL este   o experienţă naturală, universală .Cel mai 

interesant lucru pentru copii la aceasta varsta este sa se joace. Asadar, daca vrei sa ii trezesti copilului interesul 

pentru cunoastere, potem face acest lucru propunandu-i jocuri din care va invata lucruri noi. Jocul este un proces 

interdisciplinar, el încurajează toate tipurile de inteligenţă, conform teoriei inteligenţelor multiple a lui H. Gardner 

(1983): lingvistică, muzicală, logico-matematică, spaţială, corporal- chinestezică, personală şi socială. Copilul are 

nevoie de timp zilnic pentru joc, de spaţiu corespunzător şi de obiecte (jucării, materiale, truse) absolut necesare 

iniţierii şi desfăşurării jocului. Educatoarea trebuie să urmărească: ce se joacă, cu ce se joacă, cu cine se joacă. 

Copilul alege centrul în funcţie de stimulul pe care-l reprezintă obiectele ce se află acolo şi care-i satisfac lui 

nevoia de exprimare a experienţei trăite. Jocul ne permite să urmărim copilul sub toate aspectele dezvoltării sale, în 

întreaga sa complexitate: cognitiv, motor, afectiv, social, moral. Trei tipuri de activităţi sunt fundamentale în 

grădiniţă: EXPLORAREA, EXPERIMENTAREA şi JOCUL. Copiii acumulează prin aceste trei tipuri de activităţi 

experienţe cu semnificaţie pentru dezvoltarea lor şi le satisface nevoile specifice vârstei. Ei încearcă să cucerească 

lumea din jur acţionând pe cele trei căi.  

      Domeniul stiinte include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi 

înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.  

          Exemple de bune practici   

       Cunoscand fapul ca  activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru copil cât şi 

pentru  mine ca educatoare ca   i se oferă  copilului o gamă largă de oportunitaţi pentru a-şi exersa o învăţare 

activă,  ca  se aduce un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului educativ, punându-se un accent deosebit 

pe joc ca metodă de bază a acestui proces si  de asemenea activitatea integrată se dovedeşte o soluţie pentru o mai 

bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa socială si culturală voi exemplifica  prin  cateva activitati pe care 

le-am desfasurat . 

       In cadrul proiectului “Am si eu o identitate “ am explica faptul  ca  fiecare  copil are dreptul la un nume şi o 

cetăţenie, că orice copil are dreptul de a-şi păstra identitatea, cetăţenia, numele şi relaţiile familiale, că trebuie 

soluţionate şi mai ales prevenite cazurile de răpire şi de ţinere ilegală a copilului în afara graniţelor ţării şi că orice 

copil are dreptul de a avea propria sa cultură, religie şi limbă.Personalitatea unui copil se formează prin relaţiile 

sale cu mediul înconjurător. Pentru ca aceste relaţii să fie pozitive, copiii au nevoie de afecţiune, de respect şi de 

încurajare permanentă. Dacă se vor simţi iubiţi şi în siguranţă, copiii vor fi capabili să-şi aprecieze propria valoare 

şi să perceapă real valoarea altora. Cunoaşterea drepturilor le dezvoltă respectul faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi. 

Respectul de sine al copiilor va fi foarte fragil dacă, în mod constant, sunt criticaţi, insultaţi, pedepsiţi sau 

cenzuraţi. Fiecare copil, în funcţie de vârsta pe care o are, trebuie să înţeleagă că are drepturi, iar de acest lucru se 
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poate ocupa foarte bine familia, instituţiile furnizoare de educaţie, instituţiile de asistenţă şi protecţie, ONG-urile, 

statul, biserica şi toţi cei abilitaţi să vegheze la o bună creştere şi educare a unei generaţii sănătoase şi competente. 

       Un lucru foarte important este acela ca toţi copiii să înţeleagă că, pe lângă drepturi, în funcţie de 

particularităţile de vârstă şi individuale, ei au îndatoriri, obligaţii, în familie, în grădiniţă, în şcoală şi în 

comunitatea din care fac parte. 

 Vorbind despre identitatea copiilor, am desfăşurat jocul Cine este, cine este? O persoană, n-o vedeţi?, le-

am citit povestea „ Fetiţa care nu avea nume”, le-am cerut să-şi deseneze autoportretul şi să comenteze ce le place 

mai mult la ei înşişi şi le-am prezentat câteva studii de caz referitoare la abuzuri şi încălcări ale drepturilor copiilor 

şi a demnităţii umane. Le-am arătat certificatul de naştere, cartea de identitate, carnetul de elev, legitimaţia de 

student, paşaportul şi le-am explicat semnificaţia fiecăruia, subliniind că fără acestea nu li se recunoaşte existenţa. 

. Prin proiectele tematice referitoare le familie copiii au cunoscut componenţa familiei, felurile  familiei   ( lărgită, 

monoparentală, de adopţie, plasament) şi responsabilităţile pe care le pot avea în sânul acesteia.La activităţile de 

educare a limbajului copiii au învăţat poezia Familia şi au ascultat poveştile Băiatul care nu se oprea din plâns, 

Hansel şi Gretel, Cenuşăreasa, Tom Degeţel, Fratior si suirioara etc. Activităţile au fost integrate cu activitati  

artistico-plastice de desen  si pictura  in care  copii au redat familia şi au descris  pe membri familiei ,ce le place si 

ce nu le place   la fiecare dintre ei .  

        Stiut fiind contextul actual in care multi dintre parinti  pleaca in alte tari pentu un loc de munca  in cadrul  

jocurilor si activitatilor alese  prin jocurile de rol si cele de masa am incercat sa  exprim dreptul copiilor de a nu fi 

separaţi de părinţii lor, cu excepţia cazului în care o asemenea separare este în interesul superior al copilului, de a 

menţine în cazul separării o relaţie personală cu ambii părinţi, chiar dacă trăiesc în ţări diferite, sau in camine 

diferite , responsabilitatea comună a părinţilor pentru creşterea şi dezvoltarea copilului şi obligaţia statului de a-i 

sprijini în această acţiune, obligaţia statului de a oferi protecţie copiilor lipsiţi de mediul familial(dat fiind faptul ca 

in grupa noasta frecventeaza copii asistati la  casute de tip familial)  şi de a asigura posibilitatea îngrijirii 

corespunzătoare din partea altei familii sau în cadrul unei instituţii şi, în fine, protecţia copilului împotriva oricărei 

forme de exploatare, abuz şi violenţă. 

        Pentru recunoaşterea de către copiii înşişi a apartenenţei la o comunitate mai largă decât familia, cunoaşterea 

responsabilităţilor speciale pe care comunitatea le are faţă de copii şi înţelegerea responsabilităţilor pe care copiii le 

au faţă de comunitate. am desfăşurat acţiunea” O ieşire în comunitate.”-proiect tematic  in care copiii au observat 

locurile special organizate pentru ei: grădiniţa, şcoala, parcul, policlinica, cât şi oamenii comunităţii: poliţiştii, 

gardienii publici, vânzătorii. A doua zi au redat prin desen ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut în această plimbare. 

Folosind planşe am discutat despre ce face medicul pentru copii, ce face educatoarea ,  ce face invatatoarea ,ce face 

preotul sau ce face poliţistul pentru copiii din comunitate. Tot pe baza materialului ilustrativ am desfăşurat 

convorbiri privind respectarea de către copii a regulilor de viaţă în comunitate: să nu arunce hârtii pe stradă sau în 

parc, să traverseze prin locuri marcate, să nu alerge după minge în mijlocul străzii, să salute vecinii, educatorii, 

cunoscuţii, să nu se bată sau insulte, să nu chinuie animalele, să-i ajute pe bătrâni. Am decupat din reviste materiale 

care reprezintă problemele comunităţii şi rolul copilului. Cu acestea am realizat un poster pe care l-am afişat în 

clasă. 
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         Copilul are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, are acces la informare şi la materiale care să 

asigure bunăstarea sa spirituală, socială şi morală, are dreptul la educaţie gratuită în ciclul primar şi gimnazial, 

disciplinele şcolare trebuie să fie compatibile cu demnitatea umană a copilului, educaţia trebuie să dezvolte 

personalitatea copilului şi să-l pregătească pentru viaţa de adult iar copiii care aparţin comunităţilor minoritare au 

dreptul la propria lor cultură, religie şi limbă.Acum  au ascultat cu atentie „  Povestea ursareasca „ si „Pantofiorii 

rosii „ care  redau toate aceste sentimente ,dar care au fost integrate cu activitati artiastico plastrice de modelaj si 

desen  ce redau cele mai frumoase imagini din povestile ascultate .  

         Educaţia este un drept fundamental al copilului. Acest drept nu se limitează numai la accesul la şcoală, ci se 

referă inclusiv, la crearea condiţiilor adecvate realizării lui. Este important ca procesul de învăţământ din gradinita  

să îmbine deopotrivă latura formativă cu cea informativă. Astfel li se va dezvolta respectul de sine şi li se vor 

forma abilităţi proprii. Am citit copiilor povestea Băiatul care nu voia să studieze, am efectuat vizite la şcoală, 

activităţi comune cu şcolarii şi desene cu tema Şcoala mea. 

 Pentru a cunoaste drepul lor la opinie, participare, organizare, orice chestiune sau procedură care afectează 

copilul, dreptul copilului de a-şi exprima opiniile şi libertatea de a obţine şi difuza informaţii, dreptul copilului la 

libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, supus îndrumării corespunzătoare a părinţilor şi legilor naţionale şi 

libertatea de asociere, cu excepţia cazurilor când un asemenea fapt ar viola drepturile altora,am desfăşurat jocul 

Ecoul muntelui, jocuri de rol La cumpărături, În vizită la prietenii noştri, iar conversaţiile, poveştile, cântecele şi 

desenele au contribuit la stimularea capacităţii de exprimare a copiilor şi la dezvoltarea creativităţii. 

     Concluzii 

 Activităţile integrate aduc un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predare-învăţare, punând accent 

deosebit pe joc ca metodă de bază. 

       Activitatea integrată se dovedeşte de a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa 

societăţii, cultura şi tehnologia didactică. Pentru copiii mici, adaptarea la regimul grădiniţei se face adesea cu 

greutate. Cea mai uşoară cale de a-l face pe copil să nu simtă absenţa mamei, a jucăriilor şi lucrurilor personale de 

acasă este aceea a "scenarizării" activităţilor din grădiniţă. Marea artă a educatoarei este aceea de a fi o artistă 

deosebită şi de a da, în fiecare clipă, "marea reprezentaţie" în faţa micilor spectatori şi de a-i implica şi pe ei. 

 Reușita predării integrate a conținuturilor în grădinită ține în mare masură de gradul de structurare a 

conținutului proiectat, într-o viziune unitară, țintind anumite finalități. Învățarea într-o manieră cât mai firească, 

naturală pe de-o parte și, pe de altă parte, învățarea conform unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie sa 

coexiste în curriculum-ul integrat. De reținut este faptul că preșcolarii trebuie sa învețe într-o manieră integrată, 

fiecare etapă de dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă. Activitățile integrate sunt oportune în acest sens, prin ele 

aducându-se un plus de lejeritate și mai multă coerență procesului de predare-învățare, punând accent deosebit pe 

joc ca metodă de bază a acestui proces.  

        Contextul actual ne cere să formăm micile personalităţi ale copiilor pentru a fi capabile să-şi exprime 

gânduri,emoţii, sentimente, opţiuni. Altfel spus, în faţa acumulării de cunoştinţe primează aplicarea informaţiilor, 

capacitatea de socializare a copilului, dobândirea  autonomiei şi spiritul critic. 



 

197 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
 Trebuie să umplem rezervorul emoţional al copiilor cu timp acordat, cu încurajări, cu recompense şi 

cuvinte de iubire. Fericirea este cea mai mare sursă de putere, de cunoştinţă şi de bucurie. Fericirea dată de munca 

cu, şi alături de copii, este cea mai mare sursă de lumină, căldură şi armonie.  
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Simpozion Național- "Practici educaționale de succes" 

STANCU LUMINIȚA GABRIELA 

 

Educaţia outdoor este o formă de educaţie care se bazează pe învățarea în aer liber. Realizând o sinteză a 

lucrărilor şi studiilor de specialitate, am identificat câteva caracteristici cheie ale acestui tip de educaţie. 

 

• oferă posibilitatea contactului direct cu natura în acelaşi timp fiind şi o modalitate extrem de benefică 

pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu; 

• reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare – în cadrul unui mediu relexant, liber, procesul de 

educare devine puternic şi de natură să schimbe comportamente sociale; 

• facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens – unii elevi care au un 

nivel scăzut de performanţă şcolară pot deveni mai motivaţi; 

• dezvoltă spiritul de echipă; 

• oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea elevului. 

Există o serie de programe de educaţie outdoor care pot fi utile: programe axate pe sănătate şi pe educaţie fizică, pe 

ştiinţa mediului, etc. Spre exemplu un program de educaţie outdoor axat pe educaţie fizică şi sport ar putea duce la 

scăderea numărului de elevi cu obezitate (programul ar include exerciţii fizice, plimbări în aer liber, discuţii cu 

elevi, specialişti, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi practic-gospodăreşti – stabilirea unor meniuri 

sănătoase, etc.). 

Un program de educaţie outdoor axat pe ştiinţa mediului va avea ca efect informarea elevilor cu privire la 

problemele de mediu din comunitatea lor, conştientizarea cu privire la impactul pe care acţiunile lor le au asupra 

mediului (se pot organiza diferite activităţi relevante în abordarea problemei identificate în funcţie de creativitatea 

cadrului didactic). 

Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea nivelului de bunăstare al 

copilului. Pe lângă nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de nevoi la care educaţia outdoor poate 

răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat, de a fi inclus social, de a fi activ şi responsabil, de a se simţi în 

siguranţă. 

Toate nevoile precizate mai sus îşi au rolul şi locul lor în dezvoltarea personală a copilului, dar aş situa pe prim 

plan nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei outdoor, ea fiind o modalitate 

de succes, de a depăşi unele dificultăţi ale copilului (psihice, fizice, sociale, emoţionale), copilul să fie inclus 

social, să simtă că aparţine unei comunităţi. Mediul din interiorul celor 4 pereţi ai clasei este mai degrabă unul 

competitiv, în timp ce, acel din afara clasei este unul care permite copiilor să se exprime, să relaţioneze cu ceilalţi, 

să colaboreze. 
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Dintre formele de  educaţie formală, informală şi non-formală, educaţia outdoor se pliază cel mai bine cu cea non-

formală, întrucât ca şi aceasta, educaţia outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă şi oferă utilitate 

practică imediată cunoştinţelor învăţate. 

Atât educaţia non-formală cât şi educaţia outdoor pot fi integrate cu succes în educaţia formală cu scopul de a 

maximiza efectele procesului de învăţământ. 

În învăţământul preşcolar, adevărata muncă a educatoarei este în spatele documentului curricular. Nimic nu poate fi 

mai provocator din punct de vedere profesional decât a te întrece cu programa de studiu utilizată la grupă, găsindu-

i noi înţelesuri, abordări, strategii de aplicare, etc. 

Voi enumera câteva exemple practice de activităţi care se pot desfăşura în aer liber: 

Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC) 

• punerea în scenă a unei poveşti (Scufiţa Roşie sau Capra cu trei iezi), după ce în prealabil a fost citită. Se 

poate solicita preşcolarilor să schimbe firul poveşti (pentru a evita haosul şi dezorganizarea, copiii sunt 

anunţaţi cu o zi înainte); 

• începerea unei poveşti alegând un obiect din natură (un copac, o floare, etc.) – Poveştile copacilor: aşezaţi 

grupuri mai mici de copii lângă un copac. Ce sunete se aud? De unde vin? Dacă copacul ar vorbi, ce poveste ar 

spune? 

Există o varietate de activităţi ce pot fi derulate în aer liber în cadrul cărora copiii îşi pot dezvolta imaginaţia, 

creativitatea, limbajul şi exprimarea. 

Domeniul Ştiinţe (DŞ) 

Activităţi matematice: 

• adunaţi o grămadă de pietre din care educatorul şi fiecare copil îşi vor alege câte una, comparându-le (cine 

are piatra cea mai mare/mică); 

• să adune cât mai multe frunze, să le sorteze după culoare, formă, mărime; 

Cunoaşterea mediului se pliază cu activităţile ecologice. Totul porneşte de la deprinderile simple: hârtiile, 

ambalajele nu se aruncă la întâmplare ci se depozitează ordonat în containere speciale. Spaţiile verzi cu flori şi 

copaci trebuie curăţate, puneţi accent pe condiţiile optime de dezvoltare a unei plante; 

Domeniul Estetic şi Creativ (DEC) 

Educaţia plastică oferă posibilitatea manifestării depline a creativităţii şi sensibilităţii copilului. Desenele, colajele, 

afişele cu mesaj ecologic constituie o îmbinare a esteticului cu informaţia ştiinţifică. Prin aceste activităţi, capătă 

valoare artistică unele obiecte realizate din materiale refolosibile. 
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Educaţie muzicală 

• organizaţi concursuri muzicale în aer liber sau mergeţi cu copiii la un concert, în acest fel se pot descoperi 

elevi cu talent care pot urma o carieră în acest domeniu. 

Domeniul Om şi Societate (DOS) 

• creaţi un spaţiu de reflecţie în aer liber, lansaţi discuţii despre frumuseţe utilizând elemente din natură: o 

frunză, o floare etc.; 

• identificaţi o faptă bună făcută de un copil, încurajaţi-i să discute despre ea – de ce e important să faci bine 

celor din jurul nostru? 

Domeniul Psihomotric(DPM) 

• există o varietate de activităţi sportive, diferite exerciţii, toate acestea contribuind la dezvoltarea fizică şi 

psihică a copilului într-un mod armonios. Acest domeniu se pliază cel mai bine cu acest concept de educaţie 

outdoor. Unde altundeva poţi desfăşura activitatea de educaţie fizică mai frumos decât în aer liber. 

Ar trebui să se considere educaţia outdoor ca parte semnificativă  în sistemul de învăţământ, ca un întreg şir de 

oportunităţi de învăţare. 

Bibliografie: 

– Ionescu Miron, Radu Ioan, 2001,  Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca; 

– Răileanu Daniela, Grama Filofteia, 2010, Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul 

preşcolar, Editura DPH, Bucureşti; 

– Glava Adina, Glava Cătălin, 2002, Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj 

Napoca 
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SPORTUL - FACTOR DE SĂNĂTATE 

                                                     Jiroveanu Ionela,          

                                                                                        Colegiul National “George Cosbuc” Motru,  

Jud. Gorj 

 

  Motto: „Sportul dă zile vieţii şi viaţă zilelor”.  

  „Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolţi forţa pe care inteligenţa i-o va cultiva, să-

l faci sănătos şi robust pentru a-l face înţelept şi cu judecată...lasă-l să lucreze, obişnuieşte-l să activeze. Să ai grijă 

să se mişte mult. Să fie un om puternic trupeşte, în curând va deveni puternic şi intelectual”, spunea J.J.Rousseau.                                                                

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, cercetătorii din domeniul psihologiei sportului au un rol esenţial nu doar în conturarea unor 

concepte şi metodologii specifice, ci şi în readucerea în atenţia societăţii a celebrului dicton al lui Juvenal: „Mens 

sana in corpore sano”.Timpul petrecut în faţa calculatorului şi a televizorului creşte direct proporţional cu vârsta, 

iar timpul petrecut în aer liber scade odată cu înaintarea în vârstă. Este îngrijorător faptul că în zilele de vacanţă , în 

zilele de la sfârşitul săptămânii, elevii stau în faţa calculatorului şi a televizorului peste 10 ore, de cele mai multe 

ori fiind asistaţi de către părinţi cu care vizionează nu numai emisiuni potrivite vârstei lor. Din diverse motive 

copiii preferă să stea în casă în detrimentul activităţilor în aer liber, iar cei care nu au calculator în casă preferă să-şi 

petreacă timpul liber în cluburi sau la prieteni. Foarte rar ies însoţiti de părinţi la plimbare în aer liber sau practică 

împreună cu părinţii exerciţii fizice. 

Este bine ştiut că, educaţia fizică desfăşurată atât la nivel de învăţământ primar cât şi la nivel de 

învăţământ gimnazial, liceal sau chiar universitar îndeplineşte un rol deosebit în procesul de formareşi dezvoltare a 

personalităţii copilului. Specialiştii din domeniul universitar îndeplinesc un rol deosebit în procesul de formare şi 

dezvoltare a personalităţii copilului. Specialiştii din domeniul psiho- pedagogic recunosc valenţele formative în 

plan biologic, motric, psihic şi social ale acestei discipline. Putem afirma că societatea românească, datorită 

nivelului de educaţie redus, dar şi datorită greutăţilor financiare cu care se confruntă are o poziţie rigidă, de 

indiferenţă sau chiar de respingere faţă de necesitatea practicării zilnice a exerciţiilor de mişcare, de întreţinere, 

motivând de cele mai multe ori lipsa timpului necesar ori greutăţile de ordin material cu care se confruntă. În 

cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi sportul prezintă conţinuturi şi sarcini specifice, cu 

influenţe de sistem asupra individului, în plan fizic, motric, intelectual, estetic şi moral. În acelaşi timp, educaţia 

fizică şi sportul pot fi considerate drept forme speciale de educaţie prin fizic, care conduc nu doar la finalităţi 

biologice, ci şi la importante aspecte psihologice şi sociale. Datorită marii lor accesibilităţi, educaţia fizică şi 

sportul se practică sub cele mai diferite forme, însoţind omul de la naştere până la bătrâneţe, creând astfel un stil de 

viaţă echilibrat şi sănătos. 
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Educaţia fizică şi sportul dispun de strategii de aplicare şi metode adaptate pentru realizarea obiectivelor 

diferenţiate, pentru fiecare vârstă. Incluse în educaţia permanentă acestea acţionează în sistem global, fizic, psihic 

şi cultural favorizând integrarea socială a oamenilor indifferent de rasă, cultură sau orientare politică. Educaţia 

fizică şi sportul sunt totodată factori de consolidare a rezistenţei la incovenientele vieţii moderne, o bogăţie comună 

cu profund caracter educativ pe parcursul întregii vieţi, reprezentând un tonic pentru activităţile de timp liber 

individuale sau în grup.   

  Promovând respectul pentru organismul propriu şi al altora, educaţia fizică şi sportul se constituie în forme 

de educaţie pentru sănătate. Omul este, în primul rând, o fiinţă biologică ale cărei componente structural-

funcţionale sunt, în mod general şi specific, influenţate prin educaţie fizică şi sport. Funcţia de optimizare a 

potenţialului biologic reprezintă, de fapt, punctul de plecare al tuturor influenţelor exercitate asupra organismului 

uman. O solicitare adecvată, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în educaţie fizică şi în antrenament sportiv, 

conduce la modificări morfologice şi funcţionale relevante, care permit o mai bună adaptare a individului la 

cerinţele vieţii cotidiene.                                                

Educaţia fizică reprezintă o componentă a educaţiei, exprimată printr-un tip de activitate motrică ce 

dispune de forme de organizare şi reguli de desfăşurare, care urmăreşte optimizarea potenţialului biomotric şi 

psihic al individului, în vederea creşterii calităţii vieţii. 

Educaţia fizică şi sportul dezvoltă o arie complexă de interese, trebuinţe, motivaţii. Educă ambiţia, curajul, 

emulaţia, atenţia distributivă, hotărârea, fermitatea, perseverenţa, calmul, modestia, onestitatea, multiple trăsături 

de voinţă şi caracter. Calităţile intelectuale, calităţile fizice şi calităţile morale se conturează cu maximum de 

durabilitate şi eficienţă în activităţile corporale. Specificul calitativ al educaţiei fizice nu constă în faptul că se 

depune un efort fizic, ci în obiectivele urmărite, în modul în care această activitate se desfăşoară şi în accentul pus 

pe valoarea formativă a conţinutului instruirii. Astfel, subiectul care participă la lecţia de educaţie fizică 

reacţionează printr-o conduit complexă, care înglobează deprinderile motrice, condiţia fizică, cunoaşterea şi 

plăcerea pentru mişcare  

De asemenea, evidenţiem faptul că educaţia fizică şi sportul în şcoală nu reprezintă scopuri în sine, ci 

contribuie la realizarea finalităţilor generale ale educaţiei, alături de celelalte discipline din curriculum-ul şcolar. În 

acelaşi timp, trebuie să existe preocuparea permanentă a profesorilor de educaţie fizică de a asigura un conţinut 

atractiv pentru lecţiile organizate, astfel încât educaţia fizică şcolară să pună bazele educaţiei fizice permanente, 

care înseamnă un stil de viaţă, un mod de a gândi şi de a acţiona în beneficiul propriu şi în interesul societăţii. 
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”ROLUL ȘI ROSTUL TEATRULUI ÎN EDUCAȚIE” 

BĂCESCU MAGDALENA-ROXANA,  

Clubul Copiilor Sector 1, București 

 

 

Socrate ne-a lăsat o lecţie de aur pe care merită să ne-o amintim: „... Poţi să cunoşti multe şi din felurite 

domenii, dar dacă nu ai ajuns să te cunoşti pe tine eşti în permanent pericol de a face rău”. 

Așadar trebuie susţinută dezvoltarea fiecărui individ atât ca persoană, cât şi ca membru al societăţii. Scopul 

educaţiei în materie de valori ar trebui să reprezinte accederea fiinţei umane către autonomie şi competenţă 

profesională, iar idealul educațional ar trebui să fie formarea unei personalități deschise, creativă și autonomă-

inovatoare, perfect adaptabilă. 

Dar ”viaţa socială nu poate fi înţeleasă dacă elimini dimensiunea culturală. Istoria umană şi implicit a 

societăţilor umane nu trebuie privită numai din punct de vedere al ştiinţei şi tehnologiei, ci şi al modelelor culturale 

şi spirituale”, spune C. Bălăceanu Stolnici. 

“Cultura poate fi astăzi considerată ca un ansamblu de trăsături distincte, spirituale şi materiale, 

intelectuale şi afective, care caracterizează o societate sau un grup social. Ea înglobează pe lângă arte şi litere, 

moduri de viaţă, drepturile fundamentale ale omului, sistemele de valori, tradiţiile şi credinţele. Cultura dă omului 

capacitatea de reflecţie asupra lui însuşi. Ea este cea care face din noi fiinţe specific umane, raţionale, critice şi etic 

angajate. Ea este cea care ne ajută să discernem valorile şi să efectuăm alegeri. Prin ea omul se exprimă, ia 

cunoştinţă de el însuşi, se recunoaşte ca un proiect neîncheiat, pune în chestiune propriile realizări, caută neîncetat 

noi semnificaţii şi creează opere care îl transced.”  (UNESCO  în Declaraţion de Mexico în 1982). 

             Încă de la Platon scopul primordial al educației este formarea „omului complet”. Eu aș mai completa cu 

„omul sociabil, perfect adaptabil” iar dezideratele după care ar fi indicat să ne ghidăm: „Ce ție nu-ți place, altuia nu 

face!” și „Iubește și fii ceea ce vrei!”.  

            De ce teatru în EDUCAȚIE? Care este rolul și rostul teatrului în EDUCAȚIE? 

            Teatrul aduce beneficii majore în dezvoltarea oricărui individ. Prin tehnicile teatrale, care sunt de fapt 

tehnicile comunicării, se urmărește, astăzi, în învățământul preuniversitar vocațional și opțional, dezvoltarea 

personală a elevilor. Obiectivul principal nu este acela de a-i face pe elevi actori ci mai degrabă jucători. Oricine 

poate juca, oricine poate improviza, oricine poate învăța să devină apt pentru scenă. Învățăm experimentând și din 

propria noastră experiență. Tehnica cea mai importantă este „jocul”. Jocul ar trebui să fie unul dintre cele mai 

importante elemente ale procesului de predare pentru copii și elevi.  

          „Teatrul în educație are în centrul său jocul teatral născut din jocurile tradiționale. Jucarea unui joc este 

psihologicește un lucru diferit ca grad, dar nu ca natură, de arta dramatică. Aptitudinea de a crea imaginativ o 

situație și de a juca un rol în ea este o experiență tulburătoare, un fel de evadare din propriul tău eu cotidian și din 

rutina vieții zilnice” (Neva Boyd “Play, a Unique Discipline”- Concept vol.6/nr.1/iunie 2013, UNATC, pg.201).   

Așadar jocurile dezvoltă tehnici și aptitudini personale necesare fiecărui joc în parte, prin intermediul practicării 

lui. Toate procedeele tehnice, convențiile pe care elevul a venit să le învețe îi sunt date prin jocuri, prin exercițiile 

de arta actorului. Prin „Joc” elevii creează, descoperă, se auto descoperă, se auto cunosc şi se auto educă. Prin 
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creaţia şi sensibilitatea copiilor, jocul poate avea infinite căi de rezolvare. În acest fel ei nu se plictisesc niciodată, 

fiecare joc fiind unic în felul lui, chiar dacă tema este aceeaşi. 

          Comunicarea verbală și nonverbală, prin punerea subiecților în diverse situații ce au corespondent în 

realitatea obiectivă, nu face altceva decât să îi ajute pe aceștia în viața de zi cu zi. Îi va ajuta în primul rând să 

vorbească mult mai clar, corect, își vor îmbogăți vocabularul, respirația, atenția, memoria, imaginația și percepția 

asupra a tot ceea ce ne înconjoară, le va stârni curiozitatea de a-i descoperi și citi pe marii scriitori, dramaturgi, 

poeți, își vor valorifica potențialul artistic, creator, le va crește stima de sine, vor învăța să își controleze emoțiile, 

vor învăța să facă față provocărilor, să fie deschiși la nou, să fie flexibili, vulnerabili, vor stabili conexiuni, vor 

învăța să fie empatici, vor lucra în echipă –” Teatrul este întotdeauna Noi, niciodată Eu” – Viola Spolin, profesoară 

de teatru, regizoare și actriță, recunoscută la nivel internațional pentru sistemul de curs pentru actori, numit 

“Theater Games”, își vor dezvolta astfel inteligențele multiple (capacitatea cognitivă a individului – Prof. Dr. 

Howard Gardner, Universitatea Harvard, 1983 – inteligența lingvistică, inteligența logico-matematică, inteligența 

spațial-vizuală, inteligența muzicală, inteligența corporal-chinestezică, inteligența interpersonală, inteligența 

intrapersonală, inteligența naturalistă și inteligența existențială). 

 „Viaţa ne demonstrează că transformările cele mai intense şi rapide de ordin anatomo-fiziologic şi 

psihologic ale omului au loc până la împlinirea vârstei de 18-20 ani. Transformările de ordin cantitativ şi calitativ, 

care se produc în fiinţa umană sub toate aspectele până la vârsta menţionată, determină schimbări şi în structura şi 

forma raporturilor pedagogice, întrucât dezvoltarea copilului are continuitate, dar este neuniformă” (Bulzan, Carmen – 

„Sociologia educaţiei contemporane” – Ed. Universitaria, Buc. 2004). 

Intervenţia educativă nu trebuie să fie stereotipă, ea trebuie adaptată la personalitatea copilului căruia i se 

adresează, să se facă individualizat. Se ştie că fiecare personalitate este unică şi irepetabilă. Persoanele, în cazul 

nostru elevii de aceeaşi vârstă se deosebesc esenţial unul de altul prin transformările de personalitate (temperament, 

aptitudini, talent, voinţă şi caracter), prin interes, capacitate de asimilare şi reacţii emotive. 

„Cunoaşterea psihologică este una dintre cele mai complexe forme ale cunoaşterii umane; obiectul acesteia 

se diferenţiază extrem de mult de obiectul altor forme de cunoaştere pentru că, în psihologie, acesta este subiectiv, 

ideal, aparţine subiectului reprezentat de către elev, este dependent de stările lui de moment, de istoria vieţii sale 

personale. Să cunoşti forma, mărimea, culoarea, asperitatea, duritatea, să calculezi greutatea unui obiect fizic este 

mult mai uşor decât să determini atitudinile, sentimentele unui om, intenţiile şi motivaţiile lui, aspiraţiile, 

concepţiile şi convingerile sale”  (Stănculescu, Elena, Psihologia educației de la teorie la practică, Ed. Universitară, Buc., 2013). 

             Practica m-a împins, pur și simplu, spre căutarea de soluții și abordarea unor perspective didactice noi în 

vederea creșterii performanței și eficienței pedagogice. Evoluția și eterogenitatea societății, copiii precoce și 

explozia informațională, te obligă să fii într-o continuă autoperfecționare pentru a putea satisface nevoile și 

interesele elevilor. Cursurile de perfecționare urmate și cercetarea personală din ultimii ani m-au condus către 

descoperirea unor practici de predare și abordare în zona teatrului. Promovarea interdisciplinarităţii, prin corelări 

de discipline de studiu reprezintă un pas important către abordarea și încurajarea elevilor spre creaţie, descoperire 

și inovare. Arta actorului este inclusă și în Artterapie, alături de muzică, desen, pictură, modelaj, balet, dans 

sportiv, marionete. Se cuvine a fi menționați unii dintre cei mai mari gânditori practicanți cu rezultate notabile 

asupra destinelor umane și anume: Jacob Levi Moreno, Michael Cehov, Lee Strasberg, Neva Boyd. Menționez 
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faptul că și eu am aplicat tehnicile artei actorului în diverse cazuri cu totul excepționale, în activități care au vizat 

integrarea elevilor cu cerințe educative speciale – deficiențe mintale moderate și deficiențe grave/profunde sau 

asociate - în comunitate, colaborând de-a lungul activității mele didactice, de șaisprezece ani, cu diverse școli 

speciale, obținând rezultate notabile în planul relațiilor cognitive, cât și în cel al achizițiilor comportamentale, dar 

și în lucrul la clasă cu elevi ce aveau probleme de comunicare, de adaptare, de relaționare, de integrare.  

             Din multitudinea de exemple pe care aș putea să vi le împărtășesc am ales unul cu totul special prin 

complexitatea lui, dar mai ales prin performanțele obținute de subiectul în cauză. 

             Anamaria, elevă clasa a VI-a la un colegiu de excepție din București, 13 ani, născută prematur, surdo-mută, 

ulterior a beneficiat de implant cohlear (implantarea unor urechiușe bionice) la o clinică din Austria. Se află în 

continuare sub monitorizarea specialiștilor în domeniu. Datorită tenacității și perseverenței părinților în a oferi 

copilului toate șansele pe care acesta le-ar putea avea de a se recupera, de-a lungul vieții, această fetiță a adunat în 

jurul ei o întreagă echipă de specialiști în diverse domenii de activitate, care s-au ocupat și se ocupă în continuare 

de recuperarea și menținerea ei într-un echilibru emoțional normal. Activează la cercul de teatru ce cinci ani. Încă 

de la început, am aplicat, gândindu-mă special la ea, dar și spre folosul tuturor elevilor/colegilor ei, „exerciții de 

dicție/frământări de limbă”, jocuri de grup, de cooperare, atenție, sincronizare - „mașina de scris” - varianta cea 

mai simplă, „povestea”, exerciții de euritmie/ritm “Mâța” și „Eu pot, eu sunt magician” (elevii cântă și se mișcă 

pe un anume ritm), jocul „îmi place să...”, „prietenul meu preferat”, sau „animalul meu preferat”, sau „personajul 

meu preferat”, sau „povestea mea preferată”, etc. în care fiecare trebuie să vorbească liber despre tema aleasă în 

fața colegilor, jocul „Hai să facem ca...” sau „Vrăjitorul”, „dârli da”, „samuraiul”, „coco mimi”, „hip-hap-hop”, 

„oglinda”, etc. Una din provocările pe care i-am lansat-o a fost aceea de a încerca să aștearnă pe hârtie ceea ce-mi 

povestea despre întâmplările din viața ei. Cu puțin ajutor din partea mamei ei și a mea, a reușit să publice în revista 

școlii câteva povești, povestiri și poezii. Poeziile și povestirile i-au fost publicate și în cele trei volume pe care le-

am tipărit cu creații ale elevilor cu care lucrez în anii 2014, 2016, 2018 și într-o revistă internațională de cultură, 

alături de alți copii și tineri. Datorită începerii rapide a recuperării, imediat după implant, această fetiță a depășit 

foarte multe obstacole, reușind adevărate performanțe. Este absolut necesar să menționez faptul că în momentul 

întâlnirii mele cu ea, era recuperată într-o proporție foarte mare din punct de vedere verbal dar mai ales auditiv. 

Cunoscând-o pe ea i-am cunoscut și familia care este formată nu numai din părinți, bunici și alte rude, dar tot 

familia ei sunt și doamnele de logopedie, de pian, de balet, de patinaj pe gheață, de înot, de șah, de engleză, de 

pictură, robotică și nu în ultimul rând eu, doamna de teatru și sunt foarte mândră că fac parte din marea ei familie. 

„Minunea”, căci așa o numesc eu pe această fetiță, este foarte bună la învățătură (integrată într-o școală 

excepțională de masă, cum am specificat mai sus) și a participat la numeroase festivaluri și concursuri naționale și 

internaționale obținând rezultate remarcabile în mai multe domenii de activitate, mai ales la pian (Viena 2013, 

Tokyo 2014, 2019, Varșovia 2015, Paris 2015, 2016, 2017, Innsbruck 2015, New -York 2018, Varșovia 2019), 

acestea fiind o mică parte din întreg palmaresul de diplome, medalii și trofee obținute. A participat la concursuri de 

creație și interpretare a poeziei, unde a obţinut numeroase premii, participă în spectacole și concursuri de teatru. 

Spectacolele jucate pe scena Teatrului Elisabeta, unele jucate chiar cu casa închisă și pe scena Centrului Cultural 

”Buftea” au fost o încununare a succesului în domeniul teatral. La începutul anului 2018 a primit invitația, 
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împreună cu colegii din trupa de teatru, la celebrarea Zilei Culturii Naționale din Roma - Italia unde au jucat un 

spectacol pentru comunitatea românilor.  

              Anamaria, împreună cu alți copii purtători de implant cohlear, a avut onoarea de a fi invitată să susțină și 

să traducă din limba engleză, un moment special alături de un recital de pian, în cadrul Ceremoniei de deschidere a 

celui de al 14-lea Simpozion European privind Implantarea Cohleară Pediatrică, desfășurat la București, la Palatul 

Parlamentului, ce s-a desfășurat în perioada 16-18 octombrie 2019. A fost remarcat, în mod special, modul în care 

se manifestă Anamaria pe scenă – dezinvoltă, sigură pe ea, fără inhibiții, o dicție foarte bună, coerență în vorbire, 

exprimare foarte frumoasă, ținută impecabilă, traducere foarte bună din limba engleză în limba română. 

Concluzii. Toate prestațiile ei artistice și rezultatele obținute sunt prezentate pe suport video în cadrul Congreselor 

științifice și tuturor manifestărilor medicale de specialitate, contribuind astfel la progresul cercetării în domeniul 

implantului cohlear. Anamaria este un copil deosebit, cuminte, silitor, educat, sensibil, creativ şi talentat care 

printr-o muncă asiduă, alături de familie şi echipa de specialişti care contribuie zi de zi la dezvoltarea şi formarea 

sa, reuşeşte să demonstreze că normalitatea , uneori  chiar performanţa, poate fi atinsă şi de către persoanele cu 

dizabilitați. Anamaria este o „Minune” și trebuie să fie un exemplu bun de urmat și pentru alți copii. Convingerea 

mea este că SE POATE și dovada vie a ceea ce afirm este chiar ANAMARIA. Acesta este o mică parte din rolul și 

rostul teatrului în educație.  
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Timpul libeг constituie peгioаdа în cагe se ceг luаte аnumite decizii. Selecțiа unei аcțiuni sаu а аlteiа 

depinde mаi аles de un sistem de vаloгi, аpгecieгi și înțelegeгi, inteгese și cаpаcități ce sunt adesea pгomovаte 

pгin educаție. Totodаtă, gгаdul de îndemânагe în desfășurarea unei аcțiuni, demonstгeаză inteгesul аcoгdаt, 

plăceгeа și doгințа de а întгepгinde аceаstă аctivitаte. Аșаdаг, folosirea timpului libeг în scop educativ 

constituie pгincipаlа гesponsаbilitаte peгmаnentă а instituției școlагe în гelаție cu аlegeгeа аctivitățiloг 

destinаte petгeceгii аctivitățiloг de гecгeeгe. 

Recгeeгeа se caгacteгizează cа fiind o аctivitаte sociаlă plăcută, lа cагe individul iа pагte de bună-voie 

și cагe îi аduce sаtisfаcție imediаtă și de duгаtă. De fаpt, гecгeeгeа агe cа pгincipаl obiectiv împliniгeа unoг 

doгințe, аltfel nu аг аduce sаtisfаcții.  

Relаțiа educаție-гecгeeгe este foагte stгânsă. Multe dintre mаteгiile pгedаte lа școаlă cа pагte 

integгаntă а educаției аг tгebui să fie incluse în pгogгаme de гecгeeгe. Nu sunt deosebiгi de fond întгe 

гecгeeгeа pгin lectuгă sаu pгin voleiul învățаt în școаlă, iаг гezultаtul celoг două moduгi de petгeceгe а 

timpului libeг este în fond аcelаși.  

Recгeeгeа și educаțiа аг tгebui să fie un tot indivizibil. Lа un nivel înаlt, ele nu pot fi deosebite. Gгecii 

аu fost pгimii cагe аu făcut pгogгese în аcest sens: foloseаu pentгu distгаcție skole - școаlă. (Paiși & Lăzăгescu, 

2005, p.83.) 

Toаte cele аnteгioг pгezentаte sunt vаlаbile, mаi аles cu гefeгiгe lа аctivitățile de timp libeг аle 

copiiloг, cагe se dezvoltă pentгu а deveni аdulții de mâine.’’Odаtă cu intгагeа în școаlă, puteгeа de cгeаție а 

copilului гămâne vie, аctivă, dаг cu învățагeа cititului și scгisului, cаpаcitаteа de obseгvагe depășește încetul cu 

încetul instinctul.” (Dimitгiu – cooгd., Nestoг, Cгețu, Doаnă, Ichim, Nicolescu, 1972, p. 145). Elаnul spontаn 

de lа șаse аni, аl copilului, se tгаnsfoгmă ulteгioг în educаție.  

’’Lа șаpte аni începe să cгeаscă evident cuгiozitаteа fаță de mediul extгаșcolаг, în teгitoгiile 

dependente de școаlă și fаță de mediul stгаdаl. Tot lа аceаstă vâгstă агe loc și o cгeșteгe ușoагă а гаpidității 

гeаcțiiloг. Copilul pагe întotdeauna gгăbit. Mănâncă în fugă, se spаlă pe аpucаte, iа ghiozdаnul neагаnjаt, își 

pune unifoгmа neglijent. Аceаstă gгаbă este în fаvoагeа timpului petгecut cu аlți copii și în defаvoагeа 

consolidăгii depгindeгiloг legаte de аutoseгviгe în condiții noi de viаță.” (U. Şchiopu, 2008, p. 126). 

Аici pot inteгveni cu succes аctivitățile cагe аu dгept obiectiv educațiа în legătuгă cu pгincipiile 

igienice de bаză, mаi аles că аceste аctivități pгesupun pагticipагe în gгup, lucгu cагe îl аvаntаjeаză pe școlагul 

mic, întгucât: ’’O аltă cагаcteгistică pгegnаntă а аcestei peгioаde este аceeа а unei mаi mагi аtenții аcoгdаte 

jocului cu noгme în colectiv". (U. Şchiopu, 2008, p. 125). 

Аctivitățile extгаșcolагe influențeаză benefic dezvoltагeа copiiloг. Cu аjutoгul loг, copiii  își pot 

descopeгi tаlentele și аptitudinile. E bine cа аctivitățile extгаșcolагe să coгespundă cu doгințele și pгefeгințele 

copilului pentгu а fi pгаcticаte cu plăceгe. Este indicаt cа micul școlаг să fie însoțit lа început măcаг de un 
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păгinte pentгu а se simți în siguгаnță și în lагgul său. Lа аlegeгeа din vагietаteа de аctivități extгаșcolагe, 

trebuie să se țină cont și de pгogгаmul școlагului pentгu а nu-l supгаsolicitа.  

Se poаte optа pentгu аctivități de genul: spoгtul în viаțа unui copil, lecții de аutoаpăгагe (învаță despгe 

аutocontгol, concentгагe), cuгsuгi de infoгmаtică, muzică, dаnsuгi, pictuгă, bаlet, teаtгu (îi dezvoltă simțul 

агtistic, imаginаțiа, îi îmbogățește bаgаjul de cunoștințe). 

Diveгsitаteа аctivitățiloг extгаșcolагe cгește inteгesul copiiloг pentгu școаlă și pentгu ofeгtа 

educаționаlă. Elevii sunt аtгаși de аctivitățile агtistice, гeаcгeаtive, distгаctive, cагe аjută lа dezvoltагeа 

cгeаtivității, gândiгii cгitice și stimuleаză implicагeа în аctul decizionаl în legătuгă cu гespectагeа dгeptuгiloг 

omului, conștientizагeа uгmăгiloг poluăгii, educаțiа гutieгă, educаțiа pentгu păstгагeа vаloгiloг, toleгаnțа, 

comunicагeа inteгcultuгаlă, dгept dovаdă că fiecaгe subiect din lumeа гeаlă poаte fi luаt sepагаt și intгodus în 

contextul lumii școlагului, și dezbătut lа nivelul înțelegeгii lui. 

Oгgаnizагeа de аctivități pentгu timp libeг poаte include cele mаi vагiаte teme, după modelul 

evenimenteloг de inteгes local, nаționаl și inteгnаționаl, pгecum: Săгbătoгiгeа Zilei Euгopene а siguгаnței 

гutieгe; Săptămânа Educаției Globаle; Ziuа Nаționаlă а României; Uniгeа Pгincipаteloг Române; Lunа 

măгțisoгului; 8 Martie; 9 Mаi, Ziuа Euгopei; Ziuа Eгoiloг; 1 Iunie; Ziua Recoltei. 

Аlte exemple de аctivități cагe pot ocupа timpul libeг аl școlагului mic: bаlet, dаns modeгn, kагаte, 

spoгt, muzică, аctivități ecologice, pгotecțiа mediului și аnimаleloг, igienа coгpoгаlă și oгаlă, selectагeа și 

гeciclагeа deșeuгiloг, noi tehnologii, аstгonomie, combаteгeа consumului de dгoguгi, аlcool, tutun, 

etnobotanice și alte diverse stupefiante, nutгiție, sănătаte, siguгаnță гutieгă, efectul de seгă și încălziгeа globаlă, 

pгotejагeа de гаdiаțiile solагe, pгeveniгeа incendiiloг, pгeveniгeа violenței, pгecum și oгgаnizагeа diveгseloг 

clubuгi: de агtă, de cаlculаtoагe, de dгаmă, de limbi stгăine, de șаh. 

În egаlă măsuгă există posibilitаteа de а pгomovа și încuraja cu insistență lectuга dгept аctivitаte 

extгаșcolагă, аcest lucгu аvând obiectivul de а diminuа inteгesul și pasiunea pentгu jocuгile pe cаlculаtoг și 

pentгu аlte аtгаcții cагe în exces se pot dovedi dăunătoагe dezvoltăгii intelectuаle а școlагului. ’’Copilul care 

citește, va deveni adultul care gândește!” (Andreea Demirgian). 

Există posibilități diveгse de а se constitui tipuгi de аctivități în timpul libeг, pгin gгupагeа pe аtelieгe 

de аctivități, în funcție de aptitudini, pasiuni, după modelul uгmătoг: 

Аtelieгul de аctivități uzuаle, cагe агe în centгu аctivitățile de zi cu zi (spгe exemplu, cele de 

întгețineгe). Аcesteа includ: hгăniгeа, îmbгăcагeа, igienа, în timp ce аlte аcțiuni sunt lа bаzа existenței umаne 

în lumeа sociаlă: ținutа, compoгtаmentul. 

Аtelieгul de cгeаție și pгoductivitаte агe obiectivul de а-i deteгminа pe copii să deа fгâu libeг 

imаginаției și să își dezvolte cгeаtivitаteа, realizând diveгse lucгuгi de diveгse gгаde de utilitаte. Se poаte 

îmbinа utilul cu plăcutul, pгomovând ideeа confoгm căгeiа oгicine poаte гeаlizа lucгuгi folositoагe, făcându-i 

plăceгe și simțindu-se util. În cаdгul аcestui аtelieг se pot confecționа obiecte de агtizаnаt, destinаte аpoi 

expozițiiloг oгgаnizаte, stimulativ, cu tematica respectivă. 

Аtelieгul de гecгeeгe și distгаcție агe în mijloc jocul. Pгin аctivități ludice, copiii voг аveа ocаziа să 

descopeгe аtât jocul în echipă, cât și competițiа. Pгin joc, cei mici își expгimă cel mаi bine sentimentele, аcestа 

аvând o mагe impoгtаnță în dezvoltагeа motoгie și psiho-intelectuаlă. Jocul constituie o metodă ce vаloгizeаză 
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sentimentul de аpагtenență lа gгup, solidагitаteа, spiгitul de echipă, гespectагeа noгmeloг. Аcestа агe obiectiv 

și efect teгаpeutic pentгu cei cагe nu аu dezvoltаtă inițiаtivа și cuгаjul de а intга în competiție. Pгin joc, ei se 

elibeгeаză de timiditаte și intгă cu toаte foгțele în acțiune. Situație în care nu se mаi tem аșа de tагe de cгiticа 

celoгlаlți, deoагece гepгoșuгile nu li se аdгeseаză fiecăruia, peгsonаl, ci peгsonаjului pe care îl interpretează. 

Pгin joc, se pot foгtificа, își pot întăгi voințа, аtențiа și perspicacitatea. 

Educаțiа pentгu timpul libeг аг tгebui tгаnsfeгаtă de lа nivelul fаmiliei, lа nivelul școlii, în mагe pагte, 

pentгu că fаmiliiloг le lipsește ’’timpul” necesаг а fi dedicаt educаției copiiloг sаu nu аu cаpаcitаteа gestionăгii 

pгopгiului timp disponibil, аstfel încât să se dedice și educăгii copiiloг în аcest sens și аstfel аjungem lа situаțiа 

în cагe copiiloг le lipsește exemplul modelului de fаmilie și de viаță peгsonаlă împlinită. Cгeșteгeа și educагeа 

copilului ’’este o агtă” susceptibilă de peгfecționагe pгin аcumulагeа continuă de expeгiență de cătгe cei ce o 

făuгesc. Nu există scheme аplicаbile în educаțiа copiiloг, pentгu că fiecагe constituie o individuаlitаte, cu 

pагticulагități de cагe se ceгe ținut cont în peгmаnență în pгocesul de educаție. Ceeа ce este vаlаbil și 

pгаcticаbil lа un copil sаu lа o cаtegoгie limitată de copii, poаte fi ineficient sаu poаte chiаг contгаindicаt lа 

аlții. 

Întгegul аnsаmblu de аctivități extгаșcolагe există și sub denumiгeа de educаție nonfoгmаlă. Educаțiа 

nonfoгmаlă а fost definită de J.Kleis dгept ’’fiecaгe аctivitаte educаționаlă, intenționаtă și sistemаtică, 

desfășuгаtă de obicei în аfага școlii tгаdiționаle, аl căгei conținut este аdаptаt nevoiloг individului și situаțiiloг 

speciаle, în obiectivul mаximizăгii dificultățiloг cu cагe se confгuntă аcestа în sistemul foгmаl (stгesul notăгii 

în cаtаlog, disciplinа impusă, efectuагeа temeloг etc.)”. 

Аctivitățile lа cаre pаrticipă copilul după progrаmul de școаlă nu se impun privite cа o corvoаdă. Prin 

intermediul lor, școlаrul mic аre posibilitаteа să-și consolideze și să-și completeze cunoștințele аsimilаte în 

mediul școlаr. Аctivitățile extrаșcolаre аjută în privințа limitării timpului petrecut în fаțа televizorului, a 

cаlculаtorului sаu a jocurilor video, oferindu-i posibilitаteа să-și petreаcă timpul liber în mod creаtiv. Prin 

аceste аctivități, școlаrul își dezvoltă cаpаcitаteа de а se аdаptа mаi ușor lа viаțа sociаlă, prin dezvoltаreа 

аutonomiei personаle și sociаle. Аceste аctivități preconizeаză ’’muncа în echipă, viаțа în grup, creând relаții de 

colаborаre, de competiție, de respect fаță de ceilаlți''. (Ezechil, 2002, p. 93). 

Dгept pledoагie în fаvoагeа аctivitățiloг extгаșcolагe, consideг de аsemeneа util de menționаt fаptul că 

învățământul pгepondeгent infoгmаtiv агe ”păcatul” de а distoгsionа аspecte pгаctice аle educаției, întгucât 

cultivă memoгiа în defаvoагeа celoгlаlte pгocese de cunoаșteгe, în speciаl а spiгitului cгeаtoг, ceeа ce conduce 

lа neglijагeа celoгlаlte funcții аle intelectului, dаг și а celoгlаlte lаtuгi аle peгsonаlității (voințа, аfectivitаteа). 

Аctivitățile cu obiectiv didаctic extгаșcolагe sunt oгgаnizаte întг-un cаdгu instituționаlizаt din аfага 

sistemului de învățământ, fie de colectivul didаctic аl școlii, fie de аlte instituții: teаtгe, cаse de cultuгă, clubuгi 

аle copiiloг, oгgаnizаții nonguveгnаmentаle, oгgаnizаții spoгtive, tаbeгe, muzee etc. Cаdгul de desfășuгагe а 

аctivitățiloг didаctice influențeаză eficiențа instгuctiv-educаtivă а аcestoга. De exemplu, nu este аcelаși lucгu 

dаcă vizionezi un film despгe Munții Bucegi sаu dacă fаci o excuгsie în аcești munți. 

În mediul extгаșcolаг se oгgаnizeаză: аctivități de club, аctivități în ceгcuгi tehnice, аctivități în 

biblioteci, аctivități în muzee, vizionăгi de spectаcole sаu filme documentагe, гeаlizагeа de emisiuni гаdio sаu 

de televiziune, vizite, excuгsii, dгumeții, concuгsuгi, jocuгi, întâlniгi cu oаmeni de știintă și de cultură etc. 
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’’Mаjoritаteа viciilor ce desfigureаză și otrăvesc civilizаțiа noаstră își аu origineа în încercările 

oаmenilor de а scăpа de plictiseаla și monotoniа vieții lipsite de аctivitаteа creаtivă. Cheltuim milioаne de 

dolаri în fiecаre аn pe sisteme de аpărаre nаționаlă, dаr аr fi bine să ne аmintim că nici o mаre civilizаție din 

trecut nu а fost distrusă până nu s-а distrus singură din interior.” (Ionescu, 2002, p. 62). 
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O carte este o experienţă de viaţă? 

Povestirea în ramă – povestirile noastre 

 
Siman Luminița Elena 

Liceul cu Program Sportiv, Bistrița 

 
                                                 

De prea multe ori auzim că elevii nu citesc, nu-şi mai cumpără cărţi, nu mai au nici o motivaţie de a se 

apropia de lectură . Este adevarat că programele şcolare îşi propun de la un ciclu la altul să formeze lectori 

competenţi, cititori avizaţi, crearea de valori şi atitudini etc. 

 Realitatea este că nu de programele şcolare depinde dacă un elev vrea să citească sau vrea să vină în 

contact cu lumea cărţilor, ci toată responsabilitatea revine profesorilor  de a-i scoate pe elevi din acest « cerc al 

frustrării » conştiente sau inconştiente. 

 Şi, totuşi...cum îi putem determina pe elevi să citească ? 

Punandu-i să scrie. De ce ? 

Pentru că orice scriere poate fi o experientă de viaţă, o modalitate de autocunoaştere, o cale de a te apropia 

de cărţi, autori şi de ce nu, de o notă bună. 

Astfel, mi-am propus , la clasa a X-a  să implic elevii într-un « proiect » de scriere având ca suport 

« Povestirea în ramă ». Dupa lectura celor nouă povestiri din volumul « Hanu Ancuţei » de Mihail Sadoveanu şi 

discutarea conceptelor de povestire şi povestire în ramă, le-am cerut elevilor să-şi exprime părerea despre această 

specie, dacă sunt tentaţi să citească şi alte povestiri, de alţi autori, dacă proza scurtă îi apropie sau îi îndepărtează 

de lectură. Răspunsurile nu au fost optimiste în sensul că « Mihail Sadoveanu e cam demodat, mai ales în 

povestiri », « Şi ce-i cu rama asta ? », « Prefer operele mai lungi ca să am timp să mă dezmeticesc » etc. În aceste 

condiţii,  le-am cerut să scrie povestiri,  avand drept reper o frază de la care să plece şi pe care să o respecte  în 

conceperea povestirilor : « Era pe la sfarşitul dupa-amiezii, dar soarele încă mai stralucea pe cer... ». În cazul acesta 

reacţia a fost una pozitivă, toţi propundu-şi să-i dea o « lecţie » de « scriere » lui Sadoveanu. Termenul de scriere a 

fost o saptămână, iar, la final, « Povestirea în ramă » a devenit « Povestirile noastre », ale clasei a X-a F. Au fost 

citite, prezentate cele 28 de povestiri în conformitate cu numarul de elevi din clasă, iar concluzia a fost ca «  pentru 

30 de randuri, am mai citit de doua ori « Hanu Ancuţei »  şi ceva din Voiculescu ». 

Acest exerciţiu a aratat că fiecare are o viziune proprie asupra lumii şi a universului, de aici născându-se şi  

diversitatea literaturii. De asemenea, elevii au observat că, deşi povestirea este o specie aparent simplă, accesibilă, 

ea este depozitarul memoriei şi a experienţei de viaţă, venind ca o necesitate de a exprima şi de a te exprima. 

La propunerea lor, povestirile au fost adunate într-un volum, cu care ei se mândresc şi care îi reprezintă, 

avand urmatoarea prefaţă : « La originea povestirii se află Dorinţa, pentru a fi produsă, povestirea reclamă o 

strânsă legatură între povestitor şi ascultător. Întotdeauna există cineva care are de schimbat o povestire pentru 

altcineva provocat, incitat de dorinţa de a asculta. Dupa modelul istorisirilor Şeherezadei, povestirea este o 

veritabilă monedă de schimb, aidoma unei mărfi, aşa că noi am dat în schimbul notelor povestirile noastre, care, 

sperăm să rămână, în timp, o frumoasă amintire a orelor de română, ce, uneori, pot fi şi altfel. Povestirile noastre 
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vor deveni şi povestirile voastre. Vă trebuie doar un “cadru” adecvat. Această carte poate exprima sentimentele, 

trăirile, neîmplinirile adolescenţei, care au avut un impact asupra noastră. »  
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Practici educaţionale de succes 

 

Prof. Coteţiu Diana 

Şcoala Gimnazială „I. Al. Brătescu-Voineşti” 

 Târgovişte 

 

            Pentru un învăţământ de succes este nevoie de o educaţie de calitate. Calitatea educaţiei arată nivelul de 

dezvoltare a unei comunităţi, naţiuni, având la bază cultura, tradiţiile şi valorile acesteia. Educaţia este importantă 

în dezvoltarea comunităţii, societăţii. Elevilor trebuie să li se asigure o educaţie de calitate, prin implicarea 

factorilor principali (ministrul educaţiei, directori ai instituţiilor de învăţământ, cadre didactice, părinţi, factori 

sociali ai comunităţii)care să colaboreze. 

   Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării exprimate în termeni de 

cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini. Calitate şi valoare în educaţie se obţin prin implementarea şi 

desfăşurarea unor proiecte/programe/parteneriate la nivel de şcoală cu diverse instituţii care să înlesnească procesul 

educativ, făcându-l mai atractiv prin schimbul de experienţă cu alte şcoli, prin activităţi deosebite, noi, creative. 

Activităţi extraşcolare apreciate, atractive pentru elevi, realizate de cadre didactice sunt: taberele, excursii, vizite la 

muzee, teatru, spectacol balet, operă, film. Criteriul de calitate aplicat educaţiei are un rol foarte important deoarece 

măsurile propuse pentru a promova creativitatea şi capacitatea pentru inovare vor fi adaptate fiecǎrei etape din 

cadrul învăţării continue. 

   Parteneriatele şcolare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să participe la 

competiţii, schimburi de experienţe socializând şi perfecţionându-şi competenţele de comunicare. Proiectarea şi 

implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, 

profesori şi membrii ai comunităţii locale este o necesitate a activităţii didactice. Organizarea unor astfel de 

activităţi prin care elevii să contribuie la creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate 

avantaje din punctl de vedere al educaţiei pe care o face şcoala. Ele sunt apreciate de copii şi factorii educaţionali, 

producând efecte majore, stimulând creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării, a gradului de 

socializare, reducerea procentului fenomenelor antisociale, asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală. 

Şcoala, prin cadrele didactice, se implică în desfăşurarea unor activităţi de formare a elevilor în acord cu noile 

cerinţe ale educaţiei moderne prin implicarea în proiecte educaţionale desfăşurate la nivelul comunităţii locale, cât 

şi în proiecte pe plan naţional şi internaţional.  

   Pe plan internaţional sunt implementate programe educaţionale şcolare care în urma desfăşurării lor, participanţii, 

deopotrivă elevi, studenţi, profesori experimentează situaţii noi, experienţe provocatoare, oferind oportunităţi, 

dezvoltă abilităţi de comunicare lingvistică, gândire critică, adaptabilitate la schimbare, motivare.  

      Rolul şi valorificarea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale şcolare Erasmus şi eTwinning. Schimbul de 

bune practici. 

   Scopul principal al programului eTwinning este acela de a facilita parteneriatele între instituţii de învăţământ 

preuniversitar din Europa, comunicarea şi colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, 

implicând cadre didactice şi elevi în activităţi noi de învăţare. Valoarea pedagogică a proiectelor eTwinning este 
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concretizată prin inovarea practicilor didactice, încurajarea lucrului în grup, îmbunătăţirea competenţelor de 

utilizare a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării pentru susţinerea procesului didactic, comunicarea în 

limbi străine (cel puţin două), cunoaşterea şi dialogul intercultural, stimularea participării elevilor la activităţile de 

predare-învăţare-evaluare. În desfăşurarea activităţilor se folosesc o varietate de metode, tehnici şi material-suport 

care urmăresc să facă învăţarea relevantă şi atractivă. Perspectivele deschise elevilor, dar şi profesorilor prin 

utilizarea eTwinning sunt aspectate prin comunicarea cu colegi din alte şcoli din ţară sau din alte ţări urmărind 

obiective educaţionale, lucrul în echipe, implicarea elevilor în decizii cum ar fi alegerea temei proiectului, a 

modului de desfăşurare, de valorificare a produselor, utilizarea TIC, comunicarea în limbi străine exersând 

competenţele de comunicare, aplicarea cunoştinţelor dobândite la diferite materii, împărtăşirea cunoaşterii cu 

ceilalţi colegi. Prin accesarea acestor programe se realizează o promovare eficientă a şcolii la nivel local, judeţean, 

naţional, internaţional. 

   Programul Erasmus, Erasmus+ sunt programele Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, 

tineretului și sportului (continuator al Programului Învaţare pe Tot Parcursul Vieţii , dar conceput în manieră 

integratoare, incluzând și alte programe europene de finanţare: Tineret in Acţiune, Erasmus Mundus, Tempus, 

Alfa, Edulink şi programul pentru cooperare cu ţările industrializate). Acestea îşi propun să contribuie la 

dezvoltarea competenţelor şi capacităţii de inserţie profesională prin oferirea unor oportunităţi de educaţie şi 

formare, participare la programe de voluntariat în alte ţări şi cuprind proiecte de mobiliate, parteneriate strategice şi 

dialog structurat. Obiectivele principale ale Erasmus+ în aria educației școlare sunt: 

          - reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii;  

          - îmbunătăţirea competenţelor cheie;  

          - consolidarea calităţii educaţiei şi îngrijirii copiilor preşcolari. 

   Inovaţia în educaţie este definită de unii autori ca o activitate deliberată, care urmăreşte introducerea unei noutăţi 

într-un context dat şi este pedagogică pentru că îşi propune ameliorarea substanţială a pregătirii elevilor printr-o 

situaţie de interacţiune şi interactivitate. Inovaţia are loc la nivel de programe şcolare, de proces instructiv-

educativ, de structură, roluri şi funcţii îndeplinite de persoanele implicate în învăţământ. Principalele caracteristici 

ale inovaţiei în învăţământ presupune creşterea nivelului de educaţie a populaţiei, a ratei de şcolarizare, a 

rezultatelor şi performanţelor obţinute de elevi, descentralizarea învăţământului, programe educaţionale de 

incluziune a persoanelor cu dizabilităţi, a celor defavorizaţi social, familial, etc.. Inovarea conţinutului 

invăţământului implică selectarea informaţiilor transmise elevilor, formarea unor competenţe de a învăţa pe tot 

parcursul vieţii, introducerea disciplinelor opţionale, a curriculumului la decizia şcolii, implementarea TIC în 

învăţământ, utilizarea internetului ca metodă didactică, predare online, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, 

pluridisciplinaritate, predare integrată etc.  

   Noile orientări asupra ştiinţei educaţiei solicită necesitatea aplicării unor strategii interactive în predarea, 

învăţarea şi evaluarea şcolară. Clasele de elevi sunt privite drept adevărate comunităţi de cercetare, demonstrând 

importanţa socialului pentru întreaga învăţare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare 

interactivă, socială, pe experimentare de situaţii, de posibilitatea de a valorifica cele invăţate şi în viaţa de zi cu zi. 

 

 



 

215 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
 

Bibliografie 

 

Băran-Pescaru, Adina, Parteneriat în educaţie, Ed. Aramis Print, Bucureşti, 2004, cap.2 

Ciolan, L., Învăţarea integrată.Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Ed. Polirom, Iaşi, 2008 

Crișan, G., Vasilescu, I., Bercovici, C., Promovarea parteneriatelor școlare europene – Curs pentru ambasadori 

eTwinning. Suport de curs, 2015 

Neacșu Ioan, Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de succes, Ed.Polirom, Bucuresti, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

216 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
Creativitatea – practică educațională de succes 

 

Prof. Înv. Primar: Ghiță Brigitta Eniko 

Școala Gimnazială „Dr. Balasi Jozsef” Curtuișeni”  

structura Vășad  

 

În secolul vitezei, când universul explodează de la atâta informație, oamenii sunt preocupați continuu de a 

supraviețui dorinței de a se auto depăși.  

Omenirea, din confruntarea cu natura cunoaște: 

• dezvoltare a tehnologiei și a informatizării extraordinar de rapidă,  

• criza energetică,  

• poluarea etc, ceea ce a dezechilibrat-o puternic. 

 

Încă de la început de mileniu suntem părtași unui timp al schimbărilor și restructurărilor în toate 

domeniile ceea ce ne afectează într-un mod agresiv, suprasolicitându-ne, provocând suferință fizică și 

psihică din cauza supradozării efortului uitând că, energiile umane, chiar de sunt imense, nu sunt fără 

limite. Pe acest considerent A. Toffler spune că societatea umană a trecut de-a lungul mileniului prin trei 

etape distincte, ultima etapă debutând în anul 1955. Tot el, numește aceasta suferință fizică și psihică, 

„șoc al viitorului”.  

Mă întreb acum, câți dintre noi, nu ne simțim depășiți uneori de anumite aspecte ale vieții, gândindu-ne 

doar la ultima perioadă, de când toată viața cunoscută de pana acum, s-a schimbat.  

Cum, cadrul didactic este răspunzător pentru o educație de succes, el are nevoie de practici educaționale 

de succes.  

Mă gandesc la citatul: „Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem unor timpuri pe care nu le vom mai 

apuca” (Neil Postman), și cred că în mâinile noastre stau foarte multe dintre răspunsurile la întrebări pe 

care înca nu le cunoaștem despre viitor.  

Problema prezentului este complexă și omenirea nu se poate rezuma la a completa pasiv actuala stare, ci 

trebuie să iasă din ea, căutând strategii adecvate.  

Omul trebuie să își estimeze cât mai corect capacitățile și să le valorifice eficient ca să nu se piardă 

energii irecuperabile. 

Una dintre cele mai importante practici educaționale de succes ar fi, creativitatea. Ea este o cale 

generoasă și actuală de valorificare a energiei omului și reprezintă speranța pentru progres.  

Creativitatea se află în mijlocul multor științe, însă demersul către creativitate trebuie să fie începută din 

nucleu, adică, creativitatea sa fie o practică educațională, în special o practică educațională școlară, 

recunoscută ca singura modalitate de progres al omenirii.  



 

217 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
Unii specialiști consideră creativitatea ca fiind o activitate a excelenței omului iar din mijlocul secolului 

al XX-lea aceasta cunoaște un salt colosal. 

Cadrul didactic trebuie să fie preocupat de studiul și folosirea creativității pentru a găsi metode de 

antrenare și dezvoltare a creației la nivel atât individual cât și de grup. 

Cum cerințele sociale prezente și de viitor se schimbă extrem de rapid, copilul de azi trebuie pregătit 

pentru a deveni un om creator al vieții, care prin creativitate să se dezvolte, pentru a face față viitoarelor 

schimbări. 
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Metode innovative de predare a limbii engleze 

Țele Lavinia 

Școala Gimnazială Conţeşti 

   

             Cea mai mare provocare pentru orice profesor este captarea atenției fiecărui elev și transmiterea ideilor 

suficient de eficiente pentru a crea o impresie de durată. 

             Învaţând limba engleză, copiii îşi însuşesc noi moduri de a gândi şi a înţelege lumea din jurul lor şi îşi 

îmbunătăţesc capacitățile cognitive. Prin contactul cu limba engleză, copiii vor putea să înţeleagă oamenii din afară 

culturii lor materne. La vârsta şcolarităţii mici toate activitӑțile didactice ȋn care sunt integrați copiii sunt ludice, 

prin intermediul acestora urmărindu-se transmiterea unor cunoștințe sub forma unui joc care implică realizarea de 

desene, analiză și comentarea unor imagini sau a unor secvențe video, repetarea unor cântece, ȋnvӑțarea unor poezii 

etc. Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în sistemul 

de învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea capacităţii de a învăţa. Învăţarea limbii engleze 

poate să pară un plan prea ambiţios pentru vârsta şcolarităţii mici, dar acum, maleabilitatea structurilor operaţionale 

mentale, încă nedefinitivate, poate constitui un avantaj pentru un educator avizat. Cunoaşterea unei limbi străine, 

înseamnă pentru viitor o capacitate sporită de a comunica, înseamnă un acces mai larg la sursele de documentare şi 

e incărcată, în plus, de o pregnantă valenţă educativă. Se deschid porţi către istoria, geografia, cultura şi spiritul 

altor naţiuni. Este astfel facilitată cunoaşterea reciprocă, înţelegerea, toleranţa, preţuirea diversităţii.  

             Există două tipuri de joc de rol pe care eu le folosesc în predarea limbii engleze: cu text scris și fără text 

scris. La un joc de rol cu text scris, profesorul poate folosi un exemplu din manualul de limba engleză, elevii 

lucrând în perechi, fiecare elev vorbind cu partenerul său și interpretând roluri diferite. Jocurile de rol fără text scris 

sunt cele în care fiecărui elev i se atribuie un rol, iar elevul trebuie să utilizeze cunoștințele pe care le are pentru a 

vobi cu partenerul. În cele ce urmează voi prezenta câteva idei care pot fi folosite la orele de limba engleză. Ele pot 

fi adaptate pentru fiecare situație în parte. 

             a).Vorbitul la telefon este diferit de conversația față în față deoarece se bazează exclusiv pe limbaj pentru a 

comunica. Pentru ca jocul de rol să funcționeze corect, profesorul le cere elevilor să se așeze spate în spate. Există 

o largă paletă de idei care se pot folosi pentru acest tip de joc de rol: a telefona pentru a face o plângere, a vorbi cu 

un prieten sau a cere informații despre un loc de muncă.  

              b).Mersul la cumpărături. Acest joc de rol poate fi oricât de simplu sau de complex, în funcție de situație. 

Frazele cheie precum: „I would like...”, „How much are...”, „Good morning” sunt adesea importante aici. 

             c).A face rezervare la un hotel Acest tip de joc de rol le permite elevilor să practice un vocabular specific. 

De obicei acesta va fi în limbajul formal, deoarece este o conversație de afaceri. Se poate realiza și sub formă unei 

discuții telefonice. Există o largă paletă de oportunități aici pentru ca elevii să învețe noi forme de vocabular. 

             d).Împărtășirea opiniilor. Profesorul alege un subiect de care toți elevii sunt interesați. Îi aranjează pe elevi 

în perechi și le dă o listă de întrebări pe care să o folosească. Aceasta le va permite să folosească propriile lor 

expresii și să utilizeze limbajul într-un mod mult mai practic. 

            e).Interviu pentru obținerea unei slujbe. Muncă este de obicei un subiect bun. Drept rezultat, un joc de rol 

pentru obținerea unei slujbe este un mod excelent pentru ca întreaga clasă să învețe vocabularul specific. Acest joc 
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de rol poate fi cu text scris sau fără text scris. O idee bună ar fi că intervievatorul să conceapă un set de întrebări, 

iar intervievatul să răspundă la ele. 

            f).Predarea creativă. Luați ajutorul unor instrumente pentru a stimula creativitatea sau forme de exerciții 

vizuale care le vor capta interesul. Aceasta este o metodă testată în timp pentru a identifica abilitățile creative ale 

fiecărui tânăr student și a încuraja contribuțiile creative. Aduceți aspecte ale creativității în materia dvs. Gândiți-vă 

la modalități de a-și dezvolta ideile creative. Încurajează diferite idei, dă-le libertatea de a explora. 

            g).Instrumente audio și video. Încorporați materiale audio-vizuale pentru a suplimenta manuale în timpul 

sesiunilor. Acestea pot fi modele, filme, imagini, fotografii sau alte instrumente de mapare a minții și de creare a 

creierului. Astfel de instrumente vor ajuta imaginația lor să prospere și să crească. Aceste metode nu numai că își 

vor dezvoltă capacitatea de a asculta, dar îi vor ajuta și să înțeleagă mai bine conceptele. 

            h).Învățarea „Lumea reală”. Infuzarea experiențelor din lumea reală în instrucțiunile tale va face că 

momentele de predare să fie proaspete și să îmbogățească învățarea în clasă. Relaționarea și demonstrarea prin 

situații din viața reală vor face materialul ușor de înțeles și ușor de învățat. Le va stârni interesul și îi va încuraja pe 

copii să se implice. 

            i).Brainstorm. Faceți timp pentru sesiuni de brainstorming în sălile de clasă. Când aveți mai multe creiere 

care se concentrează pe o singură idee, sunteți sigur că veți primi numeroase idei și va implica, de asemenea, toată 

lumea în discuție. Aceste sesiuni vor fi o platformă minunată pentru ca studenții să își exprime gândurile fără să fie 

nevoiți să vă preocupați de corect sau de greșit. Stabiliți câteva reguli de bază înainte de a începe. Puteți merge la o 

idee simplă de brainstorming sau de grup sau la o pereche de brainstorming. 

            j).Clase în afară clasei. Unele lecții sunt cele mai bine învățate, atunci când sunt predate în afară 

clasei. Organizați excursii de teren relevante pentru lecții sau pur și simplu luați-i pe elevi pentru o plimbare în 

afară clasei. Studenții vor găsi acest aspect proaspăt și interesant. Fără să depună eforturi mari, ei vor învăța și işi 

vor aminti ce îi înveți. 

              k).Joc de rol. Predarea prin jocul de rol este o modalitate excelentă de a face copiii să iasă din zona lor de 

confort și să-și dezvolte abilitățile interpersonale. Această metodă vine la îndemână, mai ales când predați 

literatură. Abordarea jocului de rol va ajută elevul să înțeleagă modul în care materialul academic va fi relevant 

pentru sarcinile sale de zi cu zi. Jocul de rol este cel mai eficient pentru studențîi de aproape orice grup de 

vârstă. Trebuie doar să personalizați în funcție de grupa de vârstă. Puteți folosi chiar și această metodă pentru 

predarea la preșcolari. Doar asigurați-vă că îl păstrați suficient de simplu pentru a capta intervalul lor limitat de 

atenție 

             j).Puzzle și Jocuri. Învățarea este distractivă atunci când puzzle-urile și jocurile fac parte din educație. Este 

posibil că copiii să nu necesite să depună eforturi conștiente atunci când lecțiile lor sunt introduse prin jocuri. 

Puzzle-urile și jocurile îi ajută pe copii să gândească creativ și să facă față provocărilor. 

              l).Iubește ceea ce faci. Puteți oferi tot ce este mai bun numai dacă iubești cu adevărat ceea ce faci. Când nu 

ești stresat, vei fi mai creativ și mai inspirat. Iubindu-ți munca te menții relaxat.                                        

          Ca profesor, pentru a face față acestei provocări în mod eficient, ar trebui să implementați idei inovatoare 

care să facă experiența de clasă mult mai iubitoare pentru elevii dvs. 

            Vă voi preciza dintre abordările mai creative care ar putea oferi rezultatele de care aveți nevoie: 

https://www.edsys.in/outdoor-activities-in-kindergarten/
https://www.edsys.in/outdoor-activities-in-kindergarten/
https://www.edsys.in/ways-make-kid-active-classroom/
https://www.edsys.in/ways-make-kid-active-classroom/
https://www.edsys.in/puzzles-boost-students-logical-thinking/
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            1.Stimulează dezbaterea și discuțiile - Încurajează-ți elevii să dezbată pe o varietate de subiecte: personaje 

fictive dintr-o emisiune de televiziune populară, „ce-ar fi dacă…” scenarii viitoare, îmbunătățiri pe care le-ar dori 

să le vadă în comunitatea sau mediul lor. Aduceți din când în când câteva bârfe senzaționale de celebritate sau idei 

tabu pe care nu le vor atinge alți profesori. Limitarea în afară programului stabilit oferă studenților mai multă 

libertate de a se exprimă, iar dezbaterea aduce un element de competiție bazat pe limbaj. Evitați subiectele 

necorespunzătoare vârstei, punctele potențial dureroase și sensibilitățile religioase / culturale. 

                   2.Încercați activități de lectură imersivă - Studierea literaturii engleze este una dintre cele mai eficiente 

metode de a dezvolta fluența în citire, scriere și într-o oarecare măsură, vorbirea. În loc să vă concentrați doar pe 

achiziția formală de concepte literare, implicăți-vă elevii cu activități de imersiune creativă. Luați-i să compună 

muzică, să redacteze sau să picteze ceva despre care citesc în prezent. Permiteți-le să lucreze în grup și să 

împărtășească idei cu privire la anumite proiecte, dar includeți activități solo care îi încurajează să își găsească 

propriile semnificații unice în poezii, poveșți și alte literaturi. 

                    3.Îmbunătățirea abilităților de scriere în moduri distractive - Există o singură modalitate de a câștiga cu 

adevărat fluența scrisă în orice limbă - practică, practică, practică. Din păcate, cei mai mulți studenți se bazează 

astăzi pe smartphone-uri sau computere pentru a corectă orice scrie, fie că este vorba de un mesaj instant sau de o 

hârtie pentru acasă. Trebuie să faceți ca scrisul să pară mai interesant , mai ales atunci când concurați împotriva 

argoului popular și „limbajul SMS” care par să omoare cuvântul scris. Încercați proiecte de colaborare cu o 

răsucire modernă. Stabiliți un blog în care elevii pot publică în mod regulat poezie, traduceri, nuvele sau chiar 

memorii că grup. 

                   4.Creați o listă de aplicații bazate pe gramatică - Învățarea studenților conceptele de gramatică și 

compoziție se referă mai puțin la teorie și mai mult la practică. Numărul de ore petrecute în clasa dvs. este limitat, 

dar este posibil să aibă acces 24/7 la un smartphone, tabletă sau laptop - folosiți acest lucru în avantajul dvs.! 

Profitați de puterea instrumentelor bazate pe web, creând o listă cu cele mai bune aplicații și jocuri care pot fi 

utilizate pentru predarea limbii engleze. Împărtășește-le cu elevii tăi pentru a-i ajută să-și construiască vocabularul, 

să exploreze platforme interactive pentru învățare și să-și îmbunătățească gramatică prin practică și expunere 

constantă. 

                   5.Maximizați potențialul instrumentelor online - Utilizați tehnologia inteligentă în clasă pentru a monitoriza 

progresul elevilor, încurajați-i să încerce instrumente de învățare online și să interacționeze cu vorbitorii de engleză 

pe platformele de socializare etc. Aceste metode neconvenționale de predare rezonează cu studenții tineri care sunt 

acasă, pe internet. Internetul oferă o gamă practic interminabilă de materiale de lectură pentru studenții care învață 

limba engleză, de la cărți electronice și poveșți gratuite până la conținut social media, instrumente de traducere și 

postări pe blog. În timp ce vorbirea unei limbi este importantă, lectură permite elevilor să înțeleagă conceptele în 

mod autonom și să își construiască vocabularul mai rapid. 

                   6.Construiți un mediu de studiu inspirațional - Nu vă așteptați ca elevii să se entuziasme de învățare dacă 

mediul din clasă nu este conceput pentru a-i inspira. Există o serie de moduri de a stimula apelul de învățare al unui 

anumit spațiu, deci creează o zonă care încurajează și motivează elevii. Dacă sunteți un profesor de engleză online, 

puneți timp și eforturi pentru a crea un site web excelent, cu conținut bine scris și ajutoare audio-vizuale. Dacă 

https://galleryteachers.com/a-fun-reading-activity-to-help-learners-write/
https://galleryteachers.com/category/writing-skills/
https://www.schoolpage.me/english-online-tutoring/
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predați limba engleză într-un spațiu fizic, includeți resurse care îi vor determina pe studenți să învețe. De exemplu, 

creați zone de lectură cu o varietate de materiale din diferiți autori și genuri. 

                   7.Folosiți evaluarea de sine și de la egal pentru motivație - Fiecare învață în ritmul propriu, dar nimeni nu 

poate rezista șansei de a marca muncă altcuiva sau propria sa muncă. Această formă de evaluare permite 

studenților să înțeleagă valorile din spatele unui anumit concept, precum și să înțeleagă unde s-ar putea îmbunătăți. 

Revizuirea muncii celuilalt și a propriilor lor ajută la creșterea încrederii în abilitățile lor, precum și la motivarea 

lor prin concurență sănătoasă. Îndrumă-i în procesul cu un model de marcaj și încurajează-i să caute exemple de 

concepte gramaticale pe care ar putea avea nevoie să le exerseze mai mult. 
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Experimentul de laborator și procesul de învățare 

prof. Posedaru Teodora 

Liceul Teoretic Pogoanele 

 

I. Importanța experimentului în procesul de învățare 

Utilizarea experimentului de laborator ca metodă interactivă de predare-învăţare în activitatea didactică, 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală 

valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului. 

În organizarea unui învăţământ centrat pe elev, profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile 

desfăşurate. Avantantajul folosirii experimentului de laborator constă în faptul că îi ajută pe profesori să-i îndrume 

pe elevi în procesul de învățare, deoarece creează contextul favorabil pentru: motivarea și implicarea activă a 

elevilor în învățare; facilitarea gândirii elevilor, în special a celei critice și a celei creative; procesarea informației 

de către elevi prin exersarea operațiilor gândirii; proiectarea unor activități care să ajute la realizarea acestor 

scopuri; abordarea interdisciplinară a conținutului; oferirea unui material de discuție; angajarea elevilor într-un 

discurs permanent, ceea ce permite monitorizarea înțelegerii; stimularea schimbării și a reflecției personale; 

încurajarea exprimării libere și în siguranță a tuturor opiniilor; confruntarea de idei și opinii în condiții de respect; 

sprijinirea elevilor în producerea opiniilor, a întrebărilor și în căutarea răspunsurilor proprii; organizarea predării; 

stabilirea unor scopuri pentru învățare si satisfacerea anumitor nevoi individuale. 

Învăţarea prin descoperire, considerată de unii cercetători metodă, iar de alţii principiu, este o orientare 

contemporană deosebit de eficientă pentru realizarea unui învăţământ activ şi formativ, legat de cercetare şi 

practică. În lucrarea de față este prezentată o modalitate experimentală de descoperire a influenței diferiților factori 

asupra reacției de esterificare. 

II. Esterificarea 

Studiul sistematic al acestei reacţii a fost realizat începând cu 1862 de M. Berthelot după următoarea metodă: 

amestecuri echimoleculare formate dintr-un acid carboxilic şi un alcool au fost repartizate în mai multe eprubete 

identice, după care au fost introduse într-o baie de apă şi meţinute la temperatură constantă. Probele evoluează deci 

în paralel în mod identic.  

Pentru a cunoaşte starea sistemului la un moment dat se ia o probă, se răceşte rapid şi apoi se dozează acidul 

din probă cu o soluţie de NaOH, de concentraţie cunoscută. Cantităţile de acid na(t) la momentul t şi na
0 la 

momentul iniţial rezultate din ecuaţia de bilanţ permit deducerea cantităţilor celorlalte substanţe prezente în sistem, 

astfel:   nalcool (t) =  na(t)  și  nester (t) =  napă = na
0 - na(t) 

II.1. Esterificarea este o reacţie lentă 

Formarea acetatului de etil, plecând de la CH3COOH şi CH3CH2OH, este foarte lentă: la 20°C este nevoie de 

mai mult de un an pentru ca sistemul să nu mai evolueze, la 100°C sunt necesare 150 de ore, iar la 200°C, 24 de 

ore pentru ca sistemul să înceteze să mai evolueze. Experimentele arată că rămâne încă acid acetic nereacționat în 

amestecul final. 

II.2. Esterificarea este o reacţie  limitată 
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În sistemul la echilibru rămâne o cantitate de acid nereacţionată, ceea ce se reflectă în valoarea randamentului 

reacţiei de esterificare. Pentru un amestec iniţial echimolecular de acid acetic şi etanol, randamentul nu este decât  

67%. 

II.3. Factorii care influenţează esterificarea 

a. Influenţa temperaturii - Limita esterificării este independentă de temperatură. Berthelot a demonstrat că 

randamentul  final este practic acelaşi indiferent de temperatura la care reacţia se realizează. 

b. Influenţa catalizatorului - Prezenţa unui catalizator permite atingerea mai rapidă a limitei de esterificare, 

dar nu o modifică. Pentru a creşte viteza de reacţie se poate folosi drept catalizator ionul H+ (de exemplu din 

H2SO4 concentrat). 

c.. Influenţa naturii reactanţilor - Studiul esterificării, plecând de la amestecuri echimoleculare de diverşi 

acizi carboxilici cu diferiţi alcooli, arată că randamentul de esterificare depinde foarte puţin de natura acidului 

carboxilic pus în joc și în mod important de clasa de alcool folosită. 

d. Influenţa proporţiilor iniţiale - Pentru aceeaşi cantitate de reactiv limitativ, cantitatea de ester formată este 

cu atât mai mare cu cât reactantul în exces este în cantitate mai mare.               

III. Parte experimentală 

III.1. Scopul lucrării - studiul reacţiilor de esterificare: 

-  determinarea compoziţiei sistemului la echilibru, în funcţie de natura alcoolului;  

- punerea experimentală în evidenţă a influenţei proporţiilor iniţiale de alcool şi acid asupra randamentului reacţiei 

de esterificare. 

III.2. Principiul metodei 

Reacţiile fiind foarte lente, le studiem în prezenţa unui catalizator: acidul sulfuric. 

Un amestec echimolecular de acid acetic şi un alcool primar, secundar sau terţiar la care se adaugă acid 

sulfuric concentrat, este repartizat, după omogenizare, în mai multe probe identice. Aceste probe sunt plasate într-o 

baie de apă, la temperatură constantă de 40°C, apoi se analizează la intervale de timp stabilite. O probă, la un timp 

dat (t), indică starea sistemului. O dozare acido-bazică permite  determinarea cantităţii de acid acetic rămasă 

nereacţionată (ţinând cont de acidul sulfuric a cărei cantitate nu variază).Calculăm, pentru fiecare interval de timp 

(t), cantităţile na(t) şi nester(t) prezente într-o probă. 

Se completează de fiecare dată tabelul de valori şi se trasează curba nester(t). 

III.3. Modul de lucru 

III.3.1. Esterificarea acidului acetic cu 1-butanol  

Prepararea amestecului de reacție – într-un pahar Erlenmeyer uscat introducem 0,2 mol acid acetic pur (11,4 

ml), 1 ml acid sulfuric concentrat şi apoi, în sfârşit, declanşând cronometrul, 0,2 moli 1-butanol (18,3 ml). Rapid, 

omogenizăm amestecul şi îl repartizăm în eprubete uscate, în probe de 4 ml, pe care le introducem în baia de apă, 

la 40ºC. 

La intervalele de timp stabilite în tabelul de mai jos, luăm probele de analizat, le introducem într-un pahar 

Erlenmeyer cu apă rece, clătim cu apă eprubetele, apoi adăugăm 1-2 picături fenolftaleină şi titrăm cu o soluţie de 

NaOH 2M. Rezultatele se trec în tabelul următor: 
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t  

(min) 

Vec 

(ml) 

nacid acetic 

(mmoli) 

nester 

(mmoli) 

 

0 18,2 31,6 0 

5 12,7 20,6 11,0 

10 10,8 16,8 14,8 

15 9,7 14,6 17,0 

30 8,7 12,6 19,0 

45 7,9 11,0 20,6 

60 7,7 10,6 21,0 

Randamentul reacţiei este: η = 66,5 % 

III.3.2. Esterificarea acidului acetic cu 2-propanol – amestecul de reacție se prepară similar, folosind 0,2 moli 

(14,9 ml) 2-propanol în loc de 1-butanol. Dozarea probelor se realizează în acelaşi mod 

t  

(min) 

Vec 

(ml) 

nacid acetic 

(mmoli) 

nester 

(mmoli) 

 

0 19,6 28,2 0 

5 16,7 22,4 5,8 

10 14,6 18,2 10,0 

15 13,5 16,0 12,2 

30 12,4 13,8 14,4 

45 11,4 11,8 16,4 

60 11,1 11,2 17,0 

Randamentul reacţiei este: η = 59,2 %  

III.3.3. Esterificarea acidului acetic cu terţ-butanol - amestecul de reacție se prepară similar, folosind 0,2 

moli (18,8 ml) terț-butanol în loc de 1-butanol. Dozarea probelor se realizează în acelaşi mod 

t 

(min) 

Vec 

(ml) 

nacid acetic 

(mmoli) 

nester 

(mmoli) 

 

0 16,0 27,0 0 

5 15,7 26,4 0,6 

10 15,5 26,0 1,0 

15 15,3 25,6 1,4 

30 15,1 25,2 1,8 

45 14,9 24,8 2,2 

Randamentul reacţiei este: η = 6,7 % 

III.3.4. Studiul influenţei proporţiilor iniţiale de reactanţi - efectuat pe sistemul acid acetic-1 butanol,  

a. Esterificarea 1-butanolului cu acid acetic, folosind un exces de acid acetic 

Se analizează un amestec de reacţie format din 0,1 moli 1-butanol (9,1ml), 0,5 moli acid acetic (28,5ml) şi 1 

ml acid sulfuric concentrat, menținut 40°C timp de 45 min, din care se iau probe, se pun la rece (apă cu gheaţă) şi 

se titrează cu NaOH 2M.  

Se efectuează calculele şi rezultă η = 93,2% 

b. Esterificarea 1-butanolului cu acid acetic, folosind un exces de alcool  
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În mod similar se prepară și se analizează un amestec format din 0,1 moli 1-butanol  (9,1ml), 0,02 moli acid 

acetic (1,1ml) şi 0,5 ml acid sulfuric concentrat.   

Se efectuează calculele şi rezultă η = 92,8 %      

III.4. Interpretarea rezultatelor. Concluzii  

Studiind reacţia de esterificare şi factorii care o influenţează am ajuns la următoarele concluzii:  

1.Influenţa catalizatorului - Prezenţa catalizatorului nu modifică randamentul reacţiilor de esterificare, deci 

nu modifică starea de echilibru final. Acest lucru l-am stabilit comparând randamentul reacţiei de esterificare 

dintre acid acetic şi etanol (67%) cu cel al reacţiei dintre acid acetic şi 1-butanol, care au aproximativ aceeaşi 

valoare: 66,5%. 

2.Influenţa temperaturii - Ne-am propus să realizăm un studiu teoretic al influenţei temperaturii asupra 

reacţiei de esterificare. Dacă facem bilanţul legăturilor scindate şi formate în cursul reacţiei obţinem: 

 

– o legătură simplă C–O (cea din acid) se rupe, dar se reface în ester; 

– o legatură O–H (aici cea din alcool) se rupe, dar se formează o alta in molecula de apă. De asemenea, o altă 

legătură O–H (cea din acid) se conservă în molecula de apă. Pentru fiecare tip de legătură există atât o legătură 

care se formează, cât şi una care se scindează. Căldura reacţiei de esterificare este deci nulă. 

3. Influenţa naturii reactanţilor  

Studiind reacţiile de esterificare ale acidului acetic cu diferiţi alcooli am ajuns la următoarea concluzie: 

randamentul acestora depinde de clasa de alcool utilizată. Pentru amestecuri iniţiale echimoleculare de acid 

carboxilic şi alcool, randamentul de sinteză al esterului este de: 67 % dacă alcoolul este primar, 60 % dacă alcoolul 

este secundar, 8 % dacă alcoolul este terţiar. Se observă că valorile sunt apropiate dacă alcoolul este primar sau 

secundar, dar foarte diferite dacă alcoolul este terţiar. Acest lucru se poate explica prin mecanismul reacţiei de 

esterificare, utilizând alcoolii al căror atom de oxigen este izotopul 18: 

- dacă alcoolul este primar sau secundar atomul său de oxigen se regăseşte în ester  

 

- dacă alcoolul este terţiar, atomul său de oxigen se regăseşte în apă  

  

Deci, în funcţie de clasa de alcool, mecanismul este diferit. 

4. Influenţa proporţiilor iniţiale de reactanţi - Studiul experimental a demonstrat că randamentul  

Nr. 

crt. 

Amestec 

inițial nester 

reacţiei creşte cu cât unul dintre reactanţi este în exces, conform 

rezultatelor din tabelul alăturat. În concluzie randamentul, în raport 

cu reactantul limitativ al esterificării este cu atât mai mare cu cât 

celălalt reactant este în exces mai mare.  

nacid nalcool 

1 1 1 0,67 

2 1 5 0,93 

3 5 1 0,92 
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CREATIVITATEA ÎN EDUCAȚIE 

         Prof.TONIȚĂ RODICA, 

                                         Colegiul Economic”Virgil Madgearu”GALAȚI 

 

 

            Procesul de învăţământ are ca obiectiv prioritar educarea creativităţii, având în vedere că premisele 

comportamentului creativ, deprinderile creative, precum şi stilul de muncă creativ se formează în şcoală, de la 

vârste mici, sub influenţa factorilor educativi. 

             Un rol important în dezvoltarea creativității îl are atitudinea cadrului didactic, felul în care acesta 

relaționează cu elevii. Este necesar ca, atât mentalitatea profesorilor cât și metodele de educare și climatul 

educațional, să cunoască schimbări, astfel încât, toate la un loc să ducă la eliminarea blocajelor culturale și de 

natură emoțională care au fost destul de prezente în școala din anii trecuți. 

               Este important ca relația dintre profesori și elevi să fie destinsă, democratică, modul de desfășurare a 

actului instructiv-educativ să solicite participarea directă a copilului, să susțină învățarea prin descoperire și să 

încurajeze inițiativa. Școala din zilele noastre are misiunea de a încuraja creativitatea și capacitatea de inovare a 

copiilor, ca premise ale performanțelor în învățământul actual și, pentru asta, ar trebui să aibă în vedere 

următoarele obiective: 

       - acordarea de sprijin tuturor formelor de creativitate, începând cu cea artistică, în cadrul programelor și 

activităților şcola 

        - crearea contextului permisivității exprimării de către tineri a propriei personalităţi, pentru formarea imaginii 

și stimei de sine pozitive, atât de necesare de-a lungul vieţii;  

        - promovarea diversității culturale, diversitate ce poate fi sursa creativităţii şi inovatiei; 

         - încurajarea utilizării TIC ca o modalitate de afirmare creativă a propriei personalități; 

         - formarea și dezvoltarea la copii a unui spirit antreprenorial, necesar în activitățile lui viitoare ca adult, într-o 

societate modernă; 

          - sensibilizarea opiniei publice în ceea ce privește înțelegerea și acceptarea creativității și inovației drept 

modalități de promovare și amplificare a unei dezvoltări durabile, de valoare certă și la un nivel ridicat; 

          - promovarea strategiilor locale și regionale care sunt bazate pe creativitate și inovație. 

            Plecând de la faptul că “pe copil trebuie să-l luminezi şi nu să-l întuneci cu învăţătura peste puterile lui, 

”consider că este aproape o datorie morală ca profesorul să folosească acele metode şi procedee didactice, care să 

contribuie la punerea în evidenţă la maximum a capacităţilor personale a fiecărui elev.  

         Spontaneitatea este acum factor activ în comportamentul copilului înainte ca memoria şi inteligenţa să 

dezvolte la el noi metode de orientare. 

          În procesul educaţiei, vine un moment când inteligenţa şi memoria progresează, în timp ce spontaneitatea 

devine treptat supusă. Se dezvoltă operaţiile mintale şi capacitatea logică, copilul înţelege mai bine realitatea 

obiectivă şi atunci naivitatea fanteziei înregistrează o scădere bruscă. 

           În urma acumulărilor cantitative şi calitative în planul operaţiilor mintale şi al dezvoltării gândirii logice se 

înregistrează o nouă creştere a potenţialului creativ al elevilor caracterizat prin: dezvoltarea spiritului de observaţie 

şi în mod progresiv a celor mai complexe capacităţi aptitudinale ale gândirii şi imaginaţiei creatoare; dezvoltarea 

atitudinilor de ordin caracterial – curiozitatea, interesul pentru nou, pentru „altceva”, just orientate, îl vor ajuta pe 

copil, reevaluarea, restructurarea experienţei, bagajului de informaţii ce îl posedă, îl vor face capabil de acţiuni 

creatoare.  
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            Elementele principale care atestă creativitatea sunt: flexibilitatea, originalitatea, fluenţa şi imaginaţia. În 

urma unor cercetări de psihologie îndelungate, s-a ajuns la concluzia că nu există copil dezvoltat normal intelectual 

să nu posede un anume potenţial creativ şi că aceste capacităţi pot fi restructurate funcţional sau optimizate prin 

influenţe educaţionale adecvate. Ca principiu general, formarea şi dezvoltarea creativităţii necesită parcurgerea 

drumului de la simplu la complex, metode active (problematizarea, descoperirea), cunoaşterea temeinică a 

posibilităţilor intelectuale, volitive şi morale ale elevilor, a supleţei sistemului lor nervos, precum şi activităţi de 

înlăturare a factorilor care pot frâna, dezvolta creativităţi (timiditatea, teama de a nu greşi, descurajarea, lipsa 

perseverenţei) 

            „Creativitatea este o caracteristică a oamenilor, a acțiunilor și a rezultatelor. Creativitatea în predare implică 

renunțarea la o gândire paralizată în rutină, și adoptarea unor tehnici de predare inovative. Copiii secolului XXI au 

parte zilnic de experiențe cât se poate de creative, fapt care le crește și așteptările legate de activitățile de la școală. 

Ei au nevoie de lecții care să-i surprindă. Școlile pot hrani creativitatea . 

              De-a lungul timpului specialiştii au elaborat mai multe teorii asupra conceptului de creativitate. Astfel, 

J.P.Guilford concepe creativitatea ca o etapă a învăţării, transferabilă şi în alte domenii de activitate, iar Nednik 

consideră creativitatea un proces de organizare şi transformare a unor elemente asociative în combinaţii noi pe baza 

gândirii. Creativitatea nu înseamnă doar receptarea şi consumul de nou, ci în primul rând crearea noului. 

                După C. Rogers, adaptarea creativă naturală pare a fi singura posibilitate prin care omul poate ţine pasul 

cu schimbarea caleidoscopică a lumii sale. În condiţiile ratei actuale a progresului ştiinţei, tehnicii şi culturii, un 

popor cu un nivel scăzut al creativităţii, cu o cultură limitată nu va putea rezolva eficient problemele cu care se 

confruntă. Dacă oamenii nu vor realiza idei noi şi originale în adaptarea lor la mediu, atunci popoarele lor nu ar 

mai fi competitive în plan internaţional.    

         Viaţa modernă, cu schimbările socioeconomice şi micşorarea depozitului de resurse convenţionale, impune 

dezvoltarea creativităţii şi punerea ei în slujba progresului uman şi bunăstarea materială şi spirituală a omenirii. 

Rolul cel mai important în depistarea, stimularea şi finalizarea creativităţii îl ocupă şcoala. Astfel şcoala 

contemporană trebuie să fie centrată pe elev, oferindu-i posibilitatea de dezvoltare la maxim a capacităţilor şi 

aptitudinilor creatoare prin procesul învăţării. Cercetările în domeniul creativităţii au arătat că există interacţiune 

între creativitate, inteligenţă, randament şcolar, conţinutul învăţământului şi rezultatele învăţării. Arthur Koestler 

spunea că „Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi persoană” 

fapt ce demonstrază că fiecare cadru didactic are azi o mare responsabilitate în procesul de învăţământ, în sensul că 

e obligat să le ofere elevilor posibilitatea  dobândirii unei experienţe sociale şi constructive noi, bazată pe 

cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor vieţii, ca să poată să-şi asigure convieţuirea într-o lume paşnică. 

           În aceste condiţii, putem considera că există o creativitate cotidiană, obişnuită, manifestată ori de câte ori 

oamenii rezolvă o situaţie problematică, şi o creativitate de nivel înalt, accesibilă unei minorităţi. În funcţie de felul 

cum este organizat şi orientat, procesul de învăţământ poate duce la dezvoltarea gândirii creatoare, dar din păcate şi 

la formarea unei gândiri şablon. Gândirea creatoare se dezvoltă în instituţia de învăţământ prin creşterea exigenţei 

faţă de capacităţile lor, fără a distanţa însă prea mult exigenţele faţă de posibilităţi. 
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           Exigenţele vieţii contemporane şi nevoia de a face faţă problemelor complexe şi schimbărilor din diferite 

sectoare de activitate au transformat problema creativităţii într-o prioritate. Se apreciază că depistarea şi stimularea 

creativităţii la toate vârstele, mai cu seamă la vârstele copilăriei şi adolescenţei, este un obiectiv general al 

educaţiei. 

  În literatura domeniului s-au identificat mai multe niveluri (tipuri) ale creaţiei: 

        - creativitatea expresivă – se manifestă mai ales în desenele copiilor; nu apar preocupări legate de utilitate sau 

valoare. 

         - creativitatea productivă – se referă la crearea de obiecte materiale sau ideale în condiţii obișnuite; produsele 

pot să nu fie diferite de ale celorlalţi oameni. 

          - creativitatea inventivă – se caracterizează prin invenţie şi descoperire; este proprie oamenilor care pot să 

aducă perfecţionări,îmbunătăţiri unei lucrări. 

           - creativitatea inovatoare – este specifică unui număr mai mic de persoane(elite) şi presupune crearea unor 

opere caracterizate prin originalitate şi valoare socială. 

           - creativitatea emergentă – este proprie omului de geniu, care revoluţionează un domeniu sau a cărui operă 

dăinuie timp de secole. 

         Predarea creativă şi respectiv, învăţarea creativă reprezintă atribute ale învăţământului modern.  

Profesorul îşi exprimă creativitatea la nivelul proiectării, organizării şi conducerii activităţilor instructiv-educative, 

desfăşurării procesului de evaluare a randamentului şcolar al elevilor, reglării demersurilor didactice proprii pe 

baza informaţiilor obţinute prin feed-back, realizării de cercetări ştiinţifice teoretice şi practic-aplicative în 

domeniul specialităţii sale şi în cel al psihopedagogiei.  

        Astăzi în şcoli se pune tot mai mult problema predării şi învăţării creative. Având în vedere că valoarea 

oricărui model sau tip al predării şi învăţării este validată şi probată prin superioritatea rezultatelor produse, se 

impune şi reconsiderarea evaluării din această perspectivă. Aceasta înseamnă o orientare a actului evaluativ spre 

determinarea şi încurajarea potenţialului creativ al elevilor. Diversificarea metodelor de evaluare, încurajarea 

autoevaluării şi interevaluării, accentuarea caracterului formativ al evaluării sunt câteva măsuri pe care le suportă 

activitatea de evaluare din perspective pedagogiei creativităţii. 

           Concluzionând, putem afirma că trăim într-o lume nouă, o lume ce se bazează pe competitivitate și pe 

eficiență, o lume ce-și trage puterile din cunoaștere. În acest context, plin de schimbări rapide cu o dinamică 

amețitoare, suntem nevoiți să regândim sistemele pentru ca societatea să se poată adapta la exigențele progresului. 

 

Bibliografie:  

      1. Amabile, T., Creativitatea ca mod de viaţă, Ghid pentru părinţi şi profesori, București, Editura Ştiinţă şi 

Tehnică, 1997; 

       2. Avramescu, A. ”Creativitatea şi cultivarea ei în şcoală”, Hunedoara, Revistӑ editatӑ de Colegiul Tehnic, Matei 

Corvin, Anul I, Nr. 2, 2010; 

        3. Cucoş, C., Pedagogie, Iaşi, Ed. Polirom, 2002; 
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Méthodes didactiques utilisées dans l’enseignement du FLE 

Prof. Iacob Lidia 

Şcoala Gimnazială Voineşti, Jud. Dâmboviţa 

 

L’enseignement du français langue étrangère suppose premièrement une vocation de la part du professeur, 

dynamisme et flexibilité et, en même temps, l’utilisation des méthodes et des stratégies qu’on associe aux activités 

proposées dans le processus d’enseignement. Le professeur a un rôle très important dans l’acquisition des 

connaissances d’une langue étrangère, parce que c’est grâce à lui que l’élève arrive à développer des habiletés de 

communication. C’est lui qui dirige l’acte de l’enseignement, en maîtrisant, à part les connaissances  de langue, des 

informations nécessaires sur la didactique. 

Au fil des années, on a fait appel à plusieurs stratégies didactiques et les méthodes ont constamment 

changé. Des méthodes traditionnelles qui utilisent assidûment la traduction, on passe à la méthode directe qui 

interdit la traduction en langue maternelle et utilise seulement la langue étrangère. En 1950 c’est la méthodologie  

SGAV, c’est-à-dire Structure Globale Audio-Visuelle, qui met l’accent sur l’utilisation des matériaux audio, des 

enregistrements audio-visuels et sur leur reproduction. La progression des méthodes didactiques vers une démarche 

de la modernité des stratégies en classe de FLE a été, donc, faite petit à petit, par l’utilisation de l’interaction 

(élève- professeur/élève- élève). À partir de l’apparition de la méthodologie communicative, on a utilisé, au fil des 

années, plusieurs méthodes qui stimulent l’élève à communiquer en développant ses compétences de 

communication en langue française. Mais, la méthodologie continue à progresser, parce qu’aujourd’hui on met 

l’accent sur l’action, par l’application d’une méthodologie actionnelle (les années 2000).  

Si la méthode traditionnelle, utilisée jusqu’à la moitié du XXe siècle, suppose la traduction en langue 

maternelle et a comme seul but l’acquisition des connaissances de grammaire et de lexique, les méthodes 

modernes- « l’approche communicative et la perspective actionnelle »7 visent le développement de la compétence 

de communiquer en français. 

La méthode audio-visuelle et la méthode directe, elles aussi ont un rôle important dans l’enseignement du 

FLE, près de la méthode actionnelle, même si elles sont plus anciennes. Un bon enseignent sait les utiliser d’une 

manière progressive pour atteindre le développement des compétences de compréhension comme celle de 

production orale et écrite. «  Il faudrait que le projet d’enseignement repose  sur une approche pragmatique et 

éclectique basée sur la perspective actionnelle et les méthodes qui l’ont précédée ». 8  

Les méthodes didactiques modernes ont été groupées par Dorina Roman, dans son œuvre, Didactique du 

français langue étrangère, en  méthodes informatives (participatives et non- participatives) et méthodes 

formatives (participatives et non- participatives). Dans les pages suivantes on va faire une présentation détaillée 

 
7 Jean-Pierre Robert - Faire classe en FLE- Une approche actionnelle et pragmatique, sous la direction de Gérard Vigner Paris,, 
Éd. Hachette, 2011, p. 83.  
8 Ibidem , p. 98.  
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des méthodes participatives et des méthodes non-participatives et de les comparer. Il faut mentionner que dans 

un processus didactique on utilise tous les deux types de méthodes, mais il est nécessaire d’accorder une grande 

importance aux méthodes  participatives, c’est-à-dire : la conversation, le dialogue, la simulation, 

« l’apprentissage par l’action et par le jeu, par la recherche individuelle, par la découverte »9, la découverte, la 

problématisation, le brainstorming, le jeu didactique, la dramatisation. 

Parmi les méthodes non–participatives, on mentionne l’exposé, l’explication et le récit. L’exposé peut 

être utilisé pour présenter une œuvre, la biographie d’un auteur ou un courant littéraire; c’est une méthode 

employée au niveau de langue moyen ou avancé.  

L’explication et le récit sont d’autres méthodes non-participatives, utilisées par le professeur pour faciliter 

l’acte de l’apprentissage, mais, qui ne sollicitent l’élève dans le processus d’enseignement. Ces méthodes non-

participatives supposent de l’action seulement de la part du professeur; le professeur est le seul qui agit, en 

présentant aux élèves les notions qu’ils vont acquérir.  

À la différence des méthodes non-participatives, les méthodes participatives supposent la participation 

directe de l’élève à l’acte de l’enseignement. Ce sont des méthodes très utiles dans l’acquisition des connaissances 

des élèves, parce qu’elles offrent aux élèves l’occasion d’apprendre en agissant, étant non seulement des 

spectateurs, mais des acteurs dans l’acte de l’apprentissage.  

La conversation est une méthode qui peut être utilisée en tout moment d’une démarche didactique. On 

peut utiliser cette méthode d’enseignement dans quelques types de leçons et dans tout moment de la classe de 

français. La conversation a le pouvoir d’enrichir le lexique des élèves et de développer leurs habiletés de 

communication et de stimuler leur pensée. C’est une méthode qui a plusieurs fonctions: « une fonction euristique, 

une fonction d’explication, une fonction de formation d’habitudes d’expression orale et une fonction d’évaluation 

et de contrôle ».10 

L’apprentissage par la découverte est une méthode qui développe la confiance des élèves qui étudient des 

livres de spécialité et des dictionnaires pour trouver la réponse, pour résoudre une tâche. C’est une méthode 

importante par l’intermédiaire de laquelle l’élève apprend d’être indépendant, de travailler et d’accomplir seul une 

tâche. 

La problématisation est une méthode heuristique, comme l’apprentissage par la découverte; elle suppose 

l’implication de l’élève pour accomplir des demandes comme: choisir entre deux ou plusieurs variantes, combiner 

les informations reçues, d’une manière originale, trouver d’autres solutions aux exercices qu’il résout, éprouver de 

l’originalité dans la synthétisation des connaissances.  

 
9, Traian Nica, Călin Ilie - Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangère , Pitesti, Ed. Celina, 1996 , 
p.23.  
10 Ibidem, p. 24. 
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La démonstration est une autre méthode qui peut être utilisée avec efficacité au cours de français. C’est 

une méthode qui fait appel aux moyens traditionnels (planche, tableau noir) ou modernes (tableau de feutres 

chansons et d’autres  documents authentiques- articles de presse, émissions télévisuelles et radio, etc.). 

Le brainstorming met en évidence l’imagination et l’originalité des élèves. C’est une méthode utilisée 

quand les élèves travaillent en équipe. Les tâches sont distribuées: dans le groupe il y a un leader, des experts, des 

observateurs et un jury. Il faut choisir et présenter le problème, puis on discute librement sur le problème choisi, 

pendant que le leader note toutes les idées; ensuite on sélecte et on hiérarchise les idées, les propositions. À l’aide 

de cette méthode, les élèves ont l’occasion de développer leur imagination et l’intelligence, parce qu’ils peuvent 

écouter et connaître d’autres idées, énoncées par leurs collègues.  

L’apprentissage par l’action occupe un lieu important dans la classe du FLE. Il s’agit de plusieurs 

activités : la simulation, les jeux de rôle, la dramatisation. Ce sont des activités qui demandent la participation 

directe des élèves qui peuvent ainsi mieux apprendre, en développant leurs habiletés de communication en français, 

en enrichissant en même temps le lexique.  

Les jeux didactiques ont, eux aussi, une grande efficacité dans les classes de français, parce qu’ils 

stimulent la créativité et l’intelligence des enfants. On peut les utiliser à tous les niveaux de langue pour 

l’enrichissement du lexique ou pour la consolidation des connaissances de grammaire ou d’orthographe. 

 

Bibliographie didactique:  

1. Bourguignon, Claire, Pour enseigner les langues avec CECRL (Clés et conseils), Paris, Delagrave, 2010.  

2. Nica, Traian, Ilie Cătălin, Tradition et moderité dans la didactique du français- langue étragère, Piteşti, Celina, 

1996  

3. Faire classe en FLE- Une approche actionnelle et pragmatique, ouvrage dirigé par Gérard Vigner Paris, 

Hachette, 2011.  
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PRACTICI  EDUCAȚIONALE  DE  SUCCES  PRIN  UTILIZAREA  METODELOR  

INTERACTIVE  ÎN  ÎNVĂȚARE 

 

Prof. înv. primar - Zamfir Oana-Ramona 

Școala Gimnazială Plosca 

 

Modernizarea perpetuă a procesului instructiv-educativ impune cadrului didactic că acesta să recurgă la 

practici educaționale de succes care să conducă către o învățare activă și interactivă de către elevii săi. 

Învățarea activă și interactivă presupune dezvoltarea gândirii critice și se realizează prin folosirea cu 

precădere a unor metode activ-participative. Acestea trebuie să fie cât mai riguros selectate, într-o formă accesibilă, 

inovatoare. Prin diversificarea metodelor, dascălul va urmări înlăturarea monotoniei, plictisului, rutinei, activând 

elevului dorința de învățare într-un mod creativ și eficient. 

Metodele, procedeele și tehnicile active și interactive îl motivează și-l ajută pe elev să gândească 

independent, să înțeleagă cu mai multă ușurință conținutul, să rețînă mai ușor și pentru o perioada mai lungă de 

timp noțiunile asimilate, respectiv, să aplice eficient ceea ce au învățat. 

Metodele pentru o învățare interactivă se clasifică în: 

·         metode care valorifica experiență proprie a elevului, dezvoltă competențe de comunicare și 

relaționare: brainstorming-ul, ciorchinele, jocul de rol, scaunul intervievatului, dezbaterea, 

diagramă Venn, eseul de cinci minute, SINELG, știu-vreau să știu-am învățat, etc.; 

·         metode care stimulează gândirea și creativitatea: cadranele, cvintetul, diamantul, studiul de caz, 

pălăriile gânditoare, explozia stelară, jocul didactic, rezolvarea de probleme, etc.; 

·         metode prin care elevii învață să lucreze productiv, dezvoltându-și abilități de colaborare: cubul, 

bugarele de zăpadă, gândiți-lucrați în perechi-comunicați, proiectul de grup, cafeneaua, etc. 

Aplicarea metodelor interatctiv-participative oferă elevilor ocazia discuției, investigației prin preluarea de 

către aceștia a controlului asupra propriei învățări și formări. Elevii interacționează unii cu alții învățând unii de la 

alții. Elevul este în centrul problemei, iar rolul cadrului didactic este subtil și nuanțat.  

Impactul utilizării metodelor active se reflectă în următoare aspecte: 

·         motivează elevii să gândească cu îndrăzneala, fără a fi descurajați de părerile celorlalți; 

·         elevii participa cu plăcere la activități în care se abordează astfel de metode; 

·         aceștia sunt încrezători în forțele proprii. 

Câteva dintre metodele și tehnicile activ-participative, menite să contribuie la diversificarea metodologiei 

didactice existente și pe care eu le-am folosit cu succes la clasa sunt: 

·         Brainstorming-ul este cea mai răspândită metodă de stimulare a creativității în condițiile 

activității în grup, încurajând participarea tuturor membrilor grupului. 

·         Tehnică ²Ciorchinelui² este o tehnică de predare-învățare care constă în utilizarea unei 

modalități grafice de organizare a brainstorming-ului pentru a ilustra relațiile, conexiunile dintre 

idei. 

·         Metodă R.A.I. este o metodă de fixare și sistematizare a cunoștințelor, dar și de verificare. Ea urmărește 

realizarea feed-back-ului printr-un joc de aruncare a unei mingi ușoare. Denumirea provine de la inițialele 
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cuvintelor: Răspunde-Aruncă-Interoghează. Elevul care aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare din lecția 

predată, elevului care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui coleg, 

punând o nouă întrebare. Elevul care nu știe răspunsul iese din joc, la fel că și cel care este descoperit că nu 

cunoaște răspunsul la propria întrebare. 

·         Diamantul este metodă care se utilizează pentru caracterizarea unui personaj. Se alege un substantiv, (personaj). 

Se scriu două adjective, trei verbe, o propoziție formată din patru cuvinte, un verb la modul gerunziu sau un 

sinonim al substantivului. 

·         Metodă SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și a Gândirii) este o metodă utilă 

pentru realizarea unei învățări eficiente și durabile, bazată pe implicarea cognitivă activă în lecturarea unui text, pe 

monitorizarea propriei înțelegeri a conținutului de idei al acestuia. Este o modalitate de codificare a textului care 

permite celui care învață, să citească și să înțeleagă în mod activ și pragmatic un anumit conținut. În timpul 

lecturării, elevii marchează textul, însemnând pasajele cu semne care au o anumită semnificație: 

~        Ceea ce știau deja: ²Ö² 

~        Informații noi: ²+² 

~        Informații care contrazic sau sunt diferite de ceea ce știau: ²-² 

~        Informații asupra cărora au întrebări sau despre care doresc să știe mai multe: ²?² 

·         Tehnică ²Gândiți-Lucrați în perechi-Comunicați² presupune o activitate de învățare prin colaborare, care constă 

în stimularea elevilor de a reflectă asupra unui text, a unui conținut informațional, colaborând cu un coleg în 

formularea ideilor, pe care le comunica apoi celorlalți, întregii clase. 

·         Metodă piramidei sau metodă bulgărelui de zăpadă are la baza împletirea activității individuale cu cea 

desfășurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea activității fiecărui membru al 

colectivului într-un demers mai amplu, menit să ducă la soluționarea unei sarcinisau a unei probleme. Se derulează 

în mai multe etape. 

·         Metodă pălăriilor gânditoare corespunde diferitelor tipuri de gândire. Este o tehnică interactivă, de stimulare a 

creativității elevilor, care se bazează pe interpretarea de roluri în funcție de pălăria aleasă: albă, roșie, neagră, 

galbenă, verde, albastră. De asemnenea, se desfășoară în mai multe etape. 

Exemplific folosirea metodei ²Pălăriile gânditoare² aplicată în povestirea ²La scăldat² de Ion Creangă, 

această fiind o metodă-joc. 

Elevii se împart în șase grupe, corespunzătoare celor șase pălării colorate diferit: 

~        pălăria albastră este liderul, cel care conduce activitatea, responsabil de controlul discuțiilor, concluziei și 

alegerea soluției corecte; îl caracterizează pe Nica: energic, inventiv, isteț, etc.; 

~        pălăria albă oferă informația brută, despre tema propusă, face conexiuni; ²La scăldat² este povestită în partea a 

două a lucrării ²Amintiri din copilărie² scrisă de Ion Creangă, în care sunt narate întâmplările hazlii ale lui Nica; 

~        pălăria roșie este sentimentală, își exprimă sentimentele față de personaje, este optimistă, spune ce simte; arată 

modul cum Nica, deși o ascultă pe mama lui, totuși a plecat la scăldat; 

~        pălăria neagră este criticul exprimând prudență, posibilele riscuri, judecată, exprimând gândirea pesimistă; 

critică atitudinea prin care Nica riscă să se înece, să-l sfâșie câinii lui Trăsnea sau să stice relațiile dintre familii; 
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~        pălăria verde oferă soluții alternative, ce trebuie făcut, generează idei noi; acordă lui Nica varianta de a fi cerut 

voie mamei să meargă la scăldat, motivând că pentru orice acțiune copiii trebuie să înștiințeze părinții; 

~        pălăria galbenă este creatorul, oferind o perspectiva optimistă, constructivă, fondată logic, creează alt final; 

copiii elaborează, de cele mai multe ori, finaluri fericite. 

·         Mozaicul sau metodă grupurilor interdependente presupune lucrul în grupuri eterogene de câte patru elevi. 

Fiecare are o sarcina de studiu în care trebuie să devină ²expert². ²Experții² din fiecare grup se reunesc să dezbată 

subiectul respectiv, după care se întorc în grup și se străduiesc să-i învețe pe ceilalți informațiile asimilate. Ceilalți 

membri ai grupului devin ²experți² în alte subteme pe care le ²predau² colegilor de grup. Activitatea își atinge 

scopul dacă fiecare membru își aduce contribuția la realizarea temei. 

Exemplific utilizarea metodei ²Mozaicul²  aplicată în tema ²Ordinea operațiilor² la ora de matematică. 

Fiecare grupa de experți, de la unu la patru, a avut de rezolvat un tip de exercițiu privind ordinea operațiilor. 

După ce și-au însușit modul de rezolvare, elevii experți s-au întors la grupurile inițiale pentru a le preda 

celorlalți exercițiul. Obiectivul echipei este că toți membrii să învețe tehnică de lucru. Am verificat, apoi, dacă 

elevii și-au însușit tehnică de rezolvare prin răspunsuri orale și printr-un alt test. 

Exerciții date spre rezolvare: 

~        50 + 50 : 5 – 7 =           (grupa nr. unu); 

~        8 : 4 × 3 + 6 =               (grupa nr. doi); 

~        9 × 5 – 24 : 4 =             (grupa nr. trei); 

~        100 – 3 × 6 : 2 =           (grupa nr. patru). 

Aplicând această metodă, am constatat implicarea activă a elevilor în asimilarea de cunoștințe și 

dezvoltarea creativității. 

·         Copacul ideilor este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi la baza paginii, în 

partea centrală. Pornind de la acest dreptunghi se ramifică asemenea crengilor unui copac, toate cunoștințele 

evocate. Copacul ideilor poate fi completat individual, în perechi sau în grup. 

·         Tehnică ²Știu/ Vreau să știu/ Am învățat² e o modalitate de conștientizare, de către elevi, a ceea ce știu sau cred 

că știu referitor la un subiect, o problema și, totodată,  ceea ce nu știu (sau nu sunt siguri că știu) și ar dori să știe, 

să învețe. 

Exemplific folosirea metodei de mai sus, aplicată în tema ²Aerul. Însușiri. Alcătuire² la ora de științe. 

Pentru început, am cerut elevilor să inventarieze, individual, prin discuții în perechi sau în grup, ideile pe care 

consideră că le dețîn referitoare la tema. Acestea au fost trecute în tabel, la rubrica Știu. Totodată, ei au votat și 

ideile despre care au îndoieli ori ceea ce ar dori să știe, fiind trecute în rubrica Vreau să știu. A urmat apoi studierea 

lecției, dobândirea unor cunoștințe referitoare la subiect, iar, în faza de realizare a sensului, ei au notat ideile 

asimilate, în rubrica Am înțeles. În final, apar notate ideile, evidențiindu-se foarte clar situația de plecare și ceea ce 

au dobândit în urmă procesului de învățare. 

Sarcina cadrelor didactice este de a-i pregăti pe elevi pentru a reuși în viitor, lucru realizabil numai prin 

îmbunătățirea și folosirea cu succes a practicilor la clasa, prin utilizarea de metode și tehnici variate de învățare 

activă, doar astfel învățarea devenind eficientă, asigurând adaptarea elevilor l situații noi și la dezvoltarea gândirii 

acestora.  
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Modalități de îmbunătățire a învățării limbii engleze prin intermediul  

mijloacelor audiovideo 

 
 Eva Fenechiu 

Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Cluj Napoca 

 

 

Tema utilizării mijloacelor audio-video în predarea-învățarea limbii engleze a fost abordată în lucrarea 

elaborată în vederea obținerii gradului didactic I în perioada 2014-2015, din dorința de a investiga modalitățile prin 

care aş putea deveni un profesor mai bun, la ale cărei ore elevii să vină cu plăcere. Ori, folosirea de materiale 

audio-video în predare devine o necesitate imperioasă în actuala eră a inovațiilor tehnologice cu care elevii sunt la 

curent şi care, de cele mai multe ori, îi fascinează şi îi motivează pozitiv. Astfel, am pornit de la premiza că 

predarea lecțiilor într-o manieră antrenantă ar putea transforma orele de curs pasive în experiențe active de 

învățare. Lucrarea cuprinde două părți: o parte teoretică şi metodologică şi, bineînțeles, partea practică, structurate 

pe trei capitole. Capitolul I al lucrării intitulat "Aspecte teoretice cu privire la utilizarea materialelor audio-video în 

predarea englezei ca limbă străină" se axează pe prezentarea abordărilor, trecute şi actuale, de predare a limbii 

engleze. Metode cunoscute precum The Grammar Translation Method, The Direct Method, Behaviourism, The 

Audio-Lingual Method, Acquisition and Learning, Task-Based Learning, Community Language Teaching, 

Suggestopaedia, The Silent Way, Total Physical Response, Self-Directed Learning, Communicative Language 

Teaching and Post-Communicative Turn sunt prezentate şi analizate.  

Deasemenea, atenția cuvenită este acordată materialelor folosite în predarea limbii engleze, începând cu 

manualele şcolare şi încheind cu materialele elaborate de însuşi profesorul de la clasă; capitolul prezintă atât 

avantajele cât şi dezavantajele tuturor materialelor didactice, precum şi o listă cu sugestii de îmbunătățire a 

acestora. Totuşi, punctul de maxim interes al capitolului este constituit de o analiză atentă a materialelor audio-

video ca parte a procesului de achiziții lingvistice. Drept pentru care sunt detaliate cele mai des utilizate materiale 

audio: cântecele, poeziile, poveştile, monologurile, dialogurile, conversațiile, interviurile şi instrucțiunile, şi video: 

filme, emisiuni de televiziune, videoclipuri, scenete, concerte, prezentări PowerPoint, desene animate, reclame şi, 

nu în ultimul rând, jocuri. Cel de-al doilea capitol, intitulat "Aspecte metodologice cu privire la utilizarea 

materialelor audio-video în predarea englezei ca limbă străină", individualizează rolurile pe care profesorul şi le 

asumă în predarea la clasă, precum şi cele mai potrivite tipare de interacțiune cu elevii. Mai mult decât atât, expune 

cele mai bune modalități de predare a competențelor, fie ele receptive sau reproductive, concluzionând că predarea 

acestora este un proces interdependent în care practicarea tuturor celor patru competențe este la fel de importantă 

atâta timp cât este făcută în mod adecvat, ca parte a unui plan bine pus la punct.  

Capitolul al treilea, "Materiale audio-video şi teste", relatează în detaliu experimentul pe care l-am pus în 

aplicare cu scopul de a determina măsura în care utilizarea materialelor audio-video influențează pozitiv achizițiile 

lingvistice în procesul de predare al limbii engleze ca limbă străină.  

Experimentul, derulat pe parcursul anului şcolar 2018-2019, a implicat 37 de elevi de clasa a VIII-a din 

două clase paralele care studiau limba engleză de două ori pe săptămână: 19 dintre elevi făcând parte din clasa 
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experimentală a VIII-a B, ceilalți 18 făcând parte din clasa de control a VIII-a A. Selectarea elevilor de clasa a 

VIII-a ca subiecți ai experimentului a fost motivată de nivelul lor intermediar de cunoaştere a limbii care mi-a 

permis să îi implic într-o serie de activități variate ca nivel de dificultate, în acelaşi timp oferindu-mi şi 

oportunitatea de a-i învăța lucruri noi, utilizând tehnici special selectate în vederea monitorizării rezultatelor. În 

continuare, voi prezenta metodele de investigare abordate în cadrul experimentului, şi anume: metoda 

chestionarului, testele diagnostice, monitorizarea activităților de audiție, observarea orelor de curs şi analiza 

documentelor şcolare.  

1. Metoda chestionarului- folosită în cadrul primei ore de engleză la clasa experimentală la începutul 

anului şcolar 2014-2015- a fost folositoare în sensul determinării atitudinii elevilor cu privire la limba engleză în 

general şi la orele de limbă engleză în particular, dar şi a preferințelor lor legate de tipuri de interacțiune, activități 

şi aptitudini. Elevii au răspuns la întrebări în scris, sub protecția anonimatului, chestionarele cuprinzând atât 

întrebări cu final deschis, cât şi întrebări cu final închis. Răspunsurile elevilor au fost variate, fiind ulterior 

comparate cu răspunsurile date la aceleaşi întrebări la finele aceluiaşi an şcolar. De menționat este faptul că cel de-

al doilea chestionar cuprindea o întrebare suplimentară față de primul, menită să ofere informații despre reacția 

elevilor în urma expunerii lor la materiale audio-video în timpul orelor de limbă engleză. Acesta este chestionarul 

pe care l-am aplicat elevilor; întrebarea numărul 10 este cea adăugată la finele anului experimental. o 1. Îți place 

limba engleză? o 2. Îți plac orele de limba engleză? o 3. Ce anume îți place la orele de limba engleză? o 4. Ce îți 

displace la orele de limba engleză? o 5. Ce activități ți-ai dori să faci (mai des) în timpul orelor de limba engleză? 

Alege din: proiecte/ exerciții de audiție/ exerciții de gramatică/ exerciții de vocabular/ lectură/ comunicare/ scriere/ 

joc de rol/ vizionarea de materiale educative/ altele o 6. Care sunt competențele la care excelezi în limba engleză? 

Alege din: audiție/ scriere/ lectură/ comunicare/ traducere o 7. Care sunt competențele în limba engleză pe care 

consideri că trebuie sa le îmbunătățeşti? Alege din: audiție/ scriere/ lectură/ comunicare/ traducere 8. Ce tip de 

interacțiune preferi în timpul orelor de limba engleză? Alege din: individuală/ lucrul pe perechi/ lucrul în echipă o 

9. Pe o scală de la 1 la 10, care crezi că este nivelul tău actual de limbă engleză? o 10. Ce activități ți-au plăcut cel 

mai mult pe parcursul acestui an şcolar? Au fost înregistrate numeroase schimbări în răspunsurile elevilor la cel de-

al doilea chestionar, dintre care enumăr: 21% mai mulți elevi declară că le place limba engleză, 42% mai mulți 

elevi spun că le plac orele de limbă engleză, 11% mai puțini elevi declară că nu le plac temele pentru acasă şi 

exercițiile de gramatică, iar 26% dintre elevi afirmă că nu este niciun lucru care nu le place la orele de limbă 

engleză. Alte schimbări interesante arată o creştere de 32% a popularității profesorului de limba engleză, atmosfera 

din orele de limba engleză a devenit cu 58% mai plăcută decât cea din anul anterior, comunicarea în limba engleză 

a devenit cu 16% mai apreciată de către elevi față de anul precedent, 21% mai mulți elevi au descoperit plăcerea 

lecturii, 68% mai mulți elevi au apreciat beneficiile activităților de audiție din cadrul orelor de limba engleză, 

exercițiile de dobândire a noi cunoştințe de vocabular au câştigat cu 32% mai multă popularitate, în timp ce 

rezolvarea de exerciții a devenit o activitate cu 32% mai apreciată. În plus, cifrele confirmă o preferință evidentă a 

elevilor pentru activitățile audio-video, precum şi pentru activitațile care implică jocuri, lucrul în echipe şi proiecte.  
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2. Testele diagnostice-inițiale şi finale- au fost aplicate ambelor clase implicate în experiment. Scopul 

testelor era de a arăta nivelul elevilor din cele două clase la începutul şi la sfârşitul anului şcolar 204-2015, în timp 

ce doar clasa experimentală a fost expusă la materiale audio şi video în procesul de învățare al limbii engleze. Cele 

două teste conțineau itemi care vizau aceleaşi competențe şi aptitudini, având grade de dificultate similare. Aşa 

cum se poate observa din evoluția notelor elevilor celor două clase la testele inițiale (T.I.) şi finale (T.F.), elevii 

clasei experimentale au avut o evoluție mult mai bună. Clasa Note Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 T.I. T.F. 

T.I. T.F. T.I. T.F. T.I. T.F. T.I. T.F. T.I. T.F. a VIII-a A 13 8 0 1 1 4 0 0 3 0 0 4 a VIII-a B 14 4 4 1 1 2 0 5 0 4 0 3 

3. Studiul a monitorizat patru activități de audiție ale căror rezultate au fost evaluate individual pentru fiecare elev 

din clasa experimentală. Elevii din această clasă au fost expuşi la materiale audio aproape săptămânal, parcursul 

întregului an şcolar, fiindu-le testate abilitățile în septembrie, noiembrie, februarie şi mai. Gradul de dificultate a 

crescut progresiv odată cu fiecare evaluare, însă analiza rezultatelor a relevat şi o creştere a mediei răspunsurilor 

corecte pe clasă pe măsură ce elevii se familiarizau cu materiale audio din ce în ce mai numeroase şi mai variate: 

10,71 în septembrie, 14,16 în noiembrie, 14,42 în februarie şi 15,5 în mai. 4. Au fost observate cinci lecții ce au 

implicat pre-teste şi post-teste în urma expunerii elevilor din clasa experimentală la materiale audio-video, iar 

rezultatele lor au fost înregistrate şi analizate cu cele ale elevilor din clasa de control, care nu au fost expuşi la 

materiale audio-video pe parcursul predării-învățării. Rezultatele primei lecții observate a indicat faptul că stârnirea 

interesului elevilor prin utilizarea materialelor video în timpul orelor de limba engleză, precum şi implicarea lor în 

discuții şi dezbateri adecvate intereselor lor îi face mai atenți la detalii şi mai dornici să abordeze inclusiv activități 

care nu sunt tocmai preferatele lor, cum ar fi scrierea. Observarea celei de-a doua lecții a arătat că, deşi elevii clasei 

de control posedau inițial mai multe cunoştințe legate de adjective şi adverbe la începutul orei, aceştia au obținut 

rezultate mai slabe la la testul de la finele orei, sugerând că motivația elevilor şi gradul lor de înțelegere al unor 

elemente de gramatică creşte în urma folosirii de materiale audio şi video în procesul de predare-învățare. Cea de-a 

treia activitate observată a ilustrat rezultatele mai bune obținute de elevii din clasa experimentală în învățarea 

propozițiilor de tip condițional prin intermediul exercițiilor de audiție decât cei din clasa de control prin exerciții de 

gramatică şi discuții. Rezultatele lecției cu numărul patru au arătat cum elevii din clasa experimentală cărora le-au 

fost prezentate noile elemente de vocabular prin intermediul materialelor video şi care, la rândul lor, au trebuit să 

creeze prezentări video conținând vocabularul învățat, s-au descurcat mult mai bine în reținerea şi utilizarea unui 

număr mare de elemente de vocabular, în speță adjective care descriu aspectul fizic. 

 Concluziile celei de-a cincea lecții vin în sprijinul supoziției că folosirea materialelor audio şi video pe 

parcursul orelor ajută la menținerea interesului elevilor şi le oferă o înțelegere mai bună a noțiunilor discutate, 

ducând astfel la o rezolvare mai rapidă şi mai corectă a sarcinilor de lucru. 5. Nu în cele din urmă, am observat şi 

comparat documentele şcolare în vederea monitorizării schimbărilor ivite în aptitudinile elevilor, măsurabile în 

note, rezultatele fiind suficiente pentru a putea concluziona că într-adevăr utilizarea materialelor audio şi video în 

predarea limbii engleze a avut un efect pozitiv asupra atitudinii elevilor cu privire la limba engleză în general şi la 

orele de limba engleză în particular.  
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Cercetările întreprinse pe parcursul prezentului demers au relevat numeroase beneficii ale utilizării 

materialelor audio-video în orele de limba engleză:  

 au arătat o creştere a interesului elevilor pentru orele de limba engleză, ceea ce le-a permis să îşi 

exprime sentimentele, credințele şi atitudinile în mod liber  

 au expus elevii la diverse accente specifice limbii engleze, ajutându-i să conştientizeze posibilitatea 

folosirii limbajului într-o gamă de contexte variate 

  au oferit contextualizare lecțiilor, ceea ce împreună cu vizionarea în special a creat un impact pe termen 

lung asupra elevilor  

 au relevat o creştere a motivației elevilor de a învăța, implicându-i activ în proces prin elevarea nivelului 

de înțelegere asupra anumitor aspecte ale limbii pe care aceştia le percepeau ca fiind dificile sau neatrăgătoare  

 au încurajat dezvoltarea aptitudinilor elevilor de comunicare orală şi scrisă  

 au dus la scăderea nivelului de anxietate al elevilor prin folosirea cu precădere a interacțiunii elev-elev, 

precum şi prin îmbunătățirea percepției asupra profesorului, creând astfel o atmosferă pozitivă în timpul orelor de 

curs şi permițănd dezvoltarea creativității şi a gândirii libere. 

 Luând în considerare toate cele menționate, îmi exprim convingerea că materialele audio şi video sunt 

mijloace neprețuite de îmbunătățire a învățării limbii engleze, cu condiția ca profesorul să fie capabil să le adapteze 

la nivelul şi interesele clasei de elevi.  
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Ecuația tradiţional - modern în învăţământul din România 

 

                                                                Profesor învăţământ preşcolar: Ignătescu Veronica 

                                                                Colegiul Național ,,Frații Buzești”, Craiova 

                                                                                  

O metaforă des utilizată atunci când se vorbeşte despre educaţie şi formare se referă la lumină şi iluminare.  

Educaţia înseamnă iluminarea fiinţei, dumerire, scoatere la suprafaţă a adevărului, înţelegere şi revelare. 

Prin educaţie, omul se eliberează de întunericul din el şi din jurul său, intrând în sfera luminii adevărului, a binelui, 

a dreptăţii,    într-un cuvânt, a valorii.  

Metafora este clar explicitată în filosifia antică, dar primeşte o consistenţă cu totul deosebită în creştinism. 

,,Educaţia este cea mai mare şi mai grea problemă ce i  s-a dat omului spre rezolvare.’’ 

Până la a-şi da cu părerea învăţătorii şi profesorii despre cum este bine să fie crescut un copil, se ocupă de 

el părinţii, fraţii sau bunicii. Oricât de sofisticate ar fi prescripţiile profesioniştilor, nu se poate nega valoarea 

primelor orientări, emise în cadrul intim, familial. Oricât de amplă şi de sofisticată ar fi educaţia realizată de către 

şcoală, nu se pot neglija în nici un caz ,,cei şapte ani de acasă ...’’ 

Există, cu siguranţă, o pedagogie populară, o platformă ideatică ingenuă ce răspunde la dilemele modelării 

umane. 

Pedagogia populară s-a ivit şi s-a impus înaintea celei instituţionalizate, formalizate. Transmis intuitiv sau 

pe cale orală, etosul pedagogic acompaniază în mod evident întreaga existenţă a individului, din leagăn până la 

mormânt. Pedagogia bunului-simţ nu străluceşte prin exemplaritatea sa teoretică, ci prin subtibilitatea răspunsurilor 

concrete, prin bogăţia şi adecvarea lor la chemările realităţii prin funcţia sa înrăuritoare, de anticipare sau cenzurare 

a actelor pe care urmează să le facem. Ce poate fi mai demn de respectat de cât crezuri cum ar fi : ,,Omul cât 

trăieşte învaţă’’, ,,Învăţătura bună e pe cap cunună’’, ,,A-nvăţa de mititel este mult mai uşurel’’, ,,Ce înveţi la 

tinereţe aia ai la bătrâneţe’’, ,,Frumuseţea vestejeşte, iar înţelepciunea creşte’’, ,,Multe greşeşti, multe înveţi’’ etc.  

Dezvoltarea educaţiei, în general, şi cea a învăţământului, îndeosebi, au determinat apariţia treptată, în 

fiecare ţară, a unui ansamblu de instituţii şcolare de diferite grade, profile şi forme, care au alcătuit sistemul de 

învăţământ al acelei ţări. 

Sistemul de învăţământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere si dinamism faţă de 

nou, dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economico-sociale cu progresul ştiinţifico-tehnic şi 

cultural, cu aspiraţiile poporului ştiintifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile poporului român, în condiţiile societăţii 

civile şi a statului de drept, democratic.  

Reforma învăţământului se înscrie în actualul context politic şi economico-social ca o tactică folosită de 

societate în cadrul strategiei naţionale globale care vizează ca obiectiv remodelarea comportamentului pedagogic în 

perspectiva amplificării randamentului în prestaţia efectuată. Educatorul este agentul uman care mediază decisiv 

orice schimbare / inovare în cadrul învăţământului. 

Direcţiile esenţiale ale reformei învăţământului din România sunt următoarele :  

- schimbări de natură axiologică şi metodologică (autonomia persoanei, capacităţi creative, angajare şi 

responsabilităţi profesionale, modele de clasificare morfologică şi taxonomică a obiectivelor. 



 

242 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
Să educi cu adevărat înseamnă să trezeşti îl cel de lângă tine acele resurse care-l pot împlini şi ridică, 

înseamnă să-l conduci pe celălalt spre descoperirea de sine, dându-i un imbold felului său de a fi, nu direcţionat de 

către tine, ci de ceea ce descoperă el că i se potriveşte, nu oferindu-i adevărul de-a  gata, ci indicându-i direcţia 

posibilă pentru a-l găsi.  

Trebuie să fii de acord că preceptele avansate de tine nu coincid întodeauna cu ceea ce el poată să facă, 

unele dintre ele limitându-i evolutia. Principiul de bază ar fi eliberarea lui de constrângerile tale sau ale altora, 

pentru a le descoperi şi respecta ... pe ale lui. 

Învăţarea presupune şi mister, şi un mare paradox, ea înseamnă şi dezvăţ, împotrivire, încălcare a regulilor 

venite din afară. Pe lângă regula ascultării şi supunerii, educatorului trebuie să i se recunoască şi dreptul de a 

încălca, de a construi un set de norme personale, în acord cu ceea ce el poate şi speră să întreprindă. Acesta nu 

trebuie să conducă la o libertate exagerată, ci la o asumare cât se poate de responsabilă a propriului destin. 

Libertatea persoanei este derivată şi câstigată din felul cum are loc raportarea la obligaţiile ce decurg din ecuaţia de 

mai sus.  

- îmbogăţirea şi dersificarea curriculum-ului ( reevaluarea şi perfecţionarea disciplinelor consacrate, 

introducerea unor noi obiecte de învăţământ – educaţia ecologică, educaţia pentru pace, sunt domenii noi de 

cunoaştere ) ;  

- reevaluarea funcţiilor aplicative ale conţinutului ( ridicarea statutului activităţilor practice ; practica 

trebuie să aibă o programă, metode şi conţinuturi proprii ) ;  

- asimilarea perspectivei interdisciplinare, a predării integrale a ştiinţei.  

- introducerea programelor diferenţiate de studiu – organizarea modulară (tratarea diferenţiată a elevilor, 

variaţia timpului şi a sarcinii de învăţare, asigurarea unui minimum comun de performanţe şcolare – baremuri 

şcolare minimale ) ;  

- informatizarea învăţământului. Se ştie că tinerii şi copiii sunt atraşi de cultura digitală şi de suporturile 

tehnice ce o promovează. Nu putem spune exact cât de mare este această latură a culturii, dar există, ne invadează, 

ne infestează. Din punct de vedere expresiv, cyber cultura este mai aproape de interesele tinerilor, prezentându-se 

sub formă de jocuri, videoclipuri, chat-uri, etc.  

Pot fi identificate şi suporturi aparent tradiţionale, dar care sunt acaparate de noile tehnologii digitale. 

Din punct de vedere educaţional, Internetul constituie o oportunitate interesantă, nouă, de instrument 

accesoriu al unor noi valori ce pot fi adăugate conţinuturilor educative vehiculate în instituţiile şcolare.  

Noile sisteme de concectare şi de comunicare pot accelera capacităţile comunicaţionale, imaginative sau 

inventative, dar le şi pot încetini sau stopa dacă nu sunt utilizate în chip judicios şi, mai ales, în mod univoc. 

Instrumentul este cu atât mai bun cu cât el face ca elevul să treacă de la statutul de utilizator la cel de producător de 

idei, de sensuri, de trăiri. Oricât de performantă ar fi noua tehnologie, aceasta se cere a fi completă cu strategii 

tradiţionale clasice de formare a abilităţilor umane. E bine să ştim să comunicăm prin calculator, dar şi cu semenii 

din preajma noastră. Uneori, e mai dificil sa comunicăm cu cei de lângă noi, decât cu cei care sunt departe.  

Contactul viu, direct, personal cu alţii este edificator pentru propria persoană şi nu poate fi înlocuit total cu 

nici o tehnică, oricât de sofisticată ar fi. Poveştile de altădată ale bunicilor, în faţa focului din vatră, nu-şi vor găsi 
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echivalentul în nici o interpelare intempestivă prin intermediul mesageriei instant. Şi acestea din urmă sunt bine 

venite, dar reprezintă altceva, şi nu totul. 

- apariţia alternativelor educaţionale : Waldorf, Step by Step 

În concluzie, putem spune că în fond există trei mari direcţii în care trebuie să insiste educaţia pentru 

schimbare :  

a) sesizarea şi întâmpinarea schimbărilor ;  

b) evaluarea acestora ;  

c) proiectarea schimbării şi intervenţia ;  

Toate aceste trei direcţii, vizează formarea omului astfel încât acesta să poată face faţă schimbărilor la care 

este supus mediul său fizic. 
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Profesorul și metodele didactice 

Afteni Margareta 

Școala Gimnazială ,,Elena Doamna ", Tulcea 

 

 

         Școala trebuie să ofere contextul prielnic pentru dezvoltarea copiilor ,rolul nostru fiind acela de a genera 

situații reale de învățare și de a alege metodele și strategiile didactice, potrivite pentru fiecare elev. 

          Metodologia didactică desemnează sistemul metodelor utilizate în procesul de învăţământ precum şi teoria 

care stă la baza acestuia. Sunt luate în considerare: natura, funcţiile, clasificarea metodelor de învăţământ, precum 

şi caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerinţelor de utilizare. Metodele de învăţământ sunt un element de 

bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. 

De aceea, opţiunea pentru o anumită strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ 

specifice. Totodată, metodele de învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării, care determină eficienţa 

acesteia. De aici, decurge importanţa alegerii judicioase a metodelor corespunzătoare fiecărei activităţi didactice. 

      Sistemul metodelor de învăţământ conţine: metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia şcolară , care pot 

fi păstrate cu condiţia reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern și  metode moderne, 

determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, unele dintre acestea de exemplu, se apropie de metodele 

de cercetare ştiinţifică, punându-l pe elev în situaţia de a dobândi cunoştinţele printr-un efort propriu de 

investigaţie . 

        Generațiile actuale de elevi sunt mai receptive la metodele moderne,de predare și de evaluare . Noi trebuie să 

alegem metodele potrivite ,care să nu vizeze doar transmiterea unor cunoștințe ,ci formarea unor 

competențe,abilități,atitudini,valori ,în rândul elevilor. Competența de ascultare activă se poate realiza prin 

activități ,cu ajutorul cărora elevul va asculta vorbitorul ,va identifica ideile principale din mesaj,va realiza 

conexiuni,va descifra limbajul nonverbal și paraverbal.,de exemplu la clasa a V-a le-am dat o activitate ,în care 

elevii au avut de mimat o zi din viața lor ,iar ceilalți să recunoască tot ceea ce a făcut colegul lor.Ei vor avea de 

completat o grilă  pentru evaluarea prezentării colegului lor. 

     În ceea ce privește competența interculturală ,elevii pot avea proiecte ,în care să prezinte tradiții 

,mâncăruri,obiceiuri ale unor etnii,texte literare diverse,de exemplu le-am dat elevilor de a V- a ,un poster Basmul 

multietnic.I-am împărțit în 5 grupe-etnii (turcă,aromână,rusă,ucraineană,greacă),le-am dat câte un basm din 

literatura fiecărei etnii,au avut de identificat coordonatele spațio-temporale,personajele cu puteri supranaturale 

,,cifrele  magice,să propună un alt final,să prezinte o sărbătoare,o mâncare și un obicei. Le-a plăcut foarte mult să 

lucreze în echipe.  

       Proiectul este o metodă modernă,complexă de evaluare . La clasa a V-a ,copiii au avut de făcut un 

proiect Jocurile copilăriei mele,i-am împărțit în 6 echipe ,au prezentat ,într-un material power-point jocul preferat. 
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O echipă a construit și o machetă superbă . Elevii au fost foarte încântați ,le place să lucreze în echipe,învață unii 

de la ceilalți.Am vizat mai multe competențe KC1,KC2,KC4,KC5 și KC8. 

       Voi mai folosi aceasta metodă intrucat este interactiva, pe placul elevilor si antreneaza chiar si pe cei cu 

performante scazute. Ei învață să se accepte și devin toleranți,empatici.  La clasa a V-a ,la lecția Textul literar ,se 

vor dezvolta toate cele 5 competențe din programă,prin diferite activități ,în perechi,pe grupe ,antrenându-i să fie 

creativi,empatici,reflexivi,să aibă gândire critică.  

       La sfârșitul unității a -II-a ,la clasa a VI-a se poate da copiilor  proiectul cu tema ,,Colegi și prieteni ",plecând 

de la filmul Cântecul regizat de Anna Udvardy și Kristof Deak,care a câștigat Oscarul,la secțiunea ,, Cel mai bun 

scurtmetraj", în 2016. Elevii sunt împărțiți în 5 echipe și au de realizat un poster ,folosind tehnica Arborele lui 

Sapiro. 

       Aceștia  sunt anunțați cu 3 săptămâni înainte ,în S1 ,ei vor viziona filmul și vor discuta conținutul lui,emoțiile 

transmise,personajul preferat,modul lui de a se comporta... ,apoi, în S2, vor avea de rezolvat ,următoarele sarcini : 

-rădăcinile-identificarea cauzelor problemei /conflictului din film, ei vor răspunde la întrebarea De ce se naște 

conflictul ? și vor pune atâtea rădăcini,câte cauze vor identifica ; 

-solul-mediul în care apare problema ,ei vor raspunde la întrebările: Când ?, Unde? ; 

-tulpina- părțile identificate în conflict ( Cine sunt cei implicați în conflict ?); 

-scorbura- problema clară a conflictului ( În ce constă conflictul ?); 

-ramurile-efectele problemei asupra celor implicați (Ce emoții trăiesc personajele?); 

-frunzele-comportamentul personajelor( Ce fac ?); 

-fructele- soluțiile pentru problemă(Cum este soluționat conflictul ?Cum s-ar comporta ei ,în locul personajului 

preferat ?) 

          În S3 ,elevii îsi vor prezenta posterele și îsi vor evalua munca ,pe baza criteriilor dintr-un tabel(colaborarea 

în cadrul echipei,valorificarea scenelor din film ,integrarea unor imagini,desene,secvențe audio,video,în 

poster,prezentarea clară ,identificarea valorilor promovate de film),cu ajutorul unor emoticoane . De asemenea ,pot 

fi desemnati 5 copii în juriu sau se pot evalua toți . Putem filma prezentarea lor și putem alcătui un material ,un clip 

,o broșură ,pe care să o promovăm la nivelul școlii sau putem face o expoziție ,la școală,pe site-ul școlii etc... 

         În primul rând ,consider că prin această activitate ,se dezvoltă mai multe competențe: comunicarea în limba 

maternă (elevii vor viziona filmul tradus, își vor prezenta rodul muncii),comunicarea în limbi străine(filmul nu este 

românesc ),competența matematică (ei vor rezolva sarcinile,pe baza unor criterii,vor completa un tabel 

),competența A învăța să înveți(vor lucra în echipe,vor învăța unii de la ceilalți).  
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          În al doilea rând ,vor relaționa cu colegii,își vor asuma anumite responsabilități,vor accepta punctele de 

vedere ale celorlalți,devenind toleranți,de aceea sunt vizate competențele sociale și civice . 

            Nu în ultimul rând ,prin realizarea unor postere ,clipuri,materiale digitale  urmărim  competența digitală și 

spiritul de inițiativă,de antreprenoriat.  Această activitate ne poate ajuta să dezvoltăm mai multe competențe din 

programă și din profilul absolventului . 

           În concluzie , disciplina Limba și literatura română vizează construirea profilului  absolventului de gimnaziu 

,având ca obiectiv atingerea competențelor-cheie , noua programă are în centrul său , elevul  și  propune activități , 

prin care elevii își vor monitoriza propria învățare,vor deveni creativi vor asculta activ,vor recepta texte scrise ,vor 

redacta texte diverse ,vor avea competențe digitale,matematice,sociale ,vor comunica în limba maternă,dar și în 

alte limbi . Orice proiectare  va   urmări  dezvoltarea competențelor ,iar profesorul va alege cu multă atenție 

,metodele didactice ,astfel încât elevii să asimileze cu ușurință ,informațiile transmise , să înregistreze un progres 

mai mare sau mai mic, în funcție de potențialul fiecăruia  și să vină cu drag ,la școală.   
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Impactul TIC în educația din mediu rural 

Costache Roxana Giorgiana 

Deși accesul la noi resurse TIC în școlile din România s-a îmbunătățit în ultimul deceniu, diferențele dintre 

școlile situate în mediul rural și urban sunt încă destul de semnificative. Există școli care nu au încă un astfel de 

echipament. În plus, acest studiu a evidențiat existența unor diferențe similare în ceea ce privește accesul la 

resursele TIC la domiciliu, unde profesorii folosesc tehnologia pentru a-și pregăti predarea.  

 Această diferență poate fi rezultatul decalajului dintre investițiile realizate între școlile din țara noastră, dar 

poate fi interpretat ca un indicator al puterii financiare scăzute a școlilor și, de asemenea, a cadrelor didactice în 

mediul rural. 

 Concentrarea eforturilor pentru asigurarea noilor tehnologii informatice în școli secundare a început să 

contribuie la apariția unui nou fel de decalaj între licee și școli medii și între licee și cele primare. 

 În funcție de decalajul existent între școlile rurale și cele urbane, dificultăți serioase în ceea ce privește 

oferirea de șanse egale educației de calitate studenților, indiferent de locul în care se află școala sau nivelul de 

educație.  

 Programele și strategiile care vor fi dezvoltate în viitor ar trebui să ia în considerare acest rezultat pentru a 

promova măsuri pentru a determina eliminarea sau reducerea barierelor la un nivel care nu pune în pericol actul 

didactic.  

 Un alt tip de decalaj există între profesori cu experiență didactică diferită și acces diferit la resursele TIC 

noi în sala de clasă. Profesorii care au obținut un post didactic în ultimul deceniu sunt cei care au beneficiat de o 

nouă formare în domeniul TIC în cadrul colegiului, dar, conform studiului nostru, o dată la post, accesul la 

resursele TIC este limitat și, în cazuri rare, sunt liber să organizeze activități utilizând tehnologia eficientă. 

 Acest studiu a permis identificarea faptului că noile resurse TIC în sala de clasă nu reprezintă un factor 

pentru a determina profesorii să utilizeze TIC noi în activitățile lor. Astfel, în cadrul profesorilor implicați în acest 

studiu, utilizarea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale vizează cercetarea informațiilor pentru 

organizarea și pregătirea lecțiilor.  Având în vedere această situație, cea mai importantă întrebare este motivul 

pentru care, cu toate investițiile făcute în integrarea tehnologiei în școlile implicate în studiu (la nivelul 

infrastructurii, personalului de formare), utilizarea acestuia are mai mult un scop informațional decât o una 

formativă.  

 O posibilă explicație este că formarea cadrelor didactice a vizat alfabetizarea tehnologică, alocând mai 

puțin spațiu pentru alfabetizarea tehnico-pedagogică. Astfel, în ciuda implicării în programele de formare a noilor 

TIC, cadrele didactice știu cum să folosească aceste resurse la nivel de bază (după cum reiese din cereri).  
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 Un aspect util pentru astfel de situații ar putea fi extinderea acestor cursuri prin integrarea alfabetizării 

tehnico-pedagogice. Dar această extindere ar trebui să aibă loc într-un mediu favorabil integrării tehnologice; 

ambele caracterizate de prezența resurselor, dar determină, de asemenea, personalul didactic să utilizeze noile TIC. 

 Mulți dintre profesorii implicați în acest studiu utilizează resursele tehnologice pentru a-și pregăti 

activitatea educațională (căutarea informației, documentația, foile de lucru pentru dezvoltare și fișele de evaluare), 

dar nu să o facă în mod eficient.  

 Care sunt factorii care influențează obținerea unui astfel de rezultat? În primul rând, situații similare au fost 

găsite în alte studii realizate în ultimii ani, iar una dintre posibilele explicații este că profesorii nu știu cum să le 

folosească în activități specifice. Acest lucru se datorează faptului că au dezvoltat programe de formare care au pus 

prea mult accentul pe aspectele tehnologice și au oferit prea puțină utilizare a tehnologiei pentru predare. 

 Mai mult, alte cercetări recente arată că profesorii, deși au acces la aceste resurse, le folosesc pentru a 

sprijini practicile educaționale tradiționale, apelând la ele să caute informații și să pregătească activități. 

 Mai mult, aceste rezultate confirmă concluziile unui raport european în care majoritatea cadrelor didactice 

au abilitatea de a folosi tehnologia pentru a-și căuta informații, documentare, prezentări de formare, dar numai 

puțini dintre aceștia sunt cu adevărat capabili să utilizeze tehnologia în procesul instructiv-educațional.  

 Utilizarea tehnologiei pentru predare are ca scop principal informarea, organizarea și desfășurarea 

activităților. Profesorii din acest studiu folosesc în principal aplicații de bază care permit editarea documentelor 

(cuvânt), căutarea de informații (internet) și realizarea de prezentări (PowerPoint).  

 Considerate a fi bazate pe aplicații, aproprierea lor este preocupată de curriculum-ul pentru programele de 

formare inițială, precum și pentru educația continuă. Aceste rezultate sunt valabile numai în învățământul românesc 

ca și în alte studii realizate anterior; cercetătorii au arătat că, deși s-au făcut investiții în tehnologie în școli, cadrele 

didactice folosesc noile TIC la nivel de bază. 
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JURNALUL UNEI ÎNVĂȚĂRI EFICIENTE 

 

Prof. Înv. Ioana-Ramona Barbu, 

Școala Gimnazială „Căteasca”, Structura –Cireșu,  

Căteasca, Argeș 

 

 

        Noi, profesorii, căutăm întotdeauna să inovăm  procesul instructiv-educativ, să schimbăm tipare 

comportamentale ale elevilor, să modelăm personalitatea elevului.  De aceea, este extrem de important ca tot 

timpul să fim vigilinți, creativi adăugând noi și noi trucuri la arsenalul nostru de metode și tehnici pedagogice. 

Trebuie să conștientizăm importanța scopului și intenționalitatea unei activități instructiv educative și mai puțin 

cantitatea acesteia. Este foarte important să înțelegem de ce facem, ceea ce facem.  De foarte multe ori mi s-a 

întâmplat ca după participarea la diferite cursuri de formare profesională sau după studierea de noi metode și 

tehnici de predare învățare și evaluare să mă întorc la clasă și să îmi doresc să le încerc pe toate, să pun în aplicare 

tot ceea ce știu. Dar știm că acest lucru nu este posibil și nici eficient. 

         Știm că instruirea ca activitate pedagogică proiectată și realizată în context formal și nonformal, valorifică 

într-un cadru specific toate conținuturile generale ale educației. Cărțile din domeniul educației, orele de cursuri și 

practică în școli, zeci de materiale scrise, absolut peste tot se vorbește despre importanța îmbunătățirii calității 

instruirii în școli. Dar un lucru este cert, nu există o rețetă minune, un set de principii general valabile pentru toate 

situațiile de învățare și pentru toți elevii care să asigure ca predarea să aibă efectul maxim posibil în procesul de 

învățare al acestuia. 

       De cele mai  multe ori, concentrându-ne prea mult pe performanță, putem pierde din vedere ceea ce pot face 

elevii cu adevărat. Motivația, pasiunea, implicarea pentru studiu al unui elev, reprezintă atributele unei învățări 

eficiente. În mintea tuturor iau naștere o serie de întrebări: Care poate fi modalitatea prin care profesorii pot să 

înțeleagă învățarea prin ochii propriilor elevi? Care este acel lucru care face vizibil progresul unui elev în cadrul 

procesului de învățare?  

       O multitudine de întrebări și găsirea unor răspunsuri pare a fi un proces lung și îndepărtat. Sunt momente când 

ne îndoim de puterea noatră de a produce schimbări. Ca profesori ar trebui să fim convinși că putem produce 

schimbări semnificative în elevi, iar ceea ce este cel mai important, progresul acestora din urmă este nonlinear. 

Evident sunt foarte multe metode și tehnici care vin în ajutorul obținerii unei învățări eficiente. Voi sublinia însă, 

doar câteva dintre aceste practici. 

Echitatea și egalitatea 

   Profesorii au o mare responsabilitate de a instrui generația următoare și, uneori, predarea la clasă nu este atât de 

simplă pe cât pare. În fiecare zi, profesorii sunt în linia dintre egalitate și echitate în educație. Adică oferirea 

elevilor ale aceleași educații, și în același timp să le ofere elevilor o educație în modul personalizat, specific, de 

care au nevoie. În majoritatea cazurilor, respectarea principiului egalități este suficientă pentru asigurarea echității, 

dar evident nu în toate, întrucât, din punct de vedere logic, echitatea si egalitatea sunt noțiuni care se află în raport 

de intersectare (încrucișare), în sensul că pot exista situații de inegalitate care sunt juste (echitabile), după cum pot 

fi întâlnite și cazuri în care echitatea nu este satisfăcută, dar exigențele egalității sunt îndeplinite. Echitatea și 
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egalitatea sunt importante pentru succesul elevilor în diferite moduri. Egalitatea denotă modul în care sunt tratați 

oamenii, cum ar fi tratarea elevilor cu respect sau o cantitate egală de instruire. Însă echitatea, pe de altă parte, 

constă în oferirea fiecărui student a instrumentelor de care are nevoie în mod special să prospere. 

Unii elevi au nevoie de o atenție individuală suplimentară din partea educatorilor pentru a înțelege pe deplin un 

concept, alții au diferite stiluri de învățare. Unii elevi preferă să învețe prin voce (audio), în timp ce alții sunt mai 

vizuali. Alții preferând o abordare practică.  

 În cele din urmă, ne putem rezuma la faptul că echitatea la clasă ar trebui să constituie crendința profesorului și nu 

prejudecățile de ordin cognitiv, comportamental, social, puternic înrădăcinate cu privire la parcursul școlar al 

elevilor și evoluția acestora academică, așa cum se întămplă în unele cazuri.  

Disonanța 

      Încurajarea disonanței, a îndoielii, a dezechilibrului, crearea unei tensiuni pozitive,  confruntarea cu o 

provocare în cadrul procesului de învățamânt, în cadrul diverselor situații de învățare, vin să susțină învățarea 

activă, eficientă. Elevul asimilează o idee sau mai multe, le asociază cu altele și mai apoi le dezvoltă. Întotdeauna 

un elev procesează informațiile în moduri care au sens pentru el, personal. Profesorul este un expert al propriei 

discipline și un foarte bun cunoscător al altor discipline pe care le combină, le integrează realizând conexiuni.  

Acestea conexiuni sunt realizate pe princiul realitații înconjurătoare a elevului. Astfel se materializează motivarea, 

argumentarea necesității învățării noțiunilor respective.  Învățarea eficientă este cea văzută de profesor prin ochii 

elevului. Intervenția didactică trebuie să ofere un anumit conflict cognitiv.  

Dezbateri 

       Profesorii în cadrul lecțiilor trebuie să-și accepte rolul de „actorul din spatele șcenei” lasându-l pe elev în 

centrul atenției, profesorul facilitând întreaga discuție. Este o situație de tip win-win, în care elevii se învață unul 

pe altul, iar profesorul evaluează formativ prin observație cât de bine înțeleg elevii conținuturile și conceptele noi. 

Strategii metacognitive 

      Am observat în cadrul proiectelor educaționale desfășurate atât la nivelul clasei, cât și la nivelul școlii, sau în 

cadrul parteneriatelor, importanța oferirii elevilor a unor oportunitați de a-și planifica, organiza, monitoriza propria 

activitate, de a-și dirija propria învățare și de a se autoreflecta pe parcurs. Când le oferim elevilor timp și spațiu 

pentru a fi conțienți de propriile cunoștințe, de gradul de stăpânire al acestora, gradul de încredere în propriile lor 

forțe crește, la fel și dorința de o implicare în activități viitoare.Sunt cercetări care arată că metacunoașterea poate fi 

„predată”. 

 Angajare emoțională a profesorului 

      Climatul școlar, climatul clasei de elevi  joacă un rol decisiv în parcursul și evolutia academică a elevilor unde 

greșeala este binevenită și încurajată pentru că învățarea din greșeli este una temeinică. Elevii nu își vor atinge 

potențialul lor maxim într-un mediu rigid, în care toți sunt de așteptat să învețe în același mod. Susținerea 

emoțională a elevilor pe întregul parcurs școlar constituie o cale de ajutor consistent oferit cu scopul îndeplinirii 

misiunii sale academice. Atributele unei învățări eficiente stau în găsirea relevanței în mediul de învățare, în 

personalizarea experiențelor de învățare din cadrul activităților. Este deosebit de important ca acestea să impună 

dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor și rezolvarea de probleme, dezvoltarea abilităților de leadership. Astfel, 

pentru a-i încuraja pe elevi să obțină maxim din potențialul lor, comunicarea următoarelor mesaje reperezintă un 
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act necesar: „Aștept cu interes lucrarea ta.”, „ Îmi plac ideile tale.”,„ Te susțin în demersul tău.” Sunt bucuroasă de 

reușita ta.”,„ Îmi pasă de alegerea pe care o vei face.” „ Te felicit că nu ai renunțat!” „ Să știi că observ progresul 

tău și mă bucur pentru asta.” „ Am încredere în ceea ce vei decide.”  

     În cdrul procesului intructiv-educativ, profesorul trebuie să se perceapă evaluator al propriului impact asupra 

elevilor, fiind în permanență în stare de alertă în ceea ce privește schimburile de informații de orice fel dintre acesta 

și elev.  
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M-learning și abordarea transdisciplinară a temelor la matematică 

 
Nica Ionuţ Bogdan  

 Liceul Teoretic Petru Cercel Târgovişte 

 
Abstract 

Procesul de m-learning a evoluat ca un instrument auxiliar pentru metodele și tehnicile existente de a face 

educație. Premisa care a permis acest lucru este definită de trendul dezvoltării rapide în domeniul dispozitivelor 

mobile, precum și de nevoia omului de a implementa tehnologia în activitățile didactice curente cu scopul de a 

spori eficiența acestora. Unul dintre avantajele majore ale procesului de m-learning este dat de faptul că acesta se 

poate derula oricând și oriunde, trecând peste barierele date de localizarea geografică a utilizatorului și de 

momentul derulării activității. 

Dacă trecem în revistă câteva din problemele actuale, cum ar fi evoluţia tehnologică, problemele de mediu, 

terorismul, violenţa, migraţia, sărăcia, distrugerea structurii sociale, neo-imperialismul vedem că niciunul dintre ele 

nu poate fi abordat corespunzător din punct de vedere al unei singure discipline. Ele reprezintă în mod clar 

provocări transdisciplinare. Acest lucru nu ar trebui să reprezinte o problemă, dacă formarea în facultate s-ar face şi 

în această direcţie, dar, din păcate, există ceva încercări interdisciplinare şi foarte puţin transdisciplinare.  

Cursurile de formare a profesorilor vor juca un rol esenţial atât în trecerea de la învăţământul tradiţional la 

cel bazat pe competenţe, cât și pentru desfășurarea lecțiilor în online.  

1. M-learning 

Situarea elevului în centrul organizării procesului de predare – învăţare a constituit o schimbare fundamentală 

care a condus la găsirea de noi metode şi strategii didactice care să stimuleze creşterea motivaţiei de a învăţa, 

înţelegerea mai profundă şi o atitudine pozitivă faţă de subiectul predat. 

În ultimele decenii, tehnologiile mobile, cum ar fi smartphone-urile, tabletele și laptopurile, precum și 

aplicațiile și instrumentele online, au devenit o parte integrantă din viața celor mai mulți elevi din întreaga lume. 

Din această perspectivă, noi dascălii, îi putem apropia de realitate prin organizarea învăţării care permite abordarea 

de teme ce se pot organiza inter şi transdisciplinar, cu implicaţii practice ale vieţii de zi cu zi. Unul dintre modurile 

de a inova în mediul educațional este utilizarea dispozitivelor mobile, acest mod cunoscut sub numele de ”învățare 

mobilă”. Termenul de ”învățare mobilă” sau m-learning este un concept asociat cu utilizarea tehnologiei mobile în 

educație și poate fi considerat drept intersecția dintre „calculatoare mobile” și „e-învățare” pentru a produce o 

experiență educațională oriunde și oricând (Hofmann, 2006 ), într-un context larg de utilizare a resurselor (Welsh, 

Wanberg, Brown și Simmering, 2003). Învățarea mobilă are potențialul de a deveni o parte integrantă a proceselor 

de predare și învățare și este din ce în ce mai accesibil ca elevii să dețină și să utilizeze tehnologii mobile. 

Smartphone-ul, tableta, PDA-ul sunt noi oportunități pentru predare, învățare și colaborare continuă. Aplicaţiile 

dezvoltate pentru dispozitivele mobile sunt din ce în ce mai atractive şi integrează tot mai multe funcţii. 

Ca de obicei, elevii au fost primii care au folosit tehnologia mobilă "în scop educaţional" pentru obţinerea 

de informaţii în timpul examenelor. Aici nu mă refer la aspectul etic al acestui fapt, ci vreau să subliniez evoluţia 

naturală spre o soluţionare oportună a unei probleme. Adaptarea şi utilizarea noilor tehnologii porneşte de la o 

nevoie reală, adresată în modul cel mai eficient.  
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Acum vedem că mobilul, deși aflat de mult timp în buzunarele școlarilor și interzis cu vehemență de 

profesori în școli, este folosit în scop educațional. Telefonul trebuie să devină un instrument util la îndemâna 

oricui, capabil să ofere în orice moment informația necesară acestui secol al vitezei. 

Bazat pe curiozitatea copiilor, pe atașamentul lor pentru gadgeturi, mobile learning-ul ar trebui să dezvolte 

creativitatea, să folosească noi metode și unelte de învățare la distanță și chiar să dezvolte capacitatea de selecție a 

informațiilor și de autoînvățare. 

Deci, m-learning-ul se concentrează pe interesele elevilor, permite abordări inter / transdisciplinare şi leagă 

cunoştinţele disciplinare de viaţa de fiecare zi. 

2. Transdisciplinaritatea 

Transdisciplinaritatea este un cuvânt la modă. Cu toate acestea, nu mulţi sunt cei care înţeleg corect termenul şi 

nu îl confundă cu interdisciplinaritate sau multidisciplinaritate. 

Ce este transdisciplinaritatea? „Transdisciplinaritatea priveşte, aşa cum o indică prefixul „trans”, ceea ce este în 

acelaşi timp între discipline, înlăuntrul diferitelor discipline şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea sa o 

reprezintă înţelegerea lumii prezente, unul din imperativele ei constituindu-l unitatea cunoaşterii” (Basarab 

Nicolescu). Accentul cade, în primul rând, pe acestă înţelegere a lumii prezente ce se constituie prin dialogul 

ştiinţelor cu tradiţia, cu diversele tradiţii spirituale, şi, în al doilea rând, pe depăşirea pluridisciplinarităţii (ca 

studiere a aceluiaşi obiect de către mai multe discipline) şi a interdisciplinarităţii (ca transfer de metode dintr-o 

disciplină în alta). Transdisciplinaritatea conduce la intensificarea relaţiilor dintre discipline şi la descoperirea unor 

noi orizonturi ale cunoaşterii. Obiectivul fundamental al oricărui sistem educaţional este formarea la elevi a culturii 

generale. Organizarea unilaterală a informaţiei într-un sistem rigid este însă total nepotrivită cu această intenţie. 

Aportul fiecărei discipline nu trebuie să se constituie în ceea ce este specific disciplinelor, ci prin ceea ce au acestea 

în comun, elementele transferabile, elemente care asigură caracterul general. În acest fel, prin educaţia, în care 

curriculumul depăşeşte barierele unei singure discipline, se vor forma competenţe specifice, dar şi transferabile, 

necesare dezvoltării personale a elevului (competenţa de a învăţa să înveţe, competenţe sociale, metodologice). Pe 

baza unei astfel de educaţii deschise şi flexibile se poate realiza specializarea profundă prin formarea unor 

competenţe generale durabile în timp. Daca prin abordarea monodisciplinară a învăţării se formează în mod 

deosebit competenţe specifice nivelului cognitiv, prin abordarea transdisciplinară se formează competenţe 

integratoare şi durabile prin însăşi transferabilitatea lor. Conţinuturile organizate transdisciplinar se vor axa în 

procesul educaţional nu pe disciplină, ci pe demersurile intelectuale, afective şi psihomotorii ale elevului. 

Organizarea conţinuturilor în manieră transdisciplinară se bazează în procesul de predare - învăţare – evaluare pe 

conduitele mentale ale elevului din perspectiva unei integrări efective, realizată de-a lungul tuturor etapelor 

procesului educaţional (proiectare, desfăşurare, evaluare). Temele transdisciplinare ajută elevul să înveţe în ritm 

propriu şi să fie evaluat în funcţie de ceea ce ştie, stimulează cooperarea între elevi, minimalizându-se astfel 

competiţia, oferă elevilor posibilitatea de a-şi crea strategii proprii de abordare a diverselor situaţii, asigurând o 

învăţare activă. Elevul participă activ, imaginaţia, investigaţia, creativitatea sa fiind cele care se evidenţiază. 

Proiectarea inter sau transdisciplinară nu a condus şi probabil nici nu va conduce la „desfiinţarea” disciplinelor; 

acestea vor continua să existe în planurile de învăţământ dar, „permeabilizate” şi interconectate. Organizarea 
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învăţării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume dinamică şi complexă, 

caracterizată de explozia informaţională şi dezvoltarea tehnologiilor. 

3. M-learning și abordarea transdisciplinară a temelor la matematică 

Învăţământul axat pe competenţe amplifică dimensiunea pragmatică în educaţie. Nu este însă negat rolul 

cunoştinţelor din învăţământul tradiţional, dar programa de matematică din învăţământul românesc este încă foarte 

încărcată, iar problema constă în aceea că o informare excesivă, specifică unui învăţământ teoretizat, cu multe 

concepte, legi şi teorii, conduce la o proastă formare de capacităţi şi atitudini, necesare absolvenţilor în viaţa 

cotidiană. Aceasta se produce din cauză că nu mai rămâne timp pentru formarea de competenţe. 

Astfel că, noi dascălii, trebuie să găsim acele soluţii didactice care să stimuleze performanţa elevului cel puţin la 

nivelul descris de potenţialul său. Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii de la catedră este şi acesta al 

exerciţiului transdisciplinar prin folosirea ”învățării mobile” ca metodă didactică interactivă, cu rol instructiv – 

educativ. 

Am folosit metoda proiectului la unitatea de învăţare „Sisteme de ecuaţii liniare” şi am căutat ca această temă să 

fie tratată transdisciplinar, indemnând elevii să rezolve aplicaţii ale sistemelor liniare în viaţa de zi cu zi. Astfel, au 

fost abordate aplicaţii ale sistemelor în fizică, chimie, economie, informatică, dar şi aplicaţii cum ar fi 

descongestionarea traficului într-o intersecţie sau analiza numărului de spectatori într-o sală de teatru. 

Pentru o bună organizare, a fost nevoie de stabilirea unei agende de lucru şi termene pentru diferite etape ale 

proiectului. Proiectele elevilor s-au stabilit de comun acord cu aceştia la începutul unităţii de învăţare, au fost 

monitorizate pe un grup de whatsapp, iar produsul de grup şi individual a fost prezentat la finele unităţii de 

învăţare. 

Având în vedere necesitatea integrării TIC în activitatea de proiect elevii au folosit deprinderile şi abilităţile 

acumulate la orele de informatică şi au creat produsele finale al proiectului: un site web, dar şi o revistă în format 

electronic. 

 

Evaluarea produsului final s-a făcut prin prezentare orală, liberă, de către fiecare grupă, a informaţiilor culese şi 

a materialului realizat, profesorul fiind un permanent consilier şi evaluator final, fară să neglijeze părerea elevilor. 

După ce a participat la prezentarea proiectelor realizate de către ceilalţi colegi, fiecare grupă a discutat cu 

profesorul despre munca realizată în grupuri, despre modul în care ceilalţi elevi au abordat aceeaşi temă, sau teme 

apropiate, despre concluziile la care s-a ajuns în urma studiului la acest proiect. 
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Elevii folosesc deja mijloace eficiente de a învăţa ceea ce ei vor să ştie şi ce au nevoie să afle. Sistemul de 

învăţământ, trebuie să se adapteze la noile tehnologii și condiții sociale şi să ofere soluţii care să asigure o 

maximizare a beneficiilor învăţării. Realitatea practicii noastre profesionale ne învaţă însă că  m-learningul nu se 

poate aplica nici permanent, nici pretutindeni, dar că utilizarea lui dă frumuseţe şi viaţă învăţării şcolare. 
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PARTENERIATELE SI PROIECTELE  EDUCATIONALE 

 

Ilie Alina Adriana 

 

     Copiii  de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, socială, pe experimentare de 

situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele învățate și în viața de zi cu zi. De multe 

ori se pune problema cum pot fi motivați copiii, cum să fie puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un 

mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai atractiv. Proiectarea şi implementarea unor activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare, în grădiniță şi în comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor     este o 

necesitate a activităţii didactice. 

    Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună pentru 

realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii destinate parteneriatului 

educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de 

colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de 

colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 

    Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care copiii  au posibilitatea să își perfecționeze și 

să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de experiențe, socializând și 

perfecționându-și  competențele de comunicare.  

Orice parteneriat educaţional devine eficient în măsura angajării părţilor componente, creştera gradului de 

implicare a tuturor factorilor educaţionali.  

ROLUL GRADINITEI IN COMUNITATEA LOCALA 

 Grădiniţa este o componentă de bază a comunităţii, aptă să acţioneze ca un agent al inovaţiei, schimbării şi 

dezvoltării locale pentru că: 

• Este o   instituţie cheie în comunitate prin rolul esenţial pe care îl are în pregătirea unor generaţii de viitori cetăţeni; 

• dispune de spaţii  şi resurse materiale care fac posibil demersul educaţional; 

• are resursele umane ce deţin competenţe specifice şi sunt extrem de valoroase; 

• intră în contact, prin natura activităţilor lor, cu numeroşi membri ai comunităţii pe care îi poate antrena în 

identificarea de probleme, resurse şi soluţii. 

     În cadrul discuţiilor cu partenerii din comunitate, ce trebuie organizate înainte de elaborarea proiectelor, 

membrii echipei de proiect trebuie să pună accent pe faptul că: 

,,pentru a se adapta unei lumi în permanentă schimbare, instituţiile din comunităţile locale trebuie să coopereze şi 

să iniţieze procese de planificare participativă’’[2] 

 

     Un proiect educaţional este definit ca un  set de activităţi orientate spre un obiectiv/grup de obiective, în care 

resursele umane, materiale si financiare sunt coerent organizate pentru a produce bunuri/servicii sau schimbări, ca 

răspuns la anumite nevoi.  

Un proiect cuprinde mai multe etape: iniţierea, dezvoltarea şi consolidarea sau proiectarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea. 
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     Elementele structurale ale unui proiect sunt: scopuri şi obiective, plan de activităţi, resurse umane, materiale şi 

procedurale şi de timp, beneficiari/grup ţintă, durată de desfăşurare, echipă de lucru, componentă de 

evaluare/autoevaluare 

    Importanţa proiectelor educative şi impactul educativ asupra copilului, sunt probleme de maximă 

responsabilitate pentru fiecare grădiniţă. 

Au caracter interdisciplinar, dezvoltand personalitatea copilului. 

 Oferă ocazii reale de a lua decizii, de a-şi asuma responsabilităţi, implicare directă în descoperirea, organizarea, 

prelucrarea, aplicarea şi prezentarea cunoştinţelor. 

  Atmosfera şi climatul de desfăşurare au un impact asupra sentimentelor copiilor, sfera trăirlor emoţionale fiind 

extrem de puternică, chiar dacă nu sunt toţi „eroii” acestor acţiuni. 

  Conţinuturile activităţilor desfăşurate încurajeaza comunicarea, abordări bazate pe iniţiativă, imaginaţie, opţiune 

etc. 

      Problema grădiniţei e aceea de a le satisface preferinţele copiilor, dar, în acelaşi timp, trebuie să vină cu 

propuneri noi, atractive, care să-i informeze şi despre alte lucruri. 

 Aceste activităţi dau posibilitatea tuturor copiilor cu aptitudini deosebite să se exprime.  

 Strategiile folosite în cadrul acestor acţiuni, fiind altele decât cele de la clasă, îl pot conduce treptat spre plăcerea şi 

bucuria de a participa şi la alte activităţi care nu sunt în sfera lor de interes.  

Copilul vine în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un mediu comunitar variat şi necunoscut 

pentru el.  

Specificul cultural, valorile promovate de acest mediu trebuie avute în vedere în structurarea activităţii.  

Este necesara antrenarea membrilor comunităţii în luarea unor decizii, direcţionarea unor activităţi, remedierea 

unor aspecte negative. 

      Proiectele educaţionale redimensionează parteneriatul educaţional implicându-i pe părinţi. 

      Proiectul educativ este un complex cu domenii de acţiune clară, cu componente bine delimitate corelate cu 

dimensiunile educaţiei.  

      Pentru a construi un proiect original şi realist este necesar ca echipa de proiect să cunoască: 

principii şi reguli generale din domeniul proiectării; 

metodele de analiză ale contextului şcolar şi comunitar; 

     reperele PDI-ului din care face parte; 

      cerinţele cuprinse în Formularul de aplicaţie. 

    În acest context, membrii echipei de proiect a grădiniţei trebuie să valorifice întreaga experienţă de care dispun 

în domeniul proiectelor şi să se orienteze către dezvoltarea lor permanentă în acest domeniu. 

EXEMPLE DE PROIECTE:„Carnavalul toamnei’’, „Formidabilii Plus”, „La mulți ani, grădinița mea!,,,Micul 

ecologist”, „De Crăciun, să fii mai bun!”, „Vis, fantezie,copilărie”, „De la grădiniță la şcoală”,  „Bunicuța 

modernă”,  Prin  joc...la educație financiară” .  

     Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu atât asupra 

importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi modelării 

personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, copiii de azi.  
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PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES ÎN VEDEREA 

 PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII BIOLOGIEI 

 

Prof. Mocanu Luciana 

Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși” 

 Medgidia, Constanța 

 

Succes sau insucces școlar? Aceste două concepte sunt utilizate tot mai des în literatura de specialitate 

contemporană și reflectă gradul de obținere a unui randament în activitatea instructiv-educativa la nivelul cerințelor 

programelor școlare dar și ale finalităților învățământului.  

Succesul școlar sinonim cu satisfacția sau performanța școlară se măsoară prin rezultatele școlare obținute de 

către elev atât secvențial cât și la sfârșitul unui ciclu de învățământ și reprezintă cuantificarea motivației, voinței, 

efortului susținut prin învățare precum și a dorinței de autorealizare .  

Conform studiilor de specialitate, o corelație strânsă între cerințele procesului instructiv educativ, 

posibilitățile de realizare ale acestuia și rezultate va conduce la succes școlar iar lipsa corelării celor trei dimensiuni 

va conduce la eșec școlar.   

În lumea vie,  evoluția unui sistem biologic este condiționată întotdeauna atât de factori interni cât și de 

factori externi. Omul  este un sistem biologic complex, o ființă socială și educabilă iar evoluția lui spre succes este 

influențată atât de factori interni cât și de factori externi grupați fiind în ,, factori sociopedagogici ” și ,,factori 

biopsihologici” (I. Nicola, 2001, p.414).  

 Din categoria factorilor psihobiologici fac parte factorii intelectuali,  factorii afectiv-motivaționali, factorii 

care țin de structura personalității umane (temperament, caracter, aptitudini) dar și cei care țin  de starea de sănătate 

a organismului. 

Constelația factorilor sociopedagogici închide sfera factorilor ce își pun amprenta asupra succesului / 

insuccesului școlar și în această categorie putem încadra factorii familiali și factorii școlari. 

Familia reprezintă cel mai apropiat mediu al copilului și contribuie la asigurarea progresului școlar al 

acestuia atât  prin climatul familial cât și prin atitudinea acesteia față de școală. ,,Ca factor al progresului școlar, 

climatul familial contribuie la formarea atitudinii față de școală, în general, față de învățătură, în special” (I. 

Nicola, 2001, p.415).  

Situația economica a familiei, structura familiei, statutul socioprofesional, gradul de cultură, relațiile 

existente între membrii familiei influențează ascensiunea elevului reprezentând reale bariere în calea succesului 

școlar.  

Am întâlnit în practica pedagogică diverse situații de eșec școlar și pot spune că numeroase sunt cele care au 

ca și cauză proveniența copiilor din medii defavorizate (familii monoparentale, părinți plecați în străinătate, situație 

materială precară, tensiuni familiale, agresivitate etc.). Nu generalizez deoarece, am întâlnit și copii din medii 

defavorizate cu rezultate minunate atât la învățătură cât și la olimpiade și concursuri școlare așa cum am întâlnit și 

copii din familii biparentale cu situație economică foarte bună dar cu părinți nepreocupați de evoluția școlară a 

acestora.  

Se poate spune ca o primă concluzie faptul că, familia este primul factor care transmite copilului valori. 

Familia este cea care trebuie să transmită copilului ce este onestitatea, bunul-simt, disciplina, respectarea 
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cuvântului dat, punctualitatea, ambiția, perseverența, colegialitatea, loialitatea, toleranța, bunătatea/ răutatea, lenea, 

indisciplina, modestia, încăpățânarea sau capriciul. De reținut însă faptul că, transmiterea unor noțiuni fără puterea 

exemplului nu-și cunosc efectul în timp 

Școala sub toate aspectele și dimensiunile ei influențează calea devenirii umane, sursa și resursa valențelor 

formative și informative. Părinții sunt într-adevăr primii educatori importanți din viața copilului răspunzători 

pentru formarea deprinderilor de comportament, formarea unei anumite atitudini față de muncă, față de sine sau 

față de ceilalți. Activitatea care declanșează și stimulează dezvoltarea întregii personalități este însă, procesul de 

învățământ. 

 

Când spunem școală ne referim la numeroși factori cum ar fi:  obiective,  programe, conținuturi, dotări, 

activități de învățare, resurse materiale, metode, forme de organizare, spații de învățământ, strategii de instruire, 

tehnici de evaluare, pregătirea psihopedagogică și de specialitate a cadrelor didactice, relația profesor-elev, relația 

școală familie, orientarea școlară și profesională. În mijlocul acestora este elevul iar modul în care sunt organizați,  

dimensionați și abordați acești factori influențează succesul/insuccesul școlar. 

Succesul școlar al elevului rezultă din activitatea de învățare a acestuia motivația pentru învățare jucând un 

rol esențial în procesul de învățare. Didactica modernă prin intermediul specialiștilor încearcă să găsească soluții, 

metode, tehnici și strategii prin care să stimuleze motivația elevilor pentru învățare. 

Din experiența mea pot aprecia faptul că elevii motivați să învețe sunt hotărâți, perseverenți, apelează la 

strategii eficiente de învățare, realizează conexiuni inter- și transdisciplinare, încercă să aplice cele învățate în viața 

de zi cu zi, se bucură de succes iar în cazul eșecului își reconsideră pașii căutând soluții ameliorative. La polul 

opus, elevii demotivați fie amână fie tratează superficial activitățile de învățare și dau impresia că se resemnează 

sau chiar se resemnează în fața eșecului.   

Motivația reprezintă un concept pe larg dezbătut atât de psihologi cât și de psihopedagogi și reprezintă 

potrivit literaturii de specialitate totalitatea motivelor care îl angajează și îl susțin pe elev în atingerea scopurilor. 

Motivele sunt generate atât de cerințe interne (curiozitatea, dorința de se autodepăși, de a se realiza profesional 

etc.) cât și de cerințe externe (familia, școala, societatea).  

 

Școala prin intermediul practicilor educaționale influențează șansele de reușită prin stimularea motivației 

elevului de a ști, de a cunoaște, de a rezolva, de a cerceta, de a învăța, de a reuși.  

Practicile educaționale reprezintă totalitatea resurselor educaționale utilizate în activitatea de predare- 

învățare a conținuturilor prevăzute de programele școlare în scopul atingerii competențelor cadru.   

           

Profesorul are rolul de a selecta și utiliza practicile educaționale care motivează elevul să învețe și chiar are 

libertatea de a: 

 - alege cea mai eficientă modalitate de abordare a conținuturilor; 

- identifica cele mai concrete activități de învățare; 

          - adecva sarcinile de lucru în funcție de nivelul clasei; 
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- alege, îmbina și corela metodele și strategiile activ-participative de tip puerocentrist, în vederea atingerii 

competențelor specifice; 

- reduce ponderea activităților frontale în favoarea activităților individuale și pe grupe elevii devenind 

participanți activi dar și co-participanți la propriul proces de formare;  

- selecta și regla volumul temelor pentru acasă; 

-identifica cele mai eficiente metode și tehnici de evaluare și modalități de notare (recompensă/pedeapsă)   

- de a manageria colectivele de elevi în vederea îmbunătățirii climatului clasei precum și în vederea 

îmbunătățirii imaginii de sine a elevilor. 

Pedagogia modernă încurajează utilizarea metodelor și procedeelor didactice formative numite activ-

participative deoarece promovează învățarea activă. Astfel, cel care învață, respectiv elevul, devine centrul 

activității. Dacă metodele tradiționale, informative încurajează activitățile pasive de ascultare, receptare, repetare 

sau reproducere prin memorare mecanică a informațiilor metodele activ-participative sunt la polul diametral opus 

celor informative deoarece angajează operațiile gândirii, imaginației, de recunoaștere-reconstituire, de reflecție, de 

transfer-aplicare a noilor cunoștințe dar și dinamizează structurile cognitive profunde ale elevului-structuri ce pot fi 

utilizate în învățarea viitoare.  

În calitate de profesor de biologie utilizez metode activ-participative și tehnici interactive de grup și 

menționez faptul că deși au o serie de neajunsuri valența formativă nu este deloc de neglijat deoarece: 

• stimulează curiozitatea elevului de a descoperi singur sau împreună cu colegii diferite procese, fenomene 

biologice; 

• stimulează imaginația și gândirea creatoare în rezolvarea sarcinilor de lucru din cadrul lecțiilor de biologie; 

• încurajează comunicarea elev-elev, elev-profesor drept pentru care climatul din timpul lecțiilor este de 

colaborare fără factori de stres;  

• stimulează capacitatea de a lua decizii drept pentru care sunt avantajați și valorizați și elevii timizi sau cu 

performanțe mai scăzute și acest fapt reiese din evoluția rezultatelor obținute la testele administrate; 

• încurajează exprimarea opiniilor și ideilor precum și capacitatea de autoevaluare a elevului. 

Utilizarea unor practici educaționale moderne, alese în funcție de interesele elevilor transformă școala intr-

un loc flexibil care contribuie la dezvoltarea emoțională și educațională a elevului orientându-l spre succes.  

 

Un rol foarte important în atingerea obiectivelor educaționale îl are și profesorul care atât prin nivelul de 

pregătire cât și prin trăsăturile sale de personalitate influențează motivația elevilor spre învățare 

 

În concluzie, modernizarea conținutului procesului de învățământ precum și îmbunătățirea continuă a 

activității metodice a cadrelor didactice reprezintă calea de bază a creșterii eficiențe procesului de învățământ 

românesc în vederea atingerii succesului școlar.  
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Instrumente pentru evaluarea competenţelor socio-emoționale la elevi 

 

Cristea Adriana Silvia Monica,  

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

Cluj Napoca 

  

Cu toate că sistemul educaţional din ţara noastră pune accentul pe dezvoltarea competenţelor intelectuale 

ale elevilor, nu trebuie neglijat aspectul dezvoltării lor socio-emoţionale. Consider că educaţia socio-emoţională nu 

trebuie lăsată la întâmplare, ea contribuie la formarea şi optimizarea unor abilităţi care permit o adaptare mai bună 

a copiilor la provocările vieţii familiale, şcolare şi nu numai. Un prim pas în acest sens îl constituie identificarea 

nevoilor de formare și dezvoltare emoţională şi socială a elevilor. Pentru identificarea acestor nevoi, 

profesorul/terapeutul poate utiliza diverse metode cum ar fi observația, chestionarul, interviul, diferite probe 

standardizate sau nu (de ex. proba DANVA care măsoară acurateţea în recunoaşterea nonverbală şi verbală a 

emoţiilor). Deoarece în literatura română de specialitate există puține astfel de probe/instrumente sau accesul 

acestora este mai dificil dintr-un motiv sau altul a apărut nevoia de a elabora și a pune în aplicare câteva 

instrumente care să fie utile în identificarea nivelului competențelor socio- emoționale la elevii cu o dezvoltare 

intelectuală de până la 10-11 ani. 

Competenţa emoţională este definită drept “capacitatea de a recunoaşte şi interpreta emoţiile proprii şi 

ale celorlalţi, precum şi abilitatea de a gestiona adecvat situaţiile cu încărcătură emoţională” (C. A. Ştefan şi E. 

Kallay, 2007, pg.18). 

După autorii citaţi mai sus, competenţele emoţionale sunt împărţite în trei categorii: 

1. Trăirea şi exprimarea emoţiilor. Exemple pentru această competenţă pot fi: 

• conştientizarea trăirilor emoţionale proprii 

• transmiterea adecvată a mesajelor cu încărcătură emoţională  

• manifestarea empatiei  

2. Înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor, cum ar fi:  

• identificarea emoţiilor pe baza indicilor non-verbali  

• denumirea emoţiilor  

• înţelegerea cauzelor şi consecinţelor emoţiilor  

3. Reglarea emoţională, adică:  

• utilizarea strategiilor de reglare emoţională adecvate vârstei.  

După Ştefan C.A. şi Kallay E. (2007) competenţele sociale „facilitează interacţiunile pozitive, 

corespunzătoare normelor culturale astfel încât să permită atingerea propriilor scopuri şi în acelaşi timp respectarea 

nevoilor celorlalţi”. Deci comportamentul social este rezultatul unui proces de învăţare a unui model cultural oferit 

de cei din jur; manifestarea comportamentelor dezirabile este încurajată şi astfel va fi repetată în condiţii similare 

(Ştefan C.A. şi Kallay E., 2007). 

Interesul tot mai mare faţă de conceptul de învăţare socio-emoţională i-a determinat pe unii teoreticieni 

(Caruso, Mayer & Salovey, 2002) să conchidă asupra a patru standarde necesare a fi atinse în formarea abilităţilor 
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socio-emoţionale: 

1. identificarea emoţiilor  

2. folosirea emoţiilor  

3. înţelegerea emoţiilor  

4. gestionarea emoțiilor 

Pentru elaborarea instrumentelor prezentate în continuare am luat în considerare aceste componente ale 

competențelor socio-emoționale.  

I. Scala de evaluare a competenţelor emoţionale de bază (Figura 1) a fost elaborată cu scopul de a 

evalua acurateţea în atribuirea emoţiilor de către copii în diferite situaţii sociale, pentru diferite comportamente şi 

pentru diferite expresii faciale. Ideea acestei scale a pornit de la studiul scalei Assessment of Children’s Emotion 

Skills- ACES (Schultz, Izard, & Bear, 2004). Elevii au sarcina de a atribui pentru o anumită situaţie dată, una din 

cele patru emoţii date: bucurie, supărare, furie, teamă. Scala are 24 de itemi, câte 6 pentru fiecare emoţie. Scorul 

pentru acurateţea atribuirii emoţiilor se calculează adunând răspunsurile corecte pe care copilul le dă. 

 

II. Scala pentru cooperarea şi interacţiunea socială a elevilor (Figura 2) este o scală elaborată având ca 

model Behavioral and Emotional Rating Scale-BERS (Epstein, 1999) cu scopul de a evalua atitudinile şi 

comportamentele de interacţiune socială şi cooperare ale elevilor. Scala cuprinde 15 itemi care descriu atitudini şi 

comportamente specifice de cooperare şi de interacţiune socială ale elevului cu profesorii şi ceilalţi colegi, şi se 

adresează profesorilor de la clasă, cărora li se cere să aprecieze fiecare item după o scală Linkert cu 4 valori: 0- 

niciodată, 1- rar, 2- câteodată, 3- adesea. Profesorii care completează această scală trebuie să cunoască elevul cât 

mai bine, să intre răspunde la itemii scalei.  
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III. Chestionar pentru identificarea competențelor socio-emoționale ale elevilor    (Figura 3). 

Chestionarul cuprinde întrebări deschise referitoare la diferite contexte în care elevului i se cere să identifice emoții 

în anumite contexte, să precizeze modalități de acțiune în situații problematice. Răspunsul elevilor la aceste 

întrebări se poate face în scris sau poate fi oral, cu precizarea ca profesorul să noteze aceste răspunsuri. În urma 

acestui chestionar profesorul/terapeutul poate să afle în ce măsură elevul știe să își exprime și să își gestioneze 

emoțiile sau să interacționeze pozitiv cu ceilalți în situații problematice.  
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Datele obținute în urma aplicării acestor instrumente de evaluare pot constitui direcții de intervenție în 

formarea și dezvoltarea competențelor socio-emoționale vizând atribuirea/folosirea emoțiilor, înțelegerea emoțiilor, 

gestionarea emoțiilor în situații problematice, relaționarea cu ceilalți, cooperarea. 
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 Folosirea tehnologiei pentru învățare 

 
Prof. Monica-Gabriela Naste 

Colegiul Economic Partenie Cosma , Oradea 

 

Utilizarea tehnologiei în școli are ca pas logic folosirea nu numai a computerelor (desktop-uri și laptop-uri) 

ci și a dispozitivelor mobile (tablete și smartphone-uri). Printre motivele utilizării dispozitivelor mobile în ore se 

numără: larga răspândire a acestora în rândul elevilor (aproape fiecare elev are deja un smartphone sau/și o tabletă), 

obișnuința elevilor de a le folosi (elevii folosesc curent diferite aplicații pe smartphone-uri) și, nu în ultimul rând, 

dezvoltarea foarte mare a aplicațiilor educaționale care, odată instalate pe tablete sau smartphone-uri, pot fi folosite 

independent de conexiunea la internet 

Unul dintre cele mai importante motive ale utilizării acestor dispozitive este legat tocmai de mobilitatea 

acestora, ele putând fi folosite în orice sală de clasă, nu numai în laboratorul de informatică, sau pot fi folosite 

pentru activități în afara școlii, în curtea școlii, în muzee, parcuri, excursii școlare și altele. Aceste dispozitive sunt 

ușoare, de dimensiuni reduse, au autonomie și pot fi transportate și folosite cu mare ușurință. Ele permit elevilor să 

fie mai activi și mai autonomi în procesul de învățare, favorizând individualizarea și diferențierea învățării 

Folosirea dispozitivelor mobile la orele de matematică motivează elevii și îi determină să fie mai angajați 

în procesul învățării. Folosirea aplicațiilor de pe dispozitivele mobile, îi conectează mai mult cu matematica 

aplicată, îi face să fie mai creativi și le oferă oportunități pentru activități colaborative, activități în grup (în clasă 

dar și în afara clasei, la teme sau proiecte școlare), pentru învățarea reciprocă (peer-learning) și pentru primirea de 

feed-back de la profesor. 

Folosirea dispozitivelor mobile în școli trebuie să facă față și unor provocări sau piedici. În general școlile 

nu oferă tablete sau alte dispozitive mobile în scop educational, deci activitățile trebuie făcute pe echipamentele 

personale ale elevilor. În practica mea am întâlnit situații în care  elevii au doar smartphone și oaltă piedică ar putea 

fi lipsa de rețea de internet mobilă (wireless) în școli. Această problemă poate fi rezolvată dacă se folosesc aplicații 

care pot fi descăacate anterior de către elevi și folosite independent de conexiunea la internet. O altă piedică ar 

putea fi pregătirea profesională a profesorilor în acest domeniu. Pînă în prezent, profesorii care folosesc 

tehnologiile mobile se documentează singuri, inclusiv prin cursuri online și se bazează pe experiența proprie 

privind utilizarea dispozitivelor și aplicațiilor mobile. 

Printre provocările folosirii dispozitivelor mobile în școli se numără și dificultatea de a convinge elevii să 

le folosească în timpul orei numai în scop educațional. De aceea profesorii trebuie să formuleze reguli foarte clare 

și să observe cu atenție și vigilență cum folosesc elevii dispozitivele mobile în timpul orei. De asemenea, profesorii 

trebuie să pregătească foarte bine aceste activități, să le dea elevilor sarcini clare și feed-back, să folosească aceste 

activități pentru a face elevii mai activi și mai angajați în procesul învățării și a le facilita învățarea în contexte cât 

mai diferite 

Folosirea dispozitivelor mobile la orele de matematică are de înfruntat problema lipsei de timp. Cum 

programa este încărcată iar elevii au de pregătit examene importante, nu avem prea mult timp pentru astfel de 
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activități. De aceea profesorii trebuie să încerce să integreze cât mai bine aceste activități în programa școlară și în 

activitatea la clasă, astfel încât elevii să poată beneficia și să fie ajutați de aceste activități. 

Activitățile se pot împărți în trei categorii: realizarea de produse ale activității, învățarea colaborativă și 

învățarea personalizată. 

O scurtă secvență a orei de matematică, fie pentru reamintirea cunoștințelor anterioare, fie pentru fixarea 

cunoștințelor nou dobândite, poate consta în rezolvarea de teste online. Avantajul acestor teste online este că oferă 

feed-back imediat, elevii putând ști instantaneu dacă au răspuns sau nu corect și care este răspunsul corect. 

Activitățile în grup, activitățile colaborative, pot fi facilitate de folosirea dispozitivelor mobile. De exemplu, pentru 

a realiza un proiect, elevii pot face fotografii, nota idei, înregistra discuții, filma diferite contexte și apoi pot realiza 

împreună o prezentare a rezultatelor proiectului 

Învățarea personalizată poate fi facilitată de asemenea de dispozitivele mobile. Elevii pot lucra pentru a 

culege informații, a rezolva teste sau alte sarcini în ritmul lor, aplicațiile dând profesorului informații valoroase 

despre nivelul de înțelegere și de însușire a cunoștințelor pentru fiecare elev. 
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Educația pentru democrație – o prioritate a reformelor educaționale 

 

Prof. Florea Mihaela-Maria,  

Școala Gimnazială Solovăstru, jud. Mureș 

 

În contextul evoluției problematicii lumii contemporane, noile educații nu trebuie percepute ca fiind doar 

surse de revigorare și reconstrucție a unor conținuturi care provin din dimensiunile tradiționale ale educației. Este 

meritul școlii românești care și-a arătat preocupările continue pentru problematica noilor educații, în concordanță 

cu preocupările lumii occidentale.  

În prezent, democrația este o valoare, care se află în strânsă legătură cu celelalte valori ale societății civile, 

cum ar fi: libertatea, binele,egalitatea, dreptatea, solidaritatea etc. Democrația nu se poate realiza fără democrați, 

educația pentru participare și democrație jucând un rol important în realizarea progresului uman, contribuind la 

formarea unui comportament democratic. 

Educația pentru democrație reprezintă un instrument de protejare a respectării drepturilor omului, fiindcă îl 

face conștient pe individ de existența drepturilor sale, dar și de responsabilitățile care derivă din aceste drepturi. 

Omul nu este singur în societate, el trebuind să-și adapteze interesele nevoilor societății, prioritare fiind interesele 

societății în raport cu interesele personale ale individului.  

Studiile de specialitate au identificat cele trei componente ale democrației, acestea fiind: componenta 

socială, care se referă la dreptul de a avea un nivel decent de viață, dreptul la sănătate, educație, locuință și un venit 

minim; componenta politică, care include dreptul de a participa la exercitarea puterii politice, de a vota și de a fi 

ales în instituții parlamentare; componenta civică, care cuprinde dreptul la libertatea individuală. 

Nu putem face o delimitare a democrației în raport cu educația, deoarece democrația presupune și educarea 

unor atitudini democratice și crearea unei culturi politice specifice. Educația pentru participare și democrație își 

propune ca obiectiv formarea personalității elevilor, în vederea gestionării corecte a mesajelor mediatice. 

Educația pentru democrație se impune ca scop educativ practic,deoarece școala trebuie să pregătească 

tineretul pentru a face față exigențelor democratice ale societății, școala participând la educația tinerilor care „vor 

activa într-o democrație în acțiune, iar pregătirea lor în acest sens implică o cultură aleasă și o conduită 

democratică, într-un cadru social în care democrația este în funcțiune.”11  

Centrul educației pentru democrație îl constituie formarea tinerilor și adulților pentru a deveni cetățeni 

responsabili și activi ai societății. În egală măsură, promovează dezvoltarea unei culturi a democrației și a 

drepturilor omului.  

Educația pentru democrație furnizează cunoștințe legate de modul de funcționare a instituțiilor 

democratice, de înțelegere a rolului drepturilor omului în viața de zi cu zi, de familiarizare cu instrumentele 

naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului. 

Capacitățile formate de educația pentru democrație sunt: interacțiunea, cooperarea și rezolvarea pașnică a 

conflictelor; apărarea și promovarea drepturilor omului la nivel local și global; organizarea și participarea la unele 

activități sociale; gândirea critică, evaluarea critică a experiențelor, preluarea informației corecte, recunoașterea 

 
11 Mariana Marinescu, Noile educații în societatea cunoașterii, Editura Pro Universitaria, București, 2013, p. 125 
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diferitelor forme de manipulare, sensibilitatea față de prejudecăți și discriminări, luarea unor decizii, având la bază 

criterii raționale; comunicarea activă, prin capacitatea de a accepta puncte de vedere diferite, de a-și apăra propriile 

păreri și pe cele ale altor persoane. 

Atitudinile și valorile promovate de educația democratică se referă la sentimentul demnității umane, la cel 

al valorilor personale și ale celorlalți; la acceptarea și aprecierea diversității; la justiția socială, ca dorință de 

activare a idealului libertății și a respectului pentru diversitate; la solidaritatea față de alții și la dorința de a-i 

sprijini pe cei ale căror drepturi sunt amenințate; la responsabilitatea față de propriile acțiuni, la preocuparea pentru 

dezvoltarea personală și la schimbarea socială. 

O altă atitudine promovată de educația pentru democrație presupune acceptarea punctelor de vedere 

diferite și însușirea unor modalități de realizare pașnică a conflictelor. Se impune ca tineretul să fie educat sub 

semnul respectului pentru predecesori și pentru urmași, al încrederii în destinul lumii și al valorilor umane. 

Ca orice gen de educație, și educația pentru democrație presupune mai multe forme, care au scopul de a 

contribui la buna însușire a normelor și valorilor promovate de aceasta. Educația formală presupune o învățare 

structurată cronologic și susținută în instituții specializate, grădinițe, școli, licee, universități, de către un personal 

specializat. Educația nonformală este structurată pe activități educative care au loc în afara sistemului formal de 

învățământ, cu ajutorul unor instituții educative. Educația informală cuprinde experiențe de învățare cotidiană, 

existențială, realizate în medii culturale al căror scop nu este cel educativ. 

În plan european, educația pentru democrație este considerată ca fiind o prioritate a reformelor 

educaționale. Aceasta se bazează pe drepturile și responsabilitățile cetățenilor și este un factor important al 

realizării coeziunii sociale, reprezentând o dimensiune majoră a tuturor politicilor educaționale din țările europene. 

Toate aceste dimensiuni ale educației pentru democrație sunt discutate în cadrul orelor de educație socială. 

În concluzie, putem afirma că educația pentru democrație are drept scop orientarea sistemului de 

învățământ spre un set de valori comune, cum ar fi: drepturile omului, pluralismul, diversitatea, solidaritatea, 

justiția socială. 
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Adaptarea cu succes la nou 

(predarea şi învăţarea online) 

-studiu de specialitate- 
 

Prof.limba franceză, Ciobanu Nicoleta 

Şcoala Gimnazială “Ilie Stănculescu”, Râca, Argeş 

 

 

              Tehnologia este parte a vieții de zi cu zi. Încă din primul an de viață, copiii sunt atrași de tehnologie și, pe 

măsură ce cresc, experimentează expunerea la diverse device-uri smart. 

                Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori ai internetului, 

dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul părinților și al 

profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru a se exprima, pentru a 

relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât pentru copii, cât și pentru părinți. 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație. 

                  Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și materialele 

și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat cursuri online și care 

sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă din cunoștințele lor cu cei care 

au nevoie de sprijin. Predarea online presupune flexibilitate în învățare și aduce rezultate clare, deschide multe 

ferestre spre stilul de învățare al cursantului, preferințele lui, bineînțeles punctele lui slabe, cadrul didactic putând, 

astfel, crea o experiență personalizată pentru fiecare în parte. Se vor vedea rezultate imediat! 

                Pentru un profesor este imposibil la clasa să  poată să se ocupe suficient de fiecare copil în parte. In 

mediul online învăţarea se poate personaliza în functie de necesităţile şi lipsurile elevului. Se poate face 

aprofundare personalizată, centrată pe noţiunile ştiute şi astfel se observă clar ceea ce nu ştie elevul. Spre deosebire 

de  învăţarea clasică, metodele interactive din mediul online sunt variate, îl ajută să reţină mai uşor informaţiile, îi 

sunt întotdeauna la îndemână. Internetul îi pune la dispoziţie imagini, filmuleţe, planşe şi o mulţime de teste 

interactive. Elevii mei cei mici, clasa pregătitoare şi clasa I, abia aşteaptă ziua când au limba franceză. Am creat cu 

ei grupuri mici de câte 3 elevi, pe whatsapp. Sunt foarte încântaţi de faptul ca sunt foarte « aproape » de ei (aşa îmi 

spun ei), că sunt numai pentru ei 3 timp de 15 minute. Am făcut joculeţe pentru a reuşi să reţină mai repede 

cuvintele limbii franceze din tematica zilei. 

               Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și la 

maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul învățării 

și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea 

continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact). 

                Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesor. Nu mai 

există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru 

învățare. Copiii au mai  mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru a lua 
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mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape 

stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

                    Fie că nu înțeleg lecțiile de la clasă, refuză să-și facă temele sau pur și simplu vor să se joace pe 

device-urile lor preferate – copiii din generațiile digitale par să-și dorească ceva mai mult atunci când vine vorba de 

școală și învățare. 

                  Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. Părinții, profesorii observă atracția copiilor 

față de jocurile digitale și ajung să includă în experiențele de învățare ale copiilor resursele digitale, tocmai pentru 

a răspunde intereselor lor. În primii ani de școală, copiii continuă dezvoltarea abilităților sociale (începută la 

grădiniță) și încep un proces complex de învățare. Descoperă științe structurate pe materii, învață să citească, să 

scrie, să socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și 

provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat. Studiului clasic din băncile școlii i se 

alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce completează perfect îndrumările primite din partea dascălilor și 

încurajează un tip benefic de relație între copii și educație. 

                   Atunci când accesează un produs educațional online, de pildă, copiii pot alege singuri între diferitele 

secțiuni ale platformei. Prin jocuri ce completează perfect manualul, copiii pornesc într-o călătorie virtuală prin 

lume, uimindu-ne de câte lucruri minunate află. Informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie, fără ajutorul 

părinților sau al unui profesor meditator. Astfel, elevii lucrează în ritmul lor, vizionează ori de câte ori au nevoie un 

anumit filmuleț explicativ și își pot urmări îndeaproape evoluția. 

                  Multe dintre cursurile online sunt vizuale, dinamice si usor de inteles, calitati care nu pot fi mereu atinse 

in lectiile din clasa. Exista o serie de factori specifici invatarii online care pot diminua motivatia copiilor si 

adolescentilor pentru invatare: cadrele didactice  joaca un rol esential in mentinerea motivatiei copiilor pentru 

invatarea online, dar si parintii pot sa ajute. Iata cum: 

                 Pentru mulţi tineri din acest început de secol XXI, personalitatea online, activităţile şi interacţiunile 

sociale din mediul virtual sunt la fel de importante precum cele din viaţa reală. Prin urmare, profesorii trebuie să fie 

conştienţi de acest lucru şi să-i ajute pe tineri să profi te de oportunităţile pe care tehno-logiile online şi reţelele de 

socializare le oferă pentru a-şi dezvolta competenţele-cheie. Mai mult decât atât, profesorii trebuie să-i ajute pe 

tineri să devină cetăţeni responsabili, cu spirit critic. 

                  Profesorii trebuie să integreze tematica legată de activităţile online  în programa şcolară, datorită unor 

planuri de lecţie şi fişe de lucru bazate pe interactivitate şi, în acelaşi timp, conforme cu cadrele naţionale de 

competenţă. Temele şi obiectivele fiecărei activităţi sunt prezentate sub forma unui index cuprinzător, facilitând 

astfel utilizarea publicaţiei. Elevii care folosesc aceste materiale au ocazia: să înţeleagă mai bine provocările şi 

oportunităţile pe care le prezintă internetul, şi să dobândească competenţele de care vor avea nevoie în viaţă şi 

carieră. 



 

273 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
                   Când deschidem un computer conectat la internet, o întreaga lume se deschide în faţa noastră. Timpul 

petrecut online nu înseamnă doar divertisment şi relaxare, ci poate fi timp dedicat cresterii şi evoluţiei noastre. Iar 

pentru copii, acest lucru este adevărat cu atât mai mult cu cât tehnologia devine tot mai frecvent parte a experienţei 

copiilor în mediul şcolar. Aşadar invatarea online poate fi realizată cu succes şi acasa, aducând cu ea o mulţime 

de avantaje şi beneficii. 

                       Dacă la clasă, profesorul explică o dată sau de câteva ori lecţia, acasă, în faţa calculatorului, copilul  

poate reciti informaţiile de câte ori are nevoie. De asemenea, poate căuta explicaţii suplimentare, poate cere 

ajutorul „colegilor” virtuali sau chiar profesorilor care predau cursul online. 

                       Un studiu recent realizat arată că elevii care folosesc educaţia online petrec mai multe ore pe 

săptămână implicaţi în sarcinile şcolare, reuşesc să recupereze mai uşor dacă pierd informaţiile transmise la scoala 

si sunt mult mai interesati să îşi continue studiile decât elevii care folosesc doar mediul de învăţare tradiţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.examenultau.ro/blog/platformele-online/?utm_source=sunt_parinte&utm_medium=link&utm_content=invatare-online&utm_campaign=content_marketing
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Importanța lecturii în formarea personalității elevilor  

și motivarea acestora de a citi 

 
Prof. PÎRVU  SIMINA 

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeș 

 

Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane consideră că ar fi o 

grădină, alţii şi-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă şi aici mă aflam eu… ( 

Jorge Luis Borges). 

Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală; e un instrument care dezvoltă posibilitatea de 

comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și de limbaj. Lectura operelor literare, ca mijloc 

de instrucție și educație, are o importanță deosebită în pregătirea tinerilor la intrarea în viață.  

Există factori care determină lectura elevilor: particularitățile de vârstă și psihice, preferințele lor, climatul 

familial, care pot transforma lectura într-o necesitate, o foame de carte, o delectare sau nu. Când gustul pentru 

lectură, cultul pentru carte s-au format din primii ani de școală, aceasta rămâne pentru toată viața o obișnuință. 

Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaționali (familia și 

școala), o muncă ce se caracterizează prin răbdare, perseverență, continuitate și voință. La vârsta preșcolară, atât 

familia, cât și educatorii, depun eforturi pentru a influența universul copilăriei prin basme, povești și poezii. 

Această muncă este continuată la nivelul superior, în primele clase ale școlii. 

 Lectura necesită nu numai îndrumare, ci și control. Sondajul în lectura particulară trebuie să constituie o 

cerință obligatorie, manifestată în cadrul verificării cunoștințelor elevilor și în fiecare lecție. Lecturile parcurse de 

elevi date ca teme prezintă importanță și din punctul de vedere al tehnicii cititului: exactitate, claritate, nuanțare – 

necesare pentru întregirea cunoștințelor transmise la clasă. 

Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze interesul pentru 

carte, să le satisfacă dorința de a cunoaște viața, oamenii și faptele lor. Lectura contribuie într-o măsură însemnată 

la îmbogățirea cunoștințelor elevilor, la formarea unui vocabular activ. 

În practica școalară se folosesc diverse forme de îndrumare a lecturii în afara clasei, dintre care amintim: 

expunerea prin povestire, conversația, dezbaterea, citirea expresivă a profesorului, recenzia, lecțiile de popularizare 

a cărții, excursiile literare, întâlnirile cu scriitorii, șezătorile literare, medalionul literar consacrat anivesării unui 

scriitor, simpozionul literar, concursurile pe teme literare, confecționarea unor albume literare, taberele de creație 

literară, revistele literare, internetul, etc. 

Una dintre problemele cu care se confruntă profesorii de limba și literatura română este interesul scăzut al 

elevilor pentru lectură; plăcerea de a citi este din ce în ce mai greu de cultivat iar noi, dascălii, suntem puși în 

situația de a găsi căile cele mai potrivite pentru a ne motiva elevii să citească nu din obligație, ci din plăcere. 
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Elevii care nu sut atrași de lectură citesc cu greutate, nu citesc mult, nu înțeleg ceea ce citesc. Profesorul 

trebuie să ghideze lectura, această călătorie a elevilor în lumea textului, astfel încât fiecare dintre ei să ajungă la o 

înțelegere personală a textului discutat, să încurajeze notarea ideilor, împărtășirea acestora și confruntarea dintre 

ele. 

Unii dintre elevii noștri simt în mod natural plăcerea de a citi, alții trebuie să-și descopere acest entuziasm, 

iar noi, profesorii de limba și literatura română, suntem cei care trebuie să-i motivăm, să-i îndrumăm în acest 

demers. Plăcerea de a citi apare în timp, iar rolul profesorului este acela de a-i încuraja pe acei elevi a căror plăcere 

de a citi întârzie să apară. 

Din nefericire, nu există o formulă magică prin care să ne motivăm elevii așa încât aceștia să se îndrepte 

spre lectură, însă în conceperea unui demers motivațional trebuie să ținem seama de câțiva factori: percepția despre 

necesitatea lecturii, atitudinea față de lectură, interesul subiectului, dorința de a pătrunde în plan ficțional, 

experiența de lectură, experiențele de viață trăite, valorile, nevoile, dorințele, răbdarea, etc. 

Un prim pas în constituirea demersului motivațional este investigarea intereselor și atitudinilor elevilor 

privind lectura, apoi alegerea împreună a operelor ce urmează a fi discutate în cadrul orelor de limba și literatura 

română, respectând indicațiile programei școlare. Am făcut propuneri pentru lectură împreună cu elevii, oferindu-le 

posibilitatea să propună colegilor cărți care i-au impresionat, pe care le consideră utile, care îi leagă de o experiență 

trăită de ei înșiși. 

În cadrul orelor, am fost plăcut surprinsă de implicarea activă a unora dintre elevi care au reușit să-și 

motiveze colegii prin împărtășirea impresiilor despre o anumită carte. Le-am dat și posibilitatea de a alege 

metodele de lucru la clasă, astfel alungându-se rutina, plictiseala, reușind să creeze o atmosferă destinsă și chiar 

distractivă. 

Una dintre metodele aplicate a fost cea în care fiecare elev își alege o carte pe care să o prezinte celorlalți 

(din literatura română sau din literatura universală); astfel, fiecare copil le propune colegilor un tur al cărții: idei, 

citate semnificative, personaje, o prezentare sumară a conținutului, modalitatea de prezentare aparținându-i 

elevului. Ceilalți îi pot adresa întrebări, de răspunsurile acestuia depinzând succesul prezentării, ce are ca scop 

motivarea colegilor de a citi cartea prezentată. 

  În vederea trezirii interesului elevilor pentru lectură se impun diferite activităţi şi metode: 

• alegerea textelor în concordanţă cu orizontul de aşteptare al elevilor; 

• entuziasmul profesorului când citeşte; 

• valorificarea lecturii inocente; 

• transpunerea textelor literare în alt limbaj : mimă, joc de rol, pantomimă, dramatizare; 

• utilizarea metodelor interactive; 

• însoţirea activităţilor de citire cu cele de scriere; 

• parteneriate  şi activităţi comune cu biblioteca; 
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• întâlnirea cu scriitori şi critici literari ; 

• dramatizarea unor texte cunoscute; 

• organizarea unor cenacluri literare, a unor şezători şi concursuri etc. 

Motivarea elevilor de a citi, cultivarea gustului pentru lectură este un lucru dificil, mai ales în epoca în care 

dezvoltarea IT-ului a pus stăpânire pe viețile noastre. Adolescenții petrec foarte multe ore în fața calculatorului, 

căutând informații, dar, în același timp, și distracție, iar noi putem profita în demersul nostru de acest lucru, 

sugerându-le cărți în format electronic.  

  Paul Cornea spunea, în lucrarea sa Introducere în teoria lecturii, că „nici computerul, nici 

televizorul nu vor duce la dispariția cărții, că lectura va continua să joace un rol cardinal în viața oamenilor, că 

accelerarea progresului tehnic va fi mereu însoțită de remedierea compensatoare a unui spațiu liber pentru 

închipuire, visare și căutare de sens...Cred, vreau să cred că vom continua să citim chiar dacă nu vor mai fi cărți. O 

vom face, la nevoie, pe ecrane portabile sau fixe, de buzunar ori de mari dimensiuni, dar vom continua s-o facem 

câtă vreme vom persevera să gândim și să producem bunuri simbolice.”   

 

Resurse bibliografice: 

CORNEA, Paul, Introducere în teoria lecturii, Ediția a II-a, Iași, Editura Polirom, 1998; 

PAMFIL, Alina, Didactica limbii și literaturii române, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000.  
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CONTABILITATEA NU E DOAR PENTRU CONTABILI 

PLEȘU FELOMELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE STURDZA TECUCI 

 

         Mulți văd contabilitatea doar ca pe un instrument pentru calcularea taxelor și a impozitelor.Contabilul este 

perceput ca un emisar de vești rele: taxe, impozite  să întocmească acte peste acte, care de care mai sofisticate, să 

justifice orice bănuț cheltuit sau încasat. Contabilitatea este la prima vedere un domeniu greu de perceput de 

mediul social, dificilă, cu o interfață pentru asimilare deloc interactivă, iar baza cunoștințelor esențiale pentru a 

face față înțelegerii corecte și aplicării cu utilitate trebuie să fie solidă. Produsele contabilității sunt doar niște cifre. 

Dar aceste cifre reflecta adevărul. Aceste cifre ne dirijează viața. ,,Contabilitatea este ghidul necesar al 

prezentului” (J. Fr. Schär) 

       Facem contabilitate de la vârste foarte fragede. Împarțind jucăriile, acadelele, copiii nu fac altceva decît să 

negocieze niște schimburi reciproc avantajoase. Fără o pregătire financiară, din instinct, ei măsoară valoarea unui 

obiect și cad la învoială, făcând afaceri. 

       De la vârste fragede, zilnic, fără a efectua un calcul contabil, fără planificări de buget și calcul de profit, facem 

transferuri de drepturi și chiar tranzacții financiare. Or, aceste schimburi sunt efectiv niște tranzacții încheiate prin 

acorduri verbale. Mai târziu, copiii primesc de la părinți și rude bani de buzunar, încep să perceapă banii ca pe un 

instrument de schimb, o modalitate de acces la lucrurile râvnite, fapt care îi impune să își dorească să acumuleze 

cât mai rapid și sume cât mai mari. Poate chiar își fac și o pușculiță. Din punct de vedere contabil, acest lucru nu 

este altceva decât întocmirea unui plan de afaceri, cu o bugetare previzională a veniturilor și cheltuielilor. Putem 

trata contabilitatea ca un simplu joc, copiii interacționeaza mult mai bine. 

      De asemenea, și o eventuală listă de cadouri, expusă direct sau indirect părinților este la fel un calcul financiar, 

întrucât valoarea lor depinde de poziția financiară a familiei. Copiii din familii favorizate financiar își vor dori 

haine scumpe, un iPad, în vreme ce copiii din familii modeste se vor mulțumi și cu o vizită la cofetarie. Practicăm 

contabilitatea mai bine decât o înțelegem. Însă când vine momentul unei decizii profesionale, această meserie nu 

prea este agreată. Întrebați copiii ce vor să devină. Doctor, învățător, informatician, profesor etc. vor spune ei. 

Termenul de contabil, probabil, nici nu există în vocabularul lor. Oricum înțelegerea unei contabilități simple 

devine necesară în momentul când îți iei zborul din casa părintească. 

     Or, conștient sau inconștient, persoana care pleacă la studii sau la muncă, fie că locuiește într-un cămin sau într-

un apartament închiriat, este obligată să își facă un plan financiar, să își gestioneze veniturile și cheltuielile, altfel 

nu va supraviețui. Contabilitatea poate fi simplă. Pe scurt, ea răspunde la două întrebări: 1) Ce avem? și 2) De unde 

provine ceea ce avem? De aici și egalitatea de bază în contabilitate:Activ (Ce avem?) = Pasiv (De unde?), care se 

obține prin aplicarea unor procedee – dubla reprezentare și dubla înregistrare. Să ne amintim de afirmațiile și 

întrebările de “serviciu” adresate copiilor care se laudă că au o mașinuță nouă sau o păpușă nouă: De unde o ai? 

Este o contabilitate “domestică”,bazată pe aceleași principii: are ceva (o carte nouă) și de undeva (cineva i-a dăruit-

o).Este la fel și atunci cand luăm un credit de la bancă.Avem bani (activ), dar avem și o datorie (pasiv), cele două 
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fiind egale la momentul primirii. Desigur, ceea ce caștigăm sunt banii, dar nu trebuie să uităm de sursa de 

proveniență – datoria, pe care, mai devreme sau mai târziu, va trebui s-o onorăm.Pentru a înțelege mai bine lumea 

în care trăiesc, ar fi binevenită educația timpurie în domeniul economiei și a contabilității, chiar din liceu, poate 

printr-un curs opțional, sau poate prin niște ore de meditație în cadrul centrelor de consiliere și orientare 

profesională. Prin aceasta,școala ar atinge acele aspirații nu doar de al face pe elev coparticipant la propriul destin 

prin informare, educare, autoformare, autoorientare, capabil de a face alegeri raționale, justificate și motivante. Dar 

ar avea o pregătire pentru viața de zi cu zi, să nu acționeze doar prin intuiție, dar și posedând informații, să aplice 

raționament în acțiunile sale economice și financiare. Şcolile ar putea fi încurajate să stabilească parteneriate cu 

companii şi alte instituţii la nivel local pentru a contribui la dezvoltarea comunităţilor locale şi a-i familiariza pe 

elevi cu lumea profesională. Vizitele organizate de şcoli în companii şi alte instituţii ar contribui  de asemenea la 

familiarizarea elevilor cu lumea profesională. Ar putea fi organizate întâlniri tematice în cadrul unor proiecte. De 

asemenea, elevii ar putea beneficia de vizite de studiu în cadrul principalelor organisme profesionale din domeniile 

contabilitate, audit și consultanță fiscală.Această activitate ar veni în completarea sesiunilor de consiliere și 

orientare profesională, prin intermediul cărora elevii își vor îmbunătăți abilitățile transversal referitoare la 

autoevaluarea corectă și realistă a competențelor specifice deținute și vor deprinde tehnici de căutare, selectare și 

obținere a unui loc de muncă, aflat în concordanță atît cu așteptările personale, cât și cu aptitudinile deținute. În 

concluzie: Principiile de ținere a contabilității sunt aceleași atât la nivelul bugetului de stat, al entităților mai mari 

și mai mici, cât și la nivelul bugetului personal.Principalul scop al acestei evidențe este de a ne avertiza să nu 

cheltuim mai mult decât suntem capabili să producem. Și este foarte important să fim transparenți și fiabili.Fără 

contabilitate, nu vom putea avea o viață echilibrată, contabilitatea stă la baza progresului atât in societate cât și în 

familie. De aceea consider foarte importantă educația în domeniul contabilitații încă din fragedă copilarie.  
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Educația înseamnă mai mult decât a merge la școală 

TIRON MIHAELA VALERICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE STURDZA 

 

     Cuvântul educație derivă din substantivul educatio, care înseamnă creștere, hrănire, cultivare și are sarcina de a 

pregăti omul ca element activ al vieții sociale. 

     Filosoful german Immanuel Kant, aprecia că educația contribuie la valorificarea naturii umane în folosul 

societății:˶este plăcut să ne gândim că natura omenească va fi mai bine dezvoltată prin educație și că se poate 

ajunge a i se da o formă care să-i convie cu deosebire. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii viitoare a 

neamului omenesc˝. 

     Putem spune că educația a apărut odată cu omul, încă din epoca primitivă.În momentul în care strămoșii noștri 

au început să muncească, felul lor de viață a început să se deosebească de cel al animalelor. Omul a îceput să-și 

confecționeze unelte cu ajutorul cărora a făcut agricultură, a vânat și a intervenit asupra mediului într-un mod 

favorabil lui. Astfel putem spune că apare atitudinea activă a omului față de propria dezvolare, cât și dorința de a 

transmite generațiilor viitoare experiența lor în confecționarea uneltelor, precum și utilizarea acestora. 

     Îmbogățirea experienței umane duce la dezvolatrea vieții sociale și a procesului de educare. Generațiile adulte 

transmit generațiilor tinere atât experința în muncă cât și limba și regulile de comportament. 

     Pentru noi românii educația este rezumată în expresia ˶cei 7 ani de acasă˝, deoarece în acest timp copilul trebuie 

sa-și însușească valorile termenilor care stau la baza cuvântului educație: creșterea, hrănirea și cultivarea. 

     Educația nu se referă strict la educația primită la școală, deoarece la școală, copilului i se implementează valori 

morale exacte care nu-i ingrădesc flexibilitatea și creativitatea , ci se referă la bunul simț, respect, însușiirea unei 

culturi generale și cultivarea unor valori morale, care se împletesc cu creativitatea si flexibilitatea. 

 

     

    În fază incipientă educația primită acasă ne învață să fim oameni, ne învață cum să ne comportăm în societatea 

în care trăim zi de zi, iar educația școlară, pe lângă invățăturile ce ni le oferă prin diferite materii, ne vine în 

sprijinul educației primite de acasă, continuând treaba părinților și învatându-ne mai departe cum să fim oameni și 

cum să contribuim pe mai departe la dezvoltarea societății în care trăim. 

    Dacă trecem dincolo de ideile preconcepute, educația poate fi definită ca proces de învățare, de dobândire a 

cunoașterii, de dezvoltare a unor abilități, valori, convingeri și obiceiuri.Educația are loc deseori sub îndrumarea 

unor educatori, însă te poti educa și singur.Școala este un loc fizic, însă educația poate fi făcută oriunde, oricând și 

de către oricine, inclusiv de tine însuți/însăți. 
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     Educația nu are nevoie de un decor anume. De fapt, orice experiență care are ca rezultat dezvoltarea modului de 

a gândi, a simți sau a acționa poate fi considerată o experiență cu caracter educativ. 

     La școală învățăm mai mult teoretic și deseori ne lipsește ocazia de a pune în practică cunoștințele 

dobăndite.Pentru rezultate bune la școală, trebuie să fii ascultător, iar a fi sau nu elev  ˶bun˝deoinde în mare măsură 

de așteptările profesorilor.Totul transformându-se astfel într-un efort constant de a te ridica la nivelul așteptărilor 

celor din jur și nu într-un proces de învățare a unor lucruri cu adevărat utile pentru o viță sănătoasă, fericită și 

productivă. 

     Ceea ce înveți la școală și relitatea vieții sunt deseori două lucruri diferite și uneori chiar opuse și pentru asta, ca 

să reușești în viață trebuie să ieși din tipare și să faci  ceea ce nu face toată lumea. Sunt multe abilități de care ai 

nevoie pentru a avea succes ăn viață și pe care nu le înveți la școală – cum să dezvolți și să menții relații pozitive, 

cum să muncești inteligent, cum să îți găsești drumul în viață. Acestea sunt lucruri pe care nu ți le predă nimeni la 

școală. Dar când te educi și singur (din experiență, din cărți sau studiind ) înveți și aplici în mod constant noile 

cunoștințe dobândite. 

     Dacă vrei să faci progrese reale în viață, trebuie să înțelegi că învățarea nu are legătură doar cu școala.Nu poți 

evolua dacă te limitezi la ceea ce știi sau la pasiunile pe care le ai.Caută să faci lucruri noi care să depașească sfera 

ta de interes și să te scoată din zona ta de confort.Oamenii de succes au tendința de a socializa cu alți oameni de 

succes și mu este o coincidență. Întotdeuna oamenii care au relizat ceva în viață, caută mereu copmania altora ca și 

ei, pentru că au de învățat unii de la alții. 

     Învățarea nu este un fenomen unilateral. De fapt, cu cât predai, dai meditații sau îi asiști mai mult pe  

 

 

altii în procesul de învățare, cu atât înveți și tu mai mult. Chiar și dacă nu crezi că ești suficient de pregătit într-un 

anumit domeniu – întotdeauna va fi cineva mai puțin pregătit decât tine care ar putea beneficia de cunoștințele tale, 

Cel mai bine este să cauți să-ți folosești în mod activ abilitățile și cunoșterea dobândită și nu vei avea decât de 

câștigat. 

     Când adopți o atitudine de învățare, descoperi lucruri noi despre tine și despre viață, lucruri a căror existență 

nici nu o bănuiai.Îi poți depăși pe mulți dintre colegii tăi – chiar și pe cei care au rezultate mai bune la școală. 

     Educația în viața unui om are un rol foarte important, educația dezvoltă nenumărate laturi senzitive, emoționale 

cât și pragmatice de viață, educația ca definiție este un fenomen social care reprezintă transmiterea de date și trăiri 

existențiale, a generalităților despre cultură și societate. 

     Educația dezvoltă stilul unui om, până la urmă această învățare ți-o predai singur, nu există un profesor, 

învățarea ajută la formarea unui scop în viață, la formarea viitorului,însă și cantitatea face diferența în acest caz, 

tocmai de aceea în funcție de învățăturile primite, personalitățile sunt diverse. Adică un om plin de cultură și 
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învățat ca la carte, niciodată nu va fi cel mai popular sau cel care se pricepe la cele mai multe la lucruri practice, 

însă unul care este cu adevărat educat să facă față fizic vieții,  nu posedă o cantitate atât de mare de informații 

logice și teoretice. Dezvoltarea personalității unui om începe în momentul în care persoana în cauză este capabilă 

să facă alegeri, ca atunci când alegi să mergi pe un drum să știi exact de ce ai ales acel drum sau dacă ai ales să faci 

un lucru să știi să-l și faci, asta înseamnă educație. 

     Cel mai important criteriu care impune și justifică educația permanentă este factorul social schițat de accelerarea 

schimbărilor, dinamismului, mobilitatea profesiilor, evoluția științelor, sporirea timpului liber, criza modelelor 

relaționale și de viață, precum și de creșterea gradului de democratizare a vieții sociale. Mai nou, necesitatea 

educației este impusă și de o serie de factori individuali cum ar fi, necesitatea integrării dinamice a omului în 

societate, nivelul crescut al aspirațiilor individuale, sentimentul demnității personale, nevoia de încredere în viitor 

și în progres. Scopul fundamental al educației permanente este de a menține și de a îmbunătați calitatea vieții și 

progresul. 

     Așadar, educația ca proces de modelare a personalității, realizat de familie, școală, societate are ca scop 

pregătirea educatului pentru educație. Autoeducația evidențiază faptul că omul nu reprezintă un produs inert al 

unor forțe externe sau interne.  

     Ființa umană este în mare măsură rezultatul voinței proprii. Pregătirea pentru educație se realizează prin întreg 

proces educațional, începând cu primii ani de viață .  

      Se poate spune că educația care precede autoeducația oferă tânărului direcția devenirii sale, îi formează 

deprinderile și priceperile indispensabile unui caracter independent și îi cultivă încrederea în sine. Educația 

pregătește autoeducația într-un sens dublu: oferă o bază de lansare prin sistemul de cunostințe, priceperi și 

deprinderi și stimulează nevoia continuă de educație, de perfecționare. Menirea școlii, a activității profesionale 

constă în a provoca în conștiința educatului, nevoia de educație. Numai o angajare completă în ceea ce întreprinde 

personalitatea este capabilă să devină forță motrice care aduce progres de ordin cantitativ și calitativ în procesul 

educațional.  

     A fi educat înseamnă o posibilă cale spre reușită, spre succes. Cu siguranță, individul educat este acela care are 

șansele cele mai maride-a progresa. Există forme ale educației care provin din diferite experințe: politice, 

religioase, artistice, filosofice, tehnice, sociale și profesionale. Orice experiență constituie o posibilitate de 

instruire, de formare, o formă a educației, de altfel. 

      În concluzie, educația trebuie să reprezinte o prioritate în viață deoarece beneficiile aduse de aceasta sunt 

nemăsurabile. Ea șlefuiește personalitatea umană, putând astfel să influențeze modul în care oamenii ne privesc. 
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Studiu privind importanta activităților fizice 

la elevii claselor primare 
 

Ivasciuc Daniela- Claudia 
Școala Gimnazială Dan Iordăchescu Hlipiceni 

 jud. Botoșani 

 

              Am încheiat anul trecut cinci ani împreună cu o generație de elevi, care, la fel ca și celelalte, va rămâne 

pentru totdeauna în sufletul meu. 

              De la prima zi de școală, cu emoția specifică unui început de 

drum și până la sfârșit de clasa a IV-a, am trecut împreună prin multe. 

Am învățat să citim, să scriem, să socotim, dar nu numai. Am ”construit” 

ca și arhitecții, am dansat , am dat serbări de neuitat. Cu formația noastră 

de dansuri am călătorit, având ocazia de a duce mai departe și a arăta 

lumii întregi dansurile populare specifice zonei noastre. Formația noastră 

de dansuri a fost modul plăcut în care am introdus mișcarea în activitatea 

fizică permanentă a elevilor noștri și am studiat astfel rolul activităților 

fizice ( prin dans popular și nu numai) la elevii claselor primare. 

 

Am avut astfel, posibilitatea de a  călători, de a vedea locuri în care, poate, altfel, 

nu am fi ajuns. Am participat la festivalul ” Vis de artist”, la nivel județean, 

desfășurat la Botoșani, de unde ne-am întors cu diploma de excelență, am 

participat la Festivalul international ”Românașul”, desfășurat la Iași, unde am fost 

aplaudați la scenă deschisă și am primit premiul I. Am fost la Todireni, 

participanți în cadrul proiectului educational județean”Legende și tradiții- 

sărbători creștine la români”, de unde ne-am întors cu diploma de excelență. Am 

dansat și pe scenă în sat la noi, cu ocazia diferitelor serbări sau la zilele comunei, 

făcându-ne părinții și bunicii mândri. 

Exemplele pot continua, dar intenția nu este să ne lăudăm.  

             În urma studiului efectuat pe două clase paralele, la una având formație de dansuri  și la una nu- mișcarea 

făcându-se doar la orele de curs, s-a constatat că mai motivați de învățare au fost membrii formației de dansuri 

populare decât ceilalți elevi. Aceștia au avut parte de mișcare într-un mod mai plăcut, dansurile populare locale i-au 

făcut să își cunoască mai bine trecutul, locurile natale, strămoșii.  

            La finalul celor 5 ani petrecuți împreună, nu pot decât să sper că drumul lor, al elevilor mei va fi așa cum au 

pornit să-l construiască. Un drum cu muncă, cu reușită, cu succes, frumusețe.  Să nu uităm de amintirile de neuitat.  
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Realități contemporane românești în educația timpurie 

Prof. înv. primar Coman Daniela - Alexandra  

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”  

Localitatea Pucioasa, Județul Dâmbovița 

 

 În societatea de astăzi este necesară stabilirea unei relații de parteneriat între toți agenții educaționali 

implicați în educația și dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru identificarea soluțiilor de eficientizare a demersurilor 

educative care să ia în calcul realitățile specific românești cât și noile exigențe ale educației timpurii pe plan 

mondial. Este nevoie de o permanentă colaborare, comunicare și discutare a problemelor, a piedicilor și 

realizărilor, atât în sistemul de formare profesională, cât și în planul educației părinților. Este evident că o relație 

funcțională continuă între familie, școală și comunitate reprezintă un factor frenator al situațiilor de risc în copilăria 

timpurie. Astfel formarea continuă a cadrelor didactice pentru cultivarea unor atitudini și trăiri emoționale corecte 

față de cei în dificultate, educația pentru responsabilizarea părinților și parteneriatul educativ, ca principală 

modalitate de intervenție timpurie, sunt de maximă importanță. Pentru ca profesorii să poată să-și exercite rolul de 

a sprijini copiii și părinții este nevoie de educație și formare.  

 Relațiile educaționale necesare educației timpurii sunt cele promovate astăzi de către toate documentele 

internaționale ale politicilor educative, relații tipice societăților democratice deschise. (Vrăjmaș, E., 2002, p. 132). 

Pentru a asigura servicii socio-educaționale de bună calitate, se are în vedere colaborarea și cooperarea între 

profesioniști. Atât familia, cât și cadrele didactice trebuie să învețe să facă față noilor roluri, pe care le impune 

educarea copiilor în societatea modernă.  

 Eficiența combaterii situațiilor de risc în copilăria timpurie depinde de nivelul de dezvoltare al societății 

civile și, nu în ultimul rând, de conștiința civică a membrilor comunității. Investiția în resursele umane prin 

derularea de programe de formare și specializare continuă reprezintă o măsură de prim ordin, în acord cu tendințele 

actuale. Parteneriatul educativ trebuie să cultive simțul civic și civilizația, prin atitudinea noastră față de educația 

copilului.  

 În țara noastră există o preocupare importantă pentru crearea și respectarea unui parteneriat educațional 

între instituțiile responsabile de educația copiilor.  

 Astăzi cea mai importantă sarcină a școlii este aceea de a ne „învăța cum să învățăm”. Dacă în trecut nu se 

vorbea de educație decât în sensul de dezvoltare a inteligenței sau de însușire a cunoștințelor, vorbim acum de alte 

conotații actuale și de perspectivă. În primul rând, cerințele educaționale vizează formarea competențelor 

psihosociale și a abilităților vitale. Educația timpurie, văzută din perspectivă globală, solicită abilitarea copiilor de 

la cele mai fragede vârste cu aceste competențe și abilități.  

 În lucrarea „Educația – iubire, edificare, desăvârșire” (2007), Constantin Cucoș, face o analiză profundă a 

acestor probleme, din care putem extrage câteva idei valoroase. Educația profesată defectuos și excesiv cultivă 

iluzia că altcineva poate să facă în locul lor, că există permanent cineva care trebuie să vină și să valorizeze ceea ce 

întreprind, că cineva din afară trebuie să le dea permanent un imbold. În această situație ajung toți cei care nu au 
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fost formați de mici să își exprime emoțiile și gândurile, să gândească independent, să ia decizii, să fie responsabili 

de acțiunile lor, care nu au învățat că ceea ce fac ei înșiși este cel mai important. Cadrele didactice ar trebui să le 

lase copiilor libertatea să decidă în legătură cu propria persoană și să aleagă singuri între mai multe variante, să nu 

oblige pe nimeni.  

 Frecvența manifestării comportamentelor distructive se poate diminua dacă cei mici sunt antrenați 

emoțional de timpuriu și sprijiniți să găsească soluții adecvate. Copilul are nevoie să fie învățat de mic să își 

exprime gândurile și emoțiile, să decidă ce să facă, să înțeleagă, să nu se lase în baza altora pentru ce poate face 

singur, să nu aștepte mereu îndemnuri, ori pentru toate acestea el are nevoie de abilități sociale și emoționale bine 

dezvoltate.  

 Abordarea actuală a educației timpurii susține că relația părinte – copil este primordială și competențele 

parentale trebuie încurajate și întărite, în contextul parteneriatului familie – școală.  

  Cadrele didactice nu educă numai în clasă sau la catedră, ci prin fiecare contact relațional cu copiii și 

părinții (Iucu, R., 2007). Activitatea lor se desfășoară în fața unor personalități în formare. De aici derivă maxima 

responsabilitate în ce privește comportamentele și intervențiile educatorului. Sunt necesare studii mai sistematice și 

organizate asupra acestei problematici, deoarece cadrele didactice se confruntă cu situații pedagogice problematice, 

cu reacții neașteptate ale grupei, cu agresivitate sau  comportamente izolate și simpla pregătire științifică, oricât ar 

fi de performantă, nu este suficientă. Succesul muncii didactice, dincolo de cunoștințele științifice și metodice, 

depinde în mare măsură de competențele de relaționare ale educatorilor.   
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ROLUL PROIECTELOR ȘI PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE ȘCOLARE ÎN SOCIALIZAREA 

ȘI VALORIZAREA COPIILOR 

Prof. Zancu-Bodea Ramona-Maria 

Grădinița cu PN. Burjuc 

 

În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia informațională și 

tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror înțelegere încă ne depășește. 

Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii răspunsurilor, dar mai greu ne dăm seama de 

potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni foarte ușor prizonierii unui dialog virtual, joc sau aplicație, 

devin dependenți de net, renunță la a mai socializa în mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar dezvoltarea 

personalității lor va avea serios de suferit. În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții 

nu au știut niciodată și nu le percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, 

se afirmă că școala și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru viaţă. 

O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e răspunzătoare 

educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel de şcoală, dă seama de 

rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi evalueze resursele în 

termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-

şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic rezultatele. 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la noutate şi 

la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, inovatoare şi responsabile. 

Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi din propriul sistem de gândire, dintr-

un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care organizaţia ajunge să le considere imuabile. 

Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, memorizare, 

repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, socială, pe experimentare de 

situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele învățate și în viața de zi cu zi. De multe 

ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un 

mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai atractiv. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de experiențe, 

socializând.și.perfecționându-și competențele.de.comunicare.  

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe baza 

proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a activităţii 

didactice. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună 

pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii destinate 

parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de 
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colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, 

parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 

Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid să 

acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare – 

evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – acţionare – 

implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, coordonare, 

cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al comunicării pentru a ajunge 

la un nivel superior, cel al parteneriatului.       Astfel, parteneriatul reprezintă o formă avansată a relaţiei dintre 

două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele intermediare, cele care facilitează stabilirea unui 

parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai 

multe părţi. 

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la maxim; 

• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor sarcini; 

• utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu atât 

asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi modelării 

personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi factorii 

educaţionali în măsura în care: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

• valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 

• au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi încredere. 

Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: 

• creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

• stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii; 

• creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 

• reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

• creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

• asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

• ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 
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• formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

• asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe 

care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra; 

• transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi comunitate, 

creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, 

deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru în dezvoltarea 

personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi 

pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate. 

Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care asigură o 

implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, 

elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali. De 

faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de comunicare, relaţionare, cooperare între părţile 

implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional şcoală-familie-comunitate. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii educaţionale se 

completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan 

general în viaţa socială. 

Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia 

parte activă la soluţionarea problemelor. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la 

şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii 

parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele 

trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar 

o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, experimentează 

abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, socializează, învăţând să fie mai 

apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. 

Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt stabile și 

viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte programe asemănătoare, 

interne  sau internaționale. 

În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 

constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului incluziv. 
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În activitatea de predare – învățare – evaluare desfășurată online, datorată pandemiei de covid 19, folosesc 

platforma google classroom. Cu această ocazie, vă rog să-mi permiteți, să felicit echipa managerială a școlii mele 

pentru alegerea platformei menționate anterior, ca fiind mediul online (printre cele încercate de mine) unde 

activitatea se desfășoară fără întrerupere.  

În general, lecțiile pe platformă sunt desfășurate sub forma meet/conferință online, generând link-ul de 

întâlnire, vizibil pentru elevi permanent, pe peretele de acces al clasei respective (elevii sunt avantajați pentru că nu 

așteaptă, de fiecare dată, trimiterea link-ului, ci avându-l expus pe peretele clasei, îl accesează direct, aplicând doar 

codul de acces al disciplinei). 

Astfel, după accesul pe platformă intru pe pagina unei clase, respectiv a V-a, unde am să inițiez/creez în 

Classwork, lecția numită ,,Biosfera”, folosindu-mă de mai multe tipuri de resurse didactice educaționale. Partea de 

introducere – definiția, componente, factorii care influențează răspândirea pe glob a plantelor și animalelor sunt 

expuse pe un suport/resursă tip word – figura nr. 1. și figura nr. 2, și, asemănător procedez și cu principalele 

caracteristici ale domeniilor de viață de pe Terra – figura nr. 3. 

 

Figura nr.1 – captură – Biosfera 
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Figura nr. 2 – captură - Biosfera 

 

 

În continuare, pentru a exemplifica modalitățile de adaptare ale plantelor și animalelor la factorii de mediu, 

am inserat în lecție, un link, pe care îl voi reda mai jos, prin accesarea căruia, copiilor li se prezintă, printr-un 

document cu explicații și imagini: ,,Adaptarea animalelor și plantelor la climatul montan/la zona montană”. 

Exemplu – link-ul următor: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3571121309570691&id=235575243125331. 

După explicațiile de rigoare și expunerea conținutului link-ului respectiv, lecția se continuă prin descrierea 

domeniilor de viață ale Terrei, oferindu-le elevilor constant, posibilitatea de a pune întrebări, de a-și clarifica 

noțiuni/termeni noi. 

  

Figura nr. 3 – captură- Domeniile de viață ale Terrei. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3571121309570691&id=235575243125331
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În acest mod prezint elevilor caracteristicile și componentele fiecăruia din cele trei medii de viață: terestru, 

acvatic, subteran și aerian utilizând în expunere imagini ale viețuitoarelor, link-uri care conduc spre filmulețe și 

documentare informative, ș.a.   

De pildă, link-ul următor ne oferă o scurtă prezentare a mediului de viață subteran, respectiv: peșterile. 

https://prezi.com/ri_fycqdpktu/dintre-toate-ecositemele-naturale-ecositemul-supteran-este/. 

În încheiere, feed-back-ul se desfășoară prin întrebări scurte adresate micilor ,,geografi”, provocați să 

răspundă sincer și la obiect. 

Aceștia sunt pașii urmați de mine în conceperea unei lecții de geografie, la clasa a V-a, la care voi adăuga 

bibliografia utilizată. 
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METODE INOVATIVE DE PREARE A GEOGRAFIEI-METODA STARBURSTING 

                                                          MĂGERUȘAN ADINA  

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA ,JUDEȚUL 

BISTRIȚA-NĂSĂUD  

 

       Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor pentru îndeplinirea scopurilor 

învăţământului, adică pentru informarea şi formarea educaţilor. 

      Educaţia progresivistă, după cum spunea Jean Piaget, se bazează pe îmbinarea activităţilor de învăţare prin 

muncă independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă ceea ce va duce 

spre o învăţare mai activă. 

    “Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, dar şi o 

complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, susţinută 

de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.”(Ioan Cerghit,2005) 

   „Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării, observând tendinţele inhibitorii care pot apărea în 

interiorul grupului” (I. Pânişoară, 2001). Astfel elevul va deveni stapânul propriei sale transformări şi formări 

datorită situaţiei de învăţare în care va fi antrenat. 

     La fel ca toate științele și geografia s-a născut dintr-o necesitate:nevoia de a ne localiza în spațiul terestru. Dacă 

geografia s-a născut în Antichitatea greacă în principal ca hartă (Simion Mehedinți –”prima pagină de geografie a 

fost harta”), în lumea contemporană geografia nu mai înseamnă numai hartă. Geografia contemporană are ca obiect 

de studiu mediul dezvoltat la suprafața Terrei, analizat interdisciplinar și din perspectiva interacțiunilor cu 

societatea umană. Geografie este o știință care folosește și dezvoltă, în același timp, gândirea geospațială, văzută nu 

doar ca vizualizare și corelare a informațiilor, ci și o gestionare, interpretare și explicare a informațiilor la diferite 

nivele geografice .Pentru dezvoltarea abilităților geografice de tipul gândirii geospațiale pot fi utilizate o serie de 

tehnici și instrumente moderne, cum ar fi tabla interactivă și softul SMART Notebook.O activitate didactică 

interactivă care dezvoltă elevilor competențe specifice secolului XXI prin utilizarea tehnologiilor moderne si pe 

care o folosesc frecvent in activitatea didactica este metoda- starbursting.Un model aplicat pentru un optional la 

nivel local. 

 

.FISA DE LUCRU 

METODA STARBURSTING 

Tema: Bistrita-recapitulare 

   

Sarcina de lucru: Efectuaţi următorul exerciţiu utilizând metoda Starbursting, pentru recapitularea şi fixarea 

cunoştinţelor predate în cadrul opţionalului 

 Ţineţi cont de indicaţiile de mai jos: 

✓ Formati 5 grupe de elevi; 

✓ Alegeti reprezentantul grupei; 

✓ Ideea centrală este: BISTRIȚA-recapitulare finală 
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✓ Formulaţi întrebări pentru cele 5 puncte făcând referire la tema lecţiei; 

✓ Cooperaţi şi interacţionaţi cu restul colegilor din grupă; 

✓ Notaţi întrebările pe o foaie flip-chart; 

✓ Reprezentantul grupei va prezenta în faţa clasei întrebările alese de către ei iar ceilalţi colegi vor asculta şi vor 

formula răspunsuri 

 

REZOLVAREA TEMEI 

 

                                                         METODA STARBURSTING 

                                                       TEMA: BISTRIȚA-recapitulare 

 

 

 

 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CE? 
CINE? 

1. De ce populaţia Bistriţei este în 

scădere numerică? 

2. De ce este poluare în anumite 

zone? 

3. De ce este cel mai important oraş 

al judeţului? 

4. De ce este multă verdeaţă? 

5. De ce ne plac activităţile 

desfăşurate în Parcul Municipal? 

1. Cine sunt întemeietorii 

oraşului? 

2. Cine ne spune despre 

apariţia oraşului? 

3. Cine conduce Bistriţa? 

4. Cine îl votează? 

5. Cine se ocupă de 

curăţenie în oraş? 

 

BISTRITA 
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Practici educaționale de succes în Estetica și îngrijirea corpului omenesc 

 

prof. Ana Sava 

Liceul Economic “Al.I.Cuza”, Piatra Neamț 

 

Domeniul Estetica și îngrijirea corpului omenesc face parte din profilul Servicii și pregatește elevi pentru 

obținerea calificarilor: Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist pentru nivelul profesional și calificarea Coafor-

stilist pentru nivelul liceal.  

Printre obiectivele educaționale propuse la orele de Estetica și îngrijirea corpului omenesc care asigură un 

demers didactic de succes se pot enumera: îmbunătățirea motivației elevilor, a comportamentului și a prezenței, 

reducerea absenteismului, colaborarea stransă cu familia și cu ceilalți profesori (care are ca scop creșterea 

interesului pentru învățare și asumarea responsabilității pentru propria devenire),  îmbunătățirea evaluării (prin 

utilizarea unor metode și instrumente de evaluare diverse), implicarea activă a elevilor în diverse activități: 

voluntariat, parade de coafuri, prezentarea ofertei educaționale la diferite târguri și expoziții, îmbunătățirea 

parteneriatului cu agenții economici (saloanele de înfrumusețare) și descoperirea elevilor talentați, cu potențial de 

angajare după terminarea școlii.  

 

Pentru a fi eficiente, strategiile de predare-învățare-evaluare trebuie să aibă un anumit grad de 

interactivitate cu subiectul uman și să transmită informația pe mai multe canale (text, sunet, imagine) într-un mod 

asociat. În sistemul actual de învățământ se asociază tot mai mult metodele tradiționale cu cele moderne care 

accentuează caracterul aplicativ și interactiv al predării crescând astfel motivația elevului pentru școală, 

valorificând talentul și dezvoltând acele calități esențiale în practicarea acestei meserii precum creativitatea, 

originalitatea, inovația și simțul estetic. În acest sens, profesorul de estetică este factorul esențial în realizarea unui 

demers didactic de succes atât prin orele de teorie dar mai ales la orele de practică, dacă abordează în timpul 

demersului didactic un management bazat pe următoarele repere: crede în capacitatea de autorealizare a elevului și 

îl încurajează să progreseze în acest sens, apreciază individualitatea și personalitatea elevului și alege metode 

individuale de lucru cu aceștia, încurajează spontaneitatea elevilor și gestionează cu tact schimbarea. Capacitatea 

de inovare este mereu stimulată prin dezvoltarea motivației interne și a dorinței de a învăța de plăcere prin 

implicarea elevilor în luarea deciziilor precum și în motivarea alegerilor făcute. 

 

 La orele de teorie sunt practicate cu succes jocuri de rol, scenete care simuleză diferite situații care se 

petrec într-un salon de înfrumusețare: întâmpinarea clientului, discuții de consiliere, alegerea coafurii potrivite în 

funcție de particularitățile clientei, recomandarea produselor de îngrijire pentru acasă sau sfaturi de aranjare a 

părului după ce clienta părăsește salonul. Se pot utiliza mijloace audio-video, internetul, jocurile sau softurile care 

permit alegerea lucrării de înfrumusețare în funcție de un model. Astfel, prin simulare și joc se formează deprinderi 

și abilități tehnice, dar, mai ales, reprezentarea unei imagini de ansamblu privind adaptarea tunsorii și a coafurii la 

profilul clientului (forma feței, imperfecțiuni, culoarea tenului, a ochilor, ocazia etc.), fiind un cadru atractiv de 

exersare și învățare.   
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Numeroasele bloguri personale sau de specialitate, realizate de stiliști consacrați sau de profesori, în care 

sunt expuse tehnici moderne de lucru, tehnologii moderne de îngrijire, recomandări utile, tutoriale, filmulețe, etape 

tehnologice ale diferitelor operații de înfrumusețare, vin în ajutorul elevilor și a cadrelor didactice, fiind integrate în 

mijloacele actuale de predare-învățare. Pe internet circulă numeroase aplicații on-line de înfrumusețare. Softul 

generează mii de coafuri pentru femei și bărbați de toate vârstele. Elevii pot încărca fotografia proprie și pot 

încerca din catalog diferite coafuri și  tunsori pe păr lung, mediu sau scurt.  Prin intermediul coaforului virtual on-

line se pot face alegeri în funcție de profilul clientei: forma feței, machiaj, culoarea pielii, orientând astfel elevii de 

la profilul Estetică să-și construiască o imagine de ansamblu: fată, păr, machiajul ochilor, forma sprâncenelor și să-

și dezvolte astfel creativitatea și imaginația. 

 

Utilizarea aplicațiilor online la orele de Estetica și îngrijirea corpului omenesc are ca scop facilitarea și 

dinamizarea procesului de predare-învățare, creșterea atractivității și a implicării elevilor în timpul orelor de curs 

precum și trecerea de la activitățile centrate pe transferul de cunoștințe la cele centrate pe formarea de competențe 

și deprinderi. Deprinderile se formează la elevi prin imitație și exersare. Privind cu atenție filme, animații, tutoriale 

cu tehnica de lucru, modul de lucru al stilistului, se fixează corect informații esențiale care pot fi accesate ori de 

câte ori este nevoie. Dacă la practică elevul este pus în situația de a exersa pe un model o lucrare de estetică, la 

orele de curs este nevoit să asimileze noțiuni teoretice, să înțeleagă etapele de lucru, să simuleze prin jocuri de rol 

sau softuri de simulare și exersare  unele aspecte legate de relația cu clientul sau consilierea acestuia. La orele de 

teorie utilizarea prezentărilor, a imaginilor, softurilor de specialitate, a site-urilor de profil este esențială. 

Facilitează înțelegerea unor tehnici de lucru la tunsori, coafarea părului, ondulația cu apă, a unor principii de 

desfășurarea a proceselor precum pigmentarea și depigmentarea părului, ondulația permanentă etc., urmând apoi să 

exerseze și sa-și dezvolte abilități practice pe baza noțiunilor acumulate.  

 

Prin activitățile desfășurate în cadrul orelor de Estetică am urmărit în permanență crearea unui mediu 

incluziv, adică acel mediu în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi toţi elevii, indiferent de etnie, gen, 

caracteristici fizice, intelectuale, economice, lingvistice. Demersul didactic s-a adaptat în permanență la nevoile 

educaționale și la particularitățile de învățare și dezvoltare ale elevilor.  

Prin activităţile desfăşurate cu elevii am urmărit dezvoltarea mai multor tipuri de educație: educație 

incluzivă prin integrarea tinerilor aparţinând unor minorităţi entice,  educaţie formală prin formarea 

comportamentului adecvat în relaţie cu clientul şi cu mediul de lucru dintr-un salon de înfrumuseţare, educaţie 

informală prin prezentarea coafurii şi motivarea alegerii făcute, educaţie pentru dezvoltare personală prin 

dezvolatarea imaginaţiei şi a creativităţii, comunicare profesională, dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă, 

prezentarea lucrărilor realizate, educaţie pentru sănătate prin respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii, 

educaţie estetică: dezvoltarea simţului estetic prin realizarea unor coafuri armonioase şi în accord cu profilul 

clientei. 

 

Însumând toate aceste practici educaționale desfășurate la orele de Estetica și îngrijirea corpului omenesc, 

elevii își însușesc pe lângă deprinderile practice și teoretice necesare meseriei, și deprinderi de viață esențiale 
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precum: rezolvarea unor situații și probleme de viață, dezvoltarea deprinderilor de comunicare și relaționare, lucrul 

în echipă, dezvoltarea unei atitudini pozitive pentru o viață armonioasă, deprinderi de stabilire a unor scopuri în 

viață, dezvoltarea spiritului antreprenorial și mai ales deprinderea de a lucra cu plăcere, de a te implica și a pune 

suflet în orice faci. 

 

Bibliografie:  

http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/4.8.4.%20Anexa%201.pdf 
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ROLUL STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE ÎN ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ 

 

Prof. înv. Primar Voicu Gigi Florența 

Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Călărași 

 

Învăţarea nu este un proces de înmagazinare de cunoştinţe, ci o activitate ce implică efort cognitiv, volitiv 

şi emoţional. Ea se realizează cu mai multă eficienţă şi uşurinţă atunci când subiectul învăţării este angajat într-o 

relaţie interumană, în cadrul căreia se produce coordonarea eforturilor prin schimbul reciproc de mesaje. Achiziţiile 

cognitive elaborate în interacţiune cu ceilalţi îi permit copilului să poată înfrunta autonom problemele cognitive şi 

să participe la interacţiuni tot mai complexe. 

Învăţarea interactivă are la bază procese de construcţie inovativă, creatoare. Ea apare ca urmare a 

eforturilor individuale şi collective, a interacţiunii interumane şi intermateriale, bazându-se pe schimburile sociale 

în dobândirea noului şi stimulând construirea şi redefinirea sensurilor, receptivitate faţă de experienţele noi, căutate 

şi rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare , abstractizare, concretizare, punând accentul pe 

realizarea conexiunilor între noţiuni şi solicitând o profundă implicare intelectuală, psihomotorie, afectivă şi 

volitivă. 

În orice şcoală modernă, atât elevii cât şi profesorii îşi doresc activităţi plăcute, dotări corespunzătoare care 

să faciliteze învăţarea , iar strategiile de predare-învăţare să aibă la bază colaborarea cadre didactice-elevi. 

Ca urmare a activităţilor desfăşurate la clasă, bazate pe folosirea strategiilor interactive de predare, învăţare şi 

evaluare, am observat că: 

• elevii care lucrat în microgrupuri s-au simţit stimulaţi şi au participat cu responsabilitate la  

       rezolvarea sarcinilor; 

• muncind în echipă, copiii au aplicat cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând mai  

      temeinic decât în cazul lucrului individual; 

• şcolarii au învăţat să manifeste toleranţă faţă de opinia participanţilor la activitate şi respectul  

      reciproc; 

• munca în grup le-a permis împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de 

      realizat; 

• timpul de rezolvare a problemelor s-a scurtat; 

• lucrul în echipă le-a oferit elevilor posibilitatea de a-şi împărtaşi părerile , experienţa, ideile,  

      informaţiile; 

• a dispărut frica de eşec, fenomenul de blocaj emoţional s-a redus şi a crescut curajul de a-şi 

      asuma riscuri. 

„Copiii care învaţă împreună învaţă să trăiască împreună.” 

Lucrarea este structurată în două părţi: 

- prima parte cuprinde repere teoretice referitoare la : condiţiile învăţării 

planificarea învăţării, echilibrarea emisferelor cerebrale, inteligenţa, teste de inteligenţă, mnemotehnici, examene, 

chestionare TIM, progresul cognitiv, avantajele învăţării interactive, învăţarea prin cooperare, elevul activ şi 
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creative, blocaje în învăţare, metode şi tehnici interactive intra şi intergrupale, strategii interactive de coevaluare şi 

autoevaluare; 

-          a doua parte constă în aplicaţii practice referitoare la: Chestionare pentru stabilirea profilului de inteligenţă, 

activitate desfăşurată la lecţia România şi ţările vecine, analiză comparativă a procesul didactic tradiţional şi al 

celui bazat pe metode active, algoritmul proiectării unei lecţii pentru dezvoltarea gândirii critice, tipuri de 

inteligenţă, scenariul didactic al unei activităţi pe grupe, prezentare în Power Point a oraşului Călăraşi folosită la 

orele de istorie, geografie şi ed. civică. 

„Activ este elevul care „depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţuine 

mintală de căutare, de cercetare  şi redescoperire a adevărurilor, de elaborarea a noilor cunoştinţe.” (Ioan Cerghit – 

Metode de învăţământ, 1997, p.73) 

Strategiile didactice interactive oferă tuturor posibilitatea să participle active la elaborarea răspunsului colectiv. 

Dacă relaţia este unilaterală, dacă decizia cognitivă o ia doar un singur agent (profesorul), pe când celălalt elevul 

este plasat într-o situaţie pasivă, acesta nu are suficiente şanse să-şi dezvolte instrumentele cognitive. 

Învăţământul actual preconizează o nouă metodologie axată pe acţiune şi pe promovarea metodelor interactive 

care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei, creativităţii şi comunicării interpersonale. 

Astăzi, învăţarea tinde , din ce în ce mai mult , să devină anticipativă. Caută soluţii supravieţuirii pe termen 

lung în vremuri de discontinuitate, de schimbări rapide şi esenţiale. În acest context, sensul învăţării trece de la „ce 

învăţăm?” la „cum învăţăm?”, la asigurarea acelor instrumente şi mecanisme care să-l ajute pe elev „să înveţe cum 

să înveţe. 

Învăţarea novatoare trebuie să fie participativă la toate nivelurile. Şcoala este a comunităţii şi întreaga 

comunitate este responsabilă de condiţiile şi calitatea învăţării. Mai mult, şcoala modernă nu mai este popsibilă fără 

implicarea şi participarea activă a elevului care trebuie să devină un partener motivat şi avizat al procesului de 

învăţare. Democratizarea relaţiei cu elevul este nu doar un act de deontologie profesională, ci o dimensiune 

necesară a unui real proces de reformă. 
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Practici educaționale de succes 

Prof. Iovan Florica 

În ultimul timp ne dorim o pregătire a copiilor pentru o viaţă activă şi creativă, pentru o mai mare 

participare la rezolvarea multiplelor şi complexelor probleme ale societăţii. De aceea este firesc, ca educaţia lor să 

se bazeze pe metode activ –participative, aceasta fiind în esenţă preocuparea învăţământului pentru formarea unei 

atitudini active, bazate pe curiozitate, pe dorinţa de a observa şi explica, de a experimenta, de a construi, a explora 

şi a descoperi, de a crea. 

 Tocmai ne aflăm într-o perioadă de expansiune a inovației în educație (dacă se poate spune așa), deși totul 

se întâmplă într-un mod forțat și din păcate pe un fond al pandemiei, din care ne dorim să ieșim cât mai repede și 

dacă se poate, sănătoși la suflet și la trup. 

 Peste noapte ne-am văzut în situația de a susține activități de învățare la distanță cu elevii noștri folosind 

mai multe mijloace, unele mai cunoscute (whatsapp, facebook, messenger), altele mai puțin utilizate, atât de 

profesori cât și de elevi și mă refer aici la platformele specializate de elearning: Moodle, Google classroom, 

Edmodo etc sau la aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video (video conferințe) precum 

Webex, Zoom, Meet ș.a. 

De multă vreme se vorbește despre digitalizare în educație și despre utilizarea mijloacelor moderne în 

activitatea educațională de  predare – învățare. Elevii erau și sunt fascinați de acestea, dar acum, nu știu dacă nu e 

prea mult dintr-odată, deci nu aș afirma că tehnologia poate să contribuie la sporirea succesului școlar. Chiar tind 

să cred că pentru unii elevi nu este alegerea cea mai bună. Iar dacă până acum unii părinți îi limitau pe copii în ceea 

ce privește accesul la internet, dintr-odată ne trezim că îi ținem câte o jumătate de zi în fața calculatoarelor sau a 

smartphone-urilor. Deci am trecut de la o extremă la alta și acest lucru nu cred că era de dorit. 

  Pentru a utiliza noile tehnologii e nevoie și de competențe în acest domeniu, deoarece altfel se face totul la 

întâmplare, pe bâjbâite, iar un factor important al ,,școlii de acasă” este părintele (cel puțin la elevii din 

învîțământul primar), care de asemenea trebuie să știe utiliza platformele folosite de cadrele didactice pentru 

întâlnirile online cu elevii. De aceea, cred că ar trebui gestionate cu mai multă responsabilitate noile tehnologii. 

Totul trebuie să se raporteze la nivelul de vârstă al elevilor, la competențele digitale ale acestora și mai ales 

profesorii trebuie să le stăpânească foarte bine pentru a-i putea ajuta pe elevi atunci când aceștia au nevoie de 

sprijin. 

Din punctul meu de vedere, practicile de succes în educație trebuie să se refere la modul în care îi formăm 

pe elevi, la deprinderile pe care și le vor însuși, iar acest lucru se poate face cel mai bine prin exemplul personal, 

prin munca în echipă, prin sensibilizarea lor, prin transmiterea unor emoții și acest lucru nu se poate realiza decât 

prin contactul real, stând ,,față în față”, nu prin statul în fața unui calculator. 
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Cea mai simplă modalitate de transmitere a informațiilor, a gesturilor specifice Religiei și a deprinderilor 

religios-morale este jocul didactic, adică învățarea prin joc.  

La fel de apreciate sunt de către copii și poveștile morale, reale sau imaginare; Pe tărâmul poveștilor, copii 

se lasă purtați cu mare bucurie deoarece ei se pot identifica cu personajele prezentate, găsind modele pe care le pot 

urma.  

 Jocul didactic este o metodă care face  trecerea copilului de la activitatea dominantă de joc la cea de 

invățare, îmbină elementul educativ cu cel distractiv, fără ca el să-și dea seama, acesta devine participant activ și 

direct, un mic actor pe scena propriei vieți. 

Jocurile pe care le utilizez la clasele primare și care îi sensibilizează pe elevi făcându-i activi și pozitivi sunt 

următoarele: 

Jocul Aşa da / Aşa nu, privind comportamentul personajelor din lecție sau fişe. Profesorul iniţiază un joc 

pe baza imaginilor din lecție/ fişa de lucru, care prezintă comportamente creştine ale celor reprezentați, în diferite 

situaţii: acasă, pe stradă, în faţa blocului. Analiza se poate realiza prin întrebări sau prin descoperirea de către elevi 

a aspectelor pozitive surprinse: Aşa da. Pasul următor constă în adresarea de întrebări pentru aspectul Aşa nu: Ce ar 

fi putut face copiii în fiecare situaţie? De ce credeţi că au ales să procedeze aşa? Voi aţi trăit situaţii similare? Cum 

aţi procedat? Ce v-a îndemnat să alegeţi să faceţi o faptă bună? Cum v-ati simțit după aceea? 

 Jocul Inimii este un mod de sensibilizare al copiilor: pentru a-și aduce aminte de persoanele care i-au 

ajutat. În spaţiul din interiorul inimii desenate pe caiet sau fișă, elevii sunt invitaţi să deseneze chipul persoanei 

care i-a ajutat. Elevii îşi prezintă desenele. La fel este și jocul prin care cerem iertare celor pe care i-am supărat sau 

suntem recunoscători față de cei cărora dorim să le mulțumim pentru ajutorul primit: fiecare elev își conturează 

palma stângă pe o fișă, o colorează, o decupează și vor scrie un scurt mesaj: Te rog să mă ierți! / Îți mulțumesc!, iar 

după aceea vor dărui această “palmă” persoanei dragi. 

 Metoda R. A.I., este o metodă de evaluare și se bazează pe stimularea și dezvoltarea capacității de 

comunicare a  elevilor prin întrebări și răspunsuri a ceea ce au învățat. Denumirea  metodei provine de la inițialele 

cuvintelor: Răspunde – Aruncă – Interoghează. Această metodă se desfășoară astfel: la sfârșitul lecției se verifică 

cunoștințele aruncând o minge spre elevii aranjați în cerc. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare și aruncă 

altui coleg mingea, adresându-i o nouă întrebare. Cel care interoghează trebuie să cunoască răspunsul întrebării. 

Elevul care nu știe răspunsul, iese din joc, iar răspunsul va fi dat de elevul care a adresat intrebarea. Eliminarea 

celor care nu știu să răspundă la întrebări duce la rămânerea în cerc doar a elevilor foarte bine pregătiți. 

La gimnaziu consider că metodele activ-participative, despre care s-a vorbit foarte mult în ultimii ani și care 

sunt centrate pe elevi,  nu pot fi ignorate deoarece îi responsabilizează foarte mult pe aceștia: ei învață cum să 

învețe, cum să colaboreze și să-i ajute pe ceilalți, îi ajută să lucreze în echipă, să fie lideri (uneori), să ia decizii, să 

comunice și să interacționeze cu ceilalți. 

Cubul: strategie de predare –învățare ce urmărește un algoritm ce vizează descrierea, comparația , asocierea, 

analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se dorește explorarea unui subiect nou sau unul cunoscut pentru a fi 

imbogățit cu noi cunoștințe sau a unei situații privite din mai multe perspective. Se formează grupuri de 6 elevi - 
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fiecare elev din grup interpretează un rol în funcție de sarcina primită și postată pe una din fețele cubului - elevii 

rezolvă sarcina individal într-un timp dat - prezintă pe rând, la nivel de grup, răspunsul formulat. 

Explozia stelară – este o metodă de stimulare a creativității, o modalitate de relaxare a copiilor și se bazează pe 

formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme și noi descoperiri.  Etapele metodei - elevii așezați în 

semicerc propun problema de rezolvat - pe steaua mare se scrie ideea centrală - pe 5 steluțe sau norișori se scrie 

câte o întrebare de tipul CE, CINE, UNDE, DE CE, CÂND, iar 5 elevi extrag câte o întrebare - fiecare elev din cei 

5 își alege 3-4 colegi, organizându-se în cinci grupuri - grupurile cooperează în elaborara întrebărilor - la expirarea 

timpului, elevii revin în cerc în jurul steluței mari și spun întrebările elaborate (un reprezentant al grupului) - elevii 

celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări. 

Metoda pălăriilor gânditoare: Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea; este pălăria responsabilă cu 

controlul discuțiilor, extrage concluzii – clarifică/alege soluția corectă.  Pălăria albă – deține informații despre tema 

pusă în discuție, face conexiuni – informează.  Pălăria roşie – îşi exprimă emoțiile, sentimentele, supărarea, faţă de 

personajele întâlnite, nu se justifică – spune ce simte.  Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri, 

pericole, greșeli la solutiile propuse, exprimă doar judecăți negative – identifică. greșelile  Pălăria verde – oferă 

soluţii alternative, idei noi, inovatoare – genereaza idei noi.  Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii 

pozitive şi constructive, explorează optimist posibilitățile, creează finalul.  

Sigur că toate metodele au avantaje și dezavantaje. Unele favorizează relaționarea elevilor, stimulează 

creativitatea, completează eventualele lacune în cunoștințele elevilor, realizează un feedback rapid și într-un  mod 

plăcut. Dezavantajele ar fi: timpul necesar pregătirii materialului din partea profesorului, timpul necesar activității 

elevilor, se poate produce haos în clasă, unii elevi pot fi tentați să-i scoată din joc pe alții, etc. 

 Toate acestea și multe alte metode activ-participative, pe care nu le-am amintit acum, fac ora, sper eu,  

mult mai plăcută elevilor. 

 În loc de concluzii pot afirma doar următoarele: noile tehnologii și orele online nu pot înlocui climatul 

cald, emoția și bucuria din tipul orelor ,,față în față”., deci cele mai de succes practici sunt acelea care se desfășoară 

,,față în față”. 
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Icoana și principiile didactice 

 Prof.Schipor Vasile 

                                                      Liceul Tehnologic ”Ion Nistor”  

Vicovu de Sus 

 

Icoana ca mijloc de învățământ face parte din sfera educației religioase, dar poate fi folosită ca suport și în 

cadrul educației estetice. „Religia poate estetiza uneori cultul, până la a face din artă o parte a lui.”12 

În creațiile de artă laică „normele se schimbă cu fiecare operă produsă; opera oscilează între norma 

trecutului și cea a viitorului, ea este tensiunea care rezultă din tendința de încălcare a normei trecutului, tensiune 

care va impune în cele din urmă, norma viitorului.”13 În arta sacră, după cum am văzut, intră în vigoare fidelitatea 

pentru original, normată de erminiile sau programele iconografice. 

Omul, dintotdeauna, reacționează mai ușor la imagine. De aceea în școli când trebuie să fie asimilate 

cunoștințele elementare suntem învățați mai ales pe cale inductivă, prin folosirea constantă a desenelor și a 

imaginilor. 

Eficiența reclamelor pe bază de imagini din societatea de consum contemporană vădește o dată în plus 

avantajele folosirii imaginii. Acest lucru se explică prin sensibilizarea deosebită a spiritului nostru față de imagine, 

culori, forme. 

 Așadar, în zilele noastre, în epoca audio-vizualului, importanța pedagogică a imaginii reiese de la sine. 

Imaginea sacră a exprimat întotdeauna  revelația prin Biserică, comunicând-o sub forma vizuală poporului 

credincios, aducând-o înaintea ochilor lui ca un răspuns al întrebărilor, o învățătură și o călăuzire, ca o datorie de 

împlinit, ca o prefigurare și ca o sămânță a Împărăției lui Dumnezeu.14 

În ceea ce ele reprezintă, evenimente și persoane biblice și bisericești, ,,icoanele sunt o Biblie deschisă sau 

chiar tratate teologice.“ 

 În contextul  Bisericii, icoana  ,,nu caută să facă o impresie trecătoare, ci să creeze o permanentă 

influentă asupra sufletului prin înțelegerea și practicarea conținutului ei de către credincioși.“ 

  Pentru Biserică, imaginea liturgică a fost întotdeauna un instrument pedagogic de primă importanță.  

 Expresie a chipului și asemănării divine restabilite în om, icoana este, în cadrul cultului, un 

element dinamic și constructiv. De aceea, ,,conform  hotărârii Sinodului VII  Ecumenic, Biserica poruncește ca 

icoanele să fie puse, asemenea Sfintei  Cruci ca un izvor de viață, în toate Bisericile lui Dumnezeu, pe vasele și pe 

veșmintele sfinte, pe  ziduri, pe  lemn, în case și în toate locurile publice. Asta pentru că icoana este văzută ca unul 

dintre mijloacele care pot și trebuie să permită realizarea vocației”.15 

 Învățătura celor doisprezece Apostoli, redactată la hotarul dintre secolele I - II și considerată de 

către cercetători drept cel mai important document al epocii post- apostolic, conține acest îndemn: ,,Să cercetezi în 

fiecare zi chipul sfinților, ca să afli odihna în cuvintele lor.“ Prin acest îndemn, cel mai vechi ,,manual“ al 
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rânduielii bisericești, face o paralelă clară între icoana și pilda vieții prototipului reprezentat, așa cum sunt păstrate 

acestea în memoria vie a Bisericii. 

 Prin imagine, Biserica caută astfel să ne ajute, pentru a restaura firea noastră viciată de păcat. 

Așadar, icoana este deopotrivă o cale de urmat și un mijloc; ea însăși este o rugăciune, care ne dezvăluie direct, 

vizibil, acea eliberare de patimi despre care ne vorbesc Sfinții Părinți; ea ne învață potrivit expresiei Sfântului 

Dorothei, să ,,postim cu ochii.“16 Numai icoana ne poate arăta ce înseamnă acest ,,post al ochilor“ și ce ne permite 

el să dobândim. Scopul icoanei nu este deci acela de a provoca și nici de a exalta în noi un sentiment uman natural. 

Ea nu este ,,mișcătoare“, sentimentală. Scopul ei este de a ne orienta către transfigurarea tuturor sentimentelor, dar 

și a inteligenței și a celorlalte aspecte ale naturii noastre, dezgolindu-le de orice exaltare care nu ar putea fi decât 

nesănătoasă și stricătoare. Asemenea dumnezeirii pe care o tălmăcește, ea nu suprimă nimic din ceea ce este 

omenesc: nici elementar psihologic, nici diferitele caracteristici ale omului din lume. Însă, toată povara acestor 

lucrări, gânduri, cunoștințe și sentimente omenești este reprezentată în contact cu lumea divină, iar acest contact 

purifică totul, mistuind ceea ce nu poate fi purificat. Fiecare manifestare a naturii umane, fiecare fenomen al vieții 

noastre se luminează, se clarifică, primind adevăratul său sens și loc.17 Astfel icoana îndepărtează valul de întuneric 

de pe ochiul minții, amintindu-ne despre taina vieții și a luminii.18 

  Icoana îl ajută pe om să conștientizeze că el este chipul lui Dumnezeu, aceasta cu atât mai mult astăzi, 

când omul este  incapabil să-l recunoască.   

           

          Acceptarea icoanei înseamnă  de fapt  acceptarea consecințelor teologice, mistice și sacramentale pe 

care ea le implică, adică deschiderea spirituală în fața adevărului și frumuseții ei lăuntrice.19  În ochii 

Bisericii,icoana nu este deci o artă care ilustrează Sfânta Scriptură; ea este un limbaj care îi corespunde, care îi este 

echivalent, corespunzând nu literei biblice ci propovăduirii evanghelice adică sensului Scripturii – așa cum se 

întâmplă cu textele liturgice. Iată de ce icoana are în Biserică același rol ca și Scriptura, întrunind aceeași 

semnificație liturgică, dogmatică și educativă. De aceea unitatea dintre imaginea liturgică și cuvântul liturgic are o 

importanță capitală, dat fiind că aceste două moduri de expresie se controlează reciproc: ele trăiesc aceeași 

existență și au, în cult, o acțiune ziditoare comună.20 

Una dintre categoriile educației estetice o reprezintă convingerile estetice definite ca fiind „acele idei 

despre frumos care au rol de mobiluri interne și care orientează preocuparea omului pentru introducerea frumosului 

în modul său de viață, în relațiile sale cu lumea și cu ceilalți.”21 

Se poate face o asociere între ceea ce este numită „noua paradigmă educativă”, propusă de Sfinții Părinți-

pedagogi din perioada creștinismului primar, care nu au respins cultura și filozofia clasică, ci i-au dat, practic, o 

altă abordare, și rolul educativ-formativ al icoanei. Această nouă paradigmă educativă se fundamentează pe cel 

puțin trei elemente noi: 
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-întemeierea actului educativ pe valorile religioase creștine, acestea oferind o nouă legitimitate, un suport 

coerent și unitar vieții; 

-întemeierea pe forța credinței, ca suport psihologic, ca mecanism de construire și de întărire a 

convingerilor transmise; 

-utilizarea exemplului personal, ca model formativ de către Sfinții Părinți.22 

Cateheza, are ca subiect informarea creștinilor/elevilor asupra Revelației, a adevărurilor de credință și ca 

scop formarea creștinilor în spiritul evanghelic propovăduit de Mântuitorul. Din acest punct de vedere se află, cel 

puțin în cadrul ei general, pe aceeași poziție cu icoana. Ca și Evanghelia, care furnizează suportul material al 

oricărei cateheze, icoana pune la îndemâna educatorilor un instrument intuitiv de o forță didactică extraordinară. 

Dintr-o  privire, elevii au înaintea ochilor o imagine comună acceptată de Biserică. Nu propria imagine construită 

mintal în funcție de informațiile culturale, intelectuale și biblice ale fiecăruia. O imagine care oricare informație 

poate fi înșelătoare. De aceea, Biserica păstrează în erminii modele iconografice recunoscute și autentificate de 

Biserică în virtutea Tradiției. 

 

Ca și cateheza, icoana nu este doar informativă, ci și formativă. Creștinul, acompaniat în rugăciune și 

lucrarea sa liturgică din biserică de chipurile sfinților, se va sili să urmeze acelor frumoase exemple. Dacă în 

biserică creștinul ia contact cu tainele credinței, pe care le află din lecturile biblice și din cuvântările dezvoltate 

aici, conținutul lor îl va aprofunda și-l va repeta mereu înălțându-și ochii spre sfintele icoane. Acestea, așa cum am 

văzut, sunt nu doar reproducerea textelor sfinte, ci și depozitarul adevărurilor adânc dogmatice.23 

Biserica a atribuit dintotdeauna un rol instructiv icoanelor, și nu doar pentru cei „învățați”, ci pentru toți 

creștinii deopotrivă. Patriarhul Nechifor spune că ele sunt mai folositoare și necesare pentru toți creștinii 

deopotrivă. Patriarhul Nechifor spune că ele sunt folositoare și necesare pentru toți creștinii întrucât tainele 

credinței se rețin mai ușor prin contemplare. Nefiind citit în permanență de biserici, cuvântul Scripturii este suplinit 

în absență de prezența imaginilor, căci așa cum afirmase Sf. Grigore de Nyssa, „pictura cea tăcută grăiește de pe 

ziduri, mult mai bine făcând”. 

 

Exercițiul de rememorare a unor fapte trecute din istoria mântuirii pune în evidență o funcție anamnetică 

a icoanei. Ea nu este doar o reprezentare a Scripturii, ci și memoria și martorul viu al Bisericii. Pe pereții bisericii, 

alături de profeții din Vechiul Testament, îl găsim pe Hristos, dar și pe sfinții de mai târziu. În iconografia unor 

biserici din Moldova găsim „istoria sinoadelor ecumenice”, în Transilvania, în unele biserici mai noi găsim 

zugrăvită „povestea” sfinților canonizați în secolul trecut: Sf. Ghelasie, Sf. Sofronie de la Cioara, Moise din 

Măcinic, Sf. Ioan Iacob Hozevitul în Moldova și mulși neo-martiri locali. 

În educația religioasă, în școli dar și în biserici, crescând într-un ambient în care este promovată icoana, 

copilul va îndrăgi și va recunoaște valoarea iconografiei ortodoxe. Pe de altă parte, istoriile biblice, viețile sfinților 

și adevărurile de credință se vor fixa mai repede și mai bine în mintea și sufletul lor. 
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Având în vedere că „ora de religie” nu este altceva decât un program catehetic eșalonat, care se întinde pe 

durata a mai multor ani de studiu, instituționalizat – școala, atunci înțelegem importanța unui cadru adecvat care să 

faciliteze transmiterea și însușirea cunoștințelor specifice. De aceea, clasa , și în special laboratorul de religie 

trebuie să fie împodobite cu icoane care să fie folosit efectiv ca suport intuitiv. 
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Învățarea creativă și predarea inovatoare     

 

                                                  Prof. Margareta ANȚA 

                                                     Colegiul Național ”Octavian Goga” Marghita 

 

În perioada 25.02.2019-02.03.2019 am participat la una dintre cele cinci mobilități prevăzute în cadrul  

proiectului Erasmus+ „S.P.E.R. –Speranță Pentru Educația Românească”,la cursul “Stimulating creativity and 

innovation in the classroom”, derulat de CREF –Centro de Recursos Educativos e Formacao,  Lisabona, Portugalia. 

Experiența portugheză a fost una benefică pentru participanți, atât în ceea ce privește  îmbunătățirea metodelor de 

predare și dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiei,  cât și a competențelor sociale, culturale și 

lingvistice a acestora. În cadrul cursului am fost familiarizați cu o serie de metode și instrumente web menite să 

stimuleze creativitatea elevilor. Aplicabilitatea noțiunilor teoretice deprinse la      orele de formare a putut fi 

observată în mod direct și practic în cadrul vizitelor la două școli în cadrul cărora elevii sunt puși în situația de a-și 

valorifica potențialul creativ și de a învăța unii de la alții.  

 În funcţie de felul cum este organizat şi orientat, procesul de învăţământ poate duce la dezvoltarea gândirii 

creatoare, dar din păcate şi la formarea unei gândiri şablon. Acest lucru se întâmplă atunci când profesorul se 

mulţumeşte cu o reproducere textuală şi acordă note mari pentru o atare reproducere textuală, caz în care elevii nu 

se vor strădui să reprezinte materialul consultat într-o formă personală, să gândească asupra lui, să caute soluţii 

originale, să grupeze şi să ierarhizeze ideile. Un astfel de profesor va contribui la educarea unei gândiri şablon, la 

frânarea dezvoltării spiritului critic şi a gândirii creatoare. Gândirea creatoare a elevilor se dezvoltă în instituţia de 

învăţământ prin creşterea exigenţei faţă de capacităţile lor, fără a distanţa însă prea mult exigenţele faţă de 

posibilităţi. Cerinţa principală trebuie să vizeze nu reproducerea fidelă a textelor sau explicaţiilor date la lecţie, ci 

stimularea independenţei şi originalităţii gândirii, căutarea activă de soluţii şi răspunsuri, experimentarea, 

chestionarea etc. În şcoală elevii ridică adeseori întrebări. Între întrebare şi răspuns este util să se ducă o mică 

discuţie de tip euristic cu elevul, care să-i dea cât mai mult posibilitatea să contribuie la găsirea răspunsului, pe 

baza experienţei şi a cunoştinţelor sale. Acestea sunt principiile ce stau la baza organizării activităților didactice în 

cadrul școlilor asistate, elevii având ocazia să experimenteze lucruri noi, să găsească soluții la o serie de situații-

problemă. Aceștia sunt încurajați să colaboreze, să învețe unii de la alții, majoritatea activităților luând forma 

proiectelor de grup, în care spiritul de competiție este înlocuit de interrelaționare, colaborare și comunicare. 

 Educația este un proces prin care nu numai că se construiește încrederea elevilor în ei înșiși, ci și se 

exploatează curiozitatea lor cu privire la lumea din jur. Pentru a incita interesul elevilor, profesorii  trebuie să 

integreze creativitatea în realizarea unor  lecții inovatoare, creând medii stimulatoare pentru elevi, prin antrenarea 

lor în proiecte interesante. Profesorul trebuie să promoveze libertatea și dragostea pasională pentru muncă, cu 

scopul de a pregăti elevii pentru viitor și a-i încuraja să devină inovatori. Elevii trebuie să "învețe cum să învețe". 

Pentru a avea succes într-un mediu colaborativ,  elevii trebuie să învețe să comunice liber și direct, să-și susțină 

membrii echipei și să aprecieze contribuția fiecărui membru. 
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 Aceste principii ar trebui să-și găsească aplicatibilitatea în special în rândul orelor de limba și literatura 

română, în decursul cărora elevii să fie sprijiniți să-și afirme originalitatea și creativitatea. Inovația în sala de clasă 

este în primul rând un factor de progres. În acest sens, profesorul trebuie să-și orienteze atenția pe găsirea acelor 

metode și procedee didactice care să stimuleze interesul elevilor, să le solicite imaginația și să le potențeze 

creativitatea.  Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu 

ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare între profesor şi elev, 

participarea lor la căutare de soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care, sub forma unor variante şi/sau 

procedee selecţionate, se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, a trăirilor valorice şi a stimulării spiritului 

creativ. Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului instructiv, de 

particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia grupurilor şcolare, de natura 

mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului didactic. 

 Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul 

propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care le cunosc metodele de 

învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă constă în raporturile în schimbare ce se 

stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului de învăţare, 

fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului formativ 

al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi 

formare a personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de 

necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

 Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu metodele 

tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii ajuta pe elevi sa-si exprime opţiunile în domeniul educaţiei, 

culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, 

ci şi un participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ 

înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, 

dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă 

implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra 

fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip 

superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o 

situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine 

cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot 

fi discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea 

soluţiilor. 

 Un exemplu de activitate creativă care s-a bucurat de un real succes la clasele la care am propus-o a fost 

realizarea unei povestiri având la bază colaborarea scrisă. Elevii au stat timp de 1 minut cu ochii închiși, fiind 

invitați să-și lase gândurile libere de orice constrângere. După ce timpul s-a scurs, li s-a cerut să înceapă o poveste, 

plecând de la ceea ce le-a trecut prin minte în acest interval. În decurs de 3 minute, fiecare elev a avut ocazia să 

aștearnă pe foaie lucrurile la care s-a gândit, după care a pus stiloul jos, chiar dacă nu și-a terminat propoziția. 
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Textul scris a fost transmis colegului de bancă care a trebuit să-l  citească și să să continue  ideea respectivă. 

Povestea a fost continuată de fiecare elev din clasă până ce a revenit aceluia care a început-o. Proprietarul 

povestirii a citit-o,  a făcut mici schimbări dacă a considerat necesar, dar fără a schimba ideea principală și i-a pus 

un titlu. În cele din urmă,  poveștile au fost citite în clasă , iar folosind Flipping Book am realizat o carte digitală cu 

toate poveștile. 
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SUCCESUL EDUCAȚIONAL AL PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

                                                                        PROF.ÎNV.PRIMAR SCĂRLĂTESCU NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE BADEA NEGRAȘI 

 

            Sistemul educațional trece în această perioadă prin nevoia de a se reinventa, dată fiind situația în care 

milioane de elevi își petrec zilele în casele lor, la fel și profesorii lor.  

            Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic efect asupra calității educației. Practic, mult din 

calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor. 30% din succesul învățării depinde de comportamentul 

profesorului. Așadar, la competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația cu elevii săi, iar această relație 

continuă să fie la fel de importantă și în mediul online.  

             Mai mulți cercetători au ajuns la concluzia că intercalarea conținutului multimedia și a materialelor de 

învățare online cu teste scurte, la intervale de timp regulate, pot îmbunătăți implicarea elevilor. 

            Este foarte important să ținem copiii aproape de învățare în această perioadă, astfel încât în momentul când 

revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară.  

            Cercetând pe această tema am descoperit mai multe studii care vorbesc despre avantajele și dezavantajele 

acestei opțiuni. Un prim studiu vorbește despre faptul că rezultatele învățării online păreau a fi la fel ca în cursurile 

tradiționale. Alt studiu arată faptul că instrucțiunile care combină elementele online cu cele tradiționale, față în 

față, au avantaj mai mare în raport cu instrucțiunile fie numai față în față, fie online. 

          Adaptarea la predarea în mediul online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari.  

         Mutarea cursurilor în mediul online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 

la maxim creativitatea. Mutarea procesului de învățare în online, poate susține ritmul învățării și poate crește 

încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii, pentru a fi autodidacți.  

         Confortul este crescut pentru elevi fiind într-un spațiu personal, cât și pentru profesori. Nu mai este gălăgie, 

la nivel de management al clasei, iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai mult timp de 

odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață, se reduce din gradul de oboseală, părinții pot monitoriza 

mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

       Avantajele create de instruirea online sunt: 

- Accesul la cunoștințe în orice moment și din orice locație 

- Centrare pe elev  

- Elevii pot colabora și învăța împreună 

- Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări 

- Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional 

- Materialele pot fi personalizate 
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- Accesibilitate, confort, flexibilitate 

- Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri  

- Elevul poate învăța în ritmul său propriu 

- Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent  

- Învățământul electronic este mai puțin stresant dacât cel traditional 

- Capacitate mare de stocare  

- Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesori și elevi 

         Resursele web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și evaluare. Modul de învățare 

tradițional a devenit greu de gestionat în comparație cu cel bazat pe resurse. Site-urile sunt instrumente noi, foarte 

eficiente care facilitează procesul de predare/învățare și asigură elevilor un pachet variat de informații.  

         Clasa este un mediu virtual de învățare și num ai este determinată de timp și spațiu. Lecțiile online pot 

prezenta același conținut și pot fi dezbătute ca și lecțiile tradiționale. Avantajul este faptul că aceste lecții pot fi 

accesate oricând și oriunde. Elevii pot accelera procesul de învățare sau îl pot încetinii. Acest tip de învățare 

permite elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online fără a fi prezenți în același loc sau timp. 

Într-o discuție online, elevii introvertiți tind să fie mai activi din mai multe motive. În mediul virtual, inhibiția 

cauzată de aspectul fizic este diminuată.  

        Acest tip de învățământ permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri, slide-uri 

PowerPoint, documente de tip audio și video. Educația cu ajutorul calculatorului este mult mai eficientă decât 

modalitatea clasică de predare, elevii având acces la mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu spre deosebire de 

metodele tradiționale, în care aveam prezentă doar opinia profesorului de curs. 

          Accesul factorilor implicați în activitatea educațională la resurse cresc calitatea procesului de învățământ. 

Internetul îmbunătățește procesul de predare-învățare, ajută la transmiterea informațiilor de către profesor și la 

asimilarea acestora de către elevi. Utilizarea resurselor în educație contribuie într-o mare măsură la îmbunătățirea 

rezultatelor. 

        Cu ajutorul resurselor cadrele didactice au posibilitatea de: 

- A se informa, documenta și extrage informații utile dezvoltării lor profesionale 

- A declanșa desfășurarea unor activități/aplicații 

- A crea o bibliotecă online 

         Deși învățământul prin intermediul resurselor prezinte numeroase avantaje față de învățământul tradițional, 

putem afirma faptul că nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Putem remarca de asemenea 

valențele benefice pe care Internetul le are în predarea-învățarea-evaluarea disciplinelor școlare și faptul că numai 

există domenii în care resursele să nu joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor curente. Învățământul de 

tip e-learning câștigă teren în fața celui tradițional, iar elevii aproape că asociază Internetul cu un veritabil profesor. 
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GAMIFICAREA INSTRUIRII EDUCATIVE 

 
Prof. Ionele Daniela Elena 

Colegiul Tehnic ,,August Treboniu Laurian” 

 

 

Gamificarea, o metodă ideală de predare-învățare mai eficientă și inovatoare care este deosebit de 

valoroasă pentru profesorii care doresc să promoveze învățarea prin jocuri și crearea prin jocuri în sălile de 

clasă.  

Jocul în sala de clasă este un instrument eficient pentru învățare și o cale de rezolvare a problemelor abordate 

printr-o atitudine jucăușă, încurajează elevii și conduce la o învățare mai profundă, ajută la dezvoltarea unor 

abilități necunoscute de către ei, spiritul și atitudinea acestora sunt descătușate, astfel că jocul facilitează 

înțelegerea și gândirea divergentă.  

Conceptul de gamificare presupune creativitate și implicare atât din partea profesorilor cât și a elevilor, o 

rețetă pentru învățarea amuzantă care implică diferite mecanisme de joc. Un mecanism important în joc este 

interacțiunea și feedbackul deoarece jocul presupune a avea doi jucători care permanent interacționează și în 

același timp oferă feedback prin acțiunile pe care le întreprind. Asumarea riscului și eșecului, un alt mecanism 

important, este fără riscuri deoarece jucătorii oricând pot relua jocul de la început. Dreptul de proprietate este un 

drept al jucătorului asupra căii de acces la joc, iar personalizarea oferă jucătorului posibilitatea personalizării 

experienței de joc.  

Jocul este practicat pe scară largă, nu doar de noi oamenii, ci chiar și animalele îl practică sub o anumită 

formă. Nevoia copiilor de a juca nu este un fenomen cultural, este o nevoie biologică de a supraviețui. Teoreticienii 

educaționali eminenți din secolul XX, Jean Piaget și Lev Vygotsky au confirmat acest lucru și au susținut ,,că piesa 

este o componentă crucială a dezvoltării cognitive de la naștere până la maturitate”.  

Utilizând jocul la clasă încurajăm învățarea experiențială și mărim motivația elevilor pentru învățare. Noi 

ca profesori trebuie să înțelegem, să facilităm și să folosim conceptul de joc pentru a modela experiențele de 

învățare create pentru elevii noștri. Pentru ca învățarea noastră să fie mai eficientă, putem utiliza diverse jocuri 

direct cu elevii noștri, pentru ai ajuta să învețe. Jocurile pot fi diferite, abordarea acestora fiind obiectivă și într-un 

mediu fără riscuri. Sala de clasă poate deveni terenul de joacă al acestora, iar elevii potențiali jucători.  

Într-o lume care se derulează pe repede înainte, noi profesorii trebuie să venim în întâmpinarea elevilor cu 

provocări care să stimuleze învățarea eficientă, dezvoltarea abilităților cheie și a capacității creative a acestora.  

Din experiența de profesor, experiență acumulată în 23 de ani, am învățat că noi profesorii trebuie să fimprimii 

parteneri de joacă ai elevilor. Ca și parteneri ai lor vom crea legături strânse și descătușarea lor va fi mult mai 

ușoară. Principalele provocări cărora trebuie să le fac față sunt stimularea și menținerea entuziasmului elevilor de a 

învăța în sala de clasă. Aplicând jocul la clasă am putut promova o învățare centrată pe elev, personalizată și o 

asumare a dezvoltării proprii.  
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Creativitatea este pe primul loc în sala de clasă, aceasta fiind diferită de cea din afara clasei. Curiozitatea, 

folosirea imaginației și gândirea critică sunt caracteristici asociate creativității. Ca profesor, urmăresc să dezvolt 

creativitatea într-un mediu fără riscuri, prejudecăți și care permite eșecul. Permițând eșecul dăm ocazia elevilor de 

a experimenta idei care nu întotdeauna sunt bune, dar care le oferă calea corectă spre alegerea de idei viitoare.  

Jocurile oferă o valoare adăugate clasei noastre, dar punerea în practică este un lucru diferit. De exemplu, 

pentru aplicarea jocurilor digitale la clasă avem nevoie de o infrastructură digitală în școală, în lipsa acesteia 

punerea în practică este dificilă, însă există și jocuri care pot fi puse în practică fără această infrastructură.  

În concluzie, idea utilizării jocurilor la clasă nu este nouă, iar tipurile de joc ce pot fi utiliza pentru 

stimularea învățării în sala de clasă trebuie să fie jocuri serioase, de explorare, de cunoaștere și nu în ultimul rând, 

jocuri care implică direct elevul și stimulează creativitatea acestuia.  
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Dintr-o analiză succintă a istoriei omenirii, indiferent de perioada la care ne referim,  observăm că aceasta a fost 

marcată de câte un eveniment care a avut la rădăcină o formă sau alta de violență. 

Conflictele, sub orice formă, au condus la mai multă violență, fie că abordăm problema la scară națională sau 

internațională, sau la nivelul unor societăți, între indivizii acesteia. 

Violența, sub diferitele ei forme, a fost și este prezentă în permanență în viața unui individ și a unei societăți. 

Aceasta face parte, din punctul de vedere a numeroși autori, din evoluția și maturizarea societății. Se consideră că 

într-o anumită masură, violența este benefică unei societăți. Însă, există momente, când acel grad redus de violență 

crește considerabil; această creștere vine, adesea, ca un șoc pentru întreaga societate; acest șoc fiind mult mai 

puternic atunci când este vorba de copii. Fiind considerați de către societate componenta sa inocentă și plină de 

speranță dar și calea de propagare a culturii sociale respective, este cu atât mai grav atunci când copiii sunt cei care 

acționează în mod violent, agresiv, mai ales în cadrul unităților de învățământ. 

Putem selecta câteva caracteristici esențiale ale comportamentului agresiv : a) este un comportament intenționat 

; b) este un comportament ofensiv, nu unul defensiv; c) scopul comportamentului agresiv este de a produce 

prejudicii fizice, psihologice, morale sau materiale unei persoane sau unei alte fiinte; d) este comportamentul 

orientat spre o persoană sau ființă care este motivată să evite acest comportament (G.Jderu, 2008,209) 

Tinerii se întâlnesc cu diverse forme de comportament agresiv pe stradă, în mass-media, acasă și în școală. 

Multă vreme pedepsele violente au fost considerate o măsură acceptată de sancțiune pentru indisciplinele elevilor, 

ceea ce, într-o măsură, a condus la o acceptare a acestui fel de comportament ca normal și acceptat social de către 

copii, iar ei la rândul lor au procedat asemănător când au fost confruntați cu situații similare. 

Astfel de incidente se întâlnesc din ce în ce mai des în școlile din Romania ca și la nivel mondial, rata acestora 

crescând din anii ’90 până în prezent (Graham W.Giles,2002,121-125).  

În anul 2012 Ministerul Educației a semnalat 15.358 de cazuri de violență, acestea fiind doar cazurile care au 

ajuns în atenția Inspectoratelor Şcolare Judeţene. Multe dintre cazurile de violență școlară din România nu sunt 

semnalate nici la nivelul unităților de învățământ. La inspectorate ajung doar cazurile foarte grave sau cazurile în 

care a fost necesară intervenția forțelor de ordine (Realitatea.Net, 2013). 

De la începutul anului 2010 a fost initiat programul de combatere a violenței în școli coordonat de catre 

Inspectoratul General al Poliției Române, care constă în plasarea permanentă a forţelor de ordine în jurul unităților 

de învățământ cu un grad ridicat de violență, dar nu numai. Această măsură are obiective multiple: are caracter 

preventiv, contribuie la asigurarea liniștii și ordinii în timpul orelor de curs și în pauze și împiedică accesul 
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persoanelor neautorizate prevenind astfel violența între elevi și persoane din afara școlii. (Revista Politiei, 2010, 

18-19) 

În ciuda faptului că Ministerul Educației a dezvoltat un program de combatere a violenței în scoli (Planul 

National comun de Actiune-Cadru, 2013), care este preluat  în mod oficial de către unitățile de învățământ, acesta 

este luat în considerare în mică masură, fiecare școală având propriul set de reguli după care se ghidează. Cadrele 

didactice și administrative trec cu vederea incidentele mai putin grave: îmbrânceli, adresarea de cuvinte jignitoare 

sau harțuirea verbală; implicându-se doar atunci când surprind elevii în timpul unei altercații, le este adus la 

cunoștință incidentul respectiv în mod verbal, în situațiile în care este necesară intervenția forțelor de ordine, sau în 

cele mai grave cazuri când, se soldează cu răni grave care necesită intervenții medicale .  

Cazurile grave, care necesită intervenția poliției, atrag de la sine intervenția mass-media, unde emisiunile de 

știri și cele de dezbatere, prezintă sau comentează incidentul, prezintă succint o situație a incidentelor cu violență, 

critică Ministerul Educației și modul de gestionare de către unitățile de învățământ, se arată compătimitori cu 

familiile victimelor și prezintă opinii, de regulă negative, ale unor terțe persoane despre agresor, toate acestea într-

un interval de câteva minute, iar după o zi-două acest incident este dat uitării. În aceste cazuri mass-media are rolul 

de a prezenta doar partea negativă a incidentelor, programele de combatere a violenței în școli și campaniile inițiate 

de unitățile de învățământ având parte de foarte puțină promovare din partea presei și a canalelor de televiziune.  

Programele de combatere a violenței în școli și campaniile inițiate de unitățile de învățământ sunt promovate 

doar pe siteuri destinate discuțiilor în domeniu iar majoritatea acestor campanii sunt promovate de elevi, sub 

supravegherea profesorilor, însa nu toți elevii sunt receptivi la campaniile susținute de colegii lor. Aici putem să 

menționăm cazul elevului implicat într-un astfel de program, dar care a fost înjughiat mortal de un elev de la 

aceeași școală pentru convingerile sale. La momentul respectiv mass-media s-a arătat atât șocată cât și contrariată 

de incident, însă acesta a fost dat uitării mult prea repede.  

Din aceste motive am dorit să aflu nu numai opinia elevilor despre comportamentul agresiv întâlnit în școli dar 

și cum este acesta perceput de elevi și opinia elevilor despre persoanele care recurg la un astfel de comportament.  

S-a observat că, în perioada de creștere, adolescenții au cele mai multe conflicte cu adulții, în general și cu 

părinții în mod special. Dependența economică a tinerilor față de părinți nu implică și o dependență 

corespunzătoare din punct de vedere a înțelegerii și respectării normelor morale impuse de adulţi. Opunându-se 

adulților, adolescentii își afirmă dorința de a fi autonomi din punct de vedere moral, de a-și impune dreptul la 

identitate personală prin contestarea unui univers valorico-normativ impregnat de prejudecați, perceput ca fiind 

străin, opus chiar, idealurilor, valorilor și normelor adolescentine; opoziția față de societatea în care, în orice epocă 

a vieții, “batrânul” este cel care domină . 

Astfel putem spune că delincvența juvenilă constituie rezultanta conjugată a unor motivații individuale și a unor  

cauze de ordin social . 
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Multe dintre actele deviante ale tinerilor, având la bază dorința de a sfida regulile impuse de adulți și de 

societate, vin ca un  răspuns la  ambiguitatea cu care sunt tratați. 

În paralel cu apelarea la acțiuni deviante ca măsură de contracarare a regulilor societății, se manifestă 

fenomenul de transmitere prin învățare sau preluare a comportamentelor deviante în cadrul grupului primar, care 

este format în principal din familie, rude apropriate și grupul  principal de  prieteni în cadrul cărora tinerii își petrec 

cel mai mult timp. 

În final, din datele culese până acum şi din analiza cadrului teoretic prezentat, se conturează recomandarea ca 

atât parinţii, familia, tutori legali cât şi cadrele didactice din unitățile de învaţământ, să organizeze  o paletă cat mai 

diversă de activitaţi, proiecte, ateliere educaţionale în cadrul cărora să se acopere cât mai multe din tipurile  de 

activitați  preferate de elevi. Prin implicarea elevilor în diferite proiecte , sau prin înscrierea în cluburi sau ateliere 

educaționale  aceștia au un alt mijloc de petrecere a timpului ,în functie de opțiunile sau tendințele acestora. Prin 

încadrarea elevilor cu probleme în  diferite grupuri sau colective aceștia nu se vor mai simți izolați sau ignorați de 

restul colegilor ,  astfel nemaifiind nevoiți  să recurgă la agresiune pentru a li se acorda atenția necesară. 
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Şcoli mai bune prin proiectele de mobilitate Erasmus+ 

 

Profesor psihopedagog Marilena Andreescu 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  

Dâmboviţa 

 

A fost odată, nu de mult, cu doar 2 ani în urmă, o instituţie tânără faţă de alte organizaţii din tărâmul 

educaţional, care abia sărbătorise 10 ani de la înfiinţare în anul 2018, când a primit vestea că Proiectul "Scoli 

mai bune, profesori mai buni pentru elevi cu dificultati de invatare", 2018-1-RO01-KA104-04793, cu sprijin 

de la Uniunea Europeană, prin Programul Erasmus+, a fost aprobat. Cu o durată de 22 de luni, proiectul este 

încă in derulare, până în luna iulie 2020. 

Pornind de la viziunea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, de a 

sprijini fiecare copil, ne-am focalizat asupra celor cu dificultăţi de învăţare; din cauza informaţiilor reduse pe 

această temă, aceşti copii sunt în multe situaţii neînţeleşi, judecaţi greşit, nu beneficiază de cele mai potrivite 

metode de predare, iar rezultatele lor şcolare sunt departe de potenţialul lor.  

Ne-am propus, aşadar, să îmbunătăţim strategia CJRAE Dâmboviţa de a sprijini accesul la educaţie 

al elevilor cu tulburari specifice de invatare,  aflati in risc educational, pentru ameliorarea rezultatelor şcolare 

si prevenirea eşecului şi abandonului şcolar. 

Pentru a atinge acest scop, ne-am propus: cresterea capacitatii de a oferi expertiza profesionala pt 

minim 50 profesori din CJRAE, in sprijinirea elevilor cu CES pentru depaşirea dificultăţilor de învăţare; 

imbunatăţirea competenţelor personalului CJRAE de a sprijini cel putin 10 şcoli, pentru crearea unui 

climatul şcolar pozitiv şi  a unor de medii de învăţare tolerante şi incluzive; modernizarea  activităţilor, prin 

metode inovatoare de sprijin educaţional pentru elevii cu CES,bazate pe utilizare TIC; îmbunatatirea 

competenţelor de organizare de activităţi de informare şi consiliere pe tema educaţiei incluzive, derulate de  

cadre didactice din  CJRAE 

În primăvara anului 2019, CJRAE Dâmboviţa a trimis 12 „exploratori”, profesori logopezi şi 

consiliei şcolari, peste mări şi ţări, pentru a aduce informaţii, metode, idei noi, atitudini moderne pe tema 

educaţiei elevilor cu dificultăţi de învăţare, inclusiv prin utilizarea TIC şi prin crearea unui mediu incluziv, 

tolerant în clase.  

Primii 2 participanţi, profesori logopezi, participând la cursul Technology Tools for Teaching 

Students with Dyslexia and Other Special Needs, Malta, ne-au adus metode inovatoare de lucru cu elevii cu 

cerinţe educaţionale speciale, bazate  pe folosirea tehnologiilor moderne. 

Al doilea curs, A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers- Florenţa, Italia, a 

implicat 4 profesori consilieri şcolari, care şi-au dezvoltat abilităţi de creare de experiente care sa promoveze 

stima de sine crescută, coeziunea şi implicarea elevilor, cunostinţe despre cum creativitatea, abilitatile de 



 

316 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
comunicare si relaţionare pot creşte satisfactia scolara; competente de creare a unui mediu dinamic, tolerant 

si incluziv in clase, care să stimuleze şi să încurajeze interesul elevilor pentru învăţare, in scopul prevenirii 

părăsirii timpurii a şcolii 

Al treilea curs, derulat in Finlanda, Every Pupil is Important- Special education in Finland and 

Europe Finlanda, a permis celor 3 profesori logopezi şi 3 profesori consilieri şcolari, să aprofundeze 

informaţiile despre sisteme educaţionale diferite din Europa, să analizeze un sistem educaţional de succes 

prin prelegeri, vizite în şcoli, discuţii cu profesionişti din domeniul educaţional. 

Participanţii la cursuri au diseminat experienţele acumulate la curs în rândul colegilor din CJRAE, 

prin activităţi la nivel de comisii metodice si consilii profesorale. 

Ulterior, au fost formate perechi cu participanţi la 2 cursuri diferite, care au sustinut seminarii cu 

cadrele didactice din şcoli din judeţ, pe tema elevilor cu dificultăţi de învăţare. 

 Experienţele dobândite au fost împărtăşite cu cadre didactice din judeţ şi din ţară, participante la 

conferinţe si simpozioane. 

Proiectul a determinat conştientizare crescută asupra dificultaţilor de învăţare ale elevilor; acces 

crescut al cadrelor didactice  la resurse informaţionale, metode de lucru, materiale didactice inovatoare, pe 

tema dificultăţilor de învăţare; inspiratie şi motivaţie sporită in elaborarea de proiecte Erasmus+; 

sensibilizare asupra necesitaţii de a sprijini incluziunea elevilor cu dificultăţi in şcoală, de a le oferi suport 

adecvat pentru dezvoltarea achiziţiilor şcolare, pentru a creşte şansele acestor elevi de a avea acces pe piata 

muncii, de a se integra activ in societate.  

Cred că acest proiect ar fi cel mai bine descris prin cuvântul bucurie, care  a fost cu noi din etapa de 

scriere şi nu ne-a părăsit deloc pe măsură derulării acestuia: bucuria cadrelor didactice din CJRAE (care 

lucrează în şcoli diferite din judeţ) de a fi împreună, de a colabora, de a conştientiza că munca lor poate 

aduce schimbări  pozitive în educaţie. 

Deşi am pornit de la ideea că de a sprijini şcolile şi profesorii pentru a oferi servicii educaţionale mai 

bune pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, am înţeles foarte clar că o şcoală bună este cea care consideră că 

fiecare copil este special; alocă resurse multiple pentru prevenirea dificultăţilor şcolare; acordă suport 

educaţional special imediat ce sunt sesizate obstacole în invăţare. O şcoală eficientă, care are rezultate 

şcolare bune este una in care elevii cu dificultăţi nu sunt negaţi, ci beneficiază de metode diverse de 

abordare, inclusiv de transformare a mediului şcolar, pentru a fi cât mai adecvat nevoilor educaţionale ale 

fiecarui copil. 
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Provocări în predarea online  

Brînză Cristina 

                                                                                        Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea”  

Pașcani 

 

      Confruntați cu o situație medicală excepțională profesorii, dar și elevii, s-au văzut puși în situația de a trece 

într-un timp foarte scurt de la predarea tradițională la cea online. 

      Pentru desfășurarea unei activități didactice eficiente, atât tradițional, cât și la distanță, este necesar ca 

profesorii să țină cont de următoarele aspecte: 

• Stabilirea unor obiective clare în procesul educativ. Lecția online trebuie să aibă scopuri clare, nefiind doar 

o discuție amicală în mediul virtual. 

• Planificarea riguroasă a lecției pentru a evita timpii morți, divagațiile inutile și pentru a atinge scopurile 

propuse. 

• Folosirea metodelor și strategiilor de predare trebuie făcută atât în sala de clasă, cât și în fața 

calculatorului, laptopului sau tabletei, pe platformele de învățare. Este adevărat că multe dintre aceste 

metode și strategii trebuie adaptate mediului virtual, dar nu trebuie să renunțăm la ele. 

• Stabilirea unei legături puternice cu elevii noștri. Nu trebuie să uităm că în fața noastră stau oameni. Ei 

sunt personalități, indiferent de vârstă, gen sau background familial, situație financiară ori etapa de 

dezvoltare personală în care se află. 

• Asigurarea dinamismului lecției. Elevii au fost întotdeauna atrași de lecțiile pline de energie, în care toți 

cursanții participă la activități.  

În mod evident, schimbându-se canalul de comunicare cu elevii, se vor modifica și alte aspecte privitoare la: 

managementul timpului, abilitățile de folosire a tehnologiei, modul de evaluare,  modul de organizare și, de ce nu, 

modul de depășire a dificultăților inerente procesului educativ online.  

• Managementul timpului 

Din ceea ce am observat, lecțiile online par și chiar trec mai repede decât cele desfășurate în clasa tradițională. 

Timpul petrecut online ar trebui să fie mai scurt atunci când vorbim despre învățarea sincronă. De aceea, este 

necesară o esențializare a conținuturilor, astfel încât să comprimăm, schematizăm, să asigurăm dinamismul atât de 

necesar oricărui tip de predare. 

• Abilitățile de folosire a tehnologiei 

O lecție online poate fi complet perturbată sau chiar distrusă atunci când profesorul nu deține abilitățile 

necesare desfășurării predării online. Profesorii au nevoie de aceste abilități pentru a distribui materiale online 

(link-uri video sau audio, fișiere pdf), a utiliza camera web, pentru a utiliza platformele de învățare, a crea sondaje 

și prezentări, a stoca și ordona diferite dosare electronice. Se spune că profesorul prezentului nu poate trăi fără a 

cunoaște Google Classroom, Microsoft Teams sau Google Drive. 
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• Evaluarea elevilor 

O etapă premergătoare alegerii platformei de învățare ar trebui să fie o analiză atentă a nivelului de cunoștințe 

ale fiecărui elev. De asemenea, este necesar să cunoaștem și preferințele lor de învățare, tipul de educabil pe care îl 

avem în față. Toate cele menționate anterior se pot afla printr-un chestionar de nevoi și un test de cunoștințe (dacă 

este cazul). Acestea se pot realiza in mediul online prin folosirea Google Docs. Consider că evaluarea tipului de 

educabil este absolut necesară, deoarece aceasta va determina modul în care ne construim lecțiile. Spre exemplu, o 

sesiune online de învățare pe Zoom la clasa a IX-a, in care se întâlnesc 25 de elevi plini de energie, cu un nivel 

ridicat de cunoștințe, va trebui abordată total diferit față de o lecție prin  Zoom la o altă clasă a IX-a, în care se 

întâlnesc (virtual) copii foarte timizi, care comunică puțin și dovedesc un slab interes. 

• Comunicarea pedagogilor 

Mai mult ca oricând, predarea online aduce cu sine o nevoie acută de cunoaștere, de depășire a unor bariere 

reale sau imaginare ridicate de pedagogii înșiși. În această eră online putem să ne întâlnim colegii nu numai la 

Consiliile Profesorale, dar și în marile comunități virtuale, pe platformele de socializare Facebook și Twitter. Acolo 

putem să ne expunem cu sinceritate opiniile, îngrijorările, problemele, dar și să ne oferim  soluții, sprijin, 

încurajări. 

      Având în vedere provocările întâlnite în perioada de izolare impusă de această pandemie, dar și experiența 

interacțiunii față în față cu elevii, pot spune că visez la un viitor cât mai apropiat în care să mă pot întoarce la 

catedră, unde să îmbin metodele de predare tradițională cu cele online (blended learning). Sper ca acel timp să vină 

cât mai repede și să vă găsească atât pe dumneavoastră, dragi colegi, cât și pe elevii pe care îi aveți sub îndrumare, 

sănătoși și încrezători că vom depăși cu succes obstacolele pe care le avem în față. 
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Activităţi extracurriculare 

Prof. înv. primar Drăcea Camelia 

Şcoala Gimnazială Parepa-Ruşani/Colceag 

 

           Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi co-

curriculare” sau cu cel de „activităţi în afara clasei”. În primul caz, reiese importanţa acestora în completarea 

Curriculumu-ului Naţional, iar în al doilea, separarea spaţio-temporală de activităţile formale obligatorii. De 

asemenea, în literatura de specialitate, conceptul este adesea utilizat ca echivalent al „activităţilor extraşcolare”, de 

altfel în mod eronat, dat fiind că acestea reprezintă toate activităţile ce au loc în afara instituţiei de învăţământ şi 

acestea sunt doar o componentă a activităţilor extracurriculare.  

 Observăm deci, că sub aspect conceptual, termenul „activităţi extracurriculare” face 

referire la ansamblul activităţilor (academice, sportive, artistice etc.) care se organizează la nivelul instituţiilor de 

învăţământ sau în afara acestora (dar sub tutela lor sau în colaborare), în grupuri de elevi sau individual, 

suplimentar faţă de conţinuturile din Planurile cadru de învăţământ şi din Curriculumul la decizia sau propunerea 

şcolii.  

             Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate în 

instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale şi 

desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării 

personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii 

acestuia. 

           Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite 

obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu 

zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea personală, prin 

demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi 

menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor 

abilităţi interpersonale, muncă în echipă, iniţierea şi implemetarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi 

de învăţare a modului cum să înveţi etc. 

 Desigur, în unele situaţii, activităţile extracurriculare pot determina o „pierdere de timp” sau o distragere a 

educabilului în defavoarea activităţilor educative formale. Însă, dincolo de orice, nu trebuie să avem în vedere doar 

activitatea în sine, ci natura particulară a experienţei individuale a educabilului, în cadrul activităţii care devine cea 

mai interesantă pentru acesta (Rubin R.S., Bommer W.H., Baldwin T.T., 2002, pag. 452). Din aceste considerente, 

rolul şcolii şi al cadrului didactic (în colaborare cu alţi factori educaţionali, precum familia, anumite grupuri la care 

aderă elevii) este acela de a furniza cele mai valoroase activităţi extracurriculare pentru dezvoltarea elevului şi a-l 

îndruma spre acestea. 

          Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o 

anume structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare, implementare şi evaluare. Reuşita 

activităţilor extracurriculare rezidă deci în gestionarea celor trei procese şi în asigurarea relaţiei ce se stabileşte 

între acestea. În cadrul activităţilor extracurriculare, cele trei procese nu se constituie în procese originale, diferite 
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cu mult de caracteristicile identificabile în orice situaţie educaţională din şcoală, dar esenţa lor stă în 

particularizare, prin prisma specificului categoriei de activităţi extracurriculare pe care le vizează. Există însă nişte 

repere generale, identificabile în cadrul fiecărui proces, indiferent de tipul de activitate extracurriculară avută în 

vedere. 

 Copilăria este acea perioadă în care jocul este parte integrantă din viaţa oricărui om. Plecând de la acest 

considerent, ne-am gândit să organizăm pentru copii o activitate specială la nivelul şcolii noastre, cu ocazia zilei 

internaţionale a copilului “ 1 Iunie”. Denumirea activităţii extracurriculare este  “Sărbătoarea copilăriei”.  

 Această acţiune copiii au perceput-o ca pe o adevărată sărbătoare, dovadă fiind numărul mare de 

participanţi, pregătirea pentru această zi a necesitat un anume antrenament, o implicare a părinţilor privind 

procurarea instrumentelor necesare şi confecţionarea costumelor. 

 Am gândit această avtivitate extracurriculară sub forma unor concursuri şi anume: 

- întrecere de biciclete; frământări de limbă; dans perechi; desene pe asfalt; costume realizate din materiale 

reciclabile; sărituri de coardă; ştafete (deplasare cu oul în lingură, cu picioarele în sac); prezentare bancuri, 

întâmplări hazlii. 

 Pentru o bună desfăşurare a concursurilor, înscrierea s-a realizat cu două zile înainte, fiecare copil având 

dreptul de a se înscrie la maxim 3 concursuri la alegere. Astfel au avut posibilitatea de a-şi pune în evidenţă 

aptitudinile artistice, sportive, practice. 

 La concursul de biciclete s-au înscris mai ales băieţii şi s-a desfăşurat pe categorii de vârstă, iar la cel de 

sărituri de coardă s-au înscris fetele. Copila care a sărit coarda fără întrerupere a câştigat întrecerea. 

 La concursul de dans în perechi cu balonul, au participat copii de toate vârstele, condiţia era să danseze pe 

mai multe genuri de muzică cu balonul fixat între cei doi fără a atinge balonul cu mâinile. Perechea care pierdea 

balonul era descalificată. 

 Concursul “frământări de limbă” a constat în lecturarea corectă, clară şi rapidă a unui text care verifică 

dicţia, de exemplu: “Un caricaturist a caricaturizat o caricatură caricaturistică. Nu putea caricaturiza caricatura sa.” 

 Prezentarea de bancuri, întâmplări hazlii a scos în evidenţă talentul actoricesc al copiilor, iar ştafetele au 

devenit adevărate spectacole comice, au stârnit hazul tuturor participaţilor elevi, părinţi, cadre didactice. 

 Costumele din materiale reciclabile prezentate au evidenţiat  imaginaţia bogată a copiilor, am văzut o 

fustiţă din CD-uri, o rochiţă din pahare de plastic, un robot din cutii de carton, etc. 

 La sfârşitul tuturor concursurilor a avut loc premierea, s-au acordat premiile I, II şi III pentru fiecare 

concurs. Pentru achiziţionare premiilor s-a primit o sponsorizare din partea unei asociaţii locale ( A.C.E.T. Valahia 

Inoteşti).  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în proiecte 

cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale,   facilitarea   integrării   

în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale  şi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. 

Activităţile extracirriculare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 

mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual 
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Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util  şi 

de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Este  necesar ca  în activităţile extracurriculare obiectivele instructiv-

educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente recreative.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă 

în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extracurriculare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi 

dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  
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Organizarea metododică a lecției de educație fizică 

Mitran Adrian  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL”  

ALEXANDRIA 

 

Reușita unei lecții depinde de o serie de factori din rândul cărora amintim: 

- nivelul de pregătire al colectivului de elevi : 

- condițiile materiale:  

- măestria pedagogică a educatorului:  

- organizarea metodică a lecției 

Sporirea eficienței lecției impune o serie de masuri care să contribuie la îndeplinirea scopului educativ și 

instructiv. 

Din rândul factorilor care concură la reuşita lecției, ne vom ocupa de organizarea metodică a acesteia. 

Când ne referim la acest fapt ne gândim la : 

a) organizarea colectivului de elevi. 

Posibilităţile de organizare a colectivului de elevi sunt multiple. In general, se folosesc cu multă eficientă 

următoarele forme : 

- frontal :  

- pe echipe:  

- pe echipe cu teme și exerciții suplimentare: 

- pe ateliere:  

- în circuit; 

Procedeul frontal reprezintă modalitatea de a acționa, în același timp, cu întreg colectivul de elevi. Acest 

procedeu este folosit în partea pregătitoare şi de încheiere. Este întîlnit și în partea fundamentală atunci când avem 

de realizat teme legate de exerciții de front si formații, jocuri fără împărţirea pe echipe, dansuri populare etc. 

Procedeul pe echipe : clasa este impărţită in două sau trei echipe. Atunci când o echipă lucrează, cealaltă 

dă ajutor sau se odihneşte după efort. 

Procedeul de lucru pe echipe cu teme și exercitii suplimentare. Lucrul cu teme suplimentare il întilnim la 

şcolile fără bază materială. In timp ce profesorul execută tema de bază, elevii sub conducerea responsabilului 

sportiv pe clasă, efectuează un complex de exerciții pentru dezvoltarea mobilităţii şi forţei. 

Exerciţiile suplimentare se efectuează pentru mărirea eficientei temei de bază și reprezintă acţiuni 

apropiate ca structură cu acţiunile de bază. 

Procedeul pe ateliere : clasa este împărţită în 2-4 ateliere, în raport cu numărul de aparate, grupele de elevi, 

temele lecţiei etc. 

După efectuarea temei la un atelier se schimbă în aşa fel încît întreg colectivul de elevi trece pe la toate 

atelierele. Profesorul va conduce atelierul unde urmează să se însuşească tema nouă, sau cel care prezintă un grad 

de dificultate mai ridicat. 

Circuitul. Elevii sunt împărțiți în grupe mici (2-4 elevi) şi execută la 6-8 ateliere exerciții care să contribuie 

la educarea calităților fizice. 

Exercițiile să fie simple, să poată fi executate într-un tempo rapid, să fie cunoscute de elevi. 

Sunt mai multe procedee, cel mai folosit fiind : se fixează la fiecare atelier un anumit exerciţiu, elevul trece 

și repetă de cât mai multe ori posibil în timp de 30 secunde, după care trece la un alt atelier. 
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Avantajul acestui procedeu constă în faptul că poate fi efectuat de toți elevii, indiferent de nivelul de 

pregătire. 

b) Organizarea materială - vizează acele aspecte care se leagă strâns de buna desfăşurare a lecţiei. În 

acest sens vor fi luate următoarele măsuri : 

- materialele să fie în număr corespunzător; 

- să corespundă particularităților colectivului de elevi (nici prea grele, dar nici prea uşoare); 

- să fie pregătit locul de desfăşurare (marcat terenul, asigurate condiții pentru dezechipare, condiții 

igienice etc.). 

c) Măsuri pentru prevenirea accidentelor 

Profesorul are datoria de a urmări modul în care elevii ştiu şi aplică in lecţie măsurile privitoare la 

prevenirea accidentelor. Pentru aceasta va avea în vedere următoarele : 

- controlul aparatelor şi instalaţiilor;  

- organizarea ajutorului şi sprijinului;  

- la exerciţiile dificile va indica măsurile de autoasigurare. 

Complexul de măsuri trebuie să se sprijine pe o participare conştientă şi activă din partea elevilor. Pentru 

aceasta profesorul va asigura o densitate corespunzătoare, iar în desfăşurarea lecţiei va da curs dorintelor şi 

înclinaţiilor elevilor. 
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ASPECTE TEORETICE ALE ALTERNATIVELOR EDUCAŢIONALE DE SUCCES 

 

Grecu Carmen Constanța 

Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București 

Simion-Blândă Elena 

Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București 

 

Alternativele educaţionale/pedagogice reprezintă variante de organizare şcolară care propun soluţii de 

modificare a anumitor aspecte legate de formele oficiale, consacrate, de organizare a activităţii instructiv-

educative. Proiectarea şi realizarea alternativelor educaţionale reprezintă acţiuni care se realizează prin raportare 

la finalităţile educaţionale formulate atât la nivel macro (al idealului şi scopurilor educaţionale), cât şi la nivel 

micro (al obiectivelor educaţionale care direcţionează procesul de învăţământ). În cadrul sistemului de 

învăţământ din România sunt instituţionalizate următoarele alternative educaţionale, aplicabile în învăţământul 

preprimar şi primar, cu deschideri spre învăţământul secundar: Waldorf, Montessori, Step by step, Freinet şi 

Jena-Petersen. 

Alternativele educaţionale au o serie de dimensiuni comune: 

- dezvoltă grija faţă  de copil, având în vedere dezvoltarea  sa armonioasă, echilibrată; 

- promovează, în esenţă, acele teorii şi principii pedagogice care pleacă de la nevoile copilului, de la 

dorinţele şi posibilităţile sale; copilului nu i se impune nimic din afară, el învaţă acţionând, din propria sa 

experienţă; 

- vizează respectarea copilului, valorificarea ritmului său de dezvoltare, a sensibilităţii, a autonomiei şi 

înclinaţiilor sale naturale pe baza unor modele nondirective; 

- pun accent pe meditaţie, reflecţie, pe o pedagogie centrată pe personalitatea celor educaţi şi mai puţin 

pe considerente teoretice, pe aspecte informative. 

➢ Pedagogia Waldorf a fost creată la începutul secolului al XX-lea de Rudolf Steiner la Stuttgart, 

adresându-se copiilor muncitorilor de la fabrica de ţigări Waldorf Astoria. Obiectivul pedagogiei Waldorf este 

acela de a încuraja dezvoltarea sănătoasă a capacităţilor fizice, sufleteşti şi spirituale ale tânărului pe baza unei 

programe şcolare care ţine cont de ideile filozofice ale lui Steiner. La baza concepţiei Waldorf stă conceptul de 

antropozofie – o viziune asupra omului şi a universului ca o unitate, omul fiind parte integrantă a universului de 

care nu poate fi despărţit. Pedagogia Waldorf îşi propune educarea omului în ansamblul său, prin mijloace 

specifice şi accesibile fiecărei vârste, cunoaşterea nemijlocită a lumii prin acţiune, toate cunoştinţele fiind 

rezultatul unei activităţi proprii. Elevului trebuie să îi placă ceea ce face, nu să fie constrâns, de aceea nu se 

utilizează catalogul, nu se dau note, examene sau teme pentru acasă. În acest context, școala Waldorf nu îşi 

propune cu tot dinadinsul performanţe intelectuale, ci educarea unor tineri sănătoşi fizic şi intelectual, cu 

cunoştinţe temeinice, cu fantezie şi creativitate, apropiaţi de natură şi de viaţa socială. 

➢ Programul Step by Step susţine necesitatea creării unui model educaţional care să facă elevul 

conştient că tot ceea ce se întâmplă în viaţă este interdependent şi pune  accent  pe  colaborarea  şcolii  cu  

familiile  elevilor,  pe  implicarea  părinţilor acestora în conceperea şi organizarea activităţilor din şcoală. Munca 

în grupuri stă la baza activităţilor didactice dezvoltate în paradigma Step by Step. Aceste activităţi urmăresc să 
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le dezvolte copiilor un simţ al identităţii şi preţuirii de sine, cooperarea, respectul şi integrarea în comunitatea 

elevilor. Modalităţile de lucru şi metodele aplicate cer moduri diferite de dispunere a mobilierului şi organizarea 

elevilor în formaţii de lucru de diferite mărimi. Se ţine cont de nivelul de dezvoltare al fiecărui copil prin 

metodologia didactică utilizată, care vizează abordarea individualizată a elevilor clasei. Activitatea este 

organizată pe centre de activitate (de alfabetizare, de lectură, de ştiinţe, de matematică, de arte, de teatru şi jocuri 

etc.), care răspund intereselor şi nevoilor elevilor şi includ activităţi pe mai multe niveluri şi cu materiale 

diferite, organizate logic, ţinând cont de cerinţele şi stilurile individuale de învăţare. Activităţile de învăţare ale 

elevilor sunt bazate pe cercetare, pe asocierea informaţiilor noi cu cele asimilate anterior şi a materialelor noi cu 

cele pe care le cunosc deja. Cu ocazia activităţilor desfăşurate în centrele de activitate, organizate în conformitate 

cu obiectivele comune prestabilite, elevii au ocazia să-şi dezvolte deprinderi, să împărtăşească din experienţa 

celorlalţi, să-şi consolideze cunoştinţele într-un climat pozitiv şi într-o atmosferă de încredere. 

➢ Educaţia Montessori a fost dezvoltată de dr.Maria Montessori – un pionier în munca cu copiii cu 

nevoi speciale. Ea a ajuns la concluzia că deficienţa mintală este mai degrabă o problemă de pedagogie decât o 

problemă de sănătate şi a lăsat o mare moştenire: filozofia metodei de educaţie Montessori.  

În 1907, dr. Montessori a iniţiat un centru de zi (Casa dei Bambini) pentru copiii defavorizați din 

mahalaua zonei San Lorenzo, Roma. Munca ei a stârnit interesul în 1908 când a publicat rapoartele despre copiii 

mici care au învăţat să scrie şi să citească. Dr. Maria Montessori a elaborat o filozofie a educaţiei bazată pe 

respectul pentru copil şi nevoile sale, concept esenţial în metoda Montessori. Dr. Montessori a fost convinsă că 

vârsta preşcolară, când copilul îşi dezvoltă concepţia despre sine, este fundamentală pentru împlinirea sa 

viitoare. Ea considera că înainte ca cineva să-şi asume responsabilităţi, trebuie să fie convins că este stăpânul 

propriilor sale acţiuni şi că trebuie să aibă încredere în sine. Dr. Montessori a accentuat ideea că fiecare copil este 

un individ unic, nu un adult mic. Fiecare copil trebuie văzut ca un individ cu personalitate unică şi potenţial 

intelectual unic. 

Metoda Montessori are trei elemente centrale: 

• Observaţia – fără ideile preconcepute ale adultului d espre cum trebuie să înveţe copiii 

• Mediul pregătit 

• Conceptul de libertate  individuală. 

Dr. Montessori a subliniat faptul că în copilăria timpurie, copilul învaţă cum să înveţe şi metoda ei oferă 

posibilităţi unice de ajutorare a copiilor pentru a-i face să simtă viaţa şi să-şi formeze respectul de sine. Dr. 

Montessori a abordat munca cu copiii mici atât din punctul de vedere al omului de ştiinţă, cât şi al educatorului. 

Ea a considerat că trebuie să observăm copiii îndeaproape pentru a le putea oferi ceea ce ei au nevoie în timpul 

fiecărei perioade de dezvoltare (periaode senzitive). A sugerat educatorilor că rolul lor principal este acela de 

a observa copilul şi de a pregăti mediul pe baza observaţiilor făcute, văzând astfel rolul educatorului mai mult 

pentru a crea situaţii de învăţare decât de a preda direct, fiind mai degrabă un ghid decât un lider. 

Pe baza observațiilor făcute de dr. Montessori se pot contura următoarele idei: 

✓ Motivarea  este  naturală  în  procesul de învăţare – copiii învaţă ca urmare a unei dorinţe fireşti, naturale de 

a învăţa. Educatorii Montessori înţeleg acest principiu şi pregătesc un mediu în care copiii sunt lăsaţi să înveţe 

ceea ce au nevoie şi când au nevoie să înveţe. 
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✓ Copiii mici sunt capabili să se concentreze mai mult decât își pot da seama adulții, mai ales dacă o 

activitate răspunde nevoilor lor și dacă procesul permite implicarea fizică – un copil are mare nevoie de a repeta 

activitățile (copiii mici au nevoie de libertatea mișcării fizice în timp ce învață). 

✓ Copiii resping o activitate care nu răspunde nevoilor lor la timpul potrivit – clasele Montessori sunt pregătite 

într-un asemenea mod încât lasă copilul să aleagă propria muncă, el respingând în mod natural o activitate care 

nu răspunde nevoilor sale în timpul unui anumit stadiu de dezvoltare.  

✓ Copiii sunt capabili să-și dezvolte autodisciplina dacă au libertatea să aleagă – educatorul nu trebuie să fie 

sursa întregii discipline. În clasele Montessori, copiii au libertatea de a-şi alege o muncă, să o repete de atâtea ori 

de câte ori vor să o facă, apoi să pună lucrurile înapoi, la locurile potrivite. Această libertate de alegere, repetare 

şi ducere la bun sfârşit a unei activităţi permite şi încurajează copiii mici să se autodisciplineze. 

✓ Educatorul nu este sursa tuturor învățăturilor – o clasă Montessori oferă un mediu în care copilul poate 

simţi plăcerea de a învăţa în mod spontan. Educatorul Montessori este numai un ghid al învățării, nu o sursă. 

Dorinţa interioară naturală de a învăţa a copilului îl va ghida în acest proces. 

✓ Copiii pot învăța să-și rezolve propriile probleme – educatorii Montessori lasă copiilor libertatea de a 

căuta soluţii pentru problemele lor - ei nu se grăbesc să ofere soluţii gândite de adulţi. Aptitudinile de învăţare a 

rezolvării problemelor la o vârstă fragedă, atât a celor cognitive, cât şi a celor sociale, pregătesc copiii pentru 

învăţarea pe mai departe şi încurajează dezvoltarea socială. 

Copiii mici trebuie să aibă posibilitatea de a-şi dezvolta trăsături de caracter pozitive pentru a deveni 

adulţi responsabili şi sănătoşi din punct de vedere emoţional. Caracterul copilului se construieşte prin activităţi şi 

muncă. Copiii mici au o mare nevoie de posibilităţi nelimitate de observare, de mişcare, de explorare. Oferind 

copiilor un mediu pregătit, putem să-i învăţăm autodisciplina, automotivarea, munca devenind o obişnuinţă 

pozitivă, copilul dezvoltându-și, astfel, stima faţă de sine. Educaţia înseamnă să înveţi copilul să gândească şi să 

acţioneze în mod independent, într-o manieră responsabilă. Adultul nu trebuie să facă niciodată pentru copil 

ceea ce el poate să facă singur. Când acţionăm făcând ceva în locul copilului, îi furăm acestuia posibilitatea de a 

învăţa.  

Libertatea şi autodisciplina sunt în strânsă legătură. Educatorii Montessori pregătesc un mediu care 

încurajează fiecare copil să lucreze în mod independent. Independenţa încurajează dezvoltarea aptitudinilor 

necesare pentru obţinerea succesului de-a lungul vieţii. Disciplina este sursă de siguranţă pentru copil. Copiii au 

mare nevoie de disciplină pozitivă. Clasele Montessori sunt create să încurajeze independenţa, autodisciplina şi 

dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter, chiar şi la copiii foarte mici, sunt focalizate pe crearea unei 

discipline interioare a copiilor. Mediul este pregătit cu grijă pentru a permite copilului să lucreze cât mai 

independent posibil. Dr. Montessori a simţit că dacă un copil este obraznic, acest lucru se întâmplă, în general, 

din cauza faptului că el este plictisit sau energiile sale sunt greşit direcţionate. Educatorii Montessori învaţă să 

ghideze copiii spre căi pozitive de utilizare a energiilor. Copiii mici nu sunt adulţi mici. Copiii au multe 

de făcut și este necesar să aibă ocazia de autoconstrucţie Uneori, copiii mici au nevoie de time out, un timp 

în care stau în linişte, departe de grup pentru a se reculege. 
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Respectul este un alt aspect inerent al clasei Montessori. Educatorul Montessori predă respectul prin 

acţiunile lui. El observă copiii din clasă; le respectă nevoile şi creează o atmosferă bazată pe aceste nevoi. Vocea 

şi acţiunile sale denotă respect – respect pentru copil, adult, mediu şi lume. 

Rolul adultului în clasa Montessori este acela de a ghida copilul spre învăţătură. Când educatorul îşi 

formează aptitudinile de observare, nevoile individuale ale copilului devin clare. Mediul este apoi pregătit să 

răspundă acestor nevoi. Educatorul Montessori nu se aşteaptă la copil să folosească materialele în acelaşi fel cum 

le-ar folosi un adult şi înţelege că fiecare copil se autoperfecţionează. Este important pentru copil şi adult 

să se bucure să lucreze împreună. Un mediu liniştit şi fericit de lucru încurajează procesul de învăţare. 
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Strategii de stimulare a dezvoltării competenţei emoṭionale  

a copiilor preşcolari 

 
Mogoşanu Mădălina Ionela 

Grădiniţa PN Comişani 

 

Bar – On și Parker  susțin  ideea conform căreia un cadru didactic poate forma competenţe emoţionale, 

însă are nevoie de un set de aptitudini după cum urmează: 

- Conştientizarea stării emoţionale inclusiv posibilitatea trăirii de emoţii multiple şi la niveluri mature, 

conştientizarea faptului că nu putem fi conştienţi de propriile emoţii, din cauza dinamicilor inconştiente sau a 

neatenţiei selective; 

- Aptitudinea de recunoaştere a emoţiilor altor persoane, pe baza situaţiilor şi indicatorilor expresivi pentru 

care există un oarecare consens cultural în privinţa sensului emoţional, 

- Aptitudinea de folosire a vocabularului emoţiilor şi a termenilor expresivi disponibili în mod uzual în 

subcultura persoanei; la niveluri mai mature, aptitudinea de a învăţa scripturi culturale care asociază emoţia cu 

rolurile sociale; 

- Capacitatea participării empatice şi compasiunii pentru experienţele emoţionale ale altor persoane; 

- Aptitudinea de a înţelege că stările emoţionale interne nu corespund neapărat cu expresia emoţională 

externă, nici la sine, nici la ceilalţi şi la un nivel mai matur, înţelegerea că un comportament emoţional- expresiv 

poate influenţa un altul şi includerea acestui fapt în construcţia strategiilor de autoprezentare; 

- Aptitudinea de a găsi soluţii adaptative la emoţiile aversive sau perturbatoare, folosind strategii de 

autoreglare (rezistenţa la stres) care reduc intensitatea sau durata acestor stări emoţionale; 

- Conştientizarea faptului că structura sau natura relaţiilor este parţial definită atât de gradul de transparenţă 

emoţională cât şi de momentul exprimării sau de autenticitatea expresiei exteriorizate şi de gradul de reciprocitate 

sau simetrie din relaţie ; prin urmare intimitatea matură este parţial definită de împărtăşirea reciprocă de emoţii 

autentice, în timp ce relaţioa părinte copil poate avea o comunicare asimetrică de emoţii autentice; 

- Capacitatea de autoeficienţă emoţională : persoana consideră că se simte în general aşa cum doreşte să se 

simtă, îşi acceptă experienţa emoţională, unică şi excentrică sau cultural convenţională, acceptare conformă cu 

credinţele persoanei despre ceea ce constituie un echilibru emoţional dezirabil. ( Bar-On, Parker, 2011,  87) 

Pe măsură ce copii îşi însuşesc aptitudini de competenţă emoţională, într-o varietate de contexte, 

consecinţele competenţei emoţionale, încep să fie vizibile în comportamentul lor. 

Stimularea dezvoltării emoţionale, se realizează prin transformarea acestor aptitudini în competenţe. În 

această direcţie sunt încercările părinţilor şi profesorilor de a învăţa copiii cum să-şi gestioneze emoţiile, cum să-şi 

gestioneze comportamentul emoţional – expresiv, cum să-şi adapteze noile experienţe celor deja asimilate. 

S-au descoperit puţine expresii de furie deschisă în timpul interacţiunilor dintre copii-subiect (copil-copil) , 

în care copiii au fost insultaţi sau luaţi în râs de către colegul  lor.  

În situaţii de criză emoţională, copiii trebuie învăţaţi să-şi stăpânească emoţiile negative şi să le transforme 

în emoţii pozitive, prin creearea unui cadru favorabil şi o relaţionare eficientă. 
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Competenţa emoţională este dinamică; este o decizie pe care o luăm despre anumite comportamente în 

anumite situaţii care suscită emoţii; decizia de competenţă emoţională, matură, poate fi luată atunci când vedem 

indivizi aplicând principiile lor morale, în situaţii care-I solicită pe plan emoţional şi răspunzând în accord cu 

sistemul lor moral. 

Creşterea stimei de sine a copilului prin învăţarea acestuia să-şi regleze emoţiile în funcţie de experienţele 

trăite este un process eficient și necesar. Aptitudinile copiilor mici de a-şi concentra atenţia şi de a inhiba reacţiile 

inadecvate sunt legate de o probabilitate mai mică de a trăi o activare emoţională negativă în interacţiunea cu alţi 

copii în jocuri cu un nivel înalt de activitate . 

Autocontrolul numit de autorii de specialitate “control cu efort” (Bar-On, Parker, 2011, 91), este un 

indicator pe care copiii îl accesează pentru a atenua o parte din dinamica emoţională regăsită în situaţia de joc 

(țipătul, alergarea necontrolată, isteria) în care se încearcă evitarea interacţiunii agresive şi reacţionarea în moduri 

mai competente şi constructive din punct de vedere social. 

Copiii capabili de autocontrol sunt cei care şi-au însuşit aptitudinile critice şi fundamentale pentru 

competenţa emoţională: să conştientizeze emoţiile proprii, să dea dovadă de empatie, să posede aptitudinea de a 

folosi un vocabular emoţional adecvat când este confruntat cu situaţii de crize emoţionale. Dezvoltarea capacităţii 

de redresare rapidă în urma unor trăiri, experienţe negative, şi să manifeste un comportament emoţional competent 

într-un numar mare de situaţii stresante. 

Se știe că experienţe solicitante repetate pot epuiza influenţele protective şi eroda funcţionarea competentă 

în unele domenii (Luthar, Doernberger,Ziegler, 1993, apud. Reuven Bar-On, Parker, 2011, 97). 
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Metode terapeutice utilizate în recuperarea copiilor cu dislexo-disgrafie 
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În zilele noastre, fluxul informațional la care suntem supuși necesită dobândirea continuă de cunoștințe. 

Deși există o cantitate crescută de informații vizuale, citi-scrisul este necesar în activitatea zilnică, în viața 

cotidiană. Zilnic avem activități precum completarea unor formulare, chestionare sau fișe, navigăm pe internet și 

toate acestea presupun stăpânirea tehnicii cititului, abilități de scriere precum și interpretarea rapidă și corectă a 

celor citite. Există însă, atât copii cât și adulți care întâmpină dificultăți în această activitate, reușind să citească și 

să înțeleagă mesajul cu mult efort. 

Toate aceste tulburări ale procesului de scris-citit se află într-o strânsă dependenţă cu specificul limbii. 

Structurile lingvistice, particularităţile de limbă, particularităţile de limbaj au un impact deosebit asupra modului în 

care apar şi se dezvoltă tulburările scris-cititului. În limba engleză, de pildă, domină tulburările cititului, pe când în 

limba română, cele ale scrisului (cu toate că cele două procese se învaţă simultan). Totuşi, indiferent de limbă, când 

există o tulburare la nivelul unuia dintre procese, acest lucru influenţează şi celălalt proces, dar la un nivel mai 

puţin accentuat. 

În literatura de specialitate această tulburare este denumită dislexo-disgrafie și se definește ca fiind o 

deficiență de prelucrare a informaţiilor care nu se rezolvă odată cu creşterea copilului, unele caracteristici 

rămânând prezente pe parcursul întregii vieţi a celui în cauză. 

Federaţia Mondială de Neurologie (1968) defineşte dislexo-disgrafia ca reprezentând tulburări ce "apar la 

copiii care, în ciuda unei experienţe de clasă convenţionale, nu pot dobândi abilitatea de a citi, de a scrie, de a 

silabisi corespunzător abilităţilor lor intelectuale". Din literatura de specialitate de la noi, E. Verza (2003) defineşte 

dislexo-disgrafia ca fiind o incapacitate paradoxală în învăţarea scris-cititului ce se manifestă prin confuzii 

constante şi repetate între fonemele asemănătoare din punct de vedere acustic, literele şi grafemele lor, inversiuni, 

adăugiri şi omisiuni de litere, grafeme, cuvinte şi propoziţii, dificultăţi în combinarea cuvintelor, tulburări ale 

lizibilităţii, plasarea defectuoasă în spaţiul paginii a grafemelor, alcătuirea acestora inegală ca mărime şi formă, 

alcătuirea de texte lacunare, neorganizate, ilogice. 

Un diagnostic cert de dislexo-disgrafie poate fi pus doar după ce copilul a parcurs o perioadă minimă de 

însuşire a scris-cititului, adică cel puţin la sfârşitul clasei I. În cazul copiilor cu deficienţiă mintală şi a celor cu 

intelect liminar, perioada se prelungeşte până la finalul clasei a II-a iar în cazurile severe perioada variază conform 

particularităților psihoindividuale ale copilului. 

Există metode speciale de terapie pentru dislexo-disgrafie cu ajutorul cărora simptomele pot fi ameliorate 

şi se pot preveni tulburările în dezvoltarea personalităţii. Succesul acestor metode terapeutice este influenţat, în 

mare măsură, de recunoaşterea timpurie a problemei şi începerea unei terapii adecvate cât mai devreme. 

Iată câteva metode terapeutice utilizate în recuperarea copiilor cu dislexo-disgrafie: metoda Meixner, 

metoda Sindelar, metoda Ayres, metoda Delacato, metoda Gosy, metoda Frostig. 
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Primele trei metode terapeutice sunt cele mai des utilizate în cabinetele din școlile de masa și școlile 

speciale, în cabinetele din centrele de asistență psihopedagogică și în cabinetele individuale de terapie. 

Metoda Meixner 

Această metodă a fost experimentată de logoped-psihologul ungar Dr. Meixner Ildikó şi are drept scop 

prevenirea şi reeducarea citit-scrisului. Metoda Meixner este o metodă complexă fonetico-analitico-sintetică-

logopedică în care se pune accent pe emiterea, analiza şi sinteza sunetelor. Această metoda vine în sprijinul 

copilului dislexic prin folosirea metodelor psihologice şi prin faptul că se adaptează la ritmul şi nevoile lui, 

prevenind posibilitatea de a greşi. 

Metoda are la bază câteva princiipii enumerate mai jos: 

1. Principiului pedagogic al gradaţiei, conform căruia învăţarea se face în paşi mici. 

2. Principiul asociaţiei triple în însuşirea citit – scrisului. Asociaţia formei acustice a sunetului (fonemul) cu forma 

vizuală a literei (grafemul) se leagă cu engrama motrică a articulării sunetului, conştientizând poziţia buzelor, 

poziţia limbii, mişcarea corzilor vocale. 

3. Principiul prevenirii inhibiţiei omogene. Metoda Meixner în procesul învăţării alfabetului previne apariţia 

inhibiţiei omogene prin faptul că literele, sunetele asemănătoare ca: m-n, b-d- se predau la o distanţă mare într-o 

ordine aparte. Procesul psihic denumit „inhibiţie omogenă” a fost descoperit de Dr. Ranschburg. 

4. Principiul prevenirii şi evitării rigidităţii gândirii. Din cauza disfuncţionalităţii cerebrale, sistemul nervos şi 

procesele psihice ale copilului dislexic nu funcţionează flexibil. Pentru prevenirea acestui lucru trebuie să ştim 

că numai exersarea multiplă în formă de joc didactic, cu multiple exerciţii, cu ilustraţii manevrabile şi corectarea 

imediată a greşelilor asigură rezultatul dorit. 

5. Principiul asigurării atmosferei agreabile, plăcute a activităţilor cu elevii dislexici. Orele şi toate activităţile 

elevilor dislexici trebuie în aşa fel organizate, încât să se asigure un climat plăcut, în care copilul să se simtă 

bine. Motivaţia pozitivă continuă, recompensa imediată a tuturor eforturilor îl fac pe copilul emotiv şi care 

oboseşte repede să depună efort în realizarea rezultatelor dorite, învingând emoţia şi stresul inhibitor 

caracteristic copilului dislexic. 

Prin intermediul metodei de prevenţie meixneriană se dezvoltă ariile care contribuie la evitarea apariţiei şi 

tratarea adecvată a dislexiei şi a disgrafiei: vocabularul pasiv şi activ, percepţia vorbirii, înţelegerea vorbirii, 

atenţia, memoria auditivă, memoria vizuală, diferenţierea auditivă fond-formă, discriminarea auditivă, diferenţierea 

vizuală fond-formă, discriminarea vizuală, coordonarea vizuo-motrică, motricitatea, echilibrul, motricitatea fină, 

schema corporală, orientarea spaţială, orientarea temporală, serialitatea. 

Metoda Sindelar 

Programul de dezvoltare cognitivă Sindelar este o metodă de prevenţie şi de terapie, destinată copiilor 

predispuşi spre dislexie (5-7 ani) şi copiilor dislexici (7-15 ani). Metoda elaborată de către psihologul austriac 

Brigitte Sindelar vizează identificarea şi dezvoltarea acelor capacităţi cognitive a căror disfuncţionalitate cauzează 

apariţia tulburărilor de învăţare. 

Aplicarea programului presupune o examinare cu testul Sindelar în baza căruia se elaborează un plan de 

intervenţie individualizat. În concepţia lui Sindelar terapia trebuie începută de la „rădăcini”, acolo unde capacităţile 

cognitive încă funcţionează bine. 
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Programul terapeutic Sindelar cuprinde o serie de exerciţii de dezvoltare cognitivă care vizează 

diferenţierea vizuală, diferenţierea vizuală fond-formă, diferenţierea auditivă, diferenţierea auditivă fond-formă, 

memoria vizuală, memoria auditivă, intermodalitatea, serialitatea şi orientarea în spaţiu. 

Terapia necesită exersarea zilnică, timp de 10 minute, a unei capacităţi cognitive disfuncţionale, ceea ce 

presupune o colaborare activă între părinţi şi specialiştii formaţi cu metoda Sindelar. Primele rezultate pozitive apar 

după 3 luni de terapie, dar terapia este de lungă durată. După aplicarea corespunzătoare a programului Sindelar, 

capacităţile cognitive încep să se dezvolte, fapt ce asigură o bază mai solidă în formarea deprinderilor de scris-citit. 

Exerciţiile programului se pot combina şi cu alte proceduri de dezvoltare cum ar fi terapia logopedică. Nu există 

încă adaptarea în limba română a acestei terapii. 

Metoda Ayres 

Această metodă pornește de la conceptul de integrare senzorială și tulburările acesteia. 

Disfuncţia de integrare senzorială este o tulburare neurologică provenită din incapacitatea creierului de a 

integra anumite informaţii primite de la cele cinci sisteme senzoriale principale ale corpului. Aceste sisteme 

senzoriale sunt responsabile pentru detectarea semnalelor vizuale, a sunetelor, mirosurilor, gusturilor, 

temperaturilor, durerii, poziţiei şi mişcării corpului. 

Integrarea senzorială oferă un fundament important pentru învăţarea complexă şi comportamentul adecvat. 

Procesul integrării senzoriale se petrece automat şi fără eforturi pentru majoritatea copiilor, dar la unii nu 

funcţionează în mod normal. 

Metoda Ayres, elaborată de către Anna Jean Ayres, cercetătoare şi psiholog din California, încearcă să 

amelioreze disfuncţia de integrare senzorială prin diferite stimulări ale copiilor. Prin impulsuri senzoriale variate se 

dezvoltă sistemul de echilibru, reflexele primitive dispar, mişcările ochilor devin normale, se organizează mai bine 

integrarea celor două părţi ale corpului, adică se maturizează sistemul nervos. Această terapie este folosită şi pentru 

tratarea tulburărilor de învăţare. 

Atmosfera orelor este agreabilă, copiii sunt atraşi de instrumentele de lucru folosite, dezvoltarea copiilor se 

face într-un cadru plăcut, prin jocuri atrăgătoare. Terapeutul are o atitudine nondirectivă, lăsând copilul dislexic să 

aleagă acele jocuri care reprezintă o provocare pentru el şi îi oferă succesul. De obicei, aceste jocuri asigură 

exersarea unei capacităţi nedezvoltate în totalitate la copil. După un timp, copilul va alege un alt joc, puţin mai 

greu, care va reprezenta o nouă provocare pentru el. În acest mod natural, prin autoasigurarea succesului, copilul se 

va dezvolta treptat printr-un proces de autovindecare. 

Terapia necesită o examinare prealabilă, care identifică capacităţile deficitare ale copiilor. Astfel, 

cunoscând nivelul de dezvoltare, terapeutul va şti ce set de jocuri trebuie să ofere copilului. Instrumentele de lucru 

specifice, folosite în acestă terapie sunt: diverse leagăne din diferite materiale, mingi uriaşe, cercuri hulahoop, 

spaliere, oglinzi mari, plase suspendate, disc rulant, etc. În cazul copiilor cu deficienţiă mintală, terapia se poate 

desfășura în camera de stimulare multisenzorială unde, datorită mediului special creat, dotată corespunzător și 

organizată în mod specific, se pot desfășura activități de stimulare la nivelul tuturor analizatorilor senzoriali 

(olfactive, vizual, tactil, auditive, vestibular, proprioceptiv). 

Terapia copiilor cu dislexo-disgrafie nu se rezumă doar la dezvoltarea abilităţilor de scris-citit sau la 

dezvoltarea capacităţilor cognitive deficitare. Ei necesită consiliere psihologică sau în unele cazuri psihoterapie. 
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Pe parcursul anilor şcolari copiii dislexo-disgrafici se confruntă cu tulburări emoţionale şi de dezvoltare a 

personalităţii, din ce în ce mai grave. Eşecul şcolar poate cauza o stimă de sine scăzută, complex de inferioritate, 

sentimentul inutilităţii, anxietate, tulburări psihosomatice, nevrotice sau tulburări de comportament. Integrarea în 

colectivul clasei de multe ori devine deficitară. Ei au nevoie de un sprijin psihologic permanent pentru a face faţă 

mai uşor problemelor cu care se confruntă. 

La majoritatea copiilor predispuşi spre dislexie sau disgrafie se poate observa o rămânere în urmă în 

coordonarea mişcărilor, în dezvoltarea echilibrului, tulburări în schema corporală şi în orientarea în spaţiu, o 

dominanţă nedezvoltată sau încrucişată. Dislexo-disgrafia poate fi cauzată de tulburările în dezvoltarea mişcărilor 

în perioada copilăriei mici. Mai mulţi autori subliniază că dezvoltarea mişcărilor are un rol hotărâtor în dezvoltarea 

sistemului nervos. Kinetoterapia ajută la formarea capacităţilor de învăţare prin dezvoltarea şi formarea mişcărilor 

elementare, prin formarea echilibrului static şi dinamic, prin cunoaşterea organizării schemei corporale, prin 

exersarea şi formarea dominanţei laterale, prin dezvoltarea capacităţii de orientare spaţio-temporală 
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PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES ÎN  FORMAREA VIITORILOR ARTIȘTI  

 

Prof. Pavel Elena Narcisa 

Liceul de „Arte Victor Brauner” Piatra Neamț 

 

 Ca profesor de canto într-un liceu vocațional întâlnesc de cele mai multe ori elevi 

foarte talentați, elevii dornici să afle fiecare informație pe care tu ca profesor i-o poți oferi. 

Dacă vom căuta pe wikipedia definiția profesorului vom găsi „În domeniul educației, un profesor este o 

persoană care educă și învață pe alte persoane. Un profesor care educă un anumit student poate fi de asemenea 

descris ca un tutore personal.”  

Uneori ne implicăm atât de mult în procesul educativ și simțim de multe ori că de noi depinde viitorul 

acestui elev care își dorește atât de mult să afle toate tainele interpretări lirice, și cred că da, chiar de noi depinde 

vitorul elevului nostru.  

În pregatirea scenică a tânărului, viitor interpret, rolul profesorului de specialitate este primordial. 

Profesorul reprezintă, de cele mai multe ori, un model de comportament, de pregătire profesională şi artistică, o 

ţinută muzicală şi interpretativă demnă de urmat. El trebuie să fie respectat, dar şi iubit de discipolii săi; este o 

condiţie importantă pentru reuşita sa pedagogică şi contribuie la formarea psihic-afectivă a viitorilor interpreţi 

muzicieni. 

Profesorul trebuie să fie de asemenea un confesor de încredere; el ridică moralul tânărului interpret şi-l 

încurajează de câte ori este necesar, îi insuflă curaj şi încredere în sine, în forţele sale, pentru a învinge barierele 

emoţiei şi stresului scenic; el selectează repertoriul, dificultatea şi complexitatea acestuia depinzând de vârsta 

tânărului artist, este ales în funcţie de înzestrarea artistică a acestuia, a stării sale de sănătate, a disponibilităţilor 

sale tehnice, a puterii de muncă şi asimilare, a stadiului de dezvoltare al memoriei auditive; profesorul stabileşte 

momentul şi locul performanţei scenice. 

În toate privinţele, profesorul de specialitate trebuie să fie un bun sfătuitor al micului sau tânărului artist, 

prin exemplificări corecte, exemplu personal, prin studiile sale din domeniul psihologiei şi pedagogiei.  

Sarcina profesorului de specialitate este de a preveni apariţia monotoniei în studiu, indicând, cu 

ponderea cuvenită, mai multe modalităţi de travaliu tehnic într-o perioadă relativ redusă de timp. Antrenamentul 

consecvent al concentrării este indispensabil tânărului elev solist, deoarece numai o repetare sistematică a unora 

şi aceloraşi procese psihice poate conduce la fixarea acestora în stereotipii dinamice. Varietatea infinită de 

temperamente impune profesorului, de la caz la caz, diferite modalităţi de pregătire psihică, uneori diametral 

opuse faţă de cele prezentate. 

Ceea ce dorim să scoatem în evidenţă, este faptul că în munca complexă a profesorului de specialitate de 

îndrumare a tinerilor artişti interpreţi, pe lângă munca de la catedră, este necesară o bună cunoaştere a proceselor 

fiziologice şi psihice prin care aceştia trec, dirijându-le judicios, cu tact şi precizie, asigurându-le astfel, într-o 

mare măsură, starea de spirit şi emotivă optimă, absolut necesară în actul artistic pe scenă. Pentru că schimbarea 

continuă este parte a acestei acumulări de informaţii, profesorul nu doar învaţă informaţii psihopedagogice 

teoretice şi sterile care sunt universal valabil, experimentează şi adaptează zilnic acest bagaj de cunoştinţe.  
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Astfel, observăm că şcoala pune elevii în legătură cu cunoscutul, le oferă probleme gata formulate şi îi 

învaţă să le rezolve, dar realitatea concretă este mult mai complexă, fiinţa umană trebuie să înveţe mai întâi să 

găsească problema şi mai apoi să o şi rezolve. Iată de ce se evidenţiază importanţa obişnuirii elevului cu 

incertitudinea, cu schimbarea, pentru ca şcoala sa-şi îndeplinească una dintre finalităţi şi anume crearea unor 

buni cetăţeni şi buni specialişti gata să se integreze cu succes în societate. Persoanele creative deschise către 

inovaţie pot mai uşor să accepte excepţiile, flexibilitatea abordărilor, non-rutina, iar aceste proiecte conduc în a 

dezvolta pozitiv elevul. 

Pentru tânărul interpret este foarte importantă apropierea sufletească de profesorul său de specialitate, 

astfel el ştie, chiar aflându-se pe scenă, că în sală are un „apărător”, un sprijin psihic. Pot spune că într-un fel îi 

luam în clasa a IX-a când ei calcă pragul liceului nostru, rușinoși, sfioși, temători dar talentați, uni prea volubili, 

alți fără să scoată un cuvânt și reușim să vedem marea transformare în clasa a XII-a când ei reușesc să țină un 

discurs, reușesc să susțină un recital controlîndu-și emoțiile existente. Îi vedem schimbați, prin felul în care se 

îmbracă mai ales fetele, din felul în care comunică și reușesc să se înscrie singuri la diverse masterclass-uri, 

burse de studii, prin felul în care te privesc pe tine ca profesor, recunoscători și cu o afecțiune pe care o simți 

poate că doar atunci când ei își iau zborul.  

Ce să mai spun profesorul, poate influența, poate modela, poate deschide niște ușii închise în sufletul lor 

de copil, poate fi sâcâitor când repetă de atât de  multe ori, plasează sunetul așa, ridică mâna așa, mergi așa, 

respiră așa, toate pentru a știi că ai făcut tot ce a fost posibil, pentru a îndruma corect și adevărat elevul tău.  
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ROLUL PROFESORULUI  

ÎN OBȚINEREA SUCCESULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR 

 
Stancu Mădălina-Maria 

Școala Gimnazială Nr. 13, Ploiești 

 

 Succesul școlar este o experiență ce se caracterizează prin entuziasmul cunoașterii, al motivației ce 

provoacă la autodepășire. Școala are un rol foarte important, deoarece, alături de familie, este un factor educativ 

primordial. Menirea școlii este să ajute fiecare elev să-și interiorizeze normele de conduită recunoscute în societate. 

 În ceea ce privește învățarea școlară, aceasta nu trebuie privită ca o interacțiune cognitivă între un 

transmițător și un receptor,  ci „cuprinde un întreg câmp social, incluzând toate tipurile de interacțiuni dintre actorii 

implicați (profesori, elevi, personal administrativ etc), normele și regulamentele instituționale, tradiții și obiceiuri” 

(I. O. Pânișoară, M. Manolescu, coord, 2019, p. 673). 

 Școala creează, astfel, spațiul formal, dar și informal, în care elevii de toate vârstele să poată asimila atât  

informații, cât și conduite sociale, căi de interacțiune umană, modalități de rezolvare a disensiunilor sau 

dezacordurilor cu care se pot confrunta. 

 Profesorul Martin Fischer afirma următoarele: „tragedia educației se joacă pe două scene: elevi 

incompetenți având de-a face cu profesori competenți și profesori incompetenți având de-a face cu elevi 

competenți” (Sight, 2006, p. 127). Iată, așadar, importanța pe care o are profesorul, dar și elevul, aceștia devenind 

două variabile ce condiționează succesul școlar. 

 Încă de la grădiniță, și mai apoi la școală, personalitatea educatoarei, a învățătoarei, ulterior a profesorilor, 

își pun amprenta asupra devenirii personalității elevilor. Se observă importanța relației de comunicare, ce se 

stabilește între cei doi actori ai educației.  

 Optimizarea comunicării profesor-elev are la bază stilul de comunicare al profesorului, precum și stilul de 

învățare al elevilor. „Sistemul particularităților de manifestare, ce caracterizează persoana în procesul comunicării” 

(I. O. Pânișoară, M. Manolescu, coord, 2019, p. 673) alcătuiește stilul de comunicare. Totodată, acesta presupune 

modul în care o persoană transmite verbal, nonverbal și paraverbal informații. 

 Este recomandat ca, atât educatorii, cât și învățătorii și profesorii să utilizeze stilul de comunicare asertiv, 

ce este definit printr-o exprimare sinceră, clară și directă a opiniilor, fără a leza pe cineva. În plus, reprezintă cea 

mai bună atitudine, întrucât permite atingerea obiectivelor propuse, fără a le provoca celorlalți resentimente. Copiii 

sunt atrași de personalitatea unui cadru didactic dispus să îi asculte și să îi înțeleagă, care îi încurajează și care le 

oferă încredere în ei înșiși. 

 În același timp, în procesul de învățare, un rol important îl are și motivația. Aceasta facilitează 

achiziționarea informațiilor și contribuie la concentrarea atenției elevului. Astfel, se observă că învățarea și 

motivația se influențează reciproc. „Pe de o parte, dorința de a cunoaște elemente/lucruri noi, ambiția de a obține 

note bune stimulează învățarea, iar pe de altă parte, satisfacția oferită de performanțele datorate învățării susține 

interesul pentru activitățile de învățare – succesul reprezintă un motivator foarte bun în școală (dar și în viață)” (I. 

O. Pânișoară, M. Manolescu, coord, 2019, p. 676). 
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 Pentru a maximiza performanțele școlare ale elevilor este recomandat ca „profesorul să îi motiveze pe 

elevi, încă de la începutul orei, oferindu-le argumente, astfel încât aceștia să participe activ la procesul instructiv-

educativ” (C. Cucoș, coord, 2009, p. 499) . Este necesară precizarea finalităților, a importanței și necestății 

informațiilor pentru dezvoltarea profesională și profesională de mai târziu.  

 Profesorul trebuie să dea dovadă de vocație profesională, motivându-și corespunzător elevii, intrinsec, 

cognitiv, pozitiv, dar și afectiv. Pentru ca experiența de predare-învățare să fie caracterizată de entuziasm, este util 

ca fiecare cadru didactic să utilizeze diferite întăriri pozitive. Acestea vor determina copilul să repete 

comportamentele bune. 

 În concluzie, profesorul are un rol foarte important în ghidarea elevului către succes. Desigur că și 

capacitățile native și efortul personal pe care îl depune elevul contribuie la atingerea succesului școlar. Profesorul 

devine atât regizorul, cât și actorul, pe scena educației, care urmărește formarea unei personalități capabile să se 

adapteze permanent la condițiile date și să înregistreze succes în tot ceea ce își propune.  
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Învățarea  interactiv-creativă 

Rădiță Nicoleta Claudia 

 

        Învăţarea reprezintă un gen de activitate umană şi totodată o formă de cultură care solicită intens operările în 

planul presupus, convenţional, simbolic, bazat pe norme de substituţie şi mediere, de transfer şi transformare, de 

corespondenţă. Ea este de maximă implicaţie în procesul dezvoltării psihice. Bazându-se pe înţelegere, învăţărea se 

dezvoltă ea însăşi antrenată nu numai prin utilizarea intensivă a percepţiei observative şi a memoriei, ci şi a 

strategiilor diverse de învăţare şi de exercitare a acestora în situaţii foarte diverse care fac să capete consistenţă 

planul intelectual (Conform Șchiopu U.,Verza E.,1995, p. 186). 

        Mulţi cercetători psihologi au formulat o serie de teorii referitoare la concepţiile personale asupra învăţării. În 

esenţă, învăţarea este un proces complex care angrenează întreaga personalitate, zestrea genetică a acesteia, nivelul 

proceselor intelectuale, motivaţia, etc. Ea implică cu necesitate interacţiunea factorilor cognitivi şi non cognitivi. 

Schimbările pe care le presupune învăţarea pot fi atât în cunoaştere cât şi în comportament (Conform Nicola 

I.,2000, p.130). 

       Pe această bază, se face distincţia între teorii de învăţare comportamentale (behavioriste) şi teorii de învăţare 

cognitive (cognitiviste). Cele dintâi se concentrează asupra comportamentului observabil. Schimbările în 

comportament sunt considerate scopuri principale ale învăţării. Reprezentanţi de seamă ai acestei teorii sunt 

I.P.Pavlov, J.B.Watson, Ed. Thorndike, B.F.Skinner. La polul celălalt se situeaza teoriile cognitive. În viziunea 

psihologilor cognitivişti, învăţarea trebuie considerată un proces intern care nu poate fi observat nemijlocit. 

Preocuparea lor se îndreaptă în direcţia surprinderii unor factori interni, neobservabili, cum ar fi procesele de 

cunoaştere, intenţiile, dorinţele, creativitatea etc. implicate în procesul învăţării (R.Gagne, J.Piaget, J.Bruner) 

(Conform Nicola I.,2000, p.131). 

        Deosebirea dintre viziunea cognitivă şi cea comportamentală se centrează asupra obiectului învăţării. “În 

viziunea cognitivă cunoaşterea însăşi este învăţată, iar schimbările în cunoaştere conduc la schimbări în 

comportamentul posibil. În viziunea comportamentală, noile comportamente sunt ele însele învăţate” (Woolfolk 

A.,1990, p. 229). 

       Cele mai multe teorii s-au conturat însă în ultimele decenii. Ele se concentrează asupra factorilor interni, 

consideraţi în acelaşi timp şi mecanisme explicative ale învăţării. Adaptate condiţiilor psihologice de vârstă, 

conţinuturile învăţării sunt structurate în raport de o serie de trăsături cum ar fi: o gamă variată de cunoştinţe, 

priceperi, deprinderi, diversitate, caracterul global, dependenţa de finalităţile, scopurile şi obiectivele educaţionale, 

caracterul dinamic explicat prin modificările din cadrul ştiinţelor, continuitatea, precum şi capacitatea de 

amplificare “ pe măsura trecerii de la o treaptă la alta ( în conformitate cu principiul complexităţii crescânde)” 

(Stanciu M.,1999, p.66). 

          Învăţarea de tip şcolar îşi are rădăcinile în formele de experienţă spontană ale vârstei preşcolare, care se 

împletesc cu manipularea obiectelor, când cu jocul , când cu unele forme elementare de muncă.Deşi se implică şi 

se întrepătrund, situându-se într-o ordine de succesiune genetică, jocul şi învăţarea , privite ca forme de activitate 

distincte ale conduitei infantile, se află în raporturi antinomice: primul - o activitate liberă, spontană, bazată pe 

comunicarea nemijlocită şi pe simpatie interpersonală, pe “jocul” dispersional al atenţiei, care admite migrarea 
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rapidă de la o secvenţă la alta a activităţii, realizându-se un raport de noutate, creativitate şi autodirijare ce nu lasă 

loc instalării oboselii şi plictiselii; cea de a doua – o activitate obligatorie cu program stabilit şi cu efort dozat, cu 

operaţii frecvent repetitive şi cu prestaţii măsurate prin raportarea la etalon (calificative), asistată de adultul care 

intervine, supraveghează, observă (Conform Golu P.,Zlate M.,Verza E.,1994, p.125).  

          Profesorul Ioan Neacşu afirma că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea 

eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă.” (1990, p. 12) . 

         Conceptul de învățare  interactiv-creativă este definită ca o formă superioară de învățare, care se bazează pe 

eforturile susținute ale celor care învață, participă activ și creativ contribuind la propria lor pregătire. Acest tip de 

învățare implică receptivitate la noi experiențe, căutări, explorări prin crearea unui  mediu interactiv și medii 

creative de învățare care permit elevilor  să cerceteze, să descopere, să discute, să întrebe, să găsească răspunsuri, 

să aplice, să propună soluții, să simuleze, să rezolve, să reflecte asupra propriilor cunoștințe și modalități de 

cunoaștere. Învățarea interactiv-creativă se bazează pe implicarea profundă a individului - intelectual, psihomotor, 

afectiv, volitiv - iar noile cunoștințe sunt dobândite activ și creativ prin propriile eforturi, prin explorare, deducție, 

analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, concretizare,punând accentul pe crearea de conexiuni între sensuri. 

       Prin urmare, învățarea interactiv-creativă implică activizarea subiecților învățării, implicarea acestora și 

participarea deplină la procesul formării proprii, ca urmare a interacțiunii intelectuale, socio-emoționale și afective 

cu ceilalți pe baza schimburilor sociale în achiziționarea noului și a interacțiunilor cu conținuturile curriculare. În 

învățarea interactiv-creativă,  educatul cercetează, descoperă, inferează, construiește, creează, imaginează, 

redefinește sensurile, trecându-le prin filtrul propriei sale personalități și solicitând procesele psihice superioare ale 

gândirii și creației. 

       Elevul care învață activ este „propriul inițiator și organizator” al experiențelor de învățare, este capabil să 

reorganizeze și să-și restructureze în permanență propriile achiziții,, într-o viziune sistemică. să proiecteze proiecte 

individuale de învățare, să și le asume, să le conștientizeze, să le aplice, să le evalueze, să le regleze, să le 

gestioneze astfel încât să dobândească treptat autonomie în învățare și în formarea proprie.” (Bocoș Mușata, 2002, 

p .63) 

        Învăţarea activă (active learning) este definite drept un mediu de învăţare care “permite elevilor/studenţilor să 

discute, să asculte, să citească, să scrie şi să reflecteze asupra propriilor modalităţi de cunoaştere prin intermediul 

exerciţiilor de rezolvare de probleme, prin participări în cadrul micro-grupurilor informale, prin simulări şi studii 

de caz, prin jocuri de rol şi alte activităţi, toate menite să-i solicite să aplice ceea ce învăţă”. (Meyers şi Jones 

,1993, p. 11) 

     S-a demonstrat prin studii că învățarea este mult mai eficientă dacă elevii sunt implicați în acest proces. 

Strategiile didactice de instruire folosite care implică indivizii în procesul de învățare stimulează gândirea critică și 

creativă, contribuie la conștientizarea și responsabilizarea  cursanților. 

         Interactivitatea implică interacțiuni verbale, social- afective, directe sau mediate, cu ceilalți :,profesor-elev, 

elev-elev, elev-grup / echipă, grup-grup, grup cooperant -profesor-colegi care vor conduce la procese de acțiuni 

transformatoare asupra materialului studiu. Creativitatea necesită capacități productiv-creative, structuri cognitive 

și operatorii , procese de combinare, imaginație și restructurare continuă a datelor, prin poziționarea elevului care 
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învață   în situații problematice care au nevoie de rezolvare. Promovează flexibilitatea și productivitatea gândirii, a 

motivației complexe.  

        Vorbim despre o învățare creativă atunci când individual dobândește o nouă experiență de învățare prin forțele 

proprii, descoperind-o și aplicând-o în situații problematice divergente.Creativitatea poate fi individuală sau de 

grup, în timp ce interactivitatea se bazează pe creativitate, 

        Pregătirea interactivă-creativă, fiind un mod superior de învățare școlară, presupune eforturi susținute din 

partea ambilor agenți educaționali implicați în acest proces de formare (profesor - elevi) în obținerea cunoștințelor. 

Persoana educată are un rol important asupra propriei sale instruiri, iar profesorul își asumă rolul de ghid, de 

îndrumător pentru pașii pe care urmează să-I facă pentru realizarea procesului. Învățarea interactiv-creativă este o 

formă specială de învățare școlară, care rezultă tocmai din nevoia școlii de a ține pasul cu noile transformări ale 

societății în care trăim , existente și planificate. Elevul de astăzi, adultul de mâine trebuie să fie un om al faptelor, 

pentru că ele sunt cele care conving, să fie un om creator, să găsească modalități  ingenioase de rezolvare a 

problemelor, optime și eficiente, de a transpune ideile în practică ,să ia deciziile   corecte și să  rezolve  problemele 

apărute. 

      Acest mod de învățare nu se opune învățării școlare tradiționale, clasice, dar este o caracteristică nouă a 

acesteia prin obiectivele pe care le urmărește cu privire la formarea personalității individului. Acest lucru 

accentuează învățarea prin descoperire, independent sau ghidată de profesor, o învățare activă susținută de  

eforturile proprii , care asigură „învățarea activă și puternică a cunoștințelor”. Are o valoare formativă mai mare, 

deoarece procesele de asimilare și înțelegere sunt mai plăcute, mai atractive, favorizând flexibilitatea și 

productivitatea gândirii, creativitatea, stimulând curiozitatea, motivația, spiritul investigativ și inventiv.  

       Implicarea activă și interactivă a elevilor  și  acest tip de învățare școlară ar trebui să-i ajute să descopere 

plăcerea de a învăța, să le creeze sentimente pozitive, să aibă încredere în propriul potențial, să le stimuleze dorința 

de cunoaștere, să contribuie active la propria lor instruire. Astfel, învățarea interactiv-creativă reprezintă un proces 

volitiv, activ, mediat intern, iar în cadrul acestuia, elevul experimentează, analizează, descoperă, trecându-le prin 

filtrele propriei sale personalități. 
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STORY TELLING – ARTA POVESTIRII 

-Metodă nonformală de lucru cu copii- 

 

Prof. DAN ELENA ROMINA 

C.S.E.I ”ORIZONT”, ORADEA, jud. Bihor 

 

         Metoda Storytelling sau Arta povestirii este o metodă ce are ca punct central povestea, un traseu narativ în 

care personajul central urmează un șir de etape prestabilite. Povestea nu poate să existe însă, fără povestitor şi 

public. Dialogul dintre aceste trei elemente face ca această metodă să poată fi folosită atât în scop 

formativ/educațional cât şi terapeutic. Principiul de la care se pornește este acela că oricine poate spune o poveste. 

Există povești proprii, există cele consacrate, și, cu siguranță există povești nescrise ce pot fi create chiar în 

momentul utilizării metodei. Ele implică emoții, valori, experiențe individuale şi de grup, probleme și, cu 

siguranță, multiple soluții. Așadar, povestea nu este doar a povestitorului, ci ea există pentru a fi trasmisă, 

transformată, recreată. Fiecare persoană implicată în proces parcurge, la fel ca şi eroul însuși, un traseu inițiatic, 

unul de învățare.  

         Procesul implică 3 etape: pregătirea publicului pentru poveste (introducerea în temă), povestea în sine 

(incluzând elemente legate de voce, tonalitate, obiecte utilizate) şi iesirea din poveste (creație, reflecție, punere în 

scenă). Este o metodă participativă ce implică publicul în toate cele trei etape. 

              Când, unde şi de ce?  

          Familiaritatea cu ideea de poveste face ca metoda să aibă aplicabilitate la un public variat din punct de 

vedere al vârstei, al contextului social, cultural şi economic. Cu toții ascultam povești în copilarie, așa încât, 

povestea construiește un mediu în care ascultătorii se simt în siguranță, pot reflecta asupra experiențelor proprii şi 

iniția dialog cu ei însişi sau cu ceilalți, fără ca acest lucru să presupună de la început ieșirea din zona de confort. 

Totul se întâmplă treptat, gradul de implicare fiind dependent de deschiderea fiecărui participant. Metoda poate 

facilita accesul ascultătorilor într-un spațiu necunoscut fie el fizic sau psihic, iar motivele pentru a alege să utilizăm 

povestea în lucrul cu publicul țintă sunt nenumarate. Cei implicați în proces îşi dezvoltă abilităţi de ascultare activă 

şi capacitatea de concentrare, puterea de observație, capacitatea de acceptare şi receptivitatea la situații noi și, în 

acelaşi timp, reflectarea asupra propriilor experiențe şi rezolvarea de probleme.  

               Cui ne adresăm şi de ce?  

            Povestea există pentru a fi spusă, iar în cazul nostru ea poate fi spusă copiilor de toate vârstele. Povestea 

trebuie aleasă în funcție de mesajul şi valorile pe care dorim să le transmitem ținând cont, bineînțeles, de profilul 

ascultătorilor. Nu încetați să ascultatți şi să colecționați povești al căror mesaj ați dori să fie dus mai departe. 

Implicarea povestitorului şi atașamentul față de poveste sunt elemente esențiale ce vor asigura autenticitatea 

procesului. 
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            Cel mai bun instrument în pregătirea decorului şi a cadrului de desfășurare este imaginația. Nu doar a celor 

care vor spune povestea, ci şi a celor care o vor asculta. Este foarte important să avem în vedere că o sesiune de 

Storytelling presupune o călătorie din lumea reală în cea de basm, astfel încât ne vom asigura că spațiul permite şi 

facilitează acest lucru. Pentru a transforma orice sală de bibliotecă, clasă, într-un tărâm de basm avem nevoie de un 

covor sau o pătură și, eventual, mai multe pernițe. Dacă adăugați flori şi eșarfe, succesul e garantat. E necesar ca 

ascultătorii să fie relaxați, chiar să poată să ia poziția în care ei sunt obișnuiți să asculte povești. După cum 

spuneam, imaginația este foarte importantă. Există varianta utilizării cărții, a imaginilor, a unor obiecte, sau, pur şi 

simplu de a lăsa imaginația auditoriului să dea formă poveștii. 

                 Pasul 1: Intrarea în poveste / Poarta  

            Pentru că Storytelling nu presupune doar o experiență de grup ci şi una individuală, conform principiului 

AICI şi ACUM, este necesară crearea unui spațiu propice introspecției, al deschiderii către experiența proprie, dar 

şi un dialog deschis între participanți. Un alt obiectiv al acestei etape este familiarizarea publicului/participanților 

cu elementele povestirii. Aceasta se poate face prin: jocuri de grup, interviuri, utilizând mijloace vizuale şi media, 

metoda introspecției (jurnal), exerciții de improvizație, etc. Un exercițiu pe care îl puteți face este să le cereți 

participanților să se gândească la povestea lor preferată. În prima parte ei trebuie să se gândească la momentele 

principale ale poveștii şi să le noteze pe o foaie de hârtie sub formă de întrebări (de exemplu: De ce a plecat fetița 

la bunicuța? Cu cine s-a întâlnit în pădure? Ce a găsit în casa bunicuței? etc). După aceea, în perechi, vor face 

schimb de povești, fiecare citind întrebările colegului şi încercând să refacă povestea. Acest exercițiu dă șansa 

participanților, nu doar de a intra pe tărâmul poveștilor însoțiți de personajele lor preferate, dar şi de a iniția un 

dialog cu ceilalți, de a găsi similitudini sau diferențe în ceea ce privește percepția poveștilor.  

              Pasul 2: Povestea  

           De la tehnică la entuziasm. Astfel s-ar intitula procesul efectiv de narare. Există factori ce ţin de arta 

povestirii şi care ajută naratorul să comunice efectiv cu ascultătorii, să creeze magia realității pentru ca aceștia să 

fie transpuşi în planul poveștii. Acești factori ţin de intonație, volumul vocii, utilizarea pauzelor, a onomatopeelor 

şi a gesturilor, elemente care ajută la transmiterea mesajului poveștii narate. Elementele externe auditive, vizuale, 

kinestezice şi tactile au, de asemenea, un rol major în transmiterea mesajului şi în crearea iluziei realității. Pot fi 

utilizate instrumente muzicale, înregistrări, imagini, chiar şi obiecte reale ce apar pe parcursul poveștii (de 

exemplu, ascultătorii ar putea gusta din mărul primit de Albă ca Zăpada). Contactul cu publicul nu ține doar de 

faptul că povestea le este dăruită, ci și atenția şi suspansul trebuie întreținute, la fel şi implicarea constantă a 

fiecărui participant în parte. E foarte important să urmărim gesturile, privirile celorlalți. Ei pot fi chiar implicați în 

procesul narării prin întrebari de genul: Ce credeți că urmează? Ce ai face tu în locul prințului? Unde credeți că 

greșește mama vitregă?. În cazul în care există mai mulți naratori iar spațiul permite acest lucru, există posibilitatea 

realizării unui traseu cu mai multe opriri, un fel de colină cu mai multe castele- în spații special amenajate, câte un 

narator povestește o poveste unui grup restrâns de personae; după aceea, grupurile se mută reușind astfel să treacă 

pe la toate castelele, ascultând astfel mai multe povești. Un grup restrâns de ascultători va asigura un dialog mai 

centrat pe individ şi pe nevoile acestuia. 
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                 Pasul 3: Iesirea din poveste  

            O dată ce ascultătorii au primit povestea, aceasta devine a lor. Ea a trecut, la fel ca ei, printr-un proces 

transformativ, mesajul ajungând la fiecare participant în forma sa inițială, dar o dată trecut prin filtrul personal, 

individualizându-se, căpătând nuanțe proprii imaginației şi experienței receptorului. Un mic exercițiu în care 

întrebați publicul ( de exemplu: Ce culoare avea perna pe care a stat regele? ), va revela diversitatea şi unicitatea 

experimentării procesului. Ieșirea din poveste presupune o mișcare din planul poveștii în planul percepției 

publicului. Ea poate fi făcută prin activităţi ca desenul, teatrul de umbre, teatrul, scrierea creativă, chiar şi 

dezbaterea. Pornind de la caracteristicile personajelor şi de la valorile şi mesajul poveștii se pot construi scenarii 

noi, în care participanții au atât rol de autor cât şi de actor.  

 

REFERINŢE/BIBLIOGRAFIE  

***RECORD -Manual de metode ale educaţiei nonformale care pot fi folosite pentru dezvoltarea abilităţilor, 

deprinderilor pentru viaţă şi a noţiunilor generale despre drepturile omului în randul copiilor şi tinerilor aflaţi în 

risc de excluziune socială. Prezentul manual a fost elaborat în cadrul proiectului „Reţea de centre de educaţie 

nonformală pentru viaţă în mediul rural din judeţul Dâmboviţa''. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 

2014 în cadrul programului Fondul ONG în România. Materialul a fost elaborat de catre Asociaţia „Tineri pentru 

Europa de Mâine” Târgovişte în parteneriat cu Asociaţia „Târgovişte spre Europa”,  Târgovişte, 2014. 
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AN INNOVATIVE IDEA FOR ROMANIAN EDUCATION- INCLUSIVE PRACTICE   

CRISTINA-IONELA LUCA 

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA”-IAȘI 

SCCD LONDON (SCHOOLS COURSES AND CAREER DEVELOPMENT) 

ON June 2016, the European Commission adopted a communication on preventing radicalisation leading to violent 

extremism. The Communication presents actions in seven specific areas where EU-level cooperation can bring 

added value, especially in the fields of education, training and youth. This communication follows on from the 

Paris Declaration on the promotion of citizenship and universal values of freedom, tolerance and non-

discrimination by education, adopted in 2015 by the education ministers of the European Union and by 

Commissioner Navracsics. This innovative idea will be developed in Romania in many ways through using good 

practices, resources and collaborative approaches introduced in schools to foster inclusion and make progress on all 

levels as well. The British model is an example for how inclusion could be promoted. 

 

 Understand the roles and responsibilities relating to inclusive practice 

 “When we think about ‘role’, we consider the duties or activities we associate with a given job or position”( 

Gould, 2014, p3). If you are a teacher obviously your role is to teach, but this position involves much more than the 

‘core’ role. The responsibilities are part of a person's role; any role description will contain a description of 

responsibilities. Relating to inclusive practice, I will refer to the following roles of the teachers: planning courses 

and sessions, preparing resources,  and some of the responsibilities closely linked of these: deliver courses and 

sessions in an inclusive manner, promoting inclusive practice. 

According to Gould (2014) when planning teacher should set high expectations and give the opportunities for all 

pupils to reach. That means that girls and boys, pupils with SEN, pupils for all social and cultural backgrounds, 

pupils of different ethnic groups including travellers, refugees and asylum seekers,  and those from diverse 

linguistic backgrounds will have equal, fully and effectively access to the lessons. Teachers should plan their 

differentiating approach to teaching and learning and should adjust this plan to the pupils’ needs. They must be 

aware of the requirement of the inclusion legislation. 

The Collins English Dictionary (2016, p471) says that the resources are “the materials or skills”. As there is a huge 

range of resources the role of the teacher is essential in the choice of those are suitable to respond the specific 

needs of students or to create them. For example for the children with hearing impairment, he has to choose the 

visual way to deliver the content of the lesson such as PowerPoint slides, chart and posters, worksheets, textbooks, 

interactive whiteboard. Using imagination and personal knowledge, he can create the own resources, as well, to 

effectively reach the success of delivery the lesson in many ways to meet the difference of pupils and ensure the 

success of achievements. 

In order to deliver courses and sessions in an inclusive manner, teachers should understand and utilise inclusive 

teaching practices, anticipating student needs in all aspects of the learning program. Some very simple adjustments 
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to teaching practice in the classroom can prevent students with disability becoming disadvantaged. In other cases, 

adjustments will need to be made in response to the needs of individual students.  Good practice involves 

monitoring and adjusting your teaching by regularly assessing students’ background knowledge and current 

learning through accessible methods and tools, both formally and informally.  

In my opinion, it is the teacher’s responsibility to promote inclusive practice through planning and ensure that the 

classroom complies with it, supporting everyone to feel that they belong. In the UK some points of inclusion are 

suggested by SEND Code of Practice(2014), and that involves increasing participation for children and adults in 

learning and teaching activities, relationships and communities of local schools, reducing exclusion, 

discriminations, barriers to learning and participation. 

As a teacher in the Uk, I should take account of my duties under equal opportunities legislation that covers 

disability, race, the religion or beliefs, sexual orientation. (The Equality Act 2010). I must keep in mind all time 

these frameworks and the Teachers’ Standards in the whole educational process. The vision of planning and 

teaching must be applied to all classes and group of pupils, and to individual pupil. I have to adapt existing plans 

and create strategies in order to include all students. First, I need to identify the individual needs of the classroom 

or group, for example, pupils with English as an additional language, with special needs, learning difficulties or 

disabilities. Depends on that considering I will choose the appropriate strategies to ensure the progress of each 

pupil. In maths, for example, on occasionally are the needs of individual pupils or groups so distinct that require 

different approaches in order to help them to learn mathematics and engage fully in the lesson. I can have diverse 

situations according to the pupils' features. The required adjustments will be done. For pupils with EAL, it is 

necessary to take account of the specific vocabulary, gives students the opportunity to works in groups or use other 

strategies of languages development. “The identification and assessment of the special education needs of children 

whose the first language is not English require particular care. It’s necessary to consider the child within the 

context of their home culture and community.” (SEND Code of Practice, 2013, p.96) A diverse cultural cohort 

provides a chance to apply the provisions of the National Curriculum which emphasises the importance of the 

history of mathematics and the contributions of diverse cultures. 

According to The National Strategies (2011), for students with SEN, the information will be presented in a variety 

of forms, for examples diagrams, models, verbal explanations, writing explanations, animations to ensure 

accessibility. The assessments will be differentiated in order to obtain the high quality of learning. If it is necessary 

the additionals, adults and special equipment will be provided. Pupils with emotional and behavioural difficulties 

need opportunities for independent working and a variety of activities to prevent them becoming bored. Practical 

examples and links to the real world are made mathematics relevant for them. Pupils with communication 

difficulties need clear, effective teaching. For example, pupils who have autistic spectrum disorder require a 

concise language and clear expectation of what they have to do. They respond best when they understand the duties 

of the learning and generally are very structured in thinking, and their result in mathematics are brilliant. I had 

some students with this disability, and they excelled in this area despite their communication difficulties. 
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A particular category to be taken into account in the inclusion process are the pupils who are working well bellow 

national expectation for their age group. The Primary Framework for literacy and mathematics(2006) provide 

guidance on progression for lower levels. I need to identify the gaps in pupils’ knowledge and planning a special 

program of works with them. Practice those exercise wich cover deficiencies will help them to meet the assessment 

criteria and make progress. On the other side are pupils who are very able at mathematics. They required extra 

challenges and harder problems, differentiate homework and opportunities to show their capability.They must be 

encouraged to participate in competitions and support to continue to a route wich ensure them the progression in 

this area. 
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Metode de evaluare moderne 

VOICU ROXANA FLORICA 

În pas cu evoluţia procesului educaţional prin actualizarea permanentă a  metodelor de predare, prin 

utilizarea activităţilor transdisciplinare şi  includerea mijloacelor tehnologice în activităţile de predare-învăţare, s-

au dezvoltat şi implementat metode de evaluare moderne, menite să ofere o perspectivă  mai amplă şi mai obiectivă 

asupra rezultatelor elevilor, acest aspect diferenţiindu-le de metodele  tradiţionale de evaluare care au un spectru 

limitat, ele urmărind o arie de conţinut mai mică, pe o axă temporală de asemenea mai mică. Evaluarea scrisă sau 

orală oferă cadrului didactic informaţii despre calitatea activităţii realizate şi despre nivelul de pregătire al elevilor. 

Aceste probe urmăresc îndeplinirea unor sarcini care să releve ce ştie elevul în legătură cu o anumită temă. Probele 

orale depind şi de abilităţile orale ale elevului, de aceea deseori nu pot reflecta o imagine obiectivă asupra 

cunoştinţelor pe care acesta le deţine. 

 Metodele tradiţionale de evaluare au cu siguranţă beneficiile lor şi nu pot fi excluse din procesul de 

evaluare al elevilor, dar ele pot fi utilizate în paralel cu metode mai moderne, care să îi stimuleze pe elevi, să le 

valorifice întregul potenţial, oferind în acelaşi timp profesorului o perspectivă mult mai clară asupra cunoştinţelor 

pe care le deţin elevii. De aceea profesoul trebuie să se raporteze la realitatea şi contextul fiecăre clase, în 

încercarea de a identifica cele mai bune metode de evaluare pentru fiecare situaţie particulară, astfel încât rezultatul 

evaluării să producă rezultatele dorite şi să ducă la realizarea obiectivelor propuse. 

 Metodele moderne de evaluare se evidenţiiază prin analizarea rezultatelor şcolare pe o perioadă de timp 

mai îndelungată, concentrându-se astfel pe formarea unor capacităţi şi deprinderi, pe achiziţia  anumitor 

competenţe, proces se realizează deseori concomitent cu învăţarea, aceasta fiind o altă caracteristică definitorie a 

metodelor moderne de evaluare. Cele mai importante metode de evlauare moderne, cu rezultate benefice în 

folosului actului educaţional sunt: portofoliul, proiectul, autoevaluarea, studiul de caz, interviul, referatul, 

investigaţia, observarea sistematică a activităţii şi a acomportamentului elevului şi hărţile conceptuale. 

 Ca urmare a evoluţiei societăţii  şi a acentului pus asupra responsabilităţii individuale, autoevaluarea a 

căpătat noi valenţe şi ocupă în prezent un loc central în practica profesorilor deoarece aceştia sunt mai atenţi la 

implicarea directă a elevilor în procesul de învăţarea şi în adaptarea acestuia  la un ritm individualizat. 

Autoevaluarea poate să meargă de la autoaprecierea verbală sau chiar până la auto-notarea supravegheată mai mult 

sau mai puţin de către profesor. Implicarea elevilor  în aprecierea propriilor rezultate are efecte benefice pe mai 

multe planuri (Radu.I.T, 1988, p. 246): profesorul obţine confirmarea aprecierilor sale din prisma elevilor, elevul 

are ocazia să ocupe un rol de subiect al activităţii pedagogice, îi sprijină pe elevi să îşi aprecieze rezultatele atinse 

şi să identifice eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, cultivă motivaţia interioară faţă de 

învăţare şi atitudinea  pozitivă, responsabilă faţă de propria activitate. 

 Portofoliul şcolar reprezintă „o colecţie de informaţii pe care şcolarul le obţine prin investigaţii individuale 

sau de grup, prin cercetarea unor materiale diferite de manualele utilizate la clasă, prin vizite, excursii.” (Adrian 

Stoica).  Privit din perspectivă evaluativă, se poate considera că portofoliul este „cartea de vizită a elevului” prin 
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care el poate să îşi demonsttreze potenţialul real  iar cadrul didactic poate să îi urmărească progresul în plan 

cognitv şi comportamental la o anumită disciplină, într-un intreval de timp bine delimitat, de regulă de-a lungul 

unui semestru şcolar. 

 Pentru realizarea cu succes a unui portofoliu cadrul didactic trebuie să asigure realizarea unor etape, astfel 

încât elevii să ştie ceea ce au de făcut: stabilirea temei sau a temelor, alegerea formei sub care se realizează 

portofoliul (dosar, plic, CD etc.), elementele obligatorii şi cele opţionale, termenele limită etc. 

Elevii trebuie să cunoască structura unui portofoliu care de regulă cuprinde: sumarul, lucrările sistematizate pe 

tematici, referate,  rezumate, eseuri, fişe de lucru, fişe de autoevaluare, fotografii, feedback primit din partea 

profesorului. Ioan Cerghit admite importanţa utilizării portofoliului şi afirmă că acesta trebuie să cuprindă „o 

selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care pun în 

evidenţă progresele sale; care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor personale. 

Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-şi descoperi valoarea 

competenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termeni, portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu 

evaluare continuă, progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final. Acesta sporeşte 

motivaţia învăţării.” (Ioan Cerghit, 2002, p. 315) 

Această metodă de evaluare este flexibilă, adaptabilă la specificul fiecărei discipline şcolare permiţând 

utilizarea unor produse ale activităţii elevilor care nu pot fi incluse în metodele tradiţionale de evaluare.  Astfel, 

fiecare elev poate să lucreze în ritm propriu, poate să  îşi exprime opiniile personale, să îşi folosească creativitatea 

şi să îşi exerseze deprinderile. Se poate aprecia de asemenea faptul că portofoliul stimulzează şi autoevaluarea, 

elevii devenind mai prezenţi în ceea ce fac, mai conştienţi de valoarea muncii lor şi mai motivaţi spre obţinerea de 

rezultate. 

Într-o societate în care abilitatea de a lucra în echipă este indispensabilă, şcoala poate să ofere contextul 

proprice dezvoltării acestei abilităţii, fie prin atribuirea unei sarcini de lucru în echipă  în cadrul orelor de curs, fie 

prin implicarea elevilor în proiecte mai ample care pot fi şi indviduale, însă sunt de preferat cele în echipă, deseori 

transdiscplinare, proiecte menite să valorifice cunoştinţele şi abilităţile elevilor în mai multe domenii. Practica 

ultimilor ani a dovedit faptul că motivaţia elevilor pentru astfel de activităţi este una deosebit de mare şi rezultatele 

obţinute duc la îndeplinirea obiectivelor propuse.  

Folosirea proiectului ca metodă de evaluare permite aprecierea unei perioade de timp mai îndelungate, 

oferă posibilitatea valorificării individualizate a cunoştinţelor deprinse precum şi abordarea  personală  a fiecărui 

elev/grup de elevi. Profesorul poate motiva permanent elevii prin feedback-ul oferit  în diferite etape de evaluare a 

proiectului şi poate identifica calităţile fiecăruia sprijinindu-i să îşi maximizeze potenţialul. Astfel, putem spune că 

proiectul reprezintă „o activitate de evaluare mai amplă, care începe în clasă, prin definierea şi înţelegerea sarcinii 

de lucru, eventual prin începerea rezolvării acesteia, se continuă acasă, pe parcursul a câtorva săptămâni, timp în 

care elevul are permanente consultări cu profesorul, şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a 

unui raport asupra rezultatelor obţinute şi, dacă este cazul,  a produsului realizat” (A. Stoica, 2003, „Evaluarea 

progresului şcolar: De la teorie la practică”, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, p. 128 - 129). 
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Existenţa acestor metode de evaluare constituie o alternativă actuală la formele tradiţionale a căror utilizare 

a dominat mulţi domeniul şcolar, fiind însă treptat înlocuite sau combinate cu aceste metode noi, moderne,  care 

încurajează formarea unui climat de învăţare şi evaluare relaxant, plăcut, motivant.  Mai mult decât atât, abordarea 

integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative  de evaluare favorizează stimularea creării unei relaţii bazate 

pe încredere, cooperare şi respect reciproc atât între elevi şi profesori cât si între unul elev şi celălalt. 
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Adaptarea  conținuturilor activităților din grădiniță la predarea on-line  

Exemple de bune practici 

 
Prof. Gliga Aurelia Ramona 

Grădinița P.P. Nr. 4 Reghin 

 

Contextul actual aduce mereu noi provocări.  

Obligativitatea susținerii activităților în mediul virtual vine impreună cu o serie de probleme la care suntem 

nevoiți să căutăm soluții de moment!  

Alături de colega mea de grupă am căutat ca propunerile de activități pentru „Grădinița de acasă” să fie 

accesibilă tuturor, atât pentru copii,cât și pentru părinți acestora.  

Am ținut cont de faptul că nu toți părinții dețin o imprimantă pentru a putea lista planșe, fișe de lucru etc. 

Așa că, după ce am avut siguranța că toți copiii din grupă au acces la propunerile noastre privind activitățile 

desfășurate, accesând diversele canale de comunicare disponibile, am adaptat conținuturile la realitatea din teren!  

Gândim activitățile într-o manieră accesibilă tuturor, pentru ca micuții să realizeze sarcinile propuse cu un 

minim ajutor din partea părintelui, iar acestuia din urmă să îi fie relativ ușor să procure materialele necesare. La 

fiecare activitate oferim alternative. De exemplu:  

 Dacă e nevoie de hârtie colorată și nu au la îndemână, aceasta poate fi colorată fie cu creioane colorate, 

fie cu acuarelă sau poate fi înlocuită cu hârtie de ambalaj sau reviste vechi;  

 Am sugerat ca părinții să confecționeze jetoane cu cifre pentru a le putea folosi la activitățile 

matematice pe parcursul perioadei următoare. Am propus mai multe variante, din care să aleagă cea 

mai la indemână soluție: piese de la jocul Rummy, cifre scrise pe bucăți de carton,  capace de lapte, 

apă sau altele. Unii dintre aceștia au folosit cifre de la jocul magnetic, alții au confecționat jetoane pe 

hârtie buretată etc. De asemenea, pentru formarea de mulțimi am propus folosirea  de: pietricele, 

semințe, paste făinoase, bomboane, biscuiți, nasturi, pioni de la diverse jocuri de masă, păpădii etc. 

 Hârtia creponată folosită pentru mototolire poate fi înlocuită cu șervețele de masă colorate sau chiar 

cu hârtie igienică. 

 Una dintre activități a avut drept cerință punerea unor semințe la încolțit. Pentru cei care nu au avut 

pământ, am sugerat utilizarea unui pat de vată/dischete demachiante sau șervețele de bucătărie. 

De asemenea, am avut în vedere să propunem activități care să fie relaxante, distractive și care să 

stârnească interesul  preșcolarilor. Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor, iar feedback-ul pozitiv nu s-a lăsat 

mult așteptat.   

În următoarele rânduri vă prezint exemple de astfel de activități: 

Tema ,,Cum măsurăm timpul" a fost una frumoasă, interesantă, pe placul copiilor. 

Nevoite să adaptăm totul în așa fel încât fiecare copil să se bucure de rezultatele muncii sale, am propus realizarea 

unor instrumente de măsurare a timpului cu ceea ce are orice persoană la îndemână! 

CEASUL SOLAR: 

Avem nevoie de: 
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- o farfurie, tavă sau o altă suprafață plană ( de exemplu carton); 

- un băț, creion sau o sticlă; 

- puțină plastilină; 

- o cariocă. 

Se fixează bățul sau creionul în mijlocul farfuriei, cu ajutorul plastilinei. (Dacă folosim o sticlă, aceasta se așează 

pur și simplu în centrul farfuriei) în poziție verticală. Ceasul solar e gata! 

Pentru a folosi ceasul solar, e nevoie de lumina soarelui. Așezați ceasul improvizat la soare. Cu carioca marcați, pe 

marginea farfuriei, poziția umbrei bățului. 

Din când în când, observați dacă umbra și-a schimbat poziția și marcați din nou cu carioca! 

Fluturașii din grupa noastră s-au distrat pe cinste, realizând și folosind acest ceas! 

Spor la treabă! 

Iată și câteva fotografii cu ceasurile solare realizate de micuți! 

             

 

CLEPSIDRA:  

Avem nevoie de: 

- Două borcane de aceeași dimensiune; 

- Un capac  care să aibă un orificiu  la mijloc; 

- Aproximativ 200 g griș; 

- Bandă adezivă;  

În unul din borcane se pune grișul, cu ajutorul unei linguri. Se fixează capacul pe borcan, iar celălalt borcan se 

așează cu  fața în jos, exact deasupra capacului de pe borcanul cu griș. Se fixează bine cu bandă adezivă, iar 

clepsidra improvizată este gata!  
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FOBIA ȘCOLARĂ 

 

Prof. DAN MIRCEA 

C.S.E.I ”ORIZONT”, ORADEA, jud. Bihor 

 
              Succesul şcolar poate fi considerat, în mod schematic, o expresie a concordanţei între capacităţile, 

interesele elevului, pe de o parte, şi exigentele şcolare formulate şi prezentate elevului prin diverse metode 

instructiv-educative, pe de altă parte. Dacă succesul exprimă o potrivire, insuccesul, rămânerea în urmă la 

învăţătură sunt simptomele unei discordanţe dintre posibilitatea şi exigenţa impusă printr-o metodă instructiv-

educativă. Elevii care prezintă dificultăţi de adaptare la exigenţele, la programele şcolare necesită o atenţie mărită 

din partea pedagogilor concretizată în elaborarea cerinţelor psihopedagogice speciale şi individualizate, care 

vizează restabilirea echilibrului dintre elev şi şcoală. 

            Abandonul şcolar, conform psihologilor educaţiei, reprezintă faza eşecului şcolar formal, având consecinţe 

negative în ceea ce priveşte dezvoltarea personalităţii, cât şi în integrarea şcolară şi profesională (Sălăvăstru, D., 

2004).  

            Eşecul şcolar sau insuccesul şcolar este un fenomen complex cu multiple dimensiuni ce nu poate fi 

surprins printr-o simplă definiţie. În mod uzual se defineşte prin raportare la succesul şcolar.  

            În cel mai rudimentar mod, eşecul şcolar se poate defini ca şi discrepanţa dintre exigenţele şcolare şi 

posibilităţile şi rezultatele elevilor.  

            Insuccesul şcolar apare atunci când nu se realizează acest echilibru între „autoritate” şi „libertate”, elevii 

manifestând în acest caz un comportament dezadaptat sau în aparenţă adaptat.  

            Insuccesul se reflectă în randamentul deficitar al învăţării, sub nivelul cerinţelor şi obiectivelor şi uneori 

sub nivelul propriilor capacităţi. El se manifestă sub două aspecte: rămânerea în urmă la învăţătură sau retardul 

şcolar şi eşecul şcolar cu cele două forme ale sale,  abandonul şi repetenţia. 

            Rămânerea în urmă la învăţătură se manifestă prin incapacitatea temporară de a face faţă obligaţiilor 

şcolare, incapacitatea sau refuzul de a învăţa, de a nu avea rezultate în concordanta cu capacităţile. Insuccesul 

şcolar poate fi unul generalizat, atunci când copilul nu reuşeşte să facă faţă cerinţelor minimale la toate disciplinele 

şi insucces limitat, atunci când elevul are probleme doar la câteva materii sau chiar la una singură. 

O altă diferenţiere se face între insuccesul şcolar la nivel cognitiv, exprimat în rezultate slabe la învăţătură şi 

insuccesul şcolar necognitiv, constând în inadaptarea acestuia la cerinţele mediului şcolar. 

Indiferent de forma şi tipul insuccesului şcolar, este foarte importantă identificarea acestuia cât mai de timpurie, 

urmată de analiza factorilor care favorizează şi determină respectiva forma de insucces şi de elaborarea unor 

programe de intervenţie. 
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Fobia şcolară sau refuzul şcolar 

Dintre numeroasele forme ale anxietăţii în cazul copiilor şi adolescenţilor, tranziţia spre viaţa şcolară 

atrage după sine una dintre cele mai problematice situaţii: fobia şcolară sau refuzul şcolar. 

  În intervalul de vârstă 11-12 ani, grijile asociate cu activitatea şcolară reprezintă aproximativ 50% din 

numărul grijilor legate de toate aspectele existenţei. Cele mai frecvente forme de manifestare a anxietăţii la copii 

includ refuzul de a merge la şcoală şi frica de a fi separaţi de părinţi şi de casă. 

 

Cum diagnosticăm fobia şcolară? 

 

În primul rând, copilul pare rezervat sau chiar refuză să meargă la şcoală, ajungând să lipsească de la ore o 

perioadă lungă de timp. De obicei, copilul rămâne acasă şi nu ascunde părinţilor absenţa de la ore. 

În cazul fobiei şcolare, afectivitatea copilului este una negativă, prezentând frică excesivă, accese de furie, 

disperare sau chiar tulburări neurovegetative de tipul: cefalee, dureri de stomac, greaţă, ameţeală, pierderea 

apetitului, care se manifestă în momentul în care copilul ştie că trebuie să meargă la şcoală fiziologice la ideea 

plecării la şcoală. Un alt element de diagnostic constă în numeroasele eforturi susţinute din partea părinţilor de a-şi 

linişti copilul, eforturi care eşuează. 

             Heyne şi Rollings (2002 apud. Herbert, 2005) atrag atenţia asupra diferenţei dintre fobia şcolară (sau 

refuzul de a merge la şcoală) şi absenteismul şcolar nemotivat sau, altfel spus, chiulul şcolar. Elevii care chiulesc 

încearcă să ascundă acest fapt de părinţii lor, în timp părinţii copiilor cu fobie şcolară cunosc situaţia absenţelor de 

la şcoală.  

            Elevii care chiulesc se duc către şcoală, în schimb „nu reuşesc” să mai ajungă acolo sau rămân în prima 

parte a orelor, după care pleacă, prezenţa lor şcolară fiind fluctuantă. Chiulangiul este de obicei un elev slab, căruia 

nu îi place şcoala, poate prezenta elemente de comportament antisocial şi tulburări de comportament.  

În cazul fobiei şcolare, elevul nici măcar nu doreşte să pornească la şcoală, ci rămâne acasă, absentând 

perioade continue de timp, săptămâni sau chiar luni întregi. Din punctul de vedere al abilităţilor şcolare, elevii cu 

fobie şcolară sunt buni la învăţătură, dar sunt foarte critici cu ei înşişi. Rareori au manifestări antisociale, ei 

suferind mai degrabă de diferite forme de tulburări afective, cu care fobia socială este în corelaţie. 

Tratament 

În multe cazuri fobia şcolară trece cu timpul şi cu înţelegere din partea unităţii şcolare unde merge copilul 

în cauză, fără a fi necesară consilierea sau psihoterapia. Dar dacă aceste metode obişnuite nu îşi ating scopul, 

familia va trebui să ducă copilul la un psiholog sau la un psihoterapeut. 

Au existat multe abordări terapeutice pentru această fobie: terapia psihodinamică, ludo-terapia şi 

consilierea familiei – abordări a căror eficienţă nu a fost demonstrată ştiinţific (Heyne, King and Tonge, 2004, 

apud. Herbert, 2005). Sunt mai des utilizate tratamentele bazate pe expunere şi desensibilizarea progresivă.  

Desensibilizarea progresivă s-a dovedit a fi eficientă în cazul fobiei şcolare Ollendick, Davis and Muris, 

2004 apud. Herbert, 2005). Această metodă presupune trei paşi:  
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a) învăţarea unor tehnici de relaxare;  

b) realizarea unei liste a stimulilor anxiogeni (stimulii ce produc frica), de la cel mai puţin anxiogen, la cel 

mai puternic;  

c) abordarea graduală, imaginară a fiecărei situaţii anxiogene în paralel cu practicarea tehnicilor de 

relaxare. 

Numeroase studii au validat tehnica desensibilizării progresive ca fiind eficientă cu o gamă largă de fobii. 

În cazul metodelor de expunere – desensibilizarea in vivo – copilul este introdus gradual în situaţiile care îi 

declanşau frica, experienţiindu-le în mod real şi nu doar imaginar. Copilul descoperă cu ajutorul terapeutului că 

poate să înfrunte stimulii anxiogeni şi să îşi depăşească frica. Metoda desensibilizării in vivo presupune o 

planificare riguroasă a introducerii copilului în situaţia reală, acesta trebuind să înveţe treptat, cu delicateţe, că frica 

pe care o anticipa nu se va materializa. De multe ori copilului îi va fi mai uşor să treacă prin situaţia anxiogenă 

dacă urmăreşte înainte un alt copil care face acel lucru sau dacă îl vede pe terapeut. Metoda a fost demonstrată ca 

fiind eficientă în mai multe studii (Heyne, King and Tonge, 2004; Ollendick and King, 2004, apud. Herbert, 2005).  

Nu în ultimul rând, o altă formă de terapie care este eficientă în cazul fobiei şcolare este terapia cognitiv-

comportamentală. Obiectivele aceste terapii în cazul diferitelor forme de anxietate sunt: 

managementul anxietăţii, reducerea distresului resimţit de copil, dezvoltarea abilităţilor de coping şi de 

management al situaţiilor. 

Copiii sunt ajutaţi să identifice de timpuriu semnele anxietăţii, moment în care vor recurge la aplicarea 

strategiilor cognitive şi comportamentale de coping la situaţiile anxiogene, ca şi relaxarea şi autodialogul 

funcţional („Voi reuşi”).  

Un program tipic de intervenţie prespune reîntoarcerea la şcoală. Copilul va veni zilnic la şcoală, chiar 

dacă la început nu va participa la ore împreună cu clasa, ci va lucra în locuri mai liniştite, ca de exemplu biblioteca 

şcolii. Este foarte probabil ca în fiecare dimineaţă copilul să acuze simptome fiziologice, care se vor intensifica pe 

măsură ce se va apropia momentul plecării la şcoală. Totuşi, părinţii vor trebui să respecte „contractul” negociat 

împreună cu copilul lor şi să îl ducă la şcoală. Uneori, poate fi de ajutor ca drumul spre şcoală să fie făcut împreună 

cu unul sau mai mulţi prieteni de la şcoală, crescând încrederea copilului în sine. 

Este imperios necesar ca profesorul psihopedagog să fie implicat în programul de intervenţie, atât în 

planificarea lui, cât mai ales în implementarea lui. Psihopedagogul va avea grijă ca elevul ce suferă de fobie şcolară 

să nu fie expus, mai ales la început, la situaţii puternic anxiogene, ca de exemplu, răspunsul în faţa clasei şi va 

iniţia strategii de protecţie a copilului împotriva agresiunilor verbale sau fizice din partea colegilor. 
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 Rolul proiectelor și parteneriatelor școlare în practica educațională  a realizarii 

succesului social 

 

Prof.înv.primar Adela Popescu 

 Colegiul Național ,,Mihai Eminescu’’ Petroșani 

 

Educația este o instituție socială care se implementează pe un anumit profil psiho-cultural. Așadar, educația 

în România este grevată de profilul psihocultural al țării, caracterizat în prezent de un nivel crescut de colectivism, 

o concentrare mare a puterii sociale si o evitare crescută a incertitudinii. Evitarea incertitudinii nu încurajează 

învățarea prin problematizare și descoperire (elevii trebuie să se mulțumească cu cât stabilește profesorul că trebuie 

să știe). 

În logica unei educații europene moderne, elevul ar trebui valorizat ca individ autonom, spre exemplu prin 

trasee educaționale adaptate nevoilor/intereselor/abilităților sale. Apoi, elevul ar trebui încurajat să învețe prin 

descoperire și dezbatere, să știe unde să caute informațiile deja accesibile public (ex. online) și cum să le evalueze 

critic. Problematizările în procesul educațional și îmbrățișarea incertitudinilor ca oportunități sunt modalități 

educaționale moderne; dar pentru asta trebuie să renunțăm la frica față de impredictibilitățile aduse de viitor. În 

fine, curajul de a iniția acțiuni și de a învăța din greșeli este un alt mecanism educațional modern; dar pentru asta 

trebuie să începem să modelăm comportamentul social cât prin recompense. 

În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia informațională și 

tehnică, computerul și, implicit, internetul, au devenit fenomene globale a căror înțelegere încă ne depășește. 

Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii răspunsurilor, dar mai greu ne dăm seama de 

potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni foarte ușor prizonierii unui dialog virtual, joc sau aplicație, 

devin dependenți de net, renunță la a mai socializa în mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar dezvoltarea 

personalității lor va avea serios de suferit. În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții 

nu au știut niciodată și nu le percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, 

se afirmă că școala și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru viaţă.  

O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e răspunzătoare 

educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel de şcoală, dă seama de 

rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi evalueze resursele în 

termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-

şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic rezultatele. Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu 

e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile 

care învaţă sunt flexibile, adaptabile, inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale 

este incapacitatea de a ieşi din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de 

reguli, pe care organizaţia ajunge să le considere imuabile. 
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Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, memorizare, 

repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, socială, pe experimentare de 

situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele învățate și în viața de zi cu zi. De multe 

ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un 

mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai atractiv. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de experiențe 

,socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe baza 

proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a activităţii 

didactice. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună 

pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii destinate 

parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de 

colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, 

parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 

Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid să 

acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009).  

Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare – 

evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – acţionare – 

implementare – evaluare. Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: 

comunicare, coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului.       Astfel, parteneriatul reprezintă o formă 

avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele intermediare, cele care 

facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de plecare în vederea realizării 

parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: identificarea scopurilor, intereselor comune, utile 

partenerilor şi comunităţii; găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; organizarea şi conducerea 

resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste 

proiecte pentru a le putea folosi la maxim; combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot 

aplica diferitelor sarcini;utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu atât 

asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi modelării 

personlităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi factorii 
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educaţionali în măsura în care:urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; organizează tim pul liber într-o 

manieră plăcută, relaxantă; formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ; au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi încredere. 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea calităţii 

vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe care o face 

şcoala. Acestea sunt: împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală, poate fi aplicat în 

cadrul unei acţiuni concrete; acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; se creează 

legături la nivelul comunităţii;se stimulează gândirea critică; se educă percepţia multiculturalităţii;se dezvoltă stima 

de sine şi devotamentul pentru ideile civice.  

Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: creşterea calităţii actului 

educaţional  şi a rezultatelor învăţării; stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii 

comunităţii şcolare/comunităţii; creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; reducerea procentului 

fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; creşterea ratei promovabilităţii şcolare; asigurarea 

şanselor egale de dezvoltare personală; ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; formarea 

resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin 

conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei 

generaţii ce urmează a se integra; transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. Proiectele 

de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi comunitate, creşterea gradului 

de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează 

relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. 

Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii 

implicaţi: şcoală, familie, comunitate. 

Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care asigură o 

implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, 

elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali. De 

faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de comunicare, relaţionare, cooperare între părţile 

implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional şcoală-familie-comunitate. 

Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea deciziilor. 

Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia parte activă la 

soluţionarea problemelor. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la 

şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii 

parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele 

trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar 

o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. Astfel, elevii învaţă să 
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gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, 

de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi 

împărtăşească experienţe personale. Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre 

participanți sunt stabile și viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la 

alte programe asemănătoare, interne sau internaționale. 

În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor constructive, 

în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului incluziv. 
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Rolul familiei în educarea copilului hipoacuzic – Studiu de caz 

 

Prof. Bodnar Firuța 

C.S.E.I. Vișeu de Sus 

✓ Date generale: 

C.I.  – născut la data de 18.02.2004, este elev în clasa a VI-a la C.S.E..I . Provine dintr-o familie cu doi copii, 

subiectul având o soră mai mare cu 3 ani. Tatăl este de meserie tehnician, iar mama lucrează ca vânzătoare. Ambii 

părinţi au studii medii şi provin din mediul rural. 

✓ Antecedente personale: 

Copilul se naşte la termen, având o greutate mică (2,300kg.). Dezvoltarea psihomotorie în primele 12 luni de la 

naştere este normală. La 7-8 luni părinţii observă că băiatul nu aude, iar la 2 ani un doctor le confirmă temerile: 

subiectul suferă de HIPOACUZIE NEUROSENZORIALĂ BILATERALĂ MEDIE/ SEVERĂ. La  vârsta de 6 ani 

copilul este protezat bilateral şi începe să urmeze şedinţe de terapie logopedică timp de 2 ani. 

Analizând audiograma subiectului, s-a constatat că acesta are pierderi moderat-severe pe frecvenţele joase şi 

pierdere severă pe frecvenţele înalte.. 

Cauza deficienţei senzoriale este necunoscută, în familie neexistând cazuri asemănătoare, iar subiectul nu a 

urmat nici un tratament intensiv cu antibiotice. 

✓ Consideraţii generale: 

Problema educativă cea mai importantă, pe lângă cele inerente deficienţei de auz, este comportamentul agresiv 

al subiectului şi atitudinea obraznică faţă de colegi şi faţă de profesori. Se remarcă lipsa motivaţiei intriseci pentru 

şcoală şi integrarea dificilă în colectivul clasei. 

Din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, elevul are capacităţi reduse de abstractizare şi generalizare în 

raport cu vârsta, iar coeficientul de inteligenţă relevat de testul Raven fiind I.Q. = 90 (inteligenţă de nivel mediu – 

slab). 

Rezultatele la testele psihologice aplicate relevă că subiectul are: 

- raţionament abstract şi logică de nivel mediu; 

- inteligenţă verbală slabă (Recombinare verbală – 74.); 

- inteligenţă orientare spaţială medie (Cuburi Kohs – 100.); 

- atenţie distributivă slabă (testul Praga – centil 20); 

- memorie cifre uşor deficitară (Memorie cifre – 86) . 

Subiectul are o pregătire şcolară precară, cu mari lacune în cunoştinţe şi deprinderi, limbajul este inteligibil, 

dar vocabularul este slab dezvoltat. Astfel, copilul se exprimă greoi, cu greşeli de pronunţie sau omiţând anumite 

cuvinte de legătură în exprimarea scrisă şi verbală. Uneori, în situaţii care solicită un vocabular mai complex, C.I. 

se ajută şi de limbajul gestual. 

Din punct de vedere fizic, are o constituţie normală pentru vârsta sa şi nu are alte antecedente de natură 

medicală care să condiţioneze ori să determine dezvoltarea fizică sau psihică, exceptând hipoacuzia. 

Elevul creşte într-un mediu familial dezorganizat, în care tatăl este alcoolic, iar mama lucrează peste program 

pentru a întreţine membrii familiei sale. 
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Faţă de C.I., mama este înţelegătoare, chiar excesiv de îngăduitoare. Copilul nu este întotdeauna cuviincios cu 

mama, îşi permite replici şi reacţii impertinente. Relaţiile cu sora mai mare se caracterizează prin răceală, 

indiferenţă sau, uneori, se soldează cu certuri. 

Copilul creşte într-o familie cu o situaţie materială destul de precară, iar principalele griji pentru întreţinerea 

gospodăriei şi le asumă mama, ajutată foarte rar de copii. Tatăl este dezinteresat de familie, în speţă de educaţia 

celor doi copii, de problemele şcolare ale acestora, pe care le lasă în grija exclusivă a mamei. 

Supravegherea copilului la domiciliu este nesistematică. Subiectul este docil în familie, nu are conflicte cu 

părinţii. Este mai ataşat de mamă, dar este timorat faţă de ambii părinţi. Ca stil de educaţie, tatăl este indiferent, iar 

mama caută să adopte un stil deschis, de colaborare. Sunt foarte frecvente certurile între soţi, multe dintre acestea 

consumându-se în prezenţa copiilor şi soldându-se cu violenţe conjugale. C.I. este deseori certat de părinţi pentru 

neascultare şi pentru rezultatele şcolare slabe. Este sancţionat frecvent şi aspru, mai ales de către tată. 

Subiectul primeşte sprijin educaţional , dar observaţiile dirigintei duc la constatarea că familia este 

dezinteresată de situaţia şcolară sau progresele copilului, întreaga activitate educativă limitându-se la orele de la 

şcoală Maturizarea psihică este întârziată, copilul are greutăţi de adaptare atât la mediul şcolar, cât şi la cel familial. 

Prezintă dificultăţi de relaţionare deosebit de pronunţate, este o fire introvertită, puţin interesată de comunicare, de 

cunoaşterea altor experienţe de viaţă. Rămâne refractar la sfaturi şi recomandări, la mesaje educative de orice fel. 

În clasă, este înstrăinat de colegi, comunică la nivel minimal cu aceştia, căutând să-şi demonstreze o 

superioritate închipuită afişând un comportament agresiv şi răutăcios faţă de colegii din clasă. 

Personalitatea este structurată pe un fond temperamental melancolic, este necomunicativ, nu are suficientă 

încredere în sine, este suspicios şi neâncrezător cu ceilalţi.  

Mediul familial nu este pentru el un stimulent activ în procesul de integrare socială, fapt care îngreunează 

eficientizarea procesului de integrare şcolară a copilului. 

I. Analiza aspectelor legate de perspectivă, în desenul arborelui : 

 Aşezarea în pagină: - Aşezarea arborelui spre stânga jos este caracteristică persoanelor anxioase cu tendinţă 

de întoarcere spre trecut şi protejare prin trecut. Nesigură de prezent şi de viitor, subiectul prezintă tendinţă de 

dependenţă faţă de cei apropiaţi. 

 Analiza întregului cu spaţiul: 

Desenul este mic în raport cu spaţiul paginii, ceea ce indică prezenţa sentimentului de inadaptare şi tendinţa de 

izolare faţă de mediu, de retragere. Construcţia spaţiului scoate la suprafaţă un sentiment de frustrare din cauza 

unui mediu restrictiv, faţă de care subiectul poate acţiona agresiv. Această situaţie ar putea fi explicată prin 

prezenţa unor conflicte în comunicare între subiect şi mediul social al clasei, dar şi al familiei. Subiectul acţionează 

agresiv în urma sentimentului de frustrare resimţit din cauza inadaptării la cerinţele mediului social. Se trăieşte, de 

asemeni, sentimentul unei puternice presiuni interne: iritabilitate, lipsă de ajutor, aspecte cauzate şi de mediul 

conflictual din familie, care are rezonanţă în orice relaţie externă a subiectului cu societatea. 

Această tendinţă spre agresivitate se dezvoltă ca urmare a unei reacţii de apărare, ofensive sau defensive, la un 

mediu prin excelenţă foarte structurat şi strict direcţionat: mediu ce îi oferă puţine posibilităţi de opţiune sau 

evaziune, un mediu deprimant şi lipsit de afecţiune sau stimulare activă. 

 Relaţia dintre înălţimea trunchiului şi a coroanei: 
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Subiectul a desenat arborele cu un trunchi de brad, ceea ce indică o fixare pe copilăria timpurie şi nevoia de 

recompensă, iar extinderea coronei spre dreapta este caracteristică persoanelor ce prezintă o puternică nevoie de 

afirmare, nevoie de trăiri intense şi o pretenţie până la obrăznicie. Toate aceste aspecte devin contradictorii în 

momentul când subiectul se izbeşte de o încredere redusă în sine, nelinişte, nesiguranţă şi anxietate în exces.. 

II. Analiza referitoare la conţinutul desenului: 

 Forma ramurilor: 

Creanga bidimensională şi orientată în sus sugerează că subiectului îi lipseşte măsura pentru real, se 

entuziasmează repede, este iritabil afectiv şi nu are un autocontrol eficient. Aceste caracteristici pot fi explicabile 

prin lipsa de maturitate şi experienţă. 

 Forma trunchiului: 

Desenat la baza foii, acest gen de trunchi este o caracteristică a copilului mic, pentru că el trebuie să pornească 

de la ceva concret şi obiectiv: marginea de jos a colii de hârtie. 

Baza trunchiului este desenată dreaptă ceea ce demască o oarecare întârziere în dezvoltare la subiect, rigiditate 

şi dificultăţi de adaptare, iar forma de nor a coroanei indică naivitate, copilărie, emotivitate crescută, lipsă de 

energie în comportamentul acţional, schematism şi convenţionalism în gândire. 

Numărul ramurilor dă o notă de sărăcie, de pustiu desenului, ceea ce se poate compara şi cu personalitatea 

subiectului, care este în formare. Toate caracteristicile referitoare la trunchi, care pun în evidenţă o lipsă de 

adaptare, trebuie raportate la sărăcia experienţei de viaţă a subiectului, ce trăieşte într-o colectivitate relativ 

restrânsă, singurele lui contacte cu mediul social limitându-se la mediul şcolar şi cel familial datorită posibilităţilor 

reduse de comunicare. 

Absenţa liniei pământului din desenul arborelui înseamnă „fără sprijin” şi lipsă de încredere în sine, ce se poate 

datora nesiguranţei create de trăirea deficienţei de către subiect ca pe o piedică în relaţionarea cu lumea, cu 

„ceilalţi”. 

V. Analiza desenului familiei:  

-  subiectul a desenat propria familie, prezentând-o pe hârtie în ordinea ierarhică a vârstelor şi importanţei 

personajelor din familia reală: tatăl, mama, sora şi el însuşi  subiectul este supus principiului realităţii; 

- figura mamei domină desenul, este plasat în poziţie centrală, iar importanaţa sa este evidentă şi în cadrul 

anchetei suplimentare  subiectul simte faţă de aceasta sentimente de admiraţie sau de dragoste, este personajul cu 

care subiectul se identifică (personaj valorizat); 

- tatăl este prezentat cu cască de muncitor  are loc o regresie spre trecut, când tatăl muncea, iar în familie nu 

erau certuri sau neajunsuri financiare. 

Din analiza desenului reiese cu claritate dorinţa subiectului de a se întoarce în trecut, când comunicarea dintre 

părinţii săi era mult mai eficientă şi mai calmă. În prezent, climatul familial este zguduit de certuri zilnice şi chiar 

de acte de violenţe din parte tatălui, în special când acesta este sub influenţa alcoolului. 

Sora subiectului, nu reprezintă un personaj important în viaţa acestuia deoarece relaţiile între cei doi frati sunt 

marcate de diferenţa de vârstă şi de o oarecare superficialitate în comunicare. Subiectul se simte singur în mijlocul 

propriei sale familii, iar unicul personaj care îi oferă uneori un sprijin real este figura maternă, cu care se identifică 

permanent.  
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SOLUŢII METODICE  PENTRU PREGĂTIREA FIZICĂ 

A ELEVILOR ONLINE  

 

                                                                                              Profesor Dan FORMAN 

Colegiul Național ,,Petru Rareș” Piatra - Neamț 

 

Creșterea eficienței lecției de educație fizică este problema care preocupă cel mai mult specialiştii 

domeniului nostru şi nu numai, deoarece în condiţiile efectuării tot mai reduse a exerciţiilor fizice la nivelul 

adolescenţilor şi tinerilor, lecţia de educaţie fizică rămâne principala „sursă” de practicare cu regularitate şi în mod 

sistematic a diferitelor forme de manifestare a exerciţiului fizic, iar mișcarea organizată este cel mai ieftin 

”medicament” în combaterea efectelor produse de noile tehnologii și de alimentația neraţională.  

Informațiile care stau la baza acestor solutii metodico-practice trebuie cunoscute și aprofundate de toți 

profesorii de educație fizică, iar dacă este cazul trebuie căutate altele noi în concordanță cu dinamica domeniului, 

cu trebuințele elevilor și posibilitățile materiale ale școlii.  

Preocuparea specialiştilor domeniului, datorită continuării activității didactice online, a fost conceperea, 

utilizarea şi selecţionarea de metode şi mijloace didactice adecvate, în funcţie de resursele umane şi materiale, de 

finalităţile fiecărui profil sau specializări, precum şi găsirea de noi forme de organizare, de noi principii, metode de 

lucru, de transpunerea în plan conceptual a noi modalităţi de eşalonare a instrumentelor operaţionale şi găsirea de 

soluţii practico-metodice de desfășurare a lecţiei de educaţie fizică.  

Acest lucru îl afirmăm în condițiile în care s-a pus problema realizării lecției prin prisma mai multor 

finalităţi ale procesului instructiv - educativ şi anume:  

- întărirea sănătăţii prin practicarea exerciţiilor fizice într-un spațiu limitat; 

- dezvoltarea fizică armonioasă şi combaterea atitudinilor corporale deficitare prin exerciții ușoare ce se 

pot efectua prin imitație; 

-  dezvoltarea indicilor calităţilor motrice necesare desfăşurării unor acte/activităţi motrice prevăzute sau 

nu în programă însă, specifice domeniului;  

 -   cunoaşterea şi aplicarea cunoştinţelor/deprinderilor/priceperilor specifice atletismului și gimnasticii 

aerobice efectuate pentru promovarea probelor sportive în cazul elevilor fără notă, dacă este cazul, sau pentru 

menținerea de ce nu a unei pregătiri fizice generale în situația de față ; 

 - conştientizarea efectelor practicării cu regularitate şi în mod sistematic a exerciţiilor fizice asupra 

sănătăţii.  

 Din punct de vedere metodic creşterea eficienţei lecţiei online depinde de factori operaţionali cum sunt:  

 - asigurarea unei densităţi motrice şi funcţionale optime;  

 - aplicarea deprinderilor motrice însuşite anterior;  

 - motivarea şi angrenarea tuturor elevilor în procesul de exersare pe toată durata lecţiei; 

 - îmbinarea judicioasă a procedeelor de exersare frontal;   

 -         calitatea şi cantitatea mijloacelor didactice folosite.  

  Cu alte cuvinte lecția de educație fizică online trebuie concepută în funcție de nivelul de pregătire al 

elevilor corespunzător specificului clasei (vârstă, sex, nivel de pregătire, opţiuni, număr de ore pe săptămână) 
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deoarece trebuie să asigure o participarea activă a tuturor elevilor la procesul de exersare.  După caz 

el trebuie să demonstreze, la nivel de model, exerciţiile predate. Calitatea demonstraţiei influenţează formarea 

corectă a deprinderilor. Profesorul trebuie să corecteze ritmic şi metodic greşelile generale de grup şi cele 

individuale. Măsurile organizatorice: amenajarea adecvată a spaţiului de lucru în funcţie de numărul de elevi, 

cantitatea materialelor utilizate (mingi, eșarfe, greutăți, sticle de apă, benzi elastice, etc.), supraveghere continuă a 

exersării pentru evitarea pauzelor inutile.  

Pentru realizarea densităţii motrice profesorul trebuie să aplice cu consecvenţă principiul accesibilităţii sub 

dublu aspect:  

- aspectul complexităţii exerciţiilor în funcție de particularitățile fizice ale clasei de elevi; 

- aspectul calităţii şi cantităţii efortului, în primul rând deoarece activitatea didactică are o durată 

maximă impusă de 40 minute.  

 El trebuie să folosească următoarele operaţii: 

- să selecteze şi să dozeze adecvat cele mai bune mijloace;  

- să adapteze explicaţia (prin demonstrație pentru a se efectua imitația corectă a exercițiilor impuse) la 

gradul de înţelegere şi dezvoltare psiho-motrică a subiecţilor.  

Măsuri comportamentale: profesorul trebuie să aibă o relaţie corectă cu elevii care să funcţioneze în ambele 

sensuri, în condiţii de cooperare şi respect reciproc.  

Dat fiind faptul că realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru o lecţie sunt criteriile prin care se 

poate aprecia eficienţa lecţiei voi insista schematic asupra structurii lecţiei: 

- organizarea colectivului de elevi (prima verigă a lecție) dispare deoarece copii sunt dispuși în spațiul 

propriu impus de locuința fiecărui elev în parte, iar frecvenţa la oră se realizează prin înregistrarea automată a 

meeting-ului/ zoom-ului respectiv;  

- veriga a doua și a treia cu durata de 5-6 minute pot fi desfășurate frontal prin exerciții efectuate pe loc;  

- verigile tematice nu conțin deprinderi din jocuri sportive deoarece spațiul de lucru este limitat, iar 

evitarea unor posibile accidente casnice este impusă pentru a nu pune în pericol colectivul de elevi și demersul 

corespunzător al activității practice; se recomandă efectuarea unor exerciții în regim Tabata pentru menținerea unei 

pregătiri motrice generale a organismului elevilor și de ce nu a unei condiții fizice puternice și echilibrate. 

De asemenea verificarea stării de sănătate şi a echipamentului sunt obligatorii (atât la începutul lecției cât și 

pe parcusul acesteia). Profesorul trebuie să prezinte corect, terminologic, să execute practic fiecare exerciţiu (sau 

poate numi un elev pentru a face o demonstraţie „model”) şi să informeze asupra efectelor acestora, asupra 

grupelor musculare solicitate. Activitatea de educație fizică se poate desfășura pe un fond muzical selecționat cu 

grijă de profesor pentru a determina o participare activă a elevilor şi o ambianţă emoţională plăcută de bună 

dispoziţie.Revenirea organismului după efort se poate realiza prin 3 - 4 exerciții de relaxare, de stretching, 1 - 2 

minute,  pentru a se urmări scăderea progresivă a parametrilor funcţionali la valori apropiate de cele iniţiale. 

Încheierea organizată a lecţiei se impune și la acest tip de activitate prin recomandări pentru activitatea ulterioară.  

Depinde doar de profesor să îşi perfecţioneze metodele didactice, bagajul de cunoştinţe şi deprinderi pentru 

ca ora de educaţie fizică să fie atractivă şi eficientă, iar elevii să vină cu plăcere la orele de educaţie fizică online.  
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Implicarea familiei în recuperarea copilului hipoacuzic – Studiu de caz 

 

Prof. Hapca Maria Mihaela 

C.S.E.I. Vișeu de Sus 

 

✓ Date generale: 

L.A. – este născut la data de 17.03.2006 şi este elev în clasa a V-a la Şcoala Generală . Provine dintr-o familie 

cu doi copii, subiectul având o soră mai mare cu 5 ani. Tatăl este de meserie agent de pază, iar mama lucrează ca 

infirmieră la spital. Amândoi părinţii au studii medii şi provin din mediul urban. 

✓ Antecedente personale: 

Copilul se naşte la termen, având o greutate mică (2,500kg). Dezvoltarea psihomotorie în primele 12 luni de la 

naştere este normală, dar la puţin timp după naştere copilului îi este depistată o hipoacuzie uşoară ce se va accentua 

peste ani. La 2 ½ ani băiatul va suferi o intervenţie uşoară pe inimă, datorită unei malformaţii congenitale. La vârsta 

de 3 ani este protezat auditiv bilateral cu diagnosticul de HIPOACUZIE NEUROSENZORIALĂ BILATERALĂ şi 

este declarat ca având un handicap de gr. III. Începând cu vârsta de 6 ani, subiectul a urmat timp de 2 ani tratament 

logopedic , iar în timp rezultatele au fost promiţătoare şi au dus la decizia integrării lui în cadrul unei clase de auzitori. 

Cauza deficienţei senzoriale este necunoscută, în familie neexistând cazuri asemănătoare.  

✓ Consideraţii generale: 

Din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, subiectul prezintă capacităţi reduse de abstractizare şi 

generalizare în raport cu vârsta, iar coeficientul de inteligenţă relevat de Testul Raven  este de I.Q. = 88 (inteligenţă 

sub medie). 

Rezultatele la testele psihologice aplicate sunt: 

- raţionament abstract şi logică deficitară; 

- inteligenţă verbală slabă (Recombinare verbală – 64); 

- inteligenţă orientare spaţială de nivel mediu – bun (Cuburi Kohs – 105); 

- atenţie distributivă bună (testul Praga – centil 60); 

- memorie cifre deficitară (Memorie cifre – 80). 

Subiectul are o pregătire şcolară destul de bună, aceasta fiind rezultatul eforturilor depuse de copil în cooperare 

cu părinţii săi. Familia îl sprijină şi se implică profund în reuşitele şi nereuşitele copilului, considerând că integrarea 

copilului lor este posibilă cu un pic de sprijin, ajutor şi motivaţie. 

De asemenea, diriginta remarcă cu multă plăcere implicarea familiei în integrarea subiectului, prezenţa regulată 

la şedinţele organizate de aceasta, precum şi interesul manifestat de sora subiectului. 

Progresul lui L.A. de-a lungul celor cinci ani de şcoală este foarte vizibil, remarcându-se mai ales în domeniul 

relaţiilor sociale din clasă. Dacă la început, subiectul se prezenta ca fiind un copil timid şi stângaci, în clasa aV-a a 

ajuns să aibă relaţii amicale cu mulţi colegi de clasă, să îşi exprime punctul de vedere la ore şi să participe cu 

entuziasm la orice activitate a colectivului  clasei sale. 

Din punct de vedere fizic, subiectul are o constituţie normală pentru vârsta sa şi nu prezintă antecedente de natură 

medicală care să condiţioneze ori să determine dezvoltarea fizică sau psihică. 
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L.A. creşte într-un mediu organizat, în care părinţii se străduiesc să-i pună la dispoziţie tot ceea ce are nevoie un 

copil normal pentru a se dezvolta cât mai armonios. Relaţiile sale cu părinţii sunt echilibrate şi încărcate de afecţiune, 

încredere şi sinceritate. Părinţii fac zilnic cu el exerciţii de limbaj, îl motivează şi încearcă cât mai mult posibil să-l 

încurajeze pe L.A să comunice cu ceilalţi copii, să frecventeze anturajul celor auzitori şi mai ales să-şi valorifice la 

maxim capacităţile pe care le posedă. 

Subiectul primeşte, de asemenea, sprijin săptămânal (de 3 ori pe săptămână, ) din partea profesorului intinerant, 

iar observaţiile atât ale dirigintelui, cât şi ale părinţilor sunt optimiste şi mulţumitoare cu privire la progresul copilului 

în toate domeniile. Chiar dacă, încă, vocabularul subiectului este destul de sărac, L.A. reuşeşte să se facă înţeles de 

cei din jurul său, poate purta o conversaţie normală, şi trecând peste pronunţia puţin peltică, perspectiva de ansamblu 

asupra integrării copilului în şcoală şi în societate este pozitivă, iar progresele sunt promiţătoare. 

Personalitatea subiectului este structurată pe un fond temperamental sangvinic, este expansiv şi comunicativ, are 

suficientă încredere în sine şi în capacităţile sale. Caută prezenţa celorlalţi şi se simte în largul său în compania 

auzitorilor. 

Mediul familial reprezintă un permanent factor stimulator şi un puternic factor motivaţional pentru subiectul 

L.A. Aici, în acest mediu, el îşi găseşte susţinători şi persoane care îl învaţă ce înseamnă comunicarea, iar acest fapt 

se poate observa în expansivitatea afectivă şi emoţională de care dă dovadă în mediul microsocial al clasei. 

I. Analiza aspectelor legate de perspectivă, în desenul arborelui:  

 Aşezarea în pagină: 

Tendinţa de a plasa desenul arborelui în centrul paginii se apreciază ca fiind caracteristica persoanelor cu 

inteligenţă medie. 

 Analiza întregului în raport cu spaţiul: 

 Arborele ocupă un spaţiu destul de mare pe coala de hârtie, ceea ce indică o expansivitate în mediu (sociabilitate) 

şi un temperament extravert. Subiectul are interacţiuni multiple cu mediul, iar sentimentul de siguranţă transpare cu 

certitudine din desen. Dar, de asemenea se poate remarca şi prezenţa unui sentiment de îngrijorare faţă de mediul 

ambiant, subiectul fiind frustrat de modul în care ar putea reacţiona membrii comunităţii faţă de el. 

 Relaţia dintre înălţimea trunchiului şi a coroanei: 

În desenul arborelului trunchiul semnifică înzestrarea ereditară, forţa vitală, puterea, activitatea practică, 

concretă, iar coroana este asociată cu dezvoltarea, cu potenţialul intelectual, cu relaţionarea cu exteriorul. Se poate 

observa, analizând desenul, că există o simetrie între dimensiunile trunchiului şi ale coroanei, ceea ce indică un 

echilibru între instinctiv, inconştient şi conştient, ceea ce denotă evident că subiectul este în proces de maturizare. 

L.A. poate fi caracterizat prin încredere în sine, ambiţie, nevoie de împlinire, pasiune, capacitate de entuziasm şi 

preocupare pentru propria sa dezvoltare. 

Subiectul manifestă tendinţe spre afirmare a propriului eu, lumea dorinţelor este intens accentuată, iar potenţialul 

intelectual este apropiat de normal. 

 Expansiunea coroanei: 

Ducând o perpendiculară prin centrul lăţimii superioare a trunchiului, se obţin două părţi ale coroanei. 

Accentuarea părţii drepte a coroanei înseamnă nevoie de afirmare, nevoie de trăiri intense şi chiar pretenţie până la 

obrăznicie. 
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Din analiza perspectivei spaţiale a desenului, având în vedere parametrii ca: aşezarea în pagină, analiza întregului 

în raport cu spaţiul, relaţia dintre înălţimea trunchiului şi cea a coroanei şi tendinţa de expansiune a coroanei spre 

dreapta, se poate desprinde următoarele trăsături de personalitate: nevoia de afirmare, ambiţie, entuziasm, nevoia de 

împlinire şi, totodată, încredere redusă în sine însuşi şi slăbiciune a eului. 

II. Analiza aspectelor referitoare la conţinutul desenului: 

Analizând elementele ce apar în desenul arborelui s-au considerat mai importante următoarele aspecte: 

 Forma ramurilor: 

Crengile bidimensionale, orientate în sus sunt caracteristice persoanelor cărora le lipseşte măsura pentru real. 

Subiectul L.A. se entuziasmează repede, este iritabil afectiv şi fără un autocontrol eficient. Existenţa acestei 

caracteristici poate fi explicată prin lipsă de maturitate şi experienţă, fapt ce poate avea canotaţii negative, raportate 

la procesul de integrare a copilului hipoacuzic în cadrul şcolii cu program normal. 

 Forma trunchiului: 

Se poate observa că trunchiul este sudat de coroană, caracteristică asociată cu nervozitatea, incoerenţă în gândire, 

greutate în a înţelege faptele şi dificultate în adaptare. Totuşi, dificultatea de adaptare şi greutatea de a se conforma 

realităţii trebuiesc raportate la sărăcia experienţei de viaţă pe care o deţine acest copil deficient de auz, obligat să 

trăiască într-un mediu social redus, datorită posibilităţilor reduse de comunicare. 

 Stereotipiile: Acestea constau în frunzele desenate de subiect şi le sunt asociate trăsături ca: înzestrarea nativă 

slabă, primitivism, lipsa de independenţă în judecată, lipsă de posibilitate în autoexprimare şi o dezvoltare greoaie. 

Formei coroanei întâlnite în acest desen al arborelui (coroană sub formă de nor), se pot asocia trăsături de 

personalitate, precum naivitatea, copilăria, emotivitatea crescută, lipsă de energie în comportamentul acţional, 

schematism şi convenţionalism în gândire. Dar, pe de altă parte, bogăţia coronei, numărul mare de frunze şi crengi 

sugerează o personalitate aflată în formare, o viaţă spirituală echilibrată şi dezvoltată sub multiple aspecte. 

Absenţa fructelor (ce semnifică maturizarea, „coacerea”) poate fi legată de procesul de maturizare, dar în cazul 

nostru şi de starea auzului, de achiziţia limbajului verbal, şi, deci de posibilitatea de comunicare. 

Se constată, în urma studierii acestui detaliu, o oarecare structurare şi dezvoltare psihică mai lentă a deficientului 

de auz în comparaţie cu un auzitor. Subiectul este mai influenţabil şi impresionabil, mai impulsiv; este influenţat în 

judecată de concretismul situaţiei şi ia decizie în funcţie de avantajul imediat. 

 Rădăcina: 

Din punct de vedere psihologic, rădăcina înseamnă ceea ce nu se vede, adică inconştientul, adâncurile. Rădăcina 

este în strânsă legătură cu linia pământului, însemnând viaţa trăită într-un element comun cu a altor copaci, pământul 

fiind denumit de Bachelard „inconştientul colectiv”, iar rădăcina fiind „arhetipul”. 

Subiectul L.A. a desenat o rădăcină destul de firavă, ceea ce poate indica dominaţia unor instincte, inhibiţii şi 

adaptare greoaie. 

 Linia pământului: 

Prezenţa liniei pământului este interpretată ca arătând insecuritate în general şi este desenată pentru a procura un 

punct de referinţă stabilităţii pentru întregul desen. Dar, această nevoie de repere clare, de modele poate fi tratată ca 

o trăsătură  a vârstei, ceea ce întregeşte tabloul personalităţii subiectului. 
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V. Analiza desenului familiei: 

- subiectul a desenat propria sa familie, prezentându-se pe sine în centrul desenului, avându-i alături pe părinţii 

săi  securitate afectivă şi emoţională, încredere şi afecţiune reciprocă; 

- din desen lipseşte sora lui, ceea ce poate semnifica o gelozie resimţită faţă de aceasta, iar întrebat de ce a omis 

să o deseneze a răspuns că este certat cu ea; 

-  ambii părinţi sunt valorizaţi, ei fiind desenaţi foarte aproape de el. 
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Metode de predare a activității motrice la nivelul 

 ciclului gimnazial 

 

Profesor dr. Cătălina GRIGORAȘ POPA  

Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”  

 Piatra-Neamț  

 

 

  Domeniul practicării exercițiilor fizice a constituit în ultimele decenii obiect de reflexie pentru numeroși 

specialiști care nu s-au oprit în a repeta teoria demonstrată la începutul acestui secol, ci au considerat oportun să-și 

etaleze și să-și sustină propriile analize și exigente conceptuale.  

 În context didactic diverse surse fac trimitere la termenul grecesc „methodos” (metha - după, spre şi odos - 

cale, drum). Aşadar logic termenul metodă ar însemna drumul de urmat spre ceva. Enciclopediile franceze 

precizează că în filosofie, metoda înseamnă mersul raţional al spiritului către adevăr sau modul de a acţiona în 

general (cf.” Nouveau petit Larousse”, 1968). Enciclopediile româneşti o definesc ca fiind totalitatea procedeelor 

practice prin care se predă o ştiinţă (cf. „Dicţionar de neologisme”, 1966).  

 În lecţia de educaţie fizică şi antrenament sportiv metoda reprezintă varietatea procedeelor metodice și 

practice folosite în oră. Conform unor specialiști metodele folosite în activitatea de educaţie fizică şi sport sunt de 

mai multe feluri:  

 -        metode de instruire (educaţie);  

          -        metode de verificare şi apreciere; 

          -        metode de corectare a greşelilor de execuţie; 

          -        metode de refacere a capacităţii de efort. 

 Învățarea mișcărilor se înscrie în problematica generală a învățării, abordată multidisciplinar, catalogată, 

dezbatută și clasificată în vederea explicării sale ca fenomen si proces. Datorită complexității sale, învățarea și 

implicit învățarea motrică, a determinat puncte de vedere dintre cele mai diferite, pornind de la definiție, la 

explicare și sfârșind cu metodologii de realizare.     

 Pedagogia consideră învățarea un proces de asimilare a cunoștințelor, o cale de formare a deprinderilor și 

priceperilor necesare activităților viitoare. Psihologia definește învățarea ca fiind un fenomen psiho-

comportamental. Cu alte cuvinte putem concluziona că învățarea reprezintă fenomenul prin care un individ 

dobândește noi forme de comportament (conduite), ca urmare a exersării. Astfel învățarea poate fi privită ca 

rezultat ( priceperi, deprinderi, obișnuinte ), ca proces ( mecanisme de asimilare, restructurare ), ca acțiune 

operațională ( instruire, exersare, examinare ). 

 Importanța educației fizice în procesul general de pregătire și formare a elevilor este relevată și de faptul că 

ea  reprezintă singurul obiect al planului de învățământ căruia îi revine, în principal, rolul de a acționa în domeniul 

dezvoltării și pregătirii fizice, de a stabili și realiza  un echilibru corespunzător între efortul intelectual  și  cel fizic 

– element de mare importantă în creșterea normală a copiilor. 

  Procesul de învățare de tip instituțional este o activitate ce se desfășoară în mod organizat, planificat care are 

la bază principii și metode având ca finalitate schimbările comportamentale. El poate fi considerat un sistem cu o 
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structură unitară și dinamică, fondată pe o mulțime de componente și relații. Modificările comportamentelor umane 

sunt perfectibile în funcție de baza genetică experiențele trăite, gradul de maturizare, stare de odihnă sau oboseală, 

boli, traumatisme, etc. 

 Ele se realizează în funcție de ritmul propriu al fiecărui elev și putem spune că aproximativ 95% din subiecți 

pot învăța pe deplin ceea ce li se predă în școală. Durata învățării respectiv a realizării modificărilor 

comportamentale este greu de precizat, ea există și depinde de baza genetică, de interesul și motivația elevilor și 

într-o mică măsură de măiestria profesorilor/educatorilor. Învățarea propriu-zisă are loc numai atunci când există o 

confruntare activă, directă cu materia de învățat și numai printr-o exersare repetată pe un fond genetic. 

În educația fizică termenul de învățare presupune dobândirea deprinderilor de mișcare, formarea 

priceperilor, creșterea capacității de efort, acumularea cunoștințelor prin depunerea unui efort (fizic și intelectual) 

mai mare sau mai mic, de către un elev/sportiv. 

Practicarea  exercițiilor fizice  în  ziua de astăzi a capatat o orientare  deosebită care vizează în primul rând  

perfecționarea  indicilor  de  dezvoltare  fizică  a omului, care este în continuă mișcare și care se preocupă în 

primul  rând  de menținerea sănătății sale, eliminând  astfel  stresul  și agresivitatea  societății în care trăiește.  

Tipul permanent de activitate pentru perioada pubertară o reprezintă instruirea școlară în condițile 

diversificării motivațiilor, a dezvoltării personalități, mobilizării aptitudinilor și a întregului potențial bio-motric. 

           Această etapă se caracterizează printr-un ritm accentuat al dezvoltării somatice (în special între 12-14 ani) 

caracterizată prin dimorfism sexual, dezechilibre între proporțiile diferitelor segmente și între sfera morfologică și 

vegetativă. Datele literaturii de specialitate evidentiază o continuă imbunătățire a marilor funcții, în ciuda 

rezervelor funcționale încă reduse ale aparatului cardiovascular, aparatul respirator marchează o ,,creștere’’ 

substanțială, indicii obiectivi de creștere demonstrând că rezistența aerobă poate fi dezvoltată cu succes în etapa 

pubertară. 

 Tânărul nu are o conduită motrică egală, ci una marcată de discontinuități, în care mișcările sunt insuficient 

ajustate uneori exaltate, alteori apatice. Etapa pubertară reprezintă un interval optim pentru învățarea majorității 

deprinderilor motrice specifice ramurilor de sport, precum și pentru dezvoltarea calităților: viteza, rezistența, 

capacitatea coordinativă. Pe langă perfecționarea deprinderilor motrice de bază, însușite în etapele anterioare, 

inițierea în practicarea unor ramuri și probe sportive prin însușirea elementelor tehnico-tactice specifice acestora, 

reprezintă unul din obiectivele importante ale acestei etape. Acesta trebuie dublat și de creșterea capacității de 

aplicare a sistemului de deprinderi și priceperi motrice în condiții diversificate și de timp liber. Ignorarea acestui 

lucru ar fi o greșeală enormă din partea oricărui specialist. 

          Lucrând în domeniu am realizat că meseria de profesor înseamnă un risc asumat  deoarece pregătirea pentru 

a preda, pentru a-i învăța pe alții cum să învețe, este o operă niciodată încheiată, ce implică multă răbdare, multe 

momente de incertitudine, de descurajare, multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate nici cantitativ şi 

nici imediat. Urmărind evoluția mai multor generații consider că învățarea motrică trebuie adaptată la preocupările 

și interesele copiilor de practicare a unor discipline sportive în așa fel încât disciplina educație fizică să se poată 

desfășura din plăcere. 
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JOCUL – CONTEXT DE FORMARE A PERSONALITĂȚII 

Prof. înv. preșcolar FRANDEȘ ADRIANA ANA 

G.P.N.TOACA, ȘC.GIM.HODAC 

 

Cuvântul ,,joc”își are originea în latinescul ,,jocus ” - amuzament, glumă și ,,ludus ” -joc, școală, învățare. 

LUDUS, LUDI își au originea în cuvântul Lydie, numele țării pe care Xerses a cucerit-o nu prin forță, ci prin 

deschiderea caselor de jocuri, spulberând treptat dorința de a rezista cuceritorilor, a poporului lydian.  

În cartea sa JOCUL CA LIBERTATE, Solomon Marcus subliniază faptul că : ,,jocul este în primul rând o 

manifestare a libertății la care are dreptul ființa umană”( pag.13). Jocul este o activitate specific umană, dominantă 

în copilărie. Dacă în copilărie, jocul este activitatea sa preponderentă și îmbracă o multitudine de forme, pe măsură 

ce se dezvoltă, copilul mare alege să fie o vedetă sau un mare sportiv, cineva cu care să se identifice. Nici adulții 

nu ocolesc jocurile. Prin jocurile sportive sau alte tipuri de jocuri, adulții se relaxează, evadează din cotidian din 

problemele lor zilnice.  

Totuși, jocurile au anumite trăsături comune. Iohan Huizinga, în lucrarea sa de referință în teoria jocului 

„Homo Ludens”(apud.Solomon Marcus- Jocul ca libertate) atribuie acestuia 26 de caracteristici printre care: 

libertate, caracter gratuit, destindere, crează ordine, aspirație spre frumos, tendința de constituire în grupuri, reguli 

imperioase și indiscutabile, numitor comun al lumii copilăriei etc.  

Încercând o tipologie a jocului se poate spune că jocurile cresc de la simplu la complex asemeni unui 

bulgăre de zăpadă , de la jocurile de cunoaștere a lumii- jocul cu obiecte al copilului mic , la jocul cu alte persoane 

–jocuri de socializare, jocul cu cuvinte- dezvoltarea limbajului, jocul fizic –jocul psihomotric și mai apoi jocul de 

simulare- jocul de rol, teatrul, artele.  

Jocul are un rol deosebit de important în formarea personalității copilului. Copilul explorează lumea prin 

joc, mai întâi singur apoi însoțit și îndrumat de către adult. Copilul caută compania celorlalți și atunci jocul 

îndeplinește rolul său de socializare. Copilul explorează din instinct, capătă cunoștințe prin contact nemijlocit cu 

realitatea, își formează reprezentări, își dezvoltă motricitatea grosieră și pe cea fină. Copilul nu are totdeauna 

suficiente situații sau contexte favorbile de învățare, de aceea adultul trebuie să fie atent la mediul în care crește.  

La grădiniță, educatoarea organizează și planifică activități care să satisfacă acest lucru și poate să capteze 

atenția copiilor, să canalizeze energia lor spre învățare prin ,,jocuri didactice” sau așa zise ,, liber alese”, mizând pe 

faptul că jocul este o sursă de motivație pentru copil. Un alt rol al jocului este acela de stimulare a creativității. 

Copilul se supune regulilor unui joc dar are și libertatea de inventa noi reguli. În jocurile de simulare el poate să-și 

folosească imagiația creatoare, în jocul strategiilor de gândire- PĂLĂRIILE GÂNDITOARE, al lui Eduard de 

Bono- spre exemplu, jucătorul trebuie să vadă lucrurile dintr-o anumită perspectivă (o regulă) dar are libertatea de 

a căuta cele mai diverse soluții de  

moment, în funcție de rolul jucat. Utilizănd pălării, copilul se amuză de comicul ipostazei și se destinede, 

nepercepând sarcina ca pe una de lucru. Evident este nevoie de exercițiu pentru a ajunge la performanțe.  
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Copilul se joacă tot timpul, iar jocul lui este foarte serios. De fapt el se dezvoltă din punct de vedere 

intelectual și nu numai- se dezvoltă plenar. Pentru copil jocul este o noutate dar și o unealtă a învățării.  

Spre deosebire de jocul liber, jocul didactic are un caracter instructiv mult mai pronunțat. El se practică atât 

în cadrul activităților comune cât și în afara lor. Acest tip de joc se planifică, în ordinea dificultății sarcinii, de la 

simplu la complex. Sorin Cristea definește jocul didactic ca fiind „o metodă de învățământ în care predomină 

acțiunea didactică simulată”.  

Jocul didactic are multe valențe formative mai ales la nivel preșcolar și primar , dar fiind un joc de 

simulare rolul său crește și în acțiunea educațională de la clasele mai mari.  

Există numeroase clasificări după diferite criterii:  

-după obiective: de observare, senzoriale, de dezvoltare a limbajului;  

-după conținutul instruirii: matematice, muzicale, sportive, literare;  

-după forma de exprimare: simbolice, conceptuale, de orientare;  

-după resursele folosite: materiale, orale, pe calculator, pe bază de întrebări;  

-după competențele psihologice stimulate: de mișcare, de atenție, de limbaj, de memorie;  

-după regulile stabilite: cu reguli, spontane, protocolare, cu reguli inventate;  

Elementele structurale ale jocului didactic sunt:  

• Conținutul jocului-cunoștințele și deprinderile cu care operează copiii;  

• Sarcina didactică –problema care trebuie rezolvată, atracția copilului spre joc;  

• Regulile jocului –cerințele jocului, arată copilului cum să se joace;  

• Elementele de joc –căile, mijloacele folosite; ele fac mai atractivă sarcina jocului.  

Jocul didactic presupune parcurgerea următoarelor etape:  

▪ introducerea în joc, crearea unei atmosfere de joc;  

▪ precizarea denumirii jocului și prezentarea scopului;  

▪ prezentarea materialului;  

▪ explicarea și demonstrarea regulilor;  

▪ executarea jocului de probă; executarea jocului;  

▪ complicarea jocului; încheierea jocului;  

▪ evaluarea conduitei în timpul jocului.  

 

„Jocul de rol” este o metodă de simulare foarte atractivă pentru aspectul ludic dar și pentru profunzimea pe 

care o prilejuiește. Ea permite evoluția unei situații de grup.  

Jocul de rol poate fi utilizat într-un cadru precis, prestabilit, prin care să se întărească sau să se verifice unele 

capacități. Această metodă permite și abordarea componentei afective, inerente oricărei activități de formare / 

învățare. Prin acest joc de rol, de la simularea unui rol la transformarea lui, involuntar, într-un comportament, într-

un rol social obligatoriu.  

La grădiniță, copiii nu numai că își fixează conținuturi ci, prin acțiunile premergătoare, își conturează mai 

limpede convingerile, își exprimă în manieră proprie atitudinile privitoare la o situație dată, își dezvoltă 

competențele.Toate acestea duc la formarea unor comportamente dezirabile în viața de zi cu zi a copiilor.  

Etapele de lucru:  
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-descrierea situației;  

-repartizarea rolurilor;  

-exersarea situației;  

-analiza modului în care s-a derulat jocul de rol, eventual valorizarea teoretică a ceea ce s-a întâmplat.  

Activitatea educatoarei:  

-propune tema jocului de rol;  

-participă la alegerea actorilor, la stabilirea elementelor de decor;  

-în timpul simulării, veghează asupra bunei desfășurări a activității, poate da sugestii sau poate aplana conflicte 

care pot apărea;  

-participă activ la evaluarea activității.  

Activitatea copiilor:  

-propun actorii activi în jocul de rol;  

-simulează situația (povestea) propusă de educatoare;  

-observă desfășurarea jocului și fac diferite propuneri pentru o mai bună desfășurare a lui;  

-participanții spectatori pot interactiva prin simularea în grup a unor mimici, gesturi, onomatopee, etc.  

Avantaje: 

-metoda poate fi aplicată în foarte multe activități chiar într-un interval de timp foarte scurt, cu unul sau doi actori;  

-copiii percep mai ușor asumarea unui rol chiar dacă, la grădiniță, totul îmbracă un aspect ludic iar copiii posedă 

încă animismul gândirii.  

Dezavantaje:  

-nu toți copiii sunt dispuși să joace totdeauna un rol dat, mai ales când este vorba de un personaj negativ, acest 

lucru dându-le senzația că rolul jucat și l-au chiar și asumat.  

Astăzi, mai mult ca niciodată,jocul/joaca a căpătat noi valențe în sensul că avem la dispoziție tehnologie 

digitală care permite tuturor- copii, adulți- să exploreze, să inventeze, să experimenteze, să repete un joc în mediu 

virtual, captând astfel , uneori prea mult, atenția.  

Indiferent de mediul în care se desfășoară, jocul aduce satisfacții, crează un mediu propice imaginației, 

lărgește sfera de relaționare, duce la cumulare de cunoștințe, la formare de abilități deci formează caractere, 

personalități.  
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COMUNICAREA DIDACTICĂ ÎN LECŢIILE DE  

EDUCAŢIE FIZICĂ ONLINE 

 
Profesor Gheorghe GRIGORAȘ POPA  

Colegiul Național ,,Petru Rareș”  

Piatra-Neamț  

 

De-a lungul timpului specialiștii au analizat procesul de predare - învăţare în lecția de educație fizică 

deoarece deficienţele de comunicare didactică din oră conduc de cele mai multe ori la redundanţe în asimilarea 

conţinutului învăţării motrice. Rolul principal la disciplina educație fizică l-a jucat întotdeauna profesorul, care a 

transmis informaţiile elevilor prin explicații precedate de demonstrații (realizate pentru a facilita învățarea 

exercițiilor fizice), care au creat forma, imaginea a ceea ce trebuie însușit. În cazul nostru comunicarea didactică a 

avut un demers neobișnuit deoarece activitatea motrică s-a realizat online. Astfel s-a prioritizat utilizarea 

comunicării nonverbale deoarece gesturile de încurajare, ţinuta profesorului, controlul permanent al poziţiei 

corpului şi îmbrăcămintea îngrijită au fost elementele care au putut ține în control un colectiv de elevi dispus 

fiecare în propria locuință.  

De asemenea motivaţiile puternice adresate elevilor au fost cele care s-au dovedit a fi foarte importante 

deoarece au generat nevoia de a şti, de a învăţa anumite scheme motorii, de a înţelege, de a explica şi rezolva 

diferite probleme care implică învăţarea intelectuală şi psihomotrică.  

Activitățile motrice online desfășurate cu elevii au avut o durată de 40 de minute și au cuprins jocuri 

strategice și exerciții motrice pentru îmbunătățirea capacității motrice generale a elevilor. Jocurile alese au  

au impus explicarea regulilor de desfășurare și amenajarea suprafețelor de joc.  

Din multitudinea de exerciții ale domeniului nostru am cules pe cele care ar putea fi realizate practic în 

această perioadă în casă alături de frați, părinți sau bunici.  

Jocul nr.1  

        Se marcheză pe sol cu bandă scoci două pătrate 

față în față ca în imaginea alăturată (fig. nr. 1). Fiecare 

pătrat este împărțit la rândul lui în nouă pătrățele mai 

mici. Între cele două pătrate se poziționează trei cercuri 

de hârtie de culori diferite. 

 

Figura nr.1 Dispunerea pătratelor din jocul 

nr.1  

Reguli de joc 

        Paharele întoarse cu gura în jos, sunt piesele de joc. Acestea se mută din pătrățică în pătrățică 

pentru a forma în prima linie culorile cercurilor dispuse între pătratele marcate pe sol (albastru, verde și 

roșu).   
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Câștigă cine formează prima linie de culori mai repede. Jocul se poate desfășura fie acasă cu 

fratele/sora/părintele fie online cu profesorul sau colegul de clasă.   

Jocul nr.2  

Se joacă după cum se vede în imagine (fig. nr. 2)  

câte doi față în față sau câte unul în picioare cu fața la 

calculator. 

În fața fiecărui copil se dispun foile numerotate și 

cele colorate. Online se numește un elev ce are sarcina 

să aleagă ordinea  numerelor ce sunt consemnate pe foi 

(1-3-4-2 în cazul nostru).   

 

Figura nr. 2  Dispunerea foilor numerotate și 

a pătratelor colorate pe sol din jocul nr. 2 

Reguli de joc 

La comanda profesorului elevii sar pe foile numerotate în ordinea numerelor afișate pe ecranul 

calculatorului  și apoi pe foaia colorată din fața sa. Câștigă cine revine la locul de plecare primul. 

Jocul nr.3  

Se marcheză cu creionul pe sol un cerc.  

Numerele  de la 1 la 10 sunt dispuse aliatoriu pe 

diametrul/centrul cercului (fig. nr. 3). În fața fiecărui 

număr se așază un pahar de plastic. Într-un bol sunt 

grupate zece mingi colorate.  Jocul se joacă în doi 

deoarece copii trebuie să prindă între cele două bețe de 

plastic mingile colorate și să le plaseze pe pahar.  

Figura nr. 3  Dispunerea foilor numerotate și 

a pătratelor colorate pe sol din jocul nr. 3 

Reguli de joc 

La comanda profesorului elevii încep poziționarea mingilor din bol pe paharele numerotate. Câștigă 

cine termină poziționarea mingilor primul. 

Scopul efectuării acestor activități practice a condus la dezvoltarea unor cunoștințe şi abilități noi, la 

formarea unui stil de viață sănătos și de ce nu la creșterea gradului de socializare prin intermediul exercițiilor 

fizice. 

Consider că situația actuală pe care o trăim poate impune o diversificare a programei școlare pentru a face 

referiri la didactica lecției, care cuprinde metode și procedee metodice ce se pot realiza cu elevii online, pentru ca 

procesul de instruire să nu permită întreruperi, deoarece formarea și informarea elevului din toate ciclurile de 

învățământ trebuie să fie realizată continuu. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC  ÎN PROMOVAREA CREATIEI POPULARE 

Prof.Cîrlejan Anica 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean 

                                                                                                                  
Moto I 

….avem datoria morală ca lucrurile întâmplate în vremurile trecute să nu fie acoperite de mormântul 

uitării” 

Macarie, episcop cronicar al Romanului 

 

Moto II 

 

        „ Moştenim din bătrâni atâtea comori 

          Şi-i păcat să le pierdem sub zare 

          Că-s eterne acestea prin ani trecători 

          Cum eternă-i prin valuri o mare . 

 

          Si dacă am sti să le-aducem către altii 

          Nealterate asa cum sunt ele 

          Ne - am păzi mai cu grijă Carpatii 

          În drumu-le către stele.” 

 

                        Mircea Juncănaru ( poet botoşănean) 

 

Profesorul, factor decisiv al procesului formativ în învătământ, a fost , este  si va rămâne evident, tocmai 

datorită contributiilor sale remarcabile la modelarea personalitătii tinerelor generatii, celulă de bază a societătii, un 

element caracteristic fundamental al constiintei nationale de-a lungul tuturor timpurilor si în toate circumstantele. 

Noi, cadrele didactice, avem datoria morală, ca pe lângă misiunea nobilă pentru care ne-am pregătit, să 

sădim în sufletele si inimile tinerelor vlăstare dragoste si admiratie, pretuire si respect fată de  creatiile poporului 

român, izvorâte din timpuri imemoriabile, care s-au transmis până în zilele noastre! 

De ce? 

Pe parcursul istoriei poporului nostru, fiecare localitate rurală a creat  si obiceiuri izvorâte din specificul 

locului, din viata comunitătii (nastere, botez, nuntă, moarte, cântecul, dansul, etc.) 

Odată cu trecerea timpului unele obiceiuri au dispărut, altele sunt pe cale de disparitie, dar încă multe 

dintre acestea au continuat să existe si  în zilele noastre. Tocmai de aceea , dascălii  au menirea să promoveze în 

rândul elevilor obiceiurile si datinile locului. 

Mai mult decât atât, ar fi cel mai mare păcat ca aceste datini si obiceiuri să fie uitate sau pierdute si este 

inadmisibil ca ele să se transforme în doar simple amintiri ale bunicilor si străbunicilor, să devină povesti 

îndepărtate în timpuri imemoriabile si să nu mai existe pentru noi în prezent si pentru generatiile următoare în 
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viitor. Ele au reprezentat si reprezintă încă cele mai de pret si nesecate izvoare de inspiratie pentru marii oameni de 

artă, de cultură, de stiintă ai neamului nostru românesc, făcând parte integrantă din spiritualitatea poporului român. 

De aceea , ca buni români avem sfânta datorie de a păstra si continua, deoarece prin ele însesi trăim, iubim, 

uităm si ne trecem ca si cei dinaintea noastră. 

Pornind de la ceste considerente, încă de la începutul apostolatului am considerat că trebuie să facem ceva 

pentru a duce mai departe obiceiurile si datinile locului. 

La nivelul scolii am înfiintat formatia de dansuri populare,”Dor Someșan”,unde elevii noștri au învățat 

unele dansuri populare locale: am reusit să-i învătăm ”bărbuncul”,de-a lungul”, ”în doi”etc. 

Cu răbdare si muncă deosebită, am indus în rândurile copiilor dragostea pentru dans si cântec, reunindu-i în 

ansamblul folcloric de cântece si dansuri, ansamblu care a obtinut rezultate deosebite la nivel judetean si national. 

Satisfactia noastră cea mai mare era si este când elevii vin si ne caută să-i includem si pe ei în ansamblu. Atunci ne 

dăm seama că munca nu a fost în zadar, iar copiii iubesc în mod deosebit folclorul local. 

Am considerat că si sezătoarea este prin functiile ei instructiv –educative, un mod de a reactualiza anumite 

obiceiuri din trecut ale satului . Cântecul, strigătura, ghicitorile, proverbele s-au îmbinat armonios cu activitătile 

desfăsurate odinioară de bunicile lor: tesutul, torsul, împletitul, cusutul, etc.  desfăsurate într-un cadru adecvat , 

într-o sală împodobită cu obiecte din lada cu nestemate a bunicii, sezătorile au avut un impact deosebit asupra 

copiilor, motivându-i  în acelasi timp trezindu-le dorinta de a învăta si ei anumite îndeletniciri ale trecutului care 

sunt pe cale de a fi uitate. 

O atentie deosebită am acordat farmecului obiceiurilor populare de Crăciun si de Anul Nou , în acest sens 

înfiintând „Corul de colindători al școlii noastre”. Conceput ca o sinteză ce înmagazinează cele mai frumoase 

traditii ale trecutului, ansamblul format a dat măsura măiestriei în a confectiona costumele necesare diferitelor 

personaje, dar si talentului în a interpreta rolurile si momentele care marchează evenimentele ce se desfăsoară cu  

diferite evenimente.  

Pentru o întelegere deplină a acestor obiceiuri locale, le-am explicat copiilor de unde vin, cum s-au format 

si ce simbolizează fiecare moment în parte ( Sf. Nicolae, Colindul, Steaua, Plugusorul,Semănatul,Jocul mascatilor, 

Jocul ursilor, jocul Căiutilor, Jocul caprei,Dansul turcilor) teatrul popular, oprindu-ne la șezătoarea noastra. 

 ”ȘEZĂTOAREA DE PE SOMEȘ”a obtinut rezultate deosebite în cadrul Festivaluli internașional ”Praf de stele 

”de la Timișoara.  

Prin ceea ce am realizat până acum, uneori cu eforturi deosebite, considerăm că ne-am făcut datoria morală 

vizavi de cele arătate mai sus, în continuare vom căuta ca si viitoarele generatii să beneficieze de bogătia de datini 

si obiceiuri traditionale ale satului nostru. 

Multe din datinile strămosesti s-au pierdut sau sunt pe cale de disparitie. 

Din fericire, datorită implicării scolii si a elevilor noștri ele se păstrează încă vii si bogate, vorbindu-ne în 

limbajul minunat al poeziei si spectacolului feeric de o civilizatie străveche, a neamului nostru. 

Din dragoste pentru trecutul nostru, pentru originea noastră daco-romană, dintr-un profund sentiment de 

îndatorire faţă de tradiţia noastră creştină, trebuie să păstrăm cu sfinţenie aceste datini şi obiceiuri pentru a dovedi 

că suntem buni români, ştiut  fiind că, aşa cum spunea Alecu Russo, „datinile, povestirile, muzica şi poezia sunt 

arhivele popoarelor, iar cu ele se poate reconstitui trecutul lor îndepărtat” . 
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Nu poate fi datorie românească mai vrednică de a fi îndeplinită şi nu e osteneală mai de folos decât să 

atragem cât mai mulţi tineri la cunoaşterea şi practicarea acestor creaţii spirituale de adâncă simţire românească, 

pentru a le duce mai departe ca pe o zestre de mare preţ a neamului nostru.     
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EDUCAŢIA OUTDOOR ŞI GRĂDINIŢA 

 Prof. Înv. Preșcolar. Manole Nicoleta-Georgeta 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești  

 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, 

să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri 

durabile. Grădiniţa, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunică 

preşcolarului, nu poate da satisfacţie pe deplin setei lor de investigare şi cutezanţă creatoare. 

Astfel a apărut conceptul de „Educaţie Outdoor”. Educatia de tip outdoor presupune ca procesul de 

predare-învăţare-formare să se petreacă în afara şcolii. Obiectivul unui asemenea tip de educaţie îl reprezintă 

plasarea în cadrul vieţii cotidiene a elementelor pe care copiii le învaţă la şcoală, dezvoltarea spiritului practic şi a 

adaptarii la situaţiile concrete de viaţă, modalităţi de înţelegere a elementelor educaţionale predate în clasă.  

Educaţia de tip outdoor este o formă organizată de învățământ care îl pregătește pe copil pentru viaţă şi 

care se desfășoară în aer liber. Activităţile educaţiei de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în natură şi nu au ca 

finalitate rezultate palpabile ( diplome, atestate), ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor. Dacă 

învăţarea clasică, în sala de grupă, are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor are un aspect pur practic, 

informal şi exeprienţial. 

 Educaţia în aer liber îşi are originea în multe iniţiative apărute în ultimii 150 de ani: taberele de corturi; 

cercetăşia (întemeiată în 1907 de englezul Robert Baden Powell) – initiative ce urmăresc tot un fel de educaţie 

informală, bazată pe activităţi practice în aer liber( şcolile în pădure din Danemarca; şcolile şi mişcarea Outward 

Bound înființate de Kurt Hahn) . 

 „Exista mai mult în tine decât crezi!”, era motto-ul după care se ghida Kurt Hahn, fondatorul primei 

şcoli de Educatie Experienţială Outdoor – Outward Bound – în 1941.. Modelul educaţional din şcoala lui Hahn 

putea fi sintetizat în următorul citat: „Consider că principala sarcină a educaţiei este să asigure supravieţuirea 

următoarelor calităţi: o curiozitate inovatoare, o voinţă invincibilă, tenacitate în atingerea ţelului, lepădare de sine 

şi deasupra tuturor: compasiune!”. În prezent Outward Bound este cea mai mare organizaţie mondială de educaţie 

prin aventura programată, cu filiale în 35 de ţări.  

Educatia outdoor se adresează unui public larg indiferent de vârstă, nevoile sunt similar şi pentru cei mici 

şi pentru cei mari, acest tip de educaţie trebuie să acorde locul cuvenit acestor nevoi indiferent de vârstă. Pentru a 

înţelege mai bine de ce trebuie să alegem şi educaţia outdoor în activităţile noastre, trebuie să facem vedem în ce 

relaţie se află aceasta cu celelalte forme de educaţie.     

Educatia în aer liber este considerată a fi mult mai motivantă, stimulativă şi cu un impact puternic asupra 

procesului de învăţare în rândul preşcolarilor.  
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Educatia nonformala – nu se traduce ca o activitate lipsita de un efect formativ, ci trebuie inteleasa ca o 

activitate educaţional mai putin formalizata. Conceptul de educatie nonformala este asociat conceptului de 

“ învăţare pe tot parcursul vietii”. Evaluarea în cadrul acestei educaţii este realizată de cel care învaţă, iar abordarea 

multidisciplinara a procesului de învăţare ajuta oamenii să înţeleagă şi sa aprecieze mediul şi legatura lor cu acesta. 

Pregăteşte elevii pentru un viitor durabil, analizeaza problemele pe termen lung.  

Caracteristici ale educaţiei nonformale:  

*Metodele folosite sunt axate pe participarea active; 

 *Jocul este principalul mijloc prin care sunt îndeplinite obiectivele unei activitati de educatie nonformala; 

 *Răpunde la întrebarea “cum”; 

*Implică comunitatea, principalii furnizori de educaţie nonformală fiind ONG-urile şi unităţile comerciale din 

comunitate  

 Educaţia outdoor se potriveşte cel mai bine cu cea nonformală deoarece ca şi aceasta se bazează foarte 

mult pe participarea activă, maximizeaza procesul de învatare, minimalizand constrângerea specifică şcolii, ofera o 

utilitate practică imediată a cunoştintelor învăţate, se desfăşoară în contexte diferite având un cadru de învatare şi 

un continut lejer, foloseste metode care stimuleaza implicarea si participarea, are o structura si o planificare 

flexibila, procesul invatarii este orientat spre participant si se bazează pe experienţa participanţilor.   

Integrarea educatiei outdoor in curricula scolara reprezinta un aspect important in asigurarea dezvoltarii 

personale si profesionale a copilului. Aceasta ofera posibilitati interactive de invatare care daca sunt implementate 

correct duc la minimalizarea aspectelor negative existente in actualul sistem educaţional.  

Educaţia de tip outdoor prezintă câteva caracteristici şi anume: 

 - Oferă posibilitatea contactului direct cu natura- protecţia mediului reprezintă un subiect de interes mondial, 

urbanizarea masiva a produs un effect nociv asupra mediului si prin faptul ca oamenii nu conştientizează impactul 

pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra mediului – educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate benefica 

pentru stimularea atitudinilor si comportamentelor fata de mediu; 

 - Reprezintă o puternica sursă de experienţe de învăţare, beneficiind de un mediu relaxant, liber, fară 

constrângerile pe care le impun cei patru pereti ai unei săli de clasă;  

- Poate oferi elevilor nenumarate provocări, astfel ca procesul de educare devine puternic, inspiraţional şi de natură 

sa schimbe comportamente antisocial, sa creeze o relaţie puternică între oameni bazată pe sprijin reciproc;  

- Facilitează procesul de invatare al elevilor care intampina dificultati in acest sens ofera un climat diferit de 

invatare ce permite elevilor care au un nivel scazut de performanta scolara sa devina mai motivati, cu mult mai 

capabili;  
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- Asigură dezvoltarea personala atât a celor care o aplica cât mai ales a copiilor prin libertatea de manifestare si 

exprimare pe care le ofera;  

- Asigură dezvoltarea spiritului de echipa, conexiunea intre copii, copii – educatori, creşterea gradului de 

participare activă, dezvoltarea spiritului cetăţenesc active în randul ambelor categorii; - Oferă nenumarate beneficii 

fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea individului, a comunităţii şi societăţii din care face parte; 

 - Oferă un cadru stimulativ de învăţare prin varietatea mediului; 

 - Oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant şi motivant în funcţie de problema identificată deoarece permite 

escaladarea unor nivele înalte de imaginaţie in vederea obtinerii rezultatelor propuse. 

 Educatia outdoor îşi propune ca obiective generale dezvoltarea abilităţilor socio – personale, 

îmbunătăţirea spiritului de echipă, îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea competentelor de conducere şi 

dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor care o aplica cât şi a copiilor.  

 

BIBLIOGRAFIE:  

* Programa activitatilor instructive – educative in invatamantul prescolar, Editie revizuita, Editura DPH Bucuresti 

2005   

*Manual de educatie outdoor 2012 -2013  

* Didactica - revista de comunicari stiintifice pentru cadrele din invatamantul prescolar si primar apr . 2 
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NOILE EDUCAȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Prof. VLAIC MIRELA-DELIA  

GRĂDINIȚA CU P.P. Nr.1 Marghita, Județul BIHOR 

Motto: 

“Dezvoltarea se va produce prin educaţie, sau nu va avea loc.” – George Văideanu 

              Orientarea prospectivă a educaţiei impune conceperea unor programe educative care să-i pregătească pe 

oameni pentru a se adapta la problemele cu care se estimează că se vor confrunta în viitor. Analizându-se 

problemele apărute pe parcurs, s-au găsit unele sugestii pentru educarea noului individ, pe baza noilor direcţii a 

educaţii sau a unor conţinuturi noi. 

          Noile educaţii sunt definite în programele UNESCO, adoptate în ultimele decenii, ca „răspunsuri ale 

sistemelor educaţionale la imperativele lumii contemporane" de natură politică, economică,ecologică, demografică, 

sanitară etc. Conţinuturile specifice, propuse din această perspectivă, sunt integrabile la toate nivelurile, 

dimensiunile şi formele educaţiei. 

          Noile educaţii sunt adaptabile la nivelul fiecărei dimensiuni a educaţiei, în funcţie de particularităţile 

acestora, dar şi de ciclurile vieţii şi de condiţiile sociale specifice fiecărui sistem educaţional. De exemplu, educaţia 

ecologică sau educaţia relativă la mediu, care poate fi integrată la nivelul educaţiei morale (în învăţământul 

general), educaţiei intelectuale (în învăţământul liceal), educaţiei tehnologice (în învăţământul profesional), ridică 

probleme specifice în anumite zone sau ţări ale lumii, respectiv în cadrul diferitelor sisteme sociale şi educaţionale. 

          Metodologia valorificării noilor educaţii vizează toate dimensiunile – intelectuală, morală, tehnologică, 

estetică, fizică – şi formele – formală, nonformală, informală – ale educaţiei. Procesul declanşat prin această 

abordare stimulează trecerea de la demersurile specifice, la abordările globale, interdisciplinare, care permit 

aprofundarea unor probleme sociale care cer soluţii concrete: pacea, democraţia, justiţia socială, dezvoltarea, 

mediul, alimentaţia, sănătatea, protejarea copiilor şi a tinerilor, promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice 

etc. 

           Aceste strategii pot dezvolta şi o altă tendinţă tipică proiectelor transdisciplinare: abordarea unei probleme 

sau chiar a unei discipline de învăţământ cu contribuţia unor cunoştinţe metodologice provenite din direcţia tuturor 

conţinuturilor integrate generic în formula noile educaţii.  

          Evoluţia noilor educaţii răspunde provocărilor emergente, grave şi de anvergură planetară înregistrate sub 

genericul problematicii lumii contemporane. 

          Noile educaţii reprezintă, într-un fel, o continuare a curentului pedagogic afirmat la începutul secolului XX, 

sub numele de „Educaţia nouă“. „Educaţia nouă“ era centrată, mai ales, asupra înnoirii raportului metodologic 

educator – educat. Sunt centrate, mai ales, asupra unor obiective şi mesaje noi, care determină conţinuturile şi 

strategiile educaţiei în condiţiile lumii contemporane. ."Noile Educații " sunt răspunsuri ale educației la cerințele 

dezvoltării lumii contemporane:educația relativă la mediu,educația pentru pace și pentru cooperare, educația pentru 

participare și pentru democrație, educația în materie de populație, educația pentru o nouș ordine economică 

internațională, educația pentru comunicare si putere mass-media, educația pentru schimbare si dezvoltare, etc. 
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• Educaţia pentru democraţie şi drepturile omului: Poate fi înţeleasă ca reacţie la atacurile împotriva 

democraţiei din partea extremismului politic caracterizat prin xenofobie, rasism, antisemitism, violenţă dar şi ca o 

cale pentru dezvoltarea societăţii democratice prin încurajarea reflecţiei critice, respectării drepturilor omului, 

acceptării punctelor de vedere diferite şi învăţarea unor strategii non-violente de rezolvare a conflictelor. Acest tip 

de educaţie învaţă oamenii, care sunt drepturile fiecăruia: la viaţă, la opinie, la circulaţie, la libera exprimare, la 

consideraţie, etc. 

• Educaţia pentru pace: Se bazează pe promovarea valorilor fundamentale ale vieţii, libertăţii, 

toleranţei, solidarităţii şi egalităţii între sexe, etnii şi religii. Educaţia pentru pace presupune formarea de atitudini 

pozitive reflectate în relaţii de armonie, cooperare şi ajutor reciproc între indivizi, comunităţi şi state, formarea 

elevilor în spiritual înţelegerii, cooperării, toleranţei, respectului faţă de om ca valoare socială supremă şi încrederii 

în destinul umanităţii şi valorile umane. Acest tip de educaţie promovează comunicarea şi participarea, uşurînd 

legătura dintre state, crearea indivizilor, ce promovează pacea şi liniştea în lume. 

                   Principalele obiective a acestui tip de educaţie sunt:  

a)Formarea capacităţilor şi însuşirilor de personalitate; 

 b) învăţarea unor idei şi cunoştinţe, specifice problemei propagării păcii;  

c) împărtăţirea unor atitudini faţă de societate şi de umanitate. 

•  Educația ecologică: Educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu urmăreşte să formeze 

indivizilor un punct de vedere obiectiv asupra realităţii, să-i incite la participare, conştientizând faptul că evoluţia 

mediului înconjurător şi viaţa generaţiilor viitoare depinde de opţiunile lor. Prin acest tip de educaţie se vizează 

dezvoltarea conştiinţei şi a simţului responsabilităţii fiinţei umane în raport cu mediul şi problemele sale, 

asimilarea de cunoştinţe, formarea de atitudini şi valori ecologice, dezvoltarea de instrumente de analiză şi acţiune 

pentru a preveni şi corecta neajunsurile provocate mediului.  

                      Obiectivul: oamenii trebuie să înțeleagă că ei și mediul sunt inseparabili și că tot ce face un om 

asupra mediului are consecințe asupra vieții sale. Prin educația ecologică se urmărește ca elevii să dobândească 

cunoștințe despre mediu și despre modalitățile de rezolvare/menținere a unui mediu nepoluat.  

• Educația pentru sănătate: Constă într-un ansamblu de acţiuni sistematice, explicite, direcţionate 

valoric şi finalist, desfăşurate întrun cadru organizat, în scopul înlăturării carenţelor informativ-educative, prin 

dobândirea unor cunoştinţe medicale corecte şi cu aplicabilitate practică, referitoare la conştiinţa de stare de 

sănătate şi boală, reguli de igienă şi măsuri profilactice.  

• Educaţia pentru comunicare şi mass-media:  

Este corelată cu preocuparea pentru respectul faţă de valorile umanităţii, cu respingerea violenţei, pornografiei şi 

discriminării, şi cu formarea unei atitudini critice faţă de aspectele nonartistice şi nonvalorice, generate de interese 

comerciale, formarea unei atitudini selective şi responsabile faţă de informaţie, utilizarea modalităţilor optime de 

formare şi comunicare, formarea şi dezvoltarea capacităţii de valorificare culturală a informaţiei din mass-media, 

facilitarea circulaţiei informaţiilor şi valorilor la nivel naţional şi internaţional. 

•  Educaţia inter si multiculturală: Educaţia inter şi multiculturală se constituie în noi dimensiuni 

ale educaţiei, destinate formării la şcolari a unei conştiinţe europene, cultivării respectului şi solidarităţii faţă de 

cultura altor popoare. Vizeaza, in acelasi timp, formarea si dezvoltarea unor comportamente şi atitudini inter şi 
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multiculturale, implicând simultan afirmarea fiecărei culturi cu normele sale specifice, dar şi deschiderea către alte 

culturi, în perspectiva constituirii unei noi civilizaţii comune (cf. C. CUCOŞ, 1996). Educația inter și 

multiculturală reprezintă acea formă a educaţiei care are ca scop sensibilizarea elevilor la respectarea diversităţii, la 

toleranţă şi solidaritate, vizând pregătirea cetăţeanului pentru a trăi într-o societate multiculturală.  

• Educația pentru democrație: Dobândirea informațiilor cu privire la formele de guvernare 

democratice prin comparație cu cele nedemocratice, cunoașterea istoriei, cunoașterea principiilor democratice, 

cunoașterea cadrului juridic internațional și național, al dreptului, libertăților și îndatoririlor, formarea atitudinii de 

toleranță politică, etnică, religioasă sau față de diferite opinii.   

• Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare: Are în vedere formarea şi dezvoltarea capacităţilor 

individului de adaptare rapidă, responsabilă şi eficientă la schimbările economice, sociale, culturale şi tehnologice, 

prin crearea de atitudini de afirmare şi adaptare. Trăim într-o lume care se schimbă în continuu, schimbările sunt 

radicale, complexe şi globale. Şcoala trebuie să îi instrumenteze pe indivizi cu capacităţi de a face faţă acestor 

schimbări.  

            De ce este necesară abordarea noilor educaţii? 

• Se consideră că trebuie să se cultive libertatea persoanei ca principala valoare a democraţiei, formarea şi 

dezvoltarea atitudinilor de solidaritate, de cooperare in cadrul colectivităţii.  

• Şcoala este datoare să contribuie, cu mijloace specifice, la reconstrucţia autentică a spiritului comunitar, 

laolaltă cu libertatea individuală. 

• Echilibrul unei societăţi depinde foarte mult de echilibrul dintre libertatea individului şi solidaritate, ca 

opţiune pentru participarea comună la viaţa grupurilor şi comunităţilor din care face parte. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în grădiniţă  

 

Prof. Ginavar Ileana- Cerasela 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda”Pitești 

 

 Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu 

activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea 

creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi 

creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor 

desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în 

alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

 În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în 

acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 

socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt 

fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi dorinţelor lor. 

 De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit 

copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la activităţile de 

cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate 

propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii 

cunoctinţele legate de aceste animale. 

 Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi 

urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru desfăşurarea 

anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 

contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de 

activităţi pentru ai atrage pe copii. 

 Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 8 

Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă: Micul Creştin, 

activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 

Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe şi alte instituţii. 

 În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să fie 

interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat, 

informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite 

competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul 

reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a 

interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea 

înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – 

participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să 

rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 
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 Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, 

sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această societate plină 

de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc 

creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

 Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se 

implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin mijloace 

proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, 

a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri 

de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi 

obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 

datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 

 Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi tradiţiile 

populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului nostru prin interpretare 

de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

 Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul 

producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În cadrul 

acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor 

lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte). 

 În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, deoarece 

actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de 

rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere 

iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca 

pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le 

trezim curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 

 Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţi cu 

ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare 

munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe 

fără să-i forţăm. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această 

curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi 

prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES 

Metode inovative de predare –învățare –evaluare 

 

Prof.BOBINĂ CARMEN 

COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU’’ TĂRGU-JIU 

 

În societatea noastră, procesul de învăţământ reprezintă mijlocul principal prin care  educă şi instruieşte 

noile generaţii. În acest sens, școlii îi revine responsabilitatea organizării şi conducerii acestui proces. Procesul de 

învăţământ este reprezentat printr-un ansamblu de activităţi organizate şi dirijate, ce se desfaşoară etapizat, în 

cadrul unor instituţii specializate, sub îndrumarea unor persoane pregatite în acest scop, în vederea atingerii  

anumitor obiective instructiv-educative. În timp ce ştiinţa fundamentală şi de sinteză a educaţiei este 

pedagogiaştiinţa şi arta procesului de învăţământ este didactica.Astfel, educaţia are o sferă mai largă decât procesul 

de învăţământ, ocupându-se cu toate tipurile şi formele ei: educaţia formală, non-formală, informală. În  centrul 

preocupărilor  sale,  didactica  are  tehnologia  procesului  de  învăţământ:  metodele,mijloacele şi formele de 

organizare şi evaluarea procesului educational.Elemente ale tehnologiei didactice, ca și metode, mijloace, forme de 

organizare ale activităţii şi evaluarea, pot dezvolta la elevi o conduită de responsabilitate, creativitate, gândire 

critică, învăţare aplicată, cerinţe ale învăţământului modern dar şi al societăţii contemporaneMetodele de 

învăţământ sunt căile de care le folosește profesorul  pentru  a  sprijini  elevii  în descoperirea vieții, a lumii, a 

lucrurilor, a ştiinţei. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează  şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi 

capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadelecunoaşterii transformând exteriorul  în  facilităţi 

interioare, formându-şi caracterul  şi  dezvoltându-şi  personalitatea. 

Metodologia  didacticădesemnează  sistemul  metodelor  utilizate  în  procesul  de  învăţământ precum  şi  

teoria  care  stă  la  baza  acestuia.  Sunt  luate  în  considerare:  natura,  funcţiile,  clasificarea metodelor de 

învăţământ, precum şi caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerinţelor de utilizare.Metodele de învăţământ 

sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de 

grupare a elevilor. De aceea, opţiunea pentru o anumită strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de 

învăţământ specifice.Sistemul metodelor de învăţământ conţine:-metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia 

şcolară şi care pot fi păstrate cu condiţia reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern;-

metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, unele dintre acestea de exemplu, se 

apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l pe elev în situaţia de a dobândi cunoştinţele printr-un efort 

propriu de investigaţie experimentală; altele valorifică tehnica de vârf (simulatoarele, calculatorul).Un  criteriu  de 

apreciere a eficienţei metodelor îl reprezintă valenţele formative ale acestora, impactul lor asupra dezvoltării 

personalităţii elevilor.În ceea ce privesc metodele inovative de predare –învățare –evaluare centrate pe elev,în 

şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care metodele de învăţământ sunt considerate inovative  este 

caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea elevilor în activitate, concretă sau 

mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare.Aceste  metode inovative se numesc metodele 

interactive centrate pe elev,acele  modalităţi moderne de stimulare a  învăţării şi dezvoltării personale încă de la 

vârstele timpurii, instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.   

Interactivitatea  presupune  o  învăţare  prin  comunicare,  prin  colaborare,  produce  o confruntare de idei, opinii şi 
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argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea 

lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui 

grup.Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi şi disponibilităţi din 

partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, 

gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.Uneori  

considerăm educaţia ca o activitate în care continuitatea e mai importantă decât schimbarea. Devine însă evident că 

trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai rapidă ci şi imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai ştim dacă ceea 

ce ni se întâmplă este “bine” sau “rău”.        

 Cu cât mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine.Datorită  progresului  

tehnologic  şi  accesului  sporit  la  cunoaştere  şi  la  resurse  ne  putem propune şi realiza schimbări la care, cu 

câtva timp în urmă nicinu ne puteam gândi.E  bine  ca  profesorul  să  modeleze  tipul  de  personalitate  necesar  

societăţii  cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de 

comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, 

responsabilitate şi implicare.Un  învăţământ  modern,  bine  conceput  permite  iniţiativa,  spontaneitatea  şi  

creativitatea copiilor,  dar  şi  dirijarea,  îndrumarea  lor,  rolul  profesorului  căpătând  noi valenţe,  depăşind  

optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, 

profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe 

drumul spre cunoaştere.Utilizarea metodelor interactive de predare –învăţare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv  -educativ, având un caracter activ –participativ . În concluzie putem 

spune că inovarea didactică este un proces progresist, în derulare, și  se poate continua şi în alte ocazii. În aceast 

sens elevul trebuie pus permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, a da răspunsuri, a avea păreri pentru a 

deveni responsabil şi creativ. 

 De asemenea, pentru a realiza un învăţământ  de calitate şi  pentru a obţine cele mai bune rezultate trebuie 

să folosim atât metodele clasice de predare-învăţare-evaluare cât şi metodele moderne, iar profesorii trebuie să 

posede pe lângă cunoştinţele teoretice şi practice aferente disciplinei studiate şi abilităţi de utilizare a TIC. 

  

Bibliografie: 
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Homeschooling-ul, alternativă pentru educarea copiilor 

Bombescu Florin 

Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj 

 
Pandemia de COVID-19 a impus căutarea unor alternative la sistemul clasic de educaţie, context în care 

Homeschoolingul a ajuns din nou în centrul atenţiei. Conceptul de Homeschooling presupune asumarea de către 

părinţi a rolului de profesor într-un cadru neinstituţionalizat, totuşi, după o anumită structură (un program 

educațional structurat, chiar dacă nu în stilul programei școlare obișnuite), după un tip de educație, de regulă, 

realizat prin înscrierea la o școală-umbrelă, care certifică, în final, anumite competențe ale copilului. Educația 

acasă (pe termen lung) a apărut în țările dezvoltate, mai în ales cadrul familiilor - îndeosebi cu studii superioare 

chiar în educație – pentru care sistemul educaţional public sau privat nu oferă rezultate pe măsura aşteptărilor. 

 

Deși pare un concept elitist, care se adresează doar celor care au posibilităţi financiare (cheltuielile pot fi 

mai mari, mai ales dacă se optează pentru înscrierea la o școală umbrelă din străinătate, și pentru angajarea unor 

profesori individuali, dacă unul dintre părinți se va ocupa de educația la domiciliu, acesta nu va putea avea un job 

clasic, ci eventual un job part-time sau un job pentru care va lucra de acasă) educația în familie a devenit o 

alternativă accesibilă tot mai multor părinți, mai ales celor care lucrează de acasă. Se pare că din ce în ce mai mulți 

au ales această variantă, ceea ce le permite să fie mai aproape de proprii copii și să contribuie direct la dezvoltarea 

gândirii lor, fără a apela la un profesor. Sunt tot mai multe cazurile în care un părinte are competențele necesare și 

disponibilitatea de a deveni și mentorul propriului copil. Ba chiar s-au dezvoltat mici comunități în care părinții 

„fac cu schimbul” pe diverse tematici, ajutându-se între ei și contribuind, astfel, la educarea copiilor respectivei 

comunități. Sunt situații în care școala nu reușește să ofere nici cadrul instituțional, și nici personalul corespunzător 

rolului de educator, caz în care părinții preferă să-și asume ambele roluri și să-și ferească, pe cât posibil, copiii de 

experiențe care îi pot mutila pe viață și care nu aduc niciun beneficiu – nici măcar cel al așa-numitei „socializări”. 

 

Întrebarea care se pune în astfel de condiţii este dacă acest sistem reprezintă o practică educaţională ce se 

poate substitui cu succes metodelor clasice de învăţământ. Avantajele acestei practici sunt multiple şi pleacă de la 

succesul învățământului personalizat: dorința de a-i învăța pe proprii copii să gândească liber, utilizarea timpului în 

mod eficient, posibilitatea de a călători frecvent, dar şi evitarea bullying-uli din şcoli. În egală măsură, 

homeschooling-ul le permite copiilor să utilizeze mai bine timpul, să desfășoare tot felul de activități 

extracurriculare și să interacționeze cu persoane de vârste diferite, deci să socializeze mai ușor decât cei din școlile 

instituționalizate. Dezavantajele sunt şi ele pe măsură, abilităţile sociale dezvoltate prin relaţionarea cu colegii de 

bancă, de clasă şi şcoală se pierd. Iar dacă se pierd abilităţile sociale, viitorul adult va avea de suferit în toate 

relaţiile sale personale, cred psihologii. Disciplina e importantă, elevii la şcoală  învaţă să respecte un program, să 

se comporte corect cu ceilalţi colegi, profesori, cu oamenii maturi. În România, în condiţiile unui sistem 

educaţional mai puţin performant, intervin şi o serie de noi variabile: tutorele nu are (de obicei) pregătire 

psihologică sau pedagogică, deci copilul nu învață să facă față oamenilor din societatea cu care va intra în contact, 

şi este privat de experiența copiilor de vârsta lui, deci de o socializare corespunzătoare vârstei. 
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Legislaţia românească nu are prevederi clare despre acest tip de educaţie, dar nici nu  interzice în mod clar 

accesul la o astfel de practică educaţională. Pe de o parte, Homeschooling-ul este ilegal, mai precis, 

neconstituțional, pentru că în Constituția României scrie clar că învățământul este obligatoriu și se organizează în 

instituții. Pe de altă parte, conform unei excepții din Legea Educației, doar copiii cu dizabilități sau nevoi speciale 

și nedeplasabili din motive medicale pot să fie școliți la domiciliu. Aşadar, decizia de a-ţi educa proprii copii 

trebuie luată în calcul doar prin conştientizarea obstacolelor impuse de birocraţie pentru că unul din lucrurile pe 

care trebuie să le ştim de la bun început este că, deşi copilul a fost înscris la o „şcoală-umbrelă” din 

străinătate, Ministerul Învăţământului nu recunoaşte notele obţinute în alte ţări. De aceea, la o eventuală reintegrare 

în sistemul şcolar public sau privat românesc, elevul va trebui să susţină teste la toate materiile 

din curricula românească, pentru fiecare clasă, până la nivelul la care se află în prezent. În funcţie de rezultatele 

obţinute, va fi încadrat la clasa corespunzătoare. I se va face o nouă foaie matricolă cu notele obţinute la 

testările respective. Acest lucru este cerut, de asemenea, tuturor elevilor care au urmat şcoala în alte ţări (cum sunt 

cei care au fost plecaţi cu părinţii în străinătate câţiva ani şi s-au întors în ţară). 

 

În ceea ce priveşte modul în care acest sistem de educaţie este perceput în ţara noastră, putem de la început 

să spunem că există un numar mic de copii şcolarizaţi acasă, aproximativ 500 (comparativ cu SUA unde există 

aproximativ 1,5 milioane), iar tendinţa este ascendentă. Un studiu online al MKOR Consulting, realizat în 2016, 

demonstrează interesul ridicat al românilor scos în evidenţă  de faptul că 92% consideră că acest tip de învăţământ 

ar trebui reglementat în România. De altfel, 52% ar lua în considerare educarea de acasă a propriilor copii. Cu toate 

acestea, doar 8% dintre copiii părinţilor respondenţi (105 familii) învaţă în sistem homeschooling. 

 

În condiţiile restricţiilor impuse de pandemia COVID-19, de dezbaterea eficienţei sau ineficienţei 

învăţământului online, dar şi neîncrederea părinţilor cu privire la capacitatea sistemului de învăţământ de stat de a 

pregăti elevii pentru societatea secolului al XXI-lea, fenomenul a luat amploare, iar o polemică constructivă nu 

poate decât să conducă spre o concluzie care să ofere o soluţie practică celor care au încă dubii legate de benificiile 

învăţării acasă. 

 

 

 

 

 

 

 



 

394 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
Metode  didactice centrate pe elevi 

Brici Simona-Valeria, 

Școala Gimnaziala, Lunca Ilvei, Bistrița-Nasaud 

 

,,Schimbarea este legea vieţii. Acei care privesc numai în trecut sau în prezent, în mod   sigur vor pierde 

viitorul”  (John Kennedy)    

Regândirea educaţiei formale se impune şi ne obligă să schimbăm relaţia cu elevii şi între elevi promovând 

sprijinul reciproc şi dialogul constructiv prin noi strategii. 

Prin metode interactive elevii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor 

avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul lor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice 

şi de cunoaştere, de abordare a altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului 

concret şi prin corelaţiile elaborate.  

Învăţarea centrată pe elev presupune înlocuirea prelegerilor cu un stil de învăţare activ, integrarea 

programelor de învăţare ce ţin cont de ritmul propriu al elevului cu situaţiile de cooperare în grup.  

Caracteristicile fundamentale ale învăţării centrate pe elev promovează ideea că elevilor trebuie să li se 

ofere un control sporit asupra învăţării prin asumarea responsabilităţii cu privire la ceea ce se învaţă, modul cum se 

învaţă şi de ce, momentul când se învaţă. Elevii nu se mai pot baza pe faptul că profesorul le va spune ce, cum şi 

când să gândească. Învăţarea centrată pe elev se concentrează asupra nevoilor elevului şi nu asupra transmiterii 

unor cunoştinţe. Învăţarea centrată pe elev presupune două schimbări: cea a elevului din receptor pasiv într-unul 

activ și  cea a profesorului care, în loc să fie în centrul procesului, acţionează ca un îndrumător de pe margine.  

Studiile de specialitate subliniază faptul că metodele activ-participative  sunt mai apreciate de elevi, 

creează o învăţare mai profundă şi o mai bună aplicare a cunoştinţelor,  elevii memorează mai uşor și li se dezvoltă 

aptitudini de gândire mai bune .  

O metodă foarte eficientă, din punctul de vedere a celor amintite mai sus este  Metoda predării/învăţării 

reciproce.Ceea ce ste interesant la această metodă este faptul că, după ce sunt familiarizaţi cu ea, elevii 

interpretează rolul profesorului, instruindu-şi colegii. În felul acesta are loc o dezvoltare a comunicării elev-elev.  

Metoda se poate desfăşura pe grupe sau frontal și este centrată pe patru strategii de învăţare între care 

există o înlănţuire logică: rezumarea, punerea de întrebări , clarificarea datelor, prognosticarea  

Rezumarea înseamnă expunerea a ceea ce este mai important din textul citit. Elevii, organizaţi pe grupe, 

vor rezuma în 5 – 7 minute ceea ce consideră a fi mesajul textului citit. Fiecare lider de grup prezintă apoi colegilor 

de clasă sinteza textului citit.  

 

Punerea de întrebări se referă la conceperea unei serii de întrebări despre informaţiile citite. Cel ce pune 

întrebările trebuie să ştie şi răspunsurile. Elevii analizează textul, apoi fiecare membru al grupului formulează 

întrebări despre informaţiile citite, după care urmează o selecţie a lor. Întrebările selectate trebuie să vizeze aspecte 

relevante ale problemei prezentate în text.  
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Clarificarea  presupune discutarea termenilor necunoscuţi, utilizând diferite surse de informare.  

Prognosticarea se referă la exprimarea a ceea ce cred elevii că se va întâmpla în continuare, bazându-se pe 

ceea ce au citit.  

Modul de organizare este următorul: elevii sunt împărţiţi pe grupe de câte patru, în care fiecare are un rol 

bine definit: unul este rezumator ( face rezumatul textului citit), altul este întrebătorul ( pune întrebări), un alt elev 

este clarificatorul (trebuie să aibă o viziune de ansamblu şi să încerce să răspundă întrebărilor grupului ) iar, cel de-

al patrulea este prezicătorul, care îşi va imagina, în colaborare cu ceilalţi, care va fi cursul evenimentelor.  

Grupele pot avea texte diferite pe aceeaşi temă sau pot avea fragmente ale aceluiaşi text. Ei pot lucra pe 

fişe diferite, pentru completarea cărora trebuie să existe o strânsă colaborare sau pot lucra pe o singură fişă, pe care 

fiecare membru al grupului are o sarcină precisă. Elevii aceleiaşi grupe vor colabora la înţelegerea textului şi 

rezolvarea sarcinilor de lucru, urmând ca frontal să se concluzioneze soluţiile.  

Se pot propune două variante de desfăşurare a strategiei: se oferă întregii clase acelaşi text spre studiu. 

Clasa este împărţită în patru grupe corespunzătoare celor patru roluri, membrii unui grup colaborând pentru 

realizarea aceluiasi rol. Ex. grupul A este resposabil cu rezumarea textului, grupul B face lista de întrebări, grupa C 

se ocupă cu clarificarea noilor noţiuni şi grupa D dezvoltă predicţii. 

O altă modalidate ar fi împărțirea textului în părți logice. Se organizează colectivul în grupe de câte 4 elevi, 

care au fiecare câte un rol: rezumator ,întrebător, clarificator , prezicător . În următoarea etapă  se distribuie părţile 

textului fiecărui grup în parte și echipele lucrează pe text, fiecare membru concentrându-se asupra rolului primit. În 

cazul unui grup mai numeros, acelaşi rol poate fi împărţit între doi sau trei elevi.În final fiecare grup află de la 

celălalt despre ce a citit; membrii fiecărui grup îşi exercită rolurile, învăţându-i pe ceilalţi colegi din celelalte grupe 

despre textul citit de ei, stimulând discuţia pe temele studiate. 

 Specialiștii spun că există și două dezavantaje ale metodei: obișnuirea elevilor cu un anumit rol și, 

implicit, dificultatea lor de a se acomoda cu un altul  sau  după lucrul în grup elevul poate obosi și nu se mai 

concentreaă suficient atunci când un coleg îi predă. 

O altă metoda oarecum opusă celei amintite, dar  extrem de eficientă este ,, învățarea răsturnată”. În timp 

ce este definită deseori ca ,,munca școlii făcută acasă și munca de acasă făcută la școală” flipped learning este un 

concept care permite profesorilor să implementeze în clasele lor o metodologie, sau metodologii variate. 

Datorită unor neînțelegeri promovate de unii profesori, de media și câteodată de cercetători, liderii care au 

decis să ofere o definiție explicită a conceptului au dorit să facă și diferența între Flipped Classrooom (clasa 

răsturnată) și Flipped Learning (învățarea răsturnată). 

Învățarea răsturnată (Flipped Learning) este o abordare pedagogică în care instruirea directă se mută din 

spațiul de învățare în grup către spațiul de învățare individual, iar spațiul de grup care rezultă (clasa) este 

transformat într-un mediu de învățare dinamic, interactiv unde educatorul ghidează elevii / studenții pe măsură ce 

ei aplică conceptele și se angajează creativ cu subiectul materiei. Acesta se bazează pe patru piloni ( F – L – I – P) 

 Pilonul I , se bazează pe,, F” – ceea ce înseamnă  Mediu Flexibil (Flexible Environment) 

În acest pilon, învățarea răsturnată permite adoptarea unor moduri variate de învățare; educatorii deseori 

rearanjează spațiile de învățare pentru a se acomoda cu specificul lecției sau capitolului, pentru a susține fie munca 

de grup, fie studiul independent. Cu alte cuvinte, ei creează spații flexibile în care elevii aleg când și unde să învețe 



 

396 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
sau creează cadre de timp care permit elevilor să interacționeze și să reflecteze asupra propriei învățări atât cât este 

nevoie, monitorizându-i permanent pe elevi, dar mai ales furnizându-le  căi diferite pentru a învăța conținutul și a-

și demonstra măiestria. 

Pilonul al II-lea se basează pe ,,L” – Cultura învățării (Learning culture) 

În modelul tradițional centrat pe profesor, profesorul este principala sursă primară de informație. Prin 

contrast, învățarea răsturnată schimbă în mod deliberat instruirea pe o abordare centrată pe cel care învață, unde 

timpul din clasă este dedicat explorării temelor în profunzime și creării de oportunități bogate de învățare. Ca 

rezultat, elevii sunt activ implicați în construirea cunoașterii pe măsură ce participă la ea și sunt implicați și în 

evaluarea propriei învățări într-o manieră care este semnificativă la modul personal. 

Pilonul al III-lea se baseză pe ,,I” – Conținut intențional (Intentional content) Educatorii utilizează un 

conținut intențional pentru a eficientiza  timpul clasei și pentru a adopta metode centrate pe elev, strategii active de 

învățare, în funcție de nivelul clasei și subiectul materiei. 

Ultimul pilon se basează pe ,, P” – Educator profesionist (Proffesional educator) În contextul amintit, rolul 

educatorului este chiar mai important și deseori mai solicitant într-o clasă răsturnată decât într-una tradițională, 

dând un feedback individual, în grupuri mici sau întregii clase atunci când este nevoie, conducând evaluări 

formative continue în timpul orei de clasă prin observații și înregistrând date pentru a crea informații pentru 

instruirea viitoare, dar mai ales împărtășind cu alți educatori practica sa și  asumându-și  responsabilitatea de a-și 

imbunătăți  practica. 

Dintre avantajele acestei metode putem aminti: elevii lucrează în ritm propriu, fără să se simtă presati de 

timp, pot căuta informații suplimentare , asumându-și responsabilitatea pentru propria învățare. În același timp 

există și unele dezavantaje ținând cont de faptul că sunt foarte mulți copii care nu au acces la internet, unii parinți 

nu sunt de accord cu folosirea calculatorului timp îndelungat și, mai ales pentru faptul că sunt foarte puține strategii 

de evaluare adecvate pentru acestă metodă.  
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ROLUL DISCIPLINEI  LIMBA  ŞI  LITERATURA  ROMÂNĂ ÎN FORMAREA 

PROFILULUI  ABSOLVENTULUI  DE GIMNAZIU 

Prof. Onea G. Elena Claudia                                                     

                                        Școala Gimnazială Gura Bărbulețului 

 

        Programa școlară, în vigoare,  pentru disciplina  Limba și literatura română , aprobată prin OMEN nr. 3393 / 

28.02.2017, este structurată pe competențe, ceea ce evidențiază compatibilitatea și transparența cu   Recomandarea 

Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) – document european de referinţă, instrument care susţine necesitatea unui 

set de competenţe-cheie care să îi permită viitorului cetăţean să se adapteze în mod flexibil la o lume caracterizată 

prin schimbare rapidă şi profundă interconectare, precum comunicare în limba maternă, comunicare în limbi 

străine, competenţă digitală, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, spirit de iniţiativă și antrepenoriat, 

sensibilizare şi exprimare culturală 

    Abordarea disciplinei limba şi literatura română dintr-o perspectivă centrată pe nevoile elevului, pe 

caracteristicile culturii contemporane și pe tendințele pieței muncii în societatea actuală   permite formarea 

progresivă a competențelor-cheie ale absolventului de gimnaziu, acestea fiind definite in documentul European ca 

ansambluri de cunoștințe, deprinderi și atitudini care să fie formate până la absolvirea învățământului gimnazial,  

prin  atingerea unui nivel intermediar de deţinere a competenţelor-cheie, fiind o continuare a profilului de formare 

al absolventului de clasa a IV-a și deschizând perspectiva către profilul de formare al absolventului de clasa a X-a. 

      Astfel, principalul domeniu de interes  pentru disciplina limba și literatura română este competenţa de 

comunicare în limba maternă , una dintre copmptenţele cheie ce se formează în cadrul orelor de  limba şi 

literatura română prin căutarea, colectarea, procesarea de informaţii și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o 

varietate de mesaje ascultate/ texte citite, prin  exprimarea unor, opinii, idei, sentimente, prin adaptarea la situaţia 

de comunicare, precum şi prin participarea la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în 

cadrul unui dialog proactiv.  

    O altă competenţă cheie la a cărei formare contribuim prin acestă disciplină este a învăţa să înveţi- prin 

caracterul practic şi aplicativ al lecţiilor se  pun bazele gândirii critice; în acest sens vom pune accent pe   

dimensiunea atitudinal-motivaţională, ceea ce va contribui la motivaţia şi încrederea pentru a continua şi a reuşi 

în învăţarea pe parcursul întregii vieţii. Încurajarea  integrării  informațiilor primite de la colegi în activităţile 

proprii de învăţare în scopul autoreglării propriei activități, precum şi a asumării  responsabilităţii pentru propria 

învăţare, pentru monitorizarea progresului personal şi autoreglarea în activităţile de învăţare individuale  şi de 

grup sunt demersuri ce contribuie la formarea competenţei. În  același timp, elevii trebuie stimulați să-și 

folosească în învățarea formală toate capacitățile și cunoștințele provenite din educația informală  și nonformală 

printr-o viziune integratoare a disciplinei la nivel inter-, pluri- și transdisciplinar. 

    Contextele variate de predare-învăţare-evaluare  pe care le folosim, simularea unor situații de comunicare 
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monologată și dialogată manifestând spirit critic  vor contribui la formarea competenţelor sociale şi civice, 

astfel încât  elevii să opereze cu valori şi norme de conduită relevante pentru viaţa personală şi pentru 

interacţiunea cu ceilalţi. 

   Competenţa digitală o putem forma prin susținerea unor prezentări/proiecte cu tematică specifică 

disciplinei folosind mijloace multimedia şi realizarea unor prezentări utilizând imagini/grafice folosind 

mijloace multimedia în scopul convingerii auditoriului. De asemenea, utilizarea platformelor educaționale, a 

materialelor audio-video și a celorlalte oportunități oferite de acestea au o contribuție însemnată în formarea și 

dezvoltarea acestei competențe. 

     Sensibilizarea şi exprimarea culturală  se formează prin  aprecierea unor elemente definitorii ale contextului 

cultural local şi ale patrimoniului naţional şi universal, prin realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, 

inclusiv digitale, în contexte școlare și extrașcolare  şi prin  participarea la proiecte şi evenimente culturale 

organizate în contexte formale sau nonformale. 

     Spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat , o altă competenţă cheie a profilului absolventului de gimnaziu, este  

urmărită prin manifestarea interesului pentru identificarea unor soluţii noi în rezolvarea unor sarcini de învăţare de 

rutină sau provocatoare  şi prin  manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care fac  

parte în diverse contexte educaţionale. 

    Un exemplu de bună practică prin care am urmărit formarea  competențelor-cheie  menționate anterior este 

utilizarea proiectului ca metodă alternativă de predare-evaluare, care poate fi folosit cu succes, indiferent de 

obiectul de studiu. Mai mult decât atât, prin utilizarea acestei metode la clasă, se asigura principiul 

interdisciplinarității, deoarece, pentru realizarea lui, elevii utilizează competențele formate în cadrul a mai multor 

discipline și sunt stimulați chiar să apeleze la educația informală, implicit la formarea competenței-cheie a învăța să 

înveți. 

   Astfel, având în vedere competențele-cheie, competențele generale și specifice ale disciplinei limba și literatura  

română, am folosit proiectul tematic ,, Promovarea tradițiilor și obiceiurilor în scop turistic”, un proiect de 

promovare a culturii, în care ei au avut rolul unor agenți de turism, așa că realizarea și prezentarea proiectelor au 

urmărit și spiritual de inițiativă și antreprenoriat, dar și celelalte competențe cheie prezentate anterior. 

   Elevii au fost  stimulați să lucreze în echipe, au solicitat sprijinul profesorilor de română, istorie, geografie, limbi 

străine, informatică. A fost o muncă de echipă, atât la nivelul clasei, cât și la nivelul nostru, al cadrelor didactice, 

ceea ce  impune o mentalitate cu totul nouă, însă contribuie la construirea şi la dezvoltarea competenţelor-cheie prin 

valorificarea tuturor experiențelor de învățare ale elevilor, integrând cele trei dimensiuni ale educației (formală, nonformală și 

informală), ale căror interferențe favorizează dezvoltarea la elev a competențelor generale, prin intermediul celor specifice, 

asociate cu activități de învățare adecvate și aplicate la conținuturile propuse. 

        Așadar, elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor astfel de activități necesită deschidere, timp, resurse 

variate, însă are implicații majore în  formarea și  şi modelarea personalităţii viitorilor cetăţeni, a elevilor  de astăzi. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi factorii educaţionali în măsura în care urmăresc lărgirea şi 
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adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor 

supuși actului educațional, organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă, formele de organizare ale 

acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ, au un efect pozitiv pentru munca desfasurată 

în grup.              
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LIMBA FRANCEZÃ ÎN CONTEXTUL PREDÃRII/ÎNVÃŢÃRII ONLINE 

 

Prof. Niţulescu Gheorghiţa-Alina 
                                         Școala Gimnazială Gura Bărbulețului 

 

Celebrul aforism “a cunoaşte înseamnă a putea” se pare că este îmbrăţişat şi astăzi de civilizaţia modernă, 

căruia îi răspunde cu noi tehnici de predare/învăţare, în vederea dezvoltării armonioase a elevilor. 

 În contextual actual, în care noua generaţie de elevi, respectiv profesori aspiră la noi moduri de învăţare, 

tehnologia modernă pune la îndemâna tuturor mijloace interactive de predare/învăţare, astfel încât actorii educaţiei 

să îşi formeze noi deprinderi de utilizare TIC, fiind una dintre competenţele prevăzute de Recomandarea 

Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) – document european de referinţă, instrument care susţine necesitatea unui 

set de competenţe-cheie care permit elevilor o abordare nouă şi modernă, vizând comunicarea în limba maternă, 

comunicarea în limbi străine, competenţa digitală, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, spirit de iniţiativă 

și antrepenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală. 

Predarea/Învăţarea unei limbi străine, în cazul de faţă limba franceză, este necesară şi presupune 

dobândirea de cunoştinţe care să îi permită elevului să atingă un nivel superior al comunicării orale, dar şi de 

înţelegere şi descifrare a comunicării scrise,  precum şi exersarea unor deprinderi ce vizează producerea scrisă de 

mesaje. În acest sens, profesorii sunt într-o continuă căutare de resurse digitale şi strategii noi de predare/învăţare 

cât mai atractive. 

Astăzi sunt tot mai căutate şi accesate site-uri, link-uri, platforme educaţionale care permit elevilor să 

traverseze o altă cultură, respectiv civilizaţie, într-o manieră favorabilă şi atractivă, dar mai ales accesibilă. 

Asistăm, deci, la o căutare on-line care ajută elevul să înveţe o limbă străină într-un mod cât mai plăcut.   

De exemplu, o platformă educaţională este un set integrat de servicii interactive online, care oferă 

profesorilor, elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a 

sprijini și a spori  livrarea și managementul educațional. Aceasta se caracterizează prin autentificare, generare de 

conţinut, vizualizarea conţinutului, efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru, raportul activităților 

întreprinse de către elev, precum şi instrumente de evaluare.  

Platformele educaţionale permit două moduri de învăţare: 

-sincronă, în care profesorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând 

mediul educational; 

-asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare la 

distanţă. 
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De asemenea, accesarea unei platforme are multe avantaje, printre care accesul la cunoștințe, în orice 

moment și din orice locație, centrare pe elev, elevii pot colabora și învăța împreună, favorizează creativitatea și 

descoperirea,  permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă, profesorul se poate adresa unui număr 

mult mai mare de elevi decât în învățământul traditional, materialele pot fi personalizate, posibilitatea modificării 

informației difuzate, accesibilitate, confort, flexibilitate. De asemenea, elevul poate învăța în ritmul lui propriu şi 

poate beneficia de feedback rapid și permanent, precum şi posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin 

urmărirea numărului de download-uri efectuate de către elevi. 

Desigur, există şi unele dezavantaje, şi anume: posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității 

de exprimare verbală a elevului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare 

și accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi 

drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană. 

Însă putem spune că utilizarea unei platforme este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o 

formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare, ci îi 

adaugă resursele virtuale, astfel metodele clasice de învățare și evaluare și a celor virtuale se îmbină pentru a obține 

performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 
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RESPONSABILITATEA COMUNICAȚIONALĂ  

A MANAGERULUI PUBLIC 

 
Prof. Nedelea Elena – Simona 

Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Costinești, jud. Constanța 

 

            Comunicarea strategică a devenit o necesitate pentru organizațiile școlare, plasate într-un mediu 

concurențial în care informația este o resursă – cheie pentru luarea deciziilor, atât pentru actorii individuali, cât și 

pentru cei colectivi. Realizarea obiectivelor propuse depinde nu numai de circulația informației, ci și de modul în 

care aceasta este analizată. Înțelegerea comunicării reprezintă un aspect particular al fiecărui membru implicat în 

activitățile organizației.24 Termenul comunicare vine din latinescul communicare, care înseamnă ,,a împărtăși unul 

altuia” sau, literal, ,,a face în comun”. Comunicarea începe de la înțelegerea nevoilor celorlalți și presupune crearea 

unor punți de legătură între oameni. Comunicarea umană este ceea ce permite stabilirea unei relații între persoane. 

Ea desemnează fie acțiunea de a comunica, fie rezultatul acestei acțiuni. 

 

            Cercetătorii din sociologia organizațiilor, au identificat existența unor corelații complexe între organizație, 

concepută ca sistem deschis, și sistemele care o înconjoară; în acest sens ei au definit comunicarea ca una dintre 

cele mai importante forme de manifestare a interacțiunilor dintre organizație și mediu.25 Atât serviciile de calitate, 

cât și orientarea spre publicuri presupun o bună comunicare. Publicul larg a inclus comunicarea (good 

communicators) ca trăsătură esențială pentru liderii din sectorul public, alături de: onestitatea, credibilitatea, 

experiența în viața publică, accesibilitatea, integritatea, standardele morale înalte, profesionalismul și eficiența. 

 

          Astfel, managerul public trebuie să înțeleagă realitatea organizațională, să asigure o interpretare corectă și 

controlată a instituției și să cunoască ce înseamnă standardele de calitate în domeniul comunicării. În cadrul 

comunicării organizaționale, rolul de catalizator îl deține comunicarea managerială. Numai o comunicare eficientă 

permite îndeplinirea cu succes a funcției manageriale. Odată cu modernizarea organizațiilor și creșterea gradului de 

intervenție, inițiativă și creativitate ale membrilor organizației, s-a accentuat interacțiunea bazată pe feedback, ceea 

ce a stimulat introducerea unor mijloace de comunicare pein care managerii să poată verifica maniera de receptare 

a mesajelor transmise în scopul flexibilizării și adaptării deciziilor în funcție de feedbackul primit.26 Prin această 

caracteristică,comunicarea managerială, pe lângă faptul că este indispensabilă, prin impactul său asupra 

desfășurării activității organizației, reprezintă și un instrument important în realizarea schimbării în organizație. 

 

             Una din sarcinile  managerului/directorului de școală este permanenta eficientizare a comunicării intra- și 

interorganizaționale. Printr-o comunicare eficientă între manager și subordonați, înțelegând direcția comunicării în 

ambele sensuri, se realizează o relație socială bazată pe însușirile personale, precum și pe mai multe 

 
24 Alois Gherguț, Management general și strategic în educație. Ghid practic, Editura Polirom, Iași, 2007, p.196; 
25 Cristina Coman,  Relațiile publice. Principii și strategii, Editura Polirom, Iași, 2006, p.32-33; 
26 Viorica-Aura Păuș, Comunicare și resurse umane, Editura Polirom, Iași, 2006, p.122; 
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comportamente ale liderului, menite a contribui la crearea unor percepții favorabile ale subordonaților: expunerea 

viziunilor/scopurilor ideologice în fața subordonaților, comunicarea expectațiilor/așteptărilor înalte, exprimarea 

încrederii în posibilitățile subordonaților de realizare a așteptărilor lor, activarea nevoilor de realizare ale 

subordonaților. Acestea sunt atribuite – conform teoriilor leadershipului – carismei leaderului,27 prin care procesele 

și interacțiunile sociale din cadrul grupurilor umane sunt reconsiderate. Rolul major al carismei determină un tip 

superior de conducere – leadership-ul carismatic, identificabil la nivelul conducerii strategice (director). 

 

            Dacă avem în vedere nivelul conducerii intermediare, în componenta dezvoltare și comunicare a unei 

organizații/ unități de învățământ preuniversitar sunt concentrate activitățile și personalul care asigură creșterea 

performanțelor organizației și care realizează comunicarea organizației cu mediul în care funcționează: cercetare-

dezvoltare, planificare strategică, controlul calității, marketing, consiliere juridică, relații publice. Componenta 

dezvoltare – comunicare asigură inovarea organizației, fiind componenta ei reflexiv-critică.  

             Aspectul comunicării interorganizaționale, vizează existența și funcționarea, la nivelul capacității 

instituționale, a sistemului de comunicare externă28:  

▪ comunicarea formală externă cu părinții/Asociația de părinți, și cu alte instituții și grupuri semnificative de 

interes; 

▪ comunicarea instituțională cu alte instituții și organizații cu rol în conceperea, furnizarea și evaluarea 

serviciilor educaționale oferite. 

            Teoria intersectării sferelor de influență a lui Epstein subliniează importanța acțiunii comune a școlilor, 

familiilor și comunităților pentru a asigura nevoile copiilor. Teoria integrează perspective educaționale, sociologice 

și psihologice despre organizațiile sociale, precum și cercetarea asupra efectelor mediului din familie, școală și 

comunitate asupra rezultatelor educaționale. Recunoașterea ca principiu central al acestei teorii a ,,istoriei 

legăturilor strânse între instituțiile majore care socializează și educă copiii” (Epstein)29, este și elementul 

particularizator al rețelelor organizaționale din domeniul educației. Este binecunoscut faptul că o rețea socială 

poate fi reprezentată prin interconexiunile dintre mai multe organizații, interconexiuni determinate de varietatea 

relațiilor sociale și economice pe care acestea le stabilesc. Participarea în rețea este determinată de accesul la 

resursele instituționale. Comunicarea, profilul partenerilor, adoptarea strategiilor orientate spre exterior – numite 

strategii de coordonare interorganizațională – determină localizarea strategică în cadrul rețelei și importanța 

poziției pe care o ocupă. De exemplu, școlile pot să inițieze puține interacțiuni și să comunice puțin cu familiile și 

comunitatea sau pot să inițieze și să susțină numeroase interacțiuni și relații de comunicare de bună calitate cu 

familiile și comunitatea. Dacă există interacțiuni frecvente între școli, familii și comunități, este probabil ca 

numeroși elevi să primească mesaje comune venite din mai multe surse, mesaje care subliniează importanța școlii, 

a muncii, a gândirii creative, a ajutorului reciproc și a frecventării școlii.  

 
27 Mielu Zlate, Leadership și management, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 193-194; 
28 Remus Pricopie (coord.), Irina Stănciugelu, Mihaela-Alexandra Ionescu,  Relațiile publice în școli. Încredere și parteneriat 

comunitar, București, 2007, p.13; 
29 M. Agabrian, Vlad Millea, Parteneriate şcoală – familie -  comunitate, Editura Institutul European, Iași, 2005, p.13-14  
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             La baza comunicării instituționale se află  fluxul informațional, adică informația cu importanță în 

activitatea de conducere. În școală acesta depinde de: planul de școlarizare, strategia generală a școlii și modul de 

mobilizare a resurselor. Informațiile necesare în comunicarea cu publicul se referă la informații legislative, decizii 

ale Consiliului de Administrație, informații despre planurile de învățământ, programele școlare, programele pentru 

examenele naționale, informații despre elevi și examenele susținute de aceștia, informații despre cadrele 

didactice/personalul didactic-auxiliar și nedidactic, informații despre programul de perfecționare, informații despre 

părinți, informații referitoare la proiectele derulate de școală, partenerii educaționali implicați în activități și 

programul și calendarul desfășurării activităților proiectate. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Agabrian,M., Millea, Vlad, Parteneriate şcoală – familie -  comunitate, Editura Institutul European, 

Iași, 2005; 

2. Coman, Cristina, Relațiile publice. Principii și strategii, Editura Polirom, Iași, 2006; 

3. Gherguț, Alois, Management general și strategic în educație. Ghid practic, Editura Polirom, Iași, 

2007; 

4. Păuș, Viorica-Aura, Comunicare și resurse umane, Editura Polirom, Iași, 2006; 

5. Pricopie, Remus (coord.), Irina Stănciugelu, Mihaela-Alexandra Ionescu,  Relațiile publice în școli. 

Încredere și parteneriat comunitar, București, 2007; 

6. Zlate, Mielu, Leadership și management, Editura Polirom, Iași, 2004; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

405 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
NEVOIA DE COMUNICARE 

Prof.Carmen Munteanu, 

Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț 

 

A fi profesor presupune mai mult decât o meserie. Reprezintă o misiune, cea de a forma oameni, de a-i 

aduce cât mai aproape de potențialul lor maxim. Implică o doză mare de responsabilitate. Profesorul modelează 

structura elevului și trebuie să fie atent să nu-i inhibe acestuia creativitatea, capacitatea de dezvoltare și pornirea 

spre cunoaștere. Nu în ultimul rând, pedagogul joacă un rol activ în alegerea de către elev a unui început de drum 

spre dezvoltarea sa profesională. Aceste elemente sunt doar o parte a celor care dovedesc că a fi profesor este mai 

mult decât o meserie. 

Principala componentă a activității noastre ca pedagogi o reprezintă comunicarea cu elevul. Nu poți face 

educație în lipsa unei legături cu cel pe care vrei să-l educi, nu poți avea eficiență dacă nu reușești să obții 

receptivitate din partea acestuia. 

Dintotdeauna, cursul pedagogiei s-a împletit cu cel al istoriei. Lumea evoluează și fiecare nouă generație 

caută răspunsuri la alte întrebări, dezvoltă noi moduri de filtrare și înțelegere a informației. Astfel, ne găsim astăzi 

în situația de a preda unei generații total diferită de cea pe care o reprezentăm noi. Copii bombardați de informații, 

crescând într-o lume care se modifică spectaculos în fiecare zi. Profesorul trebuie să conștientizeze această realitate 

și să-și adapteze logica de lucru la noua situație. Trebuie să găsească elementele care să-l apropie în mod eficient 

de elevi, iar asta poate presupune și compromisuri. 

Ne adresăm unor generații mult mai atente la fond decât la formă. O dovedește modul în care copiii 

comunică între ei, atât verbal, cât mai ales în scris. Așa că, apare următoarea întrebare: este eficient să insistăm cu 

rigoare pe modul de exprimare al elevului sau este mai util să analizăm ideea pe care a emis-o în limbajul în care 

este obișnuit? Consider că o atitudine constructivă implică aici un ușor compromis. În loc ca elevul să fie taxat 

pentru forma în care și-a exprimat cunoștințele, este mai eficient să fie apreciat pentru ideea exprimată, atâta timp 

cât aceasta are o bază solidă. Deja ajungem în faza în care relația profesor-elev este constructivă, există 

receptivitate și disponibilitate din partea elevului. Ulterior, putem lucra eficient și la cizelarea formei în care acesta 

își exprimă ideile. 

Un alt element important, uneori foarte greu de atins, este familiarizarea profesorului cu lumea în care 

trăiește elevul. Socializare în mediul online, pe platforme din ce în ce mai noi, accesate în mod diferit, de fiecare 

generație. Curente muzicale, curente de opinie, stiluri vestimentare, optică asupra vieții. Varianta comodă este să 

eviți efortul de a face un astfel de update. Uneori, te poți simți deranjat, chiar scandalizat de anumite curente. Să nu 

uităm că fiecare nou curent în dezvoltarea societății a fost greu de acceptat de către aceasta. Așa că, înțelegerea 

lumii copilului ajută la identificarea unor subiecte comune de discuție, la crearea unei legături între profesori și 

elevi. 

Am tratat până acum două elemente. Folosirea (și pretinderea) unui limbaj care să nu pară anost elevului și 

descoperirea de către profesor a lumii în care trăiește elevul. Fiecare dintre ele presupune dezvoltarea atât a 

abilităților profesionale, cât și de viață. Dincolo de teorii spectaculos formulate, dar cu eficiență practică scăzută, 

de mesaje elevate care trec pe lângă copil neînțelese, consider că o abordare pragmatică și simplu exprimată este 
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mult mai eficientă. Altfel, vom continua să formulăm pretențios și prețios idei, dar, din păcate, profesorul și elevul 

vor trăi în lumi diferite. Nu poți pretinde ca elevul să se apropie de școală atâta timp căt școala nu se apropie de 

elev. Și este mult mai simplu să-l faci să rezoneze cu tine după ce l-ai impresionat cu ce algoritm inteligent se 

ascunde în spatele noii lui aplicații de socializare, decât după ce i-ai prezentat lumea din ,, Moara cu noroc,, într-un 

limbaj care l-a inhibat în primele minute. 

Fiecare dintre noi are o doză firească de conservatorism. Dezvoltarea profesională presupune ieșirea din 

confortul pe care acest conservatorism îl oferă. Nu putem vorbi de tehnici eficiente de comunicare până nu ieșim și 

noi din zona de confort a comunicării. Mai ales în aceste zile în care, lumea în general și sistemul educațional în 

particular, se lovesc de un nou concept, cel de distanțare socială. Suntem în situația în care ne-am distanțat, dar 

trebuie să obținem maxim de eficiență în procesul educațional. Dacă primele elemente la care m-am referit nu au 

fost suficient de convingătoare, noul context se așează ca un argument incontestabil în favoarea ideii mele. Nu 

poate exista eficiență în comunicare fără un update al profesorului. 

Avem doar două variante. Una defetistă, în care insistăm că învățământul se face doar așa cum l-am 

perceput noi atunci când am fost elevi, variantă care va aduce orice, mai puțin eficiență. Cea de-a doua, mult mai 

incomodă, dar și provocatoare, de a căuta soluții la noile probleme, moduri de a folosi instrumente noi, dacă cele 

vechi nu mai pot fi utilizate eficient. Dacă tot există în jurul nostru o lume online, lume cu care copiii sunt profund 

familiarizați, poate a venit momentul ca și profesorul să o descopere cu adevărat.  

Vom descoperi o lume nouă. Mediul virtual presupune mai mult decât o postare pe Facebook, un 

comentariu sau un like. WhatsApp înseamnă mai mult decât un mesaj și un emoticon. Rețelele de socializare sunt 

un instrument cu care acum suntem nevoiți să bâjbâim, instrument pe care ar fi bine să învățăm să-l folosim 

eficient. Alături de aplicații, de table virtuale, de biblioteci de informații foto și video, de enciclopedii online. O 

comunicare bună implică utilizarea tuturor canalelor posibile.  

Un lucru este cert. Copiii au nevoie de comunicare, de învățământ și de educație. Rămâne doar să găsim 

răspunsul la următoarea necunoscută: va putea profesorul să învețe la rândul său pentru a comunica eficient cu 

noile generații și pentru a le oferi elementul de care au cea mai mare nevoie, educația? 
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Activități de învățare pentru înțelegerea perspectivelor istorice multiple 

 

                                                                                                                Prof. Nina Gurău 

                                                                        Școala Gimnazială Nr. 25 Galați 

 

     Multiperspectivitatea îşi are originea în disciplina de bază a istoriei şi în nevoia de a evalua evenimentele 

istorice din mai multe perspective. Coroborând mai multe definiții propuse de către cercetători pentru conceptul de 

multiperspectivitate în predarea istoriei, Robert Stradling concluzionează că aceasta reprezintă o strategie pentru a 

înțelege în care luăm în considerare, alături de propria noastră perspectivă, şi perspectiva altuia, acest lucru  

semnificând capacitatea şi voinţa de a privi situaţia din perspective diferite, o modalitate și o predispoziție de a 

vedea evenimente istorice, personalități, procese, culturi și societăți din perspective multiple, utilizând proceduri și 

procese fundamentale pentru știința istorică. Multiperspectivitatea ar putea fi definită și ca modalitate de a gândi, 

selecta, examina și utiliza dovezi provenind din surse diferite pentru a lămuri complexitatea unei situații. 

Pregătirea fundației pentru multiperspectivitate 

      Pentru a înţelege importanţa abordării istoriei prin intermediul multiperspectivităţii, profesorul şi 

elevul trebuie să ştie că nu există neaparat o variantă corectă cu privire la un anumit eveniment istoric, 

același eveniment putând fi descris în chip diferit pornind de la punctul de vedere al unui individ, care 

poate fi jurnalist, politician, producător de televiziune. De asemenea, sursele istorice sunt arareori 

imparțiale.  

      Utilizarea multiperspectivităţii în predarea istoriei nu presupune cu necesitate ca elevii să fie experimentaţi în 

analiza surselor, interpretarea dovezilor şi sintetizarea informaţiei pentru a construi propriile naraţiuni istorice, dar 

poate fi util. Elevii vor observa că este mult mai uşor să compare şi să diferenţieze perspectivele din diferite surse 

dacă sunt antrenaţi să aplice un cadru de întrebări analitice fiecărei surse cu care au de-a face, fie că este scrisă, 

vizuală sau audio-vizuală. 

      Fundamentale pentru această abordare sunt o serie de întrebări care ar putea fi grupate în cinci mari procese 

analitice: 

1. Descrierea: Ce fel de sursă este? Cine a produs-o? Care este implicarea autorului în evenimentele pe care le 

relatează (participant, martor ocular, reporter, comentator, persoană oficială etc.)? Când a fost produsă sursa? La 

cât timp după eveniment a fost redactată sursa? Există vreun indiciu în cadrul sursei cu privire la destinatarul sau 

scopul său?  

2. Interpretarea: Dacă autorul sursei este necunoscut, putem afla ceva despre el din analiza sursei (nivelul de 

implicare, apropierea de evenimente, poziţia, contactele, rolul etc.)? Există în cadrul sursei indicaţii cu privire la 

validitatea informaţiei? Putem diferenţia între fapte verificabile, opinie expertă şi opinie personală?  Putem detecta 

o anumită orientare a perspectivei sursei (de exemplu, sprijin pentru o anumită poziţie, prejudecăţi împotriva altei 

poziţii etc.)? Formulează autorul sursei unele concluzii? Sunt acestea susţinute de dovezi sau de opinii?  

3. Legături cu cunoştinţe anterioare: Sunt informaţii în sursă care confirmă sau contrazic informaţiile disponibile 

în alte surse relevante?   
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4. Identificarea lacunelor din cadrul informaţiilor: Sunt nume, date sau alte fapte care lipsesc şi care ar putea 

ajuta la construirea răspunsului la întrebările de mai sus?  

5. Identificarea de noi surse de informaţii suplimentare: Unde poţi căuta ca să verifici informaţia din sursă sau 

interpretarea celui care a produs-o?    

     Activități de învățare pentru înțelegerea perspectivelor istorice multiple 

      Perspectivele multiple din care poate fi analizat un eveniment sau un proces istoric reprezintă un indiciu 

important asupra competenţelor de a-l înţelege pe celălalt, de a accepta diversitatea şi libertatea de opinie. Odată ce 

elevii sunt familiarizaţi cu abordarea bazată pe surse a istoriei, şi-au dezvoltat abilităţile necesare pentru aceasta şi 

le-au aplicat pentru a înţelege evenimente şi evoluţii din ce în ce mai complexe, atunci vor fi căpătat suficientă 

încredere pentru a lucra eficient cu o multitudine de perspective folosind o combinaţie de surse, interpretări 

contrastante şi naraţiuni istorice opuse. 

 Există o varietate de abordări didactice şi activităţi de învăţare care ar putea ajuta la dezvoltarea înţelegerii de 

către elevi a perspectivelor istorice multiple: utilizarea oportunitățile oferite de aniversări, centenare, sărbători 

publici, ca de exemplu, bicentenarele revoluției americane sau franceze, familiarizarea elevilor cu istoriografia, 

integrarea multiperspectivității în narațiunea istorică sau extinderea amplorii și profunzimii interpretării istorice. În 

cele ce urmează, voi prezenta ultima activitate menționată. 

    Extinderea amplorii și profunzimii interpretării istorice 

     Pentru exemplificarea acestei activități am ales din programa școlară de clasa a VI-a activitatea de învățare  

analiza unor evenimente istorice prin utilizarea surselor care oferă perspective multiple, pe care am aplicat-o la  

tema ,,Napoleon I și răspândirea ideilor revoluției franceze în Europa”. Exemplul ales se referă la 

perspectivele multiple asupra ideii dacă Napoleon a fost cel mai mare general din istorie şi poate fi realizat prin 

intermediul activităţii Acceptarea unui punct de vedere. Această activitate este o variantă a ,,interpretării de rol”. 

Prin intermediul acestei activităţi se oferă elevilor posibilitatea de a expune puncte de vedere cu care pot sau nu să 

fie de acord. De asemenea, activitatea îi ajută pe elevi să-şi clarifice propriile idei, dar şi să le înţeleagă şi să le 

aprecieze pe ale altora. Etapa de cercetare a dovezilor trebuie realizată în prealabil şi se desfăşoară la fel ca în cazul 

altor activităţi privind lucrul cu documentele istorice. Toţi elevii clasei vor primi documentele de mai jos. Pentru 

stimularea spiritului critic, documentele au ataşate o serie de întrebări problematizatoare, care îi ajută pe elevi să-şi 

formeze o opinie proprie asupra temei puse în discuţie.  

       După consultarea documentaţiei primite, elevii se aşază în două cercuri concentrice în funcţie de opinia lor faţă 

de legenda napoleoniană. Cei care sunt adepţii ideii că Napoleon a fost cel mai mare general din istorie, că a fost 

continuatorul revoluţiei, cel care a răspândit ideile revoluţiei franceze în Europa şi cel care a modernizat statul 

francez, se aşază în interior. Cei care nu sunt de acord cu aceste puncte de vedere, se aşază în exterior. Se va avea 

în vedere ca numărul elevilor să fie aproximativ egal. În următoarea secvenţă, pe durata a 5 minute, fiecare elev va 

încerca să-l convingă pe interlocutorul său de validitatea opinie sale. După acest moment, profesorul va cere 

fiecărui elev să argumenteze punctul de vedere al ,,adversarului” lui de idei. Scopul acestei activităţi este ca elevii 

să aprecieze în final opinia interlocutorului şi să accepte puncte de vedere diferite de ale sale. La finalul activităţii 

elevii vor realiza un tabel cu punctele de vedere diferite asupra personalităţii lui Napoleon şi vor formula concluzii 

asupra acestora.  
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      Surse istorice ce presupun perspective multiple faţă de legenda napoleoniană  

      Sursa 1  Legenda napoleoniană  

     ,,În timpul primei sale campanii din Italia, Napoleon a început utilizarea propagandei pe care a continuat-o 

întreaga viaţă. Făcând aclamaţii şi emiţând ordine de zi, el a publicat, de asemenea, buletine informative, pline de 

dezinformări, cu scopul de a ridica moralul armatei şi de a-l deprima pe inamic…  Pictori oficiali au fost recrutaţi 

mai târziu pentru a-i portretiza pe Napoleon şi regimul său în cea mai măgulitoare lumină. Pictori conformişti, care 

îşi permiteau de bună voie o mare doză de licenţă artistică, s-au dovedit extrem de utili lui Napoleon, croindu-i 

portrete oficiale şi înregistrând evenimente oficiale în modul cel mai potrivit pentru a le folosi ca mijloace de 

propagandă.( …). De-a lungul întregii sale cariere, Napoleon a continuat să răspândească rapoarte false, încă din 

timpul primei sale campanii din Italia. Bătălia de la Eylau  este un exemplu potrivit. A fost prima bătălie în care o 

parte din trupele sale fugiseră şi pierderile sale au fost destul de mari, dar a aranjat prin manipularea abilă a faptelor 

să pară că a fost nu o confruntare nedecisă, ci o victorie franceză. El a respins relatările ruseşti despre această luptă, 

trimiţând în ţară imagini comandate special ale acţiunii şi scriind inevitabile buletine în care a falsificat de la 

început numărul francezilor morţi, înlocuind cu 2000 cifra reală de 20000”.    

                   (Andrina Stiles, Napoleon, Franţa şi  Europa, Ed. All, Bucureşti, 1998, p. 44)  

 1. Care a fost scopul propadandei oficiale a lui Napoleon? Ce forme a luat? 

 2. Ce fapt consideraţi că este mai important în guvernarea lui Napoleon: reorganizarea internă a Franţei sau 

cuceririle teritoriale? Argumentati-vă punctul de vedere.  

 3. Reformele sale legislative şi administrative reprezintă principala îndreptăţire la faimă? Apreciaţi acest verdict 

asupra carierei lui Napoleon.  

       Sursa 2  

             Coulaincourt, unul dintre generalii de încredere ai lui Napoleon despre ,,geniul militar al lui Napoleon”   

       ,,În campanie era înştiinţat despre orice. Chiar şeful Statului Major, care primea şi transmitea ordinele şi 

cunoştea planurile lui Napoleon, nu avea putere de decizie… Se ocupa el însuşi de cele mai mici amănunte… 

Nimic nu-i scăpa… Niciun detaliu nu părea prea neînsemnat să scape atenţiei sale. Avea o uimitoare memorie a 

localităţilor şi localizărilor... Numerele distincte ale regimentelor, ale companiilor de servicii, ale batalioanelor de 

bagaje erau toate clasificate ca prin minune în creierul său. Ştia unde se află fiecare din noi, când pornea şi când 

trebuia să ajungă la destinaţie. Niciodată un om nu a combinat o asemenea memorie cu un geniu mai creativ”.  

                   (Andrina Stiles, Napoleon, Franţa şi  Europa, Ed. All, Bucureşti, 1998, p. 51)                                                          

1. Merită Napoleon reputaţia sa tradiţională de mare conducător militar sau nu? Argumentați-vă punctul de vedere.  

2. Ce trăsături ale personalităţii lui Napoleon relevă relatarea de mai sus? 

3. În ce fel şi-au pus acestea amprenta asupra guvernării lui Napoleon?  

       Activitatea poate continua şi în ora următoare dacă elevii doresc acest lucru. Ei trebuie să se documenteze 

suplimentar acasă sau la bibliotecă şi să deschidă din nou dosarul personalităţii lui Napoleon pe baza noilor 

argumente aduse. În final, elevii trebuie să ajungă la concluzia generală că există mărturii diferite privitoare la un 

eveniment sau un fapt istoric, şi este foarte greu să afirmi, sau mai ales să argumentezi o singură viziune care să 

reflecte realitatea. De aceea, elevii trebuie să utilizeze propriile lor capacităţi de a exersa o privire critică pentru a 
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alege între diferitele mărturii şi interpretări ale faptelor şi fenomenelor istorice şi să-şi formuleze propriul punct de 

vedere în legătură cu faptul istoric în discuţie.  

       Concluzie 

        Multiperspectivitatea este susţinută de presupunerea fundamentală că elevii trebuie să înţeleagă faptul că 

oricine studiază trecutul trebuie să accepte şi să tolereze discrepanţe, contradicţii, ambiguităţi, voci opuse, jumătăţi 

de adevăruri şi puncte de vedere parţiale, subiectivităţi şi idei preconcepute. Această presupunere ar trebui să 

ghideze reflecţia noastră cu privire la tipurile de întrebări şi de exerciţii care ar trebui să însoţească orice surse care 

prezintă o multiplicitate de perspective.   
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ROLUL ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN GRĂDINIȚA  

 

Director G.P.N. "Dumbrava Minunată", Drăgănești-Olt 

                                                                                            Prof. Preda Daniela 

 

 Procesul educațional din grădiniță presupune și forme de muncă didactică complementară activităților 

obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în grădiniță în afara activităților obligatorii sau activități desfășurate 

în afara grădiniței. Activitățile extracurriculare se desfășoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor. Astfel, fără a 

nega importanța educației de tip curricular, devine tot  mai evident faptul că educația extracurriculară, adică cea 

realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul bine stabilite în formarea personalității tinerilor.   

 În cadrul activităților extracurriculare cu o deosebită influență formativă sunt incluse toate formele de acțiuni 

care se realizează în afara programului propriu-zis: plimbări, ieșiri în natură, serbări desfășurate cu ocazia anumitor 

sărbători, concursuri, parteneriate școlare pe diferite teme. 

 Prin aceste activități îi învățăm pe copii să-și învingă dificultățile prin intervenții reale, posibile, îi situăm în 

dialog cu mediul sau îi facem să-și exerseze capacitatea de a opta, de a decide, deoarece perioada preșcolară este 

decisivă  pentru școlarul de mâine. 

 Activitatea extrașcolară ocupă un rol important în grădinița noastră, aceasta aducând o contribuție însemnată 

la educația morală și estetică a copiilor, disciplinându-le acțiunile și lărgindu-le orizontul artistic. 

 Obiectivele propuse spre realizare au fost atinse, o contribuție majoră la atingerea acestora având-o cadrele 

didactice din unitatea noastră care s-au preocupat permanent de menținerea în cadrul colectivelor de copii a stării de 

disciplină, de crearea unui climat propice desfășurării activităților educative, extracurriculare, consolidându-se în 

acest fel legătura gradiniței cu familia și cu comunitatea locală. 

 Serbările reprezintă o modalitate eficientă de consolidare a capacității de comunicare și de cultivare a 

înclinațiilor artistice ale copiilor, sunt un nesecat izvor de satisfacții, bucurii, creând buna dispoziție atât copiilor, cât 

si părinților. 

         Parteneriatul local încheiat cu Poliția orașului Drăgănești-Olt, “Educația rutieră la vârsta preșcolară”, ne dă 

prilejul să aprofundăm deprinderea preșcolarilor de a respecta regulile de circulație, de a stimula interesul pentru 

cunoașterea drepturilor și îndatoririlor pe care le au pietonii și conducătorii de vehicule și să-i învățăm să-și apere 

viața, printr-o conduită pietonală corectă. 

         Grădinița noastră a încheiat parteneriate cu I.S.U. "Matei Basarab", jud. Olt; Cabinetul Medical Școlar; Liceul 

Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Drăgănești-Olt; Biblioteca orașului Drăgănești-Olt; Casa de Cultură "Ileana 

Constantinescu";  Muzeul Câmpiei Boianului "Traian Zorzoliu". 

        Valoarea educației din copilărie pune o amprentă pe care individul o poartă cu sine toată viața. De aceea, este 

nevoie să clădim o temelie solidă pe care să se poată așeza întreg edificiul cunoașterii, emoțiilor și experiențelor 

viitoare ale omului. Materialul cel mai solid pe care să-l folosim la edificarea trainică a acestei clădiri nu poate fi 

decât credința în DUMNEZEU. 

 Trăirea în spiritul onestității, promovarea valorilor morale, iubirea de DUMNEZEU și de semeni pot fi 

învățate din familie și grădiniță cu sprijinul Bisericii. 
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 Acțiunile din cadrul parteneriatului cu Biserica "Adormirea Maicii Domnului" s-au desfășurat conform 

graficului, în funcție de sărbătorile religioase. 

 În fața nimănui nu ne simțim atât de ocrotiți, de iubiți, de eliberați și de încredințați ca în prezența lui 

DUMNEZEU. 

 Toate activitățile extracurriculare desfășurate în grădinița noastră au avut un caracter atractiv, colectiv, au 

condus la sudarea legăturii dintre cei mici, i-au învățat să trăiască în grup, să aparțină unei colectivități, copiii 

participând la activități într-o atmosferă de voie bună și optimism alături de educatoare. 

       Activitățile extracurriculare sunt activitățile care creează evenimente care vor ramâne în memoria copiilor și 

sunt cele care își vor pune amprenta asupra personalității și caracterului lor. Nu cred că își vor mai aminti dacă 

doamna educatoare le-a predat lecția “Fructe de toamnă”, dar cred că își vor aminti dacă doamna educatoare i-a 

mângâiat, a râs împreună cu ei, s-a jucat și a muncit împreună cu ei pentru realizarea unei sarcini.  

       Așadar, rămâne la latitudinea fiecărui dascăl de a fi sau a deveni un “Domnul Trandafir”. 
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ABC-UL EMOȚIILOR 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

Prof. înv. primar CRISTINA DUMITRESCU 

Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe”  

Giurgiu, jud. Giurgiu 

 

        ARGUMENT 

             Zilnic, VIAȚA ne examinează, ne pune în fața unor situații plăcute sau nu, planificate sau nu, interesante 

sau nu, dar, cu certitudine, cu menirea de a ne disciplina, de a ne dezvolta, de a ne modela fizic, intelectual, social, 

emoțional.  

             Aflați la început de drum înspre cunoaștere, elevii de clasa I au nevoie de trasee educaționale specifice, 

menite să-i ajute în propria dezvoltare socială și emoțională. Prin urmare, activitățile proiectate vor contribui la 

formarea unor capacități, la dobândirea unor competențe de educare emoțională. Elevii vor fi educați din 

perspectivă emoțională, prin intermediul unor resurse specifice, astfel încât să devină persoane inteligente 

emoțional, capabile să comunice, să se exprime emoțional adecvat situațiilor trăite. 

Obiectivele activităților desfășurate în cadrul proiectului “ABC-ul emoțiilor” vin în întâmpinarea nevoilor elevilor, 

facilitându-le procesul de autodezvăluire și autodepășire, oferindu-le posibilitatea adoptării și experimentării de noi 

atitudini, comportamente și conduite, prin exersarea unor modalități de relaționare optimă cu ceilalți. 

            Abilitățile dezvoltate în cadrul acestui proiect: abilitati de comunicare și relaționare eficientă; abilități de 

acceptare și valorizare a propriei persoane, abilități pentru a face față în mod constructiv situațiilor dificile. 

            Interrelaționarea și comunicarea contribuie la cultivarea stării de bine personale și sociale și la promovarea 

unui stil de viață sănătos.          

           SCOPUL PROIECTULUI: formarea competențelor socio-emoționale, în vederea asigurării unei integrări 

sociale armonioase 

 

           GRUP ȚINTĂ: 26 elevi de clasa I 

           DURATA: 12 săptămâni – 1 oră /săptămână, cu evaluare în săptămâna Școala Altfel 

 

OBIECTIVE 

GENERALE 

OBIECTIVE SPECIFICE OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

1. Conștientizarea  

de sine 

    - dezvoltarea unui voca-

bular specific pentru 

exprimarea emoțională; 

 

    - cunoașterea legăturii 

dintre gând-emoție-acțiune 

     - să identifice și să denumească emoțiile 

personale și ale celorlalți; 

     - să comunice dispoziția în care se află 

utilizând un vocabular emoțional specific; 

     - să exprime legătura dintre evenimente, 

emoții și acțiuni; 
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      - să diferențieze emoțiile plăcute de cele 

neplăcute. 

    2. Analiza propriei 

conduite personale 

    - gestionarea propriei vieți 

emoționale; 

     - înțelegerea cauzelor 

pentru o anumită stare 

emoțională identificată 

     - să descrie propriile sentimente, reacții 

emoționale avute la audierea textului propus; 

     - să ilustreze prin desen emoții frumoase 

/urâte; 

     - să identifice cauzele care determină apariția 

unor anumite stări emoționale. 

    3. Dezvoltarea 

abilităților de 

management emoțional 

    - asumarea 

responsabilității pentru 

propriile emoții; 

    - creșterea gradului de 

toleranță la frustrare 

      - să ilustreze situații în care au simțit emoții 

negative și să exprime modalități de controlare a 

acestor stări; 

      - să recunoască reacții pe care le pot avea în 

diferite situații; 

      - să justifice prin exemple că oamenii trăiesc 

emoții diferite în situații similare.  

   4. Dezvoltarea 

capacității de exprimare 

a emoțiilor 

    - dezvoltarea abilităților de 

ascultare și de transmitere a 

mesajelor; 

 

    - oferirea /primirea de 

complimente 

      - să identifice modalități de exprimare și 

comunicare a emoțiilor și sentimentelor; 

      - să exerseze capacitatea de comunicare 

(ascultare /exprimare); 

      - să recunoască diferite stări emoționale și să 

enunțe strategii de acțiune specifice. 

   5. Dezvoltarea 

capacității empatice 

    - discriminarea modurilor 

în care oamenii simt/se 

exprimă; 

    - exersarea înțelegerii 

sentimentelor altora 

      - să identifice emoțiilor celor din mediul 

apropiat și să dovedească înțelegerea acestora; 

      - să realizeze o activitate de grup benefică, 

exersându-și abilitățile de membru cooperant, 

activ și apropiat emoțional. 

   6. Dezvoltarea 

capacității de        

interrelaționare 

    - optimizarea capacității 

de implicare în relații 

interpersonale; 

    - dezvoltarea capacității de 

cooperare 

      - să identifice emoții de diferite intensități și 

la persoane de vârste diferite; 

      - să deosebească durerea emoțională de cea 

fizică și să arate influența acesteia asupra 

comportamentului; 

      - să coopereze cu membrii grupului în 

identificarea rolului emoțiilor asupra interacțiunii 

dintre persoane. 

   7. Rezolvarea 

problemelor și luarea 

deciziilor 

    - abilitarea în a analiza 

problema și  a găsi soluții; 

 

      - să definească situații emoționale dificile; 

      - să recunoască rolul emoțiilor în luarea 

deciziilor; 
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    - descoperirea rolului 

emoției în decizionare 

      - să diferențieze prin exemple pericolul real și 

sentimentul de frică, arătând modalități de 

depășire a momentelor critice ale vieții. 

  8. Cultivarea unor 

relații sociale pozitive, 

benefice pentru 

integrarea personală 

adecvată 

    - cultivarea relațiilor de 

prietenie, bazate pe respect și 

înțelegere 

      - să ilustreze rolul emoțiilor în relațiile 

sociale; 

      - să enunțe modalități de a reuși în viață, 

ținând cont de evoluția fiecăruia (creșterea și 

dezvoltarea individuală); 

      - să recunoască rolul etichetării personale 

pentru dezvoltarea lor emoțională; 

      - să relaționeze cu toleranță cu toți ceilalți 

membri ai grupului 

 

         REZULTATE AȘTEPTATE:  

• formarea de abilități sociale înalte și de relații interpersonale satisfăcătoare; 

• creșterea stimei de sine; 

• diminuarea gândurilor negative și a conduitelor antisociale; 

• creșterea randamentului școlar/diminuarea eșecului școlar; 

• adaptare socială, familială și școlară mai bună; 

• formarea unor personalități deschise, creatoare, originale și inteligente emoțional. 

           EVALUARE: Pe parcursul activităților se va evalua capacitatea de de exprimare prin diferite limbaje (verbal, 

nonverbal, paraverbal) și capacitatea de interacționare cu colegii, prin jocuri, exerciții și desene. 

           Modalități de evaluare: portofoliul, produse ale activității elevilor: desene, fișe, colaje, texte etc; 

                                                    

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

CONȚINUTURI POSIBILE 

1. DICȚIONAR  

             EMOȚIONAL 

     1. Exerciții de spargere a gheții și de facilitare a comunicării; 

     2. Provocarea/ Anunțarea temei - brainstorming despre emoție; 

     3. Tema nouă: Cum arată emoția? Desenați! Motivați! 

Identificați! - Joc: Roata emoțiilor - legătura dintre eveniment - stare 

emoțională - acțiune 

     4. Feedback - emoții plăcute/emoții neplăcute 

     5.  Evaluare: Ilustrați prin desen o situație când ați fost vesel 

/trist! 

2. CUNOAȘTE-TE PE  

                   TINE ÎNSUȚI! 

     1. Joc Portocala sau Mingea - exprimarea propriei stări 

emoționale, a unor preocupări personale 



 

417 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
     2. Exercițiu de imaginație: Lumea magică 

     3. Exercițiu de ascultare activă a textului Oana și Alex în țara 

sentimentelor - discuții 

     4. Cine are parte de vise frumoase, colorate? 

     5. Desen: Familia sentimentelor 

     6. Recitare: Cântecul sentimentelor, Diana David 

   3. ȘI TU AI FOST  

                      EMOȚIONAT!? 

     1. Jocul cu mingea - asalt de idei 

     2. Biletul: ilustrarea prin desen a unei situații neplăcute, discuții, 

ruperea biletului 

     3. Înfruntă-ți emoțiile! - exprimarea unor situații emoționale 

     4. Pot exista situații în care toți oamenii au aceleași emoții? 

     5. Unde ne doare când ne emoționăm? - Durerea fizică și durerea 

emoțională 

    4. COMUNICAREA  

                    EMOȚIILOR 

     1. Mașina de spălat - exercițiu de comunicare pozitivă 

     2. Cum mă simt astăzi, acum, aici? 

     3. Exteriorizarea celor trăite - motivații 

     4. Exprimarea emoțiilor 

    5. TOȚI AVEM EMOȚII      1. Strada miraculoasă - exercițiu de exprimare emoțională 

     2. Ce facem când ... - modalități de acționare 

     3. Emoțiile lui Cosmin - lectura textului și discuții în perechi 

     4. Emoții trăite astăzi 

     5. Personaje din povești - modele de personalități inteligente 

emoțional 

    6. ROLUL EMOȚIILOR ÎN 

VIAȚA NOASTRĂ 

     1. Oglinda fermecată sau Surpriza 

     2. Emoționează-ți colegul! - activitate în perechi 

     3. Cele bune să se adune! - lectura textului 

     4. Modalități de comportare - joc de rol 

     5. Personajul îndrăgit - desen 

     6. Noi toți suntem ca niște magneți! - concluzie 

   7. DECIZII ȘI  

                  CONSECINȚE 

     1. Cutremurul - exercițiu de imaginație 

     2. Exemple de situații critice din poveștile învățate 

     3. Cauză - efect: acțiuni concrete pentru a reliefa legătura dintre 

decizie și consecințe (scăparea unui pahar cu apă etc.) 

     4. Situații școlare conflictuale - rezolvări 

     5. Situații periculoase - desen ilustrativ 

 

 



 

418 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
”BUCURIA DE A FI  ROMÂN!” 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 

Prof. înv. primar, Elena Cordun 

Școala Gimnazială ,, Elena Rareș” Botoșani 

 

 

MOTTO:  ”FOLCLORUL ESTE CARTEA DE IDENTITATE A NEAMULUI.” 

 

Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l unic, 

statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Ele sunt documente grăitoare privind istoria și cultura acestor 

locuri. Imensul tezaur folcloric al acestei zone constituie o componentă valoroasă, o moștenire de preț pentru toți 

cei care trăiesc și viețuiesc în acest județ. 

Activitățile desfășurate cu prilejul diferitelor evenimente istorice urmăresc dezvoltarea la elevi a 

sentimentelor patriotice, de admirație pentru comorile de artă ale creației populare românești și a spiritului civic, 

formarea și dezvoltarea la copii a unor componente educaționale, morale și de caracter. 

Trăirile cu care se confruntă în aceste momente încărcate cu patriotism fac cât toate lecțiile de istorie 

desfășurate pe parcursul clasei a IV-a. 

ARIA CURRICULARĂ: „ Om şi societate” 

DATA DESFĂŞURĂRII: 27 noiembrie  

LOCUL:  Sala de clasă 

TIPUL ACTIVITĂŢII: serbare 

DOMENIUL: Activități extrașcolare 

BENEFICIARI DIRECȚI: 28 elevi ai Școlii Gimnaziale ,,Elena Rareș” Botoșani (clasa a IV-a D), 1 prof. înv. 

primar; 28 părinți/ bunici ai elevilor clasei 

BENEFICIARI INDIRECȚI: ceilalți elevi ai școlii și personalul didactic al școlii, partenerii comunitari ai școlii 

COORDONATORI PROIECT: Cordun Elena 

ARGUMENT  

Izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din bucurie sau durere, din năzuințele și dorurile 

românului, din setea de liniște sau din dragostea pentru frumos, elementele de cultură și tradițiile populare transmit 

valori și creează punți de legătură între generații. 

Această moștenire trebuie dusă mai departe, pentru că un popor trebuie să trăiască prin ceea ce lasă prin fiii 

săi. 

Dintr-o astfel de perspectivă și motivați moral față de cei care au trăit și au muncit înaintea noastră pe 

meleagurile Moldovei, ne dorim a fi păstrătorii și continuatorii acestor ”comori de suflet românesc”. 

 Prin activitățile desfășurate doresc să insuflu elevilor spiritul civic și patriotic, sentimentul că aparținem 

unui popor cu o istorie bogată şi că datoria noastră este să păstrăm moștenirea străbună şi să o transmitem 

generaţiilor viitoare. 
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RESURSE MATERIALE: obiecte tradiționale (covoare, prosoape populare, ștergare, costume populare), 

steaguri, harta României, aparate foto, bucate tradiționale (cozonac, sarmale, colac); 

RESURSE FINANCIARE: asigurate de părinți pentru achiziționarea stegulețelor și ecusoanelor;  

OBIECTIVE SPECIFICE: 

➢ Familiarizarea copiilor cu obiceiuri și tradiții păstrate de-a lungul timpului de către oamenii acestor 

locuri și cultivarea respectului față de tradițiile culturale și obiceiurile  din această zonă folclorică; 

➢ Dezvoltarea cooperării și colaborării între familie și școală; 

➢ Cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor populare românești prin respectarea, practicarea și 

transmiterea lor generațiilor actuale și viitoare; 

➢ Cultivarea sentimentelor patriotice și de admirație pentru comorile de artă ale creației populare 

românești; 

➢ Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea faptelor eroilor neamului; 

➢ Îmbogăţirea cunoştinţelor istorice referitoare la Ziua Națională a României; 

➢ Stimularea implicării părinților și a altor factori educaționali în derularea activităților și promovarea 

unor relații reciproce între aceștia pentru a transmite copiilor valorile spirituale ale poporului nostru; 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

➢ Mobilizarea colectivului de elevi și părinți ai acestora: 16 – 20 noiembrie  

➢ Învățarea poeziilor, scenetelor și cântecelor patriotice:23 – 26 noiembrie 

➢ Serbare dedicată Zilei Naționale a României: 27 noiembrie  

EVALUARE: 

 Evaluarea s-a realizat în cadrul orelor de istorie, limba şi literatura română  sau la Opţional prin diferite 

modalităţi: portofolii, discuţii ştiinţifice, colaje, realizarea unor expoziţii, dezbateri.  

REZULTATE AȘTEPTATE: 

- cunoașterea și promovarea istoriei locale și naționale; 

- Dezvoltarea sentimentului patriotic; 

- Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea faptelor eroilor neamului; 

- Cunoașterea de către părinți a eficienței activităților extracurriculare; 

CONCLUZII: 

Folclorul este inima oricărei culturi. Și dacă i-am învățat pe copiii noștri versuri din cântece vechi, colinde, 

pași din dansul strămoșilor noștri, făcându-i să înțeleagă că prezentul este valoros numai împreună cu trecutul 

fiindcă astfel îmbinate prezintă o garanție pentru cititor/ ascultător, înseamnă că am sădit în sufletele lor unul dintre 

cele mai alese sentimente. 

Valorificând cele învățate în cadrul activităților desfășurate, observăm că elementele de cultură și tradiție 

populară, îi unește pe copii, îi sensibilizează și-i bucură în același timp, creează armonie și emoție puternică, 

impresionează pozitiv deopotrivă pe copii și pe părinți.  

Dacă la sat acest proces de transmitere este înlesnit de contactul direct cu tărâmul și creația sa, la oraș, 

sarcina ne revine nouă educatorilor care avem datoria să-i apropiem pe copii de valorile tradiționale ale poporului 

român. 
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Orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor culturii populare. Tradițiile populare au 

constituit prin acțiunile demarate antrenarea copiilor și părinților în achiziționarea de obiecte artizanale (covoare, 

ștergare, costume populare, linguri de lemn, ulcioare, fluiere, etc) cu ajutorul cărora am amenajat sala de clasă ca 

un colț de folclor  ”De pe plaiuri moldovene”. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL MUNICIPAL 

SIGURANȚA ÎN MEDIUL ONLINE 
 

prof. psihopedagog PERȘINARU SORINA 

prof. psihopedagog IONESCU CORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2, BUCUREȘTI 

 

ARGUMENT 

Internetul nu este doar un mijloc de comunicare, este mijlocul de comunicare de astăzi, fiind în topul 

preferințelor adolescenților și nu numai. În societățile avansate, aproape toți oamenii au cel puțin o identitate 

digitală prin conturile lor de pe Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail, Instagram etc. În spațiul virtual persoanele 

interacționează în diverse moduri: conversează, se joacă, fac schimb de idei în diverse probleme, lucrează 

împreună, share-uiesc fișiere, etc. Spațiul virtual este o oglindă a lumii reale și se pot întâmpla atât lucruri plăcute 

cât și lucruri neplăcute. Spre exemplu, elevii pot fi hărțuiți online, li se pot sustrage date personale, pot fi pot 

defăimați/calomniați, etc. Din păcate, prezenta curriculă nu prevede activități de formare și dezvoltare a 

comportamentelor specifice interacțiunilor din mediul virtual. Acest proiect educațional își propune transmiterea, 

prin intermediul unor activități educative școlare și extrașcolare, a unor informații cu privire la navigarea online, 

formarea la elevi a  competențelor de utilizarea în siguranță a internetului, dar și consilierea cadrelor didactice și a 

părinților. 

 

Întreaga activitate a proiectului educațional este centrată pe tema siguranței în mediul online. În fiecare 

unitate școlară parteneră vor fi derulate activități de informare a elevilor, cadrelor didactice, părinților, cu privire la 

regulile privind navigarea în siguranță pe internet și comportamentul în mediul online. Toate aceste activități se vor 

derula având grupuri de suport constituite din voluntari, specialiști în domeniul siguranței online. 

Ca urmare a desfășurării acestor activități, elevii participă la un concurs organizat în fiecare școală 

parteneră pe tema siguranței în mediul online, care are ca secțiuni desen/pictură și colaj. Cele mai bune lucrări 

selectate la nivelul școlilor participă la etapa pe municipiu a concursului, organizată la școala 
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aplicantă/coordonatoare (Școala Gimnazială Specială Nr. 2). Se premiază de către un juriu, pe baza unor criterii 

obiective și clar definite, cele mai bune lucrări,  la cele două secțiuni, care respectă tema proiectului și care reușesc 

să transmită un mesaj de impact către comunitate. Școala Gimnazială Specială Nr. 2 realizează expoziție cu 

lucrările premiate, imaginile fiind postate pe site-ul și pe pagina de social media a școlii.  

 

SCOP 

Scopul proiectului: formarea deprinderilor de utilizare conștientă și responsabilă a internetului. 

 

OBIECTIVE 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Participanții la proiect din minim 15 instituții de învățământ vor fi capabili să stabilească într-un 

interval de 6 luni, avantaje și dezavantaje ale utilizării internetului; 

2. Participanții la proiect din minim 15 instituții de învățământ vor fi capabili, într-un interval de 6 luni, 

să cunoască și să aplice cel puțin 5 reguli (drepturi și obligații) care trebuie respectate în mediul online; 

3. Participanții la proiect din minim 15 instituții de învățământ vor fi capabili, într-un interval de 6 luni, 

să transmită printr-o lucrare artistică (desen/pictură/colaj) mesaje de responsabilizare în mediul online. 

 

GRUP ȚINTĂ 

Grupul țintă este format din elevi din ciclul gimnazial din minim 15 instituții de învățământ. 

 

PERIOADA DE DERULARE 

Proiectul se desfășoară pe parcursul a 10 luni, în perioada ianuarie – octombrie. 

 

ACTIVITĂȚI 

1. Informarea participanților asupra activităților proiectului 

▪ Lansarea proiectului 

▪ Stabililea Acordurilor de parteneriat cu instituții de învățământ 

▪ Activități de informare asupra activităților din proiect, de transmitere a regulamentului 

concursului și a surselor de informare/documentare 

▪ Constituirea echipelor locale de proiect 

▪ Selecția participanților la activitățile proiectului 

▪ Constituirea bazei de date cu profesorii participanți la proiect 

2. Transmiterea de informații cu privire la utilizarea în siguranță a internetului 

▪ Activități de conștientizare a avantajelor dar și a dezavantajelor utilizării internetului 

▪ Activități de informare privind sursele unde pot găsi ajutor în cazul bullying-ului sau altor atacuri 

cibernetice – utilizarea grupurilor de suport constituite din voluntari 

▪ Activități de formare în rândul elevilor a comportamentelor dezirabile în mediul online – cu 

ajutorul grupurilor de suport 
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▪ Activități de consiliere și de diseminare a exemplelor de bune practici din alte proiecte/activități 

– cu implicarea grupurilor de suport 

3. Valorizarea cunoștințelor dobândite 

▪ Organizarea și desfășurarea concursului „Responsabilitate în mediul online!” 

▪ Realizarea unei expoziții cu lucrările premiate 

4. Diseminarea rezultatelor proiectului în instituțiile școlare participante și în comunitate 

▪ Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului și transmiterea acestora către 

profesorii implicați 

▪ Organizarea unor evenimente de diseminare în instituțiile școlare participante și în comunitate 

REZULTATE 

- 85% dintre participanții la proiect din cel puțin 15 instituții de învățământ vor fi capabili să stabilească 

într-un interval de 6 luni, avantaje și dezavantaje ale utilizării internetului; 

- 85% dintre participanții la proiect din cel puțin 15 instituții de învățământ vor fi capabili, într-un 

interval de 6 luni, să cunoască și să aplice cel puțin 5 reguli (drepturi și obligații) care trebuie respectate în mediul 

online; 

- 85% dintre participanții la proiect din cel puțin 15 instituții de învățământ vor fi capabili, într-un 

interval de 6 luni, să transmită printr-o lucrare artistică (desen/pictură/colaj) mesaje de responsabilizare în mediul 

online. 

IMPACT 

Impactul potențial al acestui proiect educațional rezultă din gradul de conștientizare de către beneficiarii 

direcți/indirecți a avantajelor dar și a dezavantajelor utilizării internetului, informarea lor privind sursele unde pot 

găsi ajutor în cazul bullying-ului sau altor atacuri cibernetice, și în mod special formarea în rândul elevilor, atât a 

celor din învățământul de masă cât și a celor cu cerințe educative speciale (CES), a comportamentelor dezirabile în 

mediul online. 

 

MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE 

- liste de prezență; 

- raport narativ; 

- chestionare de satisfacție aplicate beneficiarilor; 

- imagini, prezentări; 

- procese-verbale ale întâlnirilor; 

- minute ale ședințelor de organizare.  

 

SUSTENABILITATE 

- încheierea unor Protocoale de colaborare cu grupuri de suport constituite din voluntari specialiști în 

domeniul siguranței online; 

- întâlniri tematice periodice cu părinții elevilor; 

- realizarea unor discipline cu caracter opțional; 
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- proiectarea și realizarea unor activități cu caracter nonformal; 

- proiectarea unor teme privind siguranța online în cadrul orelor de consiliere și orientare; 

- realizarea unor activități de consiliere a părinților. 

 

PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE  

- promovare/mediatizare/diseminare pe site-ul și pagina de social media a școlii; 

- promovare/mediatizare/diseminare pe paginile de social media. 

 

PARTENERI 

- grupuri de suport constituite din voluntari, specialiști în domeniul siguranței online. 

 

COORDONATORI PROIECT 

- prof. psihopedagog PERȘINARU SORINA 

- prof. psihopedagog IONESCU CORINA 

- prof. psihopedagog SIMION-BLÂNDĂ ELENA 
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PROIECT   EDUCAŢIONAL 

,,File din literatură”     

     Prof. Drăgănescu Irina Maria    

Şcoala Dragomireşti 

 Judeţul Dâmboviţa                                           

Motto: 

Literatura, ca orice artă, descoperă viaţa. (Garabet Ibrăileanu)     

An şcolar: 2019-2020                              

Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic 

 

Rezumatul proiectului 

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor 

pentru lectură şi carte. Activităţile orientative propuse au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a 

elevilor. 

Prezentarea proiectului 

Argumentare 

 Literatura reprezintă, în mod necontestabil, cel mai mare tezaur al unui popor. Elevii generaţiei actuale, 

dependenţi de tehnologie şi gadget-uri, cu greu vor mai descoperi plăcerea lecturii şi operele valoroase ale 

literaturii române sau universale. În acest context, este necesar a se găsi mijloacele prin care elevii de astăzi să 

descopere lumea cărţilor şi avantajele lecturii. 

Pentru a evidenţia cunoştinţele de literatură ale elevilor şi pentru a crea o legătură între micii cititori şi 

lumea cărţilor prezentă în biblioteci, se impune crearea de activităţi specifice, moderne  precum şi 

popularizarea acestora. În acest sens, proiectul ,,File din literatură” propune activităţi dinamice, de tip concurs, 

folosind mijloace digitale şi aplicaţii interactive, care să valorifice potenţialul creator al elevilor.                                              

 Dorim, de asemenea, prin schimbul de experienţă dintre participanţi, să-i convingem pe copii de valoarea 

culturală şi spirituală a cărţilor, să-i determinăm să descopere creaţiile unor scriitori din literatura română sau 

din cea universală.  

Obiectivul general /scopul 

Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr cu o cultură  literară de bază, 

capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 valorificarea unor strategii inovatoare pentru îndrumarea lecturii în rândul elevilor 

 cultivarea lecturii de plăcere 

 stimularea interesului pentru lectură şi formarea la elevi a unei gândiri reflexive 

 promovarea şi stimularea elevilor cu aptitudini literare şi plastice 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu ceilalţi 

 încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi 

 îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor 

 realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice şi elevii celor două şcoli 
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 Modalitati de realizare a obiectivelor: 

 organizarea de întâlniri faţă în faţă, sau pe platforme de învăţare, între cadrul didactic şi elevii implicați în 

derularea proiectului 

 stabilirea unui calendar de activităţi la nivelul unităţii scolare implicate, în vederea realizării obiectivelor 

propuse  

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:  elevii claselor aV-a, cadrele didactice implicate în proiect, 

instituţiile partenere  

Durata proiectului : Ianuarie – Iunie / 2020 

 

 Descrierea activităţilor    

PREGĂTIREA ŞI LANSAREA PROIECTULUI – ianuarie 2020 

Un prim pas în realizarea demersului propus a fost familiarizarea elevilor cu realitatea obiectuală, concretă 

a lecturii. Se prezintă elevilor importanța lecturii în formarea personalității, în stimularea inteligenței și creativității. 

Cadrele didactice coordonatoare aplică chestionare pentru a identifica elevii care sunt pasionați de lectură sau pe 

cei care își doresc să descopere lumea minunată a cărților.    

1.„PE URMELE LUI NICĂ” 

Data (perioada de desfăşurare):  februarie 2020 

Locul de desfăşurare: Biblioteca Comunală Măneşti 

Participanţi: elevii claselor aV-a 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: activitatea va începe cu vizionarea unei prezentări power-point: „Viaţa şi opera 

lui Ion Creangă”; lectura unor fragmente preferate din opera scriitorului, interviu imaginar cu scriitorul, concurs de 

desene ,,Amintiri din copilărie în imagini”. 

Activitatea se poate încheia cu un cuvânt al profesorului. Acesta va oferi câteva concluzii şi îi va felicita pe 

elevi pentru activitate. 

Responsabili: coordonatori proiect 

Beneficiari: elevi şi cadre didactice  

Modalităţi de evaluare: Copacul impresiilor (notarea impresiilor elevilor despre activitate, propuneri pentru alte 

activităţi). 

 

2. ,,ZIUA INTERNAŢIONALĂ A POEZIEI – 10 martie 2020” 

Data (perioada de desfăşurare):  martie 2020 

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Dragomireşti 

Participanţi: elevii claselor aV-a 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs, în două secţiuni. Se formează 

grupe de elevi din cele două şcoli. 

a) Cine este poetul? – Prima secţiune a concursului se va desfăşura folosind aplicaţia Kahoot.  

Se vor prezenta versuri din poezii celebre, iar elevii trebuie să recunoscă autorul şi titlul poeziilor.  
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b) Campionatul de memorat – Se va prezenta câte o strofă din poezii cunoscute. Fiecare echipă  

va avea câte un reprezentant care va recita, din memorie, versurile prezentate. Pentru fiecare vers recitat corect, 

echipa va primi 1 punct.  

Activitatea se poate încheia cu un cuvânt al profesorului. Acesta va oferi câteva concluzii şi îi va felicita pe 

elevi pentru activitate. 

Responsabili: coordonatori proiect 

Beneficiari: elevi şi cadre didactice 

Modalităţi de evaluare: concurs, acordarea de diplome 

 

3. „PRIMĂVARA ÎN LITERATURĂ ŞI ÎN ARTĂ” 

Data (perioada de desfăşurare):   10 aprilie 2020 

Locul de desfăşurare: Platforma Zoom 

Participanţi: elevii claselor aV-a 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: activitate îşi propune descoperirea unor creaţii muzicale pe versurile unor poeţi 

români, prezentarea unor eseuri despre tema preferată a scriitorilor români, natura surprinsă în anotimpul 

primăvara.  Elevii  vor recita poezii de primăvară şi vor organiza o expoziţie virtuală de desene inspirate de 

creaţiile literare.  

Activitatea se poate încheia cu un cuvânt al profesorului. Acesta va oferi câteva concluzii şi îi va felicita pe 

elevi pentru activitate. 

Responsabili: coordonatori proiect 

Beneficiari: elevi şi cadre didactice 

Modalităţi de evaluare: expoziţie de desene în mediul on-line 

 

4. „CARTEA MEA PREFERATĂ” – CONCURS DE AFIŞE  

Data (perioada de desfăşurare):  mai 2020 

Locul de desfăşurare: Platforma Zoom 

Participanţi: elevii claselor aV-a 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: activitatea se deschide cu un eseu despre rolul lecturii în dezvoltarea copiilor şi 

adolescenţilor şi continuă cu prezentarea unor recenzii de carte. Se organizează o expoziţie-concurs în mediul on-

line cu afişe de promovare a cărţilor preferate. 

Responsabili:coordonatori proiect 

Beneficiari:elevi şi cadre didactice 

Modalităţi de evaluare: expoziţie de afişe în mediul on-line 

  

5. „ŞI V-AM SPUS POVESTEA AŞA...” 

Data (perioada de desfăşurare): iunie 2020 

Locul de desfăşurare: platforma Zoom 

Participanţi: elevii claselor aV-a 
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: Elevii vor urmări prezentare ppt. cu impresii, imagini din cadrul proiectului, vor 

rememora momentele interesante şi vor face propuneri pentru derularea altor proiecte şcolare. 

Responsabili:coordonatori proiect 

Beneficiari:elevi şi cadre didactice,  

Modalităţi de evaluare: impresiile elevilor 

 

 Rezultate aşteptate: 

Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 

o întărirea colaborării dintre elevi-cadre didactice implicate – pentru descoperirea şi stimularea 

talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice; 

o implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor 

activităţi cu caracter extracurricular; 

o valorificarea potenţialului creator al elevilor în procesul instructiv-educativ şi extracurricular; 

o realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între cadrele didactice participante la  proiect, 

în calitate de îndrumători ai elevilor;  

o creşterea motivaţiei pentru organizarea de activităţi educative; 

o încheierea unor perteneriate educaţionale între şcoli; 

o creşterea prestigiului şcolii în comunitate; 

o promovarea imaginii şcolii în comunitate; 

 

 Evaluare 

 Analiza lunară a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute 

 Observarea impactului asupra copiilor implicaţi în aceste activităţi 

 Realizarea de mape/portofolii de documentare ce conţin materialele culese 

 Continuitatea/sustenabilitatea proiectului (prin implicarea comunităţii locale, prin promovarea eficientă şi 

determinarea cadrelor didactice în proiect, considerăm că se poate continua proiectul în anii următori, mai 

ales că el nu implică fonduri).     
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CARAVANA PRIETENIEI 

PROIECT DE EDUCAŢIE CULTURAL 

FILANTROPICĂ ȘI PARTENERIAT 

  
          Prof. Păun Carmen-Mihaela 

Școala Gimnazială “Ion Basgan” 

Focșani 

 

 
Pentru integrarea în viața socială, orice elev trebuie să-și însușească atitudini și valori morale, să aibă un 

comportament civic. De aceea, modelarea comportamentului copiilor de vârstă școlară reprezintă un aspect 

important al activităților educative. Realizarea acestui proces începe din familie prin învățarea de către copil a 

primelor norme de comportament prin preluarea, în mod inconștient, a modelelor de conduită a celor din jur. 

Întocmai ca inteligența, simțul moral se poate dezvolta prin educație, voință și disciplină.    

    O caracteristică a vârstei este nevoia de apartenență la un grup, la o colectivitate. 

De aceea, este important să desfășurăm activități educative care să ducă la modelarea relațiilor interumane și a 

comportamentului fiecărui copil, să dezvoltăm personalitatea elevului pentru o integrare activă și responsabilă. 

Activitățile extracurriculare au un puternic caracter educativ, formativ, datorită diversității de forme, 

conținuturi și metode de organizare și evaluare, prin faptul că sunt atractive și mobilizatoare. 

Excursia școlară nu mai este considerată astăzi o simplă destindere, ci este o metodă de educație și instruire 

a elevilor, un mijloc plăcut de a-și completa cunoștințele, de a-și forma un comportament civilizat față de mediul 

înconjurător, de a relaționa cu propriii colegi. 

Prin intermediul acestor activități, avem prilejul să dăm frâu liber creativității și spontaneității elevilor, să 

ajungem la  sufletele lor, îmbinând armonios activitățile de învățare cu cele recreative. 

Pornind de la aceste considerente, am inițiat un proiect de educație cultural-filantropică în care elevi ai Scolii “Ion 

Basgan”, Focșani și elevi ai Scolii „Ion Diaconu”, Tulnici s-au întâlnit în satul Lepșa, sat cu rezonanță în Vrancea 

care a dat literaturii Miorița. Am gândit ca loc de întâlnire satul pentru că este  păstrător al istoriei și al folclorului 

autentic, leagăn al artei milenare, este rădăcina, temelia, taina neamului nostru, loc în care s-a născut frumosul 

sufletului românesc, purtând urme ale unui trecut zbuciumat, dar glorios. 

Noi, educatorii, alături de părinți, suntem datori să-i învățăm pe copii să descifreze, să respecte istoria și 

credința poporului nostru, să apere și să promoveze valorile autentice românești.    

Întâlnirea dintre copii din mediul rural și cel urban a generat o negrăită bucurie, concluzia fiind că după 

aceste activități din cadrul proiectului „Caravana prieteniei”, cu siguranță vor urma și altele. 

 

ARGUMENT 

 

Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul, să-i ajuți necondiționat acolo unde 

este nevoie. Este o onoare să fii implicat activ în comunitatea în care trăiești, să-și pese de cei din jur, să întinzi 

punți către ceilalți.  

Atunci când dăruiești iubire, primești iubire, când respecți, ești respectat. Acestea sunt valori ce pot fi 

cultivate în conștiința copiilor prin participarea directă la acțiuni. 
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          Prietenia este unul dintre cele mai minunate lucruri întâmplate omului, este un sentiment care exprimă 

sinceritatea şi ataşamentul pentru semenii noştri, în special faţă de cei de lângă noi. Nu cred că există vreo persoană 

în această lume care să nu fi cunoscut, câtuşi de puţin, valoarea acestui minunat sentiment uman. Când între 

oameni există încredere şi sinceritate, atunci trebuie să fim siguri că trăim clipele fericite ale unei minunate 

prietenii. Nu poate exista o prietenie lipsită de aceste fundamentale calităţi.     

   Valoarea prieteniei este mare prin foloasele ei materiale, dar este şi mai puternică prin 

bucuriile curate pe care le naşte. Şi, de multe ori îl surprindem pe Sfântul Ioan Gură de Aur poposind lângă aceste 

încântări neprihănite, sorbind frumuseţea lor şi revărsând simţirea sa în adevărate imne înălţate prieteniei. “Inima 

noastră, zice el, tresaltă şi se lărgeşte la vederea unui prieten. O adâncă şi tainică unire a sufletelor le inundă de 

fericire. Chiar  şi numai amintirea unui prieten înfioară mintea şi-i dă pinten. De l-ai vedea în fiecare zi, tot nu te-ai 

sătura. Îi doreşti tot binele pe care ţi-l doreşti şi ţie. Am cunoscut pe cineva care cerea sfinţilor să se roage mai întâi 

pentru prietenul său şi numai după aceea pentru el. Aşa este un prieten bun, că şi locurile şi timpurile le iubeşti 

pentru el.” 

           Un alt folos al prieteniei este ajutorul dezinteresat. Într-o prietenie adevărată, oamenii se ajută reciproc în 

toate domeniile de activitate zilnică, dar mai ales ei se ajută unul pe altul când sunt în primejdie sau în suferință.  

Prietenia este mijlocul cel mai potrivit pentru îmbogăţirea spirituală. Sufletul se îmbogăţeşte şi se desăvârşeşte 

numai în relaţie cu alte suflete. Cunoştinţele unuia, sfaturile înţelepte ale altora şi toate sentimentele împărtăşite 

devin, în felul acesta, un bun comun şi un mijloc de comunicare. Prietenia face viaţa oamenilor mai plăcută şi mai 

frumoasă, îmbogăţind-o cu dragoste şi cu înalte idealuri. 

            Armonia vieţii este un alt folos pe care-l dobândim din prietenie . Armonia într-o prietenie e un lucru sfânt 

şi ea izvorăşte din dragoste, spre care tind toţi oamenii cu inimile curate.  Un dar nepreţuit pe care îl aduce 

prietenia este şi înfrăţirea dintre oameni. Prin intermediul prieteniei  oamenii ajung să se apropie aşa de mult, încât 

să nutrească unul faţă de altul adevărate sentimente de frăţietate: realităţile vieţii în care suntem angajaţi cu toţii, ne 

fac să nu trăim izolaţi, ci să apelăm la ajutorul aproapelui nostru. 

 

OBIECTIVUL GENERAL         

Conștientizarea necesității participării tinerilor la acțiuni sociale și filantropice în vederea dezvoltării sentimentului 

apartenenței la  o comunitate fundamentată pe valori comune precum iubirea, cooperarea, respectul, înțelegerea, 

prietenia. 

 

SCOPURILE PROIECTULUI 

- Dezvoltarea și cultivarea valorii prieteniei; 

- Promovarea colaborării în rândul elevilor din gimnaziu din școli din mediul rural și cel urban; 

- Stimularea interesului elevilor pentru acțiuni conexe procesului instructiv-educativ realizat în școală; 

-  Acordarea şansei elevilor de a-şi promova cunoştinţele, talentul şi  disponibilităţile creative; 

-  Cultivarea respectului faţă de valorile de patrimoniu. 
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GRUPUL ȚINTĂ 

- Elevii claselor V-VIII din școlile participante la proiect 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: 

- Satul Lepșa 

 

ACTIVITĂȚI: 

-  Fă-ți un nou prieten - un dialog despre importanța prieteniei în general, și a prieteniei creștine, în special; 

activități frontale, în grup, în pereche; jocurile copilăriei 

- Din inimă, pentru noul meu prieten-  oferirea de daruri între elevii participanți 

- Un moment...pentru totdeauna – realizarea de fotografii și lucrări. 

 

RESURSE MATERIALE:  

- Aparate de fotografiat, fotografii,  

-  

RESURSE UMANE:  

- Cadre didactice, elevi, 

  

EVALUARE:  

- Discuţie colectivă, portofolii ale elevilor, fotografii, mărturiile elevilor, filmulețe 

 

SUSTENABILITATEA ŞI CONTINUAREA PROIECTULUI:  

- Păstrarea legăturii cu partenerii de proiect în vederea realizării altor activităţi 

- Permanentizarea la nivel de şcoală a acţiunilor extracurriculare. 

- Realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor. 
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MATEMATICA ÎN LIMBAJ  UNIVERSAL 

PROFESOR: AVGANŢI CARMEN 

Şcoala Gimnazială “Titu Maiorescu”, Sector 1, Bucureşti 

PROFESOR: RUSAN OANA-RALUCA 

Şcoala Gimnazială Nr.195, Sector 3, Bucureşti 

 

Datorită unei tot mai acute lipse de interes  a copiilor şi a tinerilor pentru studiu, rolul societăţii devine 

acela de a apela la o serie de provocări, astfel încât generaţia tehnologizată să fie atrasă spre actul cunoaşterii. 

Dascălului îi revine  rolul de a inventa şi de a se inventa, făcând atractive discipline ca Matematică sau Arta. 

“Matematica în limbaj universal” este un proiect al Şcolii Gimnaziale “Titu Maiorescu” din Sectorul 1 al 

Capitalei, inclus in Calendarul Activităţilor Educative Municipale şi desfǎşurat în anul şcolar 2018-2019. 

Proiectul se doreşte a fi un concurs complex, care îmbină, deopotrivă,  arta şi matematica, un instrument 

util de verificare a aptitudinilor şcolarilor în vederea participării la diferite concursuri şi olimpiade şcolare. El se 

adresează atât elevilor din clasele primare (clasele a III-a şi, respectiv, a IV-a), cât şi gimnaziale (clasele V-VII), 

astfel încât fiecare elev din Bucureşti să îşi descopere aptitudinile.  Punându-şi în valoare originalitatea, 

creativitatea, logica matematică, spontaneitatea, deprinderile de calcul numeric, competenţa de comunicare prin 

artă,  educabilii vor fi stimulaţi să creeze diferite obiecte, să descopere metode noi de rezolvare a exerciţiilor şi a 

problemelor sau să le folosească pe cele deja cunoscute.  Pe baza rezultatelor obţinute, profesorii vor deţine un real 

ghid de perfecţionare, în vreme ce părinţii vor fi sau vor deveni conştienţi de talentele copiilor. Data desfăşurării 

concursului este de aşa manieră aleasă, încât să constituie un ideal barometru pentru a verifica noţiunile acumulate 

de elevi de-a lungul anului şcolar. 

Proiectul îşi propune ca elevii să aibă abordări diferite ale domeniilor cunoscute, în aşa fel încât să îşi 

dezvolte personalitatea şi să îşi cunoască abilităţile. 

Abordarea transdisciplinară este alternativa de reflecţie şi de analiză obiectivă asupra eficienţei activităţilor 

în care îşi manifestă  creativitatea, îmbinând cunoştinţe din diverse domenii. 

 Nu pot fi trecute cu vederea nici obiectivele specifice ale proiectului: dezvoltarea capacităţilor de explorare 

/ de  investigare şi de rezolvare de probleme, dezvoltarea creativităţii, a abilităţilor practic – aplicative, cunoaşterea 

rolului pe care îl are şcoala în dezvoltarea personalității elevului. 

 

Dintre activităţile proiectului, pot fi menţionate următoarele: prezentarea concursului celor din unitatea 

şcolară organizatoare şi din afara ei, constituirea Comisiei de Organizare a Concursului, elaborarea regulamentului 

şi a subiectelor de concurs, organizarea concursurilor: de creaţie literară “Artă pentru artă”, de lucrări plastice 

“Micii artişti”, de matematică “Matematica45”. 

 

Câteva dintre activităţile de promovare/ de mediatizare şi de diseminare pe care şcoala organizatoare a 

intenţionat  să le realizeze în timpul implementării proiectului au fost următoarele: postere şi fotografii cu lucrările 
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elevilor pe site-ul Şcolii Gimnaziale “Titu Maiorescu”, schimburi de experienţă cu şcoli implicate în proiect, 

mediatizarea în  revista scolii “Ştiința45”a rezultatelor elevilor,  atragerea unor noi şcoli în proiect.  

 

Rezultatele calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului au fost reprezentate 

de: conştientizarea elevilor cu privire la aptitudinile pe care le au; posibilitatea elevilor de a dovedi cunoştinţe 

matematice  teoretice şi cu aplicabilitate în practica socială; găsirea unor metode de a face atractivă matematică; 

formarea unei atitudini pozitive faţă de şcoală; schimbarea atitudinii copiilor şi părinţilor fată de artă. 

 

 În privinţa monitorizării proiectului, se va redacta un articol de popularizare în revistele de specialitate şi 

pe site-ul scolii www.scoala45.ro; pentru a se asigura corectitudinea desfăşurării concursului în fiecare şcoală va fi 

desemnat ca şi observator un delegat al Consiliului Consultativ al părinţilor. 

 

Trebuie menţionate mai departe câteva modalități de asigurare a continuității / a sustenabilității proiectului: 

convorbiri directe cu elevi, părinţi, cadre didactice; prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice, cercurilor 

pedagogice; invitarea la activităţi a reprezentanţilor ISMB şi Casei Corpului Didactic București; mediatizare pe 

site-urile de specialitate.  

 

   Activitatea“Artă pentru artă” a presupus realizarea de creații literare, nonliterare, multimodale originale, 

având ca pretext matematica, inserând termeni specifici impuși de către organizatori (unghi, ecuație, a diviza, 

paralelă), presupunând cunoașterea posibilităților de  asociere interdisciplinară, totul având ca scop dezvoltarea 

nivelului de expresivitate artistică, realizarea corespondențelor dintre matematică și lumea reală, eul creator, artă, 

literatură. În luna aprilie a anului şcolar trecut, a avut loc o selecţie la nivel de unitate şcolară şi s-au calificat mai 

departe primele 5 lucrări. În luna mai 2019,  au fost expediate  şcolii organizatoare lucrările plastice sau literare  ale 

primilor 5 clasați. La nivelul Şcolii Gimnaziale “Titu Maiorescu”,  elevii claselor  III- VII au realizat creații literare 

având ca subiect matematica, inserând termeni specifici impuși de către organizatori (unghi, ecuație, a diviza, 

paralelă) și prezentându-le colegilor în cadrul orelor de limba română sau în cadrul activităților realizate în școală. 

Lucrările câstigatoare au fost expediate pe adresa secretariat@scoala45.ro. Lucrările au fost evaluate de Comisia de 

jurizare. În calitate de reprezentant al uneia dintre şcolile partenere acestui proiect municipal, mă bucur că am avut 

şansa de a avea elevi calificaţi, elevi care au răspuns iniţiativei, implicându-se cu tot sufletul în proba literară. 

  În vederea bunei organizări a concursului de matematică, profesorii din şcoala organizatoare şi din şcolile 

partenere au propus subiecte, conform regulamentului, pentru toate nivelele implicate in proiect (III-VII). Astfel, s-

a realizat o bază de date cu subiecte propuse de profesori de matematică implicaţi în proiect.  

 Concursul “Matematica45”  s-a desfăşurat în afara orelor de curs. Proba a conţinut subiecte structurate 

în patru părți:  

• Prima parte: itemi de completare (cu spații lacunare); 

• Partea a II-a: itemi tip grilă (cu un singur răspuns correct); 

http://www.scoala45.ro/
mailto:secretariat@scoala45.ro
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• Partea a III-a: itemi de asociere; 

• Partea a IV-a: itemi problematizați în care se cer rezolvări complete. 

 

Ca urmare a rezultatelor obţinute şi a experienţei accumulate, şcoala organizatoare doreşte contiunarea 

proiectului. 
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,,IMPORTANȚA PARTENERIATELOR DINTRE ȘCOALĂ ȘI  AGENȚII ECONOMICI” 

 

Prof. Dr. Ing. Textile-Pielărie, Lengyel Bianca-Cristina 

Liceul Tehnologic Jimbolia, Timiș 

 

 

SCOPUL PROIECTULUI : Valorificarea proiectelor de colaborare cu firma MODA-TIM din 

Timișoara în vederea asigurarii calității programelor de formare profesională 

 Ţintă şi obiective specifice  

 Ne-am propus să dezvoltăm și să valorificăm parteneriate cu agentii externi din judet, cu scopul 

identificării și transferului de bune practici europene în formarea profesională, facilitarea tranziţiei de la şcoală la 

viaţa activă şi îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii, în special pentru absolvenții de la disciplinele tehnice 

specializarea Technician Designer Vestimentar. 

Obiectivele specifice pe care le-am urmărit au fost:  

1. Formarea şi exersarea abilităţilor profesionale ale participanţilor în contextual specific activității de 

confecții textile.  

2. Promovarea dimensiunii europene a calității în educație și formare prin dezvoltarea unui parteneriat extern; 

3. Creşterea nivelului de competenţă al cadrelor didactice pentru a răspunde noilor provocări şi pentru a pune 

în aplicare politicile şi strategiile educaţionale europene prin diferite metode de practică.  

4. Promovarea la nivel local şi naţional a exemplelor de bună practică identificate.  

5. Îmbunătăţirea mobilităţii profesionale.  

6. Deschiderea spre valorile culturale europene şi îmbunătăţirea competenţelor lingvistice pentru o  bună 

adaptare la un mediu socio-profesional. 

7. Împletirea cunoștiințelor acumulate la orele de pregătire practică cu cele de la orele din atelierul școală. 

 Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici  

 Atunci când vorbim despre calitatea formării profesionale, ne referim cu precădere la capacitatea acestor 

programe de a satisface beneficiarii direcţii sau indirecţi ai serviciilor de formare. Fără îndoială, nevoile cele 

mai importante sunt legate de integrarea rapidă şi eficientă a absolvenţilor pe piaţa muncii.  

 Acest lucru presupune, pe de-o parte, ca organizaţia furnizoare să cunoască nevoile reale de formare şi 

dinamica pieţei muncii. Pe de altă parte, şi formabilul trebuie să aibă oportunitatea de a cunoaşte aceste 

nevoi, pentru a putea aprecia în ce măsură aptitudinile şi competenţele sale actuale corespund cerinţele 

unor posturi.  

 Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, nevoile de formare profesională s-au reorientat spre o 

piaţă lărgită a muncii. În acest context, proiectele de mobilitate educaţională au oferit o şansă extraordinară 

unor tineri din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic de a efectua stagii de pregătire practică în 

diferite locații ale agenților economici.  

 Începând cu anul 2016, Liceul Tehnologic Jimbolia a dorit să ofere o dimensiune europeană serviciilor de 

formare profesională, prin îmbogăţirea experienţei sale cu exemple de bune practică culese din sistemele 
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de formare şi ocupare a forţei de muncă din judet cu o economie competitivă, iar participarea la proiectele 

de colaborare sunt foarte benefice in acest sens. 

 Descriere 

 S-au primit sub formă de sponsorizare, materiale din partea firmei ,,Moda-Tim,, din Timișoara, o serie de 

accesorii vestimentare cu ajutorul cărora elevii au realizat o colecție de ansambluri vestimentare din hainele 

vechi sau care nu au mai fost purtate in ultimul timp de către aceștia și apoi au fost prezentate sub forma unei 

parade de modă în cadrul liceului. La această manifestare au fost prezente și cadre didactice din cadrul unității 

școlare, reprezentanți ai agentului economic cu care am colaborat, mass media locală și alte persoane din acest 

domeniu al industriei textile. 

 Dovezi ale succesului  
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Resurse necesare  

Financiare: Agentul extern ,,ModaTim,, 

Materiale: materiale și produse vestimentare vechi (care nu mai sunt la modă), nasturi, paiete, ațe de cusut de 

diferite nuanțe, curele din piele și înlocuitori, etc. 

 

Planuri pentru viitor  

 

 Ne dorim să devină o practică ce se va realiza cel puţin o dată pe an. Pentru aceasta căutăm noi parteneri, 

din județ.  

 

Observaţii privind implementarea  

 

 Acest model de practică poate fi realizat de către oricare altă şcoală, unde există cadre didactice dornice să 

lucreze în echipă, cu competențe tehnice și de management de proiect bine dezvoltate. Implementarea presupune 

riscuri. Acestea trebuie anticipate corect, asumate cu discernământ și controlate.  

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011  

 

2. Legea 87 / 2006 pentru aprobarea OUG 75 / 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei  
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3. HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, http://aracip.edu.ro;  

 

4. HG nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi 

evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;  

 

5. HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;  
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Excursia tematică – o practică educațională de succes 

 

URUC MARIA MARILENA 

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii "Victor Slăvescu" 

 

Scopul activităţilor didactice, în general, este acela de a forma competenţe iar rezultatul formării lor se 

concretizează, la vârsta şcolară, în manifestarea disponibilităţii de a utiliza cunoştinţele şi abilităţile în condiţiile 

unei situaţii de noutate. 

La nivelul activităţilor extraşcolare, aplicaţii didactice se realizează în timpul excursiei, drumeţiei şi vizitei. 

Prin astfel de activităţi, elevii au posibilitatea de a observa şi a cerceta, în mod direct, anumite aspecte din natură. 

De asemenea, elevii au ocazia să colecţioneze material didactic pentru desfăşurarea lecţiilor următoare sau pentru 

valorificarea lor în lucrări de tip referat, poster, jurnal de călătorie, portofoliu sau lucrări colective de tip proiect 

interdisciplinar. 

În sens larg, aplicaţiile didactice, indiferent de forma şi locul desfăşurării, urmăresc: familiarizarea elevilor 

cu situaţii concrete de viaţă, valorificarea cunoştinţelor în context real, deprinderea lucrului în echipă, cunoaşterea de 

sine, deprinderea de a reacţiona la problemele mediului şi ale societăţii, dezvoltarea capacităţii investigative, a 

capacităţii de a lua decizii ş.a. (V. Dogaru-Ulieru, L. Drăghicescu, 2011).  

În această lucrare am surprins o activitate extrașcolară, desfășurată în timpul taberei organizate la Arieșeni, 

cu elevi din clasele a IX-a și a X-a (de la Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” 

Ploiești), pe care eu o consider o practică educațională de succes, deoarece am eficientizat-o prin metoda “Ştiu. 

Vreau să ştiu. Am învăţat.” (metodă folosită în organizarea activității). 

Argument - Am pornit de la ideea de a  valorifica noțiunea și conceptul de turism rural, în condițile în 

care,  în practica economică, socială sau geografică un loc aparte este ocupat de ceea ce se numeşte turism rural, 

agro - turism, turism verde (green touring) sau turism în zonele rurale, semnificaţii ce rezultă din modul de 

abordare a problemelor. Turismul rural este o parte a bazei economice a aşezărilor rurale, o modalitate de 

conservare a calităţilor naturale şi umane ale unui spaţiu geografic, un mod  de educaţie şi de creştere a calităţii 

vieţii pentru cei care practică această activitate. Fie că sunt sate turistice etno-folclorice, sate de creaţie artistică şi 

artizanală, sate climaterice şi peisagistice, sate pastorale, pescăreşti sau vânătoreşti, acestea satisfac motivaţia 

fundamentală a turiştilor „reîntoarcerea la natură”.  

Astfel, am propus excursia tematică, “ O zi pe valea Crăiesei la Chișcău”, o excursie cu scop informativ 

– educativ – recreativ. 

Itinerariul excursiei: Arieșeni – Sudrigiu – Chișcău 

Obiectivele excursiei:  

• explicarea problematicii geografice privind unităţile de relief ale Munților Apuseni; 

• deprinderea metodelor de lucru specifice practicii de teren itinerante: observarea, fotografierea, înregistrarea 

video, colecţionarea de material biogeografic şi geologic;  

• explicarea unor procese şi fenomene naturale din mediul înconjurător (relieful carstic);  

• explicarea unor sisteme şi structuri teritoriale referitoare la: unităţile fizico-geografice analizate, localităţile cu 

specificul lor economic, turistic, etnografic, cultural etc.;  
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• consolidarea cunoştinţelor dobândite la orele de curs; 

• descrierea obiectivelor turistice vizitate (Biserica de lemn din Brădet ș.a.); 

• utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic;  

• utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare (concepte, noţiuni), în perspectiva prezentării unei informaţii 

pertinente.  

Metode: “Ştiu. Vreau să ştiu. Am învăţat.”, documentarea, observaţia, conversaţia, explicaţia. 

Materiale folosite: harta fizică a României, aparate foto, material informativ  

Desfăşurarea activităţii:  

Etapa I - Pregătirea excursiei  

1) Pregătirea tehnico-materială a excursiei a constat în : 

• stabilirea itinerarului (Arieșeni – Sudrigiu – Chișcău); 

• stabilirea documentaţiei bibliografice; 

• stabilirea detaliilor referitoare la transport, masă; 

• instruirea cu privire la buna desfăşurare a aplicaţiei. 

2) Pregătirea organizatorico-ştiinţifică a constat în a prezenta elevilor, pe hartă, itinerarului detaliat şi a 

stabili obiectivele pentru vizitare (Peștera Urșilor, Muzeul etnografic Aurel Flutur, Biserica de lemn din Brădet).  

Folosind metoda “Ştiu.Vreau să ştiu.Am învăţat.”, elevii au primit o fişă suport, cuprinzând un tabel cu trei 

coloane (fiecare coloană având una din cele trei sarcini cuprinse în denumirea metodei). Elevii au completat 

coloana “Ştiu” cu informaţii, în urma realizării unui brainstorming  referitor la obiectivele stabilite pentru vizitare.  

Totodată, solicitându-i pe elevi să transpună ceea ce  ştiau, i-am ajutat să-şi îndrepte atenţia şi asupra 

acelor lucruri pe care nu le ştiau.  Am prezentat informaţii succinte şi incitante despre obiectivele supuse vizitării, 

s-au lansat întrebări şi am indicat elevilor, materialele bibliografice necesare pentru documentare. În acest moment, 

elevii  au completat şi cea de-a doua coloană „Vreau să ştiu”, cu întrebările care le-au încolțit în minte în legătură 

cu tema abordată. 

În plus, am recomandat elevilor să facă însemnări, observații în carnetul personal despre elementele şi 

fenomenele pe care le vor întâlni. 

Etapa a II-a - Desfăşurarea excursiei 

În data stabilită, elevii şi profesorii implicaţi în această activitate s-au familiarizat cu diferite aspecte 

sesizate pe parcursul derulării excursiei (localizarea geografică a principalelor unităţi de relief, identificarea 

funcţiilor dominante ale aşezărilor tranzitate, valorificarea potenţialului turistic local prin obiectivele turistice 

reprezentative, surprinderea modul diferit de utilizare a terenurilor de-a lungul întregului traseu, identificarea 

consecinţelor activităţilor industriale asupra componentelor mediului etc.). Toate aceste observații au contribuit la 

materializarea bazei de date, care a devenit sursă de informații pentru evaluarea excursiei. 

Etapa a III-a – Evaluarea excursiei 

Folosind baza de date, elevii au completat în fișa suport coloana „Am învăţat”, și au întocmit jurnalul de 

călătorie – ... pe valea Crăiesei la Chișcău. S-au valorificat astfel și competenţele de comunicare, de exprimare 

culturală dar și competenţele digitale. 
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Jurnal de călătorie - ... pe valea Crăiesei la Chișcău 

Potenţialul turistic rural în România este de neimaginat. Astfel, nord- vestul munţilor Apuseni, datorită 

potenţialului său natural este un ţinut intens căutat şi vizitat de turişti. 

De pe DN-76 (Oradea-Deva), cu derivaţie în comuna Sudrigiu, drumul continuă pe DJ-763, 14 km (sosea 

asfaltată) până în satul Chișcău. 

Acest sat este situat la aproximativ 15 km de oraşului Ştei şi la circa 21 km de municipiul Beiuş în 

Depresiune Beiuş-Vaşcău, care se întinde între Munţii Bihorului, Pădurea Craiului şi Codru Moma, străbătut de 

râul Crăiasa. Toponimia numelui vine din maghiară, însemnând micul cuptor (kiss=mic, koh=cuptor), fiind atestat 

documentar cu acest nume încă de pe la 1588, sau cu numele de Alsokoh (cuptorul de jos), în acea perioadă 

funcționând aici o topitorie de fier. 

Dimpreună cu satele Gurani, Cociuba Mică, Giuleşti, Măgura şi Moţeşti, satul Chişcău face parte din 

comuna Pietroasa. Fierarii din Chişcău erau cunoscuţi în Evul Mediu pentru lăncile şi suliţele lor, iar din secolul al 

XIX-lea, pentru uneltele agricole.  

Situată la granița de vest a Parcului Național Apuseni, într-un încântător decor natural, localitatea oferă un 

acces facil la frumusețile acestuia: Valea Sighiştelului, Muntele Tapu, Cheile Galbenei, Platoul Padiş, Cetăţile 

Ponorului, Săritoarea Bohodei, Depresiunea Bălileasa, platoul carstic „Lumea pierdută”, Pietrele Boghii, rezervaţia 

geologică Piatra Bulzului şi rezervaţiile geocarstice Focul Viu, Micula, Borţigului. 

Fireşte, atracţia zonei este renumita Peşteră a Urşilor, declarată monument al naturii, una dintre cele mai 

frumoase peşteri ale Europei. Descoperită în 1975, cu ocazia unei dinamitări executate la cariera de marmură din 

zonă, peştera a fost amenajată din 1980, luminată feeric pe tot parcursul celui aprox. 1 km vizitabil, în care se pot 

vedea formaţiuni carstice (stalactite şi stalagmite) cu înfăţişări bizare („Ursul din tavan”, „Vrăjitoarea”, „Racheta 

cosmică”, „Moş Crăciun” sau „Chipul Maicii Domnului” etc.) dar şi ansambluri feerice precum Galeria 

Lumânărilor, Sfatul Bătrânilor, Galeria Urşilor, Galeria Emil Racoviţă, Sala Lumânărilor, Sala Spaghetelor, Sala 

oaselor. Toate aceste galerii găzduiesc fosile ale ursului de cavernă (Ursus spelaeus – dispărut acum 15.000 de ani), 

de unde şi numele peşterii. În preajma peşterii localnicii te îmbie cu fel de fel de suveniruri dar şi cu produse 

naturale, de la dulceaţa de afine şi siropul din ace de brad la plăcinte cu brânză şi cartofi. 

Chişcău se mândreşte şi cu unul dintre cele mai mari muzee etnografice particulare din ţară. 

La doar 300 m de Peştera Urşilor, colecţia familiei Flutur din Chişcău conţine un număr impresionant de 

obiecte. Cum intri în curte eşti întȃmpinat de un mesaj simplu, dar puternic, care transmite ideea esenţială a 

înfiinţării acestui muzeu, şi anume „Nu vă uitaţi trecutul!”. Aurel Flutur a început să colecţioneze obiecte vechi 

încă din tinereţe. „Am văzut cum modernismul venea ca un tăvălug peste sate. Ţăranii îşi lăsau cioarecii şi 

mergeau la biserică în şalopete”, povesteşte muzeograful. A reuşit să strângă în aproximativ 30 de ani, peste 2.500 

de obiecte tradiţionale vechi şi de port popular, ceramică, sculpturi etc., ca şi inedita lui expoziţie de mijloace de 

transport şi utilaje agricole folosite odinioară, înşirate de-a lungul şoselei. Iar Gheorghe Flutur este nemaipomenit 

nu numai prin gestul său de a permite accesul gratuit oricui doreşte să vadă acest tezaur spiritual, ci şi prin faptul că 

ştie a povesti cu har despre pasiunile lui de-o viaţă şi despre oamenii pe care i-a întâlnit. Fiecare lucru din ograda 

familiei Flutur are povestea lui. Un exemplu este colecţia care a aparţinut ultimului haiduc din Munţii Bihorului, 

Oneaţa, care făcea schimb de mărfuri cu celebrul Lică Sămădăul, personajul lui Slavici din „Moara cu noroc”. Prin 
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această colecţie, familia Flutur a reuşit să salveze de la dispariţie o serie de obiecte de artă populară, vestigii 

istorice şi etnografice. 

Dacă eşti în drum spre Peştera Urşilor de la Chiscău şi tocmai ai trecut de Sudrigiu, nu te grăbi, pentru că 

peştera nu pleacă nicăieri. Opreşte pentru câteva minute în Brădet, satul dinaite de Chişcău, pentru a vedea o 

„bijuterie” de lemn puţin cunoscută. Prin bogăţia şi frumuseţea detaliilor (dantelarie în lemn cu spirale, motive 

solare şi vegetale, franghia împletită), biserica de lemn din Brădet stă mărturie a perfecţiunii şi măiestriei la care se 

ajunsese în ceea ce priveste arta prelucrării lemnului, în anul 1733, servind ca model mai multor biserici de lemn 

construite în zonă, cum ar fi cele din Sebiş, Rieni, şi Stănceşti. În naos, pe peretele vestic sunt prinse peste 20 de 

cruci de eroi, lucrate de meşteri locali. 

Pe valea Crăiesei există mai multe gospodării omologate pentru turismul rural, astfel din cele 51 de 

gospodării din judeţul Bihor,  5 sunt în localitatea Pietroasa şi 7 sunt în localitatea Chişcău. Există şi câteva 

posibilităţi de cazare în pensiuni: Pensiunea Anişoara***, Pensiunea Maria**, Pensiunea Laura***, Pensiunea 

Soraly şi Pensiunea Mance. Cazarea nu este o problemă nici în casa-muzeu a lui Aurel Flutur, satele de acest tip 

oferind turiştilor servicii de cazare şi de masă în condiţii autentice. 

Localnicii ospitalieri, bucatele cu specific bihorean şi poveştile fără sfârşit de la „Fluturi”, cum le spun 

oamenii satului, te fac să îţi spui, că sigur vei reveni. 

(...pe valea Crăiesei, la Chișcău, Tabăra Arieșeni, 2018) 

În concluzie, excursia tematică prezintă o mare valoare instructiv-educativă-evaluativă, aceasta contribuind 

la dezvoltarea capacităţii elevilor de a înţelege realitatea apropiată și de a realiza legături între conţinuturile 

teoretice şi cele practico-aplicative. 

 

Bibliografie: 

 

Dogaru-Ulieru V., Drăghicescu L., (2011), Educaţie şi dezvoltare profesională, Scrisul Românesc, Fundaţia - 

Editura, Craiova 

Ilinca M., Mândruţ O. (2006), Elemente de didactica aplicată a geografiei, Ed. CD Press, Bucureşti.  

Pehoiu Gica (2007), Geografia. Considerente didactico-aplicative, Ed. Transversal, Târgovişte.  

 

   

Muzeul etnografic Aurel Flutur „Sala lumânărilor”– Peștera Urșilor Biserica de lemn din Brădet 
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PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES ÎN MUNCA CU PREȘCOLARUL CU CES 

MODEL DE ADAPTARE CURRICULARĂ PE DOMENIUL DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII 

ŞI IGIENEI PERSONALE 

 

BUTCOVAN LUCICA 

 C.S.E.I.”Cristal”, ORADEA 

 

Nume şi prenume: S.A. 

Grupa: mijlocie 

Diagnostice:  Deficiență mintală ușoară (IQ-61), Tulburare din spectrul autist (TSA), Retard limbaj expresiv, 

Tulburare hiperkinetică, Sindrom convulsiv- febril  complicat-atipic.  

Argument: În urma evaluării inițiale, realizate pe baza unei grile de observare a comportamentului copilului  cu 

TSA, în concordanță cu diagnosticul medical principal, s-a constatat că, preșcolarul nu atinge nivelul minim al 

competențelor/ indicatorilor comportamentali specifici grupei mijlocii, având mari dificultăţi de comunicare și 

interrelaționare, întârzieri semnificative pe toate palierele de dezvoltare  

( limbaj, cognitiv, psihomotric, emoţional și comportamental), fiind necesară o adaptare a curriculumului  pe 

competențele specifice grupei mici și nivel anteprescolar, în conformitate cu diagnosticul,/tipul și gradul de 

deficiență.Preșcolarul este încadrat în grad de handicap grav  și este însoțit zilnic de către un facilitator, care se 

ocupă de supravegherea și îngrijirea copilului în timpul activităților didactice, în pauze și activitățile 

extracurriculare, facilitează relația copilului cu colegii de grupă și cadrul didactic, oferă sprijin în realizarea 

sarcinilor didactice prin promptare fizică, verbală și gestuală. 

Prezentarea succintă a principalelor caracteristici ale subiectului: 

 gândirea este la  nivel preoperațional- IQ= 61, comprehensiunea  nesatisfacătoare, înţelege sarcini simple şi 

colaborează  greu cu adultul în activităţile 1:1,  

 prezintă  hiperactivitate + deficit atențional, este distras  foarte ușor de stimuli nesemnificativi, focalizare redusă în 

timp, ritm de lucru lent, are nevoie frecvent de direcționari, ceea ce duce la dificultăți de imitație și de realizare a 

sarcinilor secvențiale; 

 motivația pentru învățare este foarte slabă, în funcție de interes, reactivată la recompense și aprecieri, predomină 

motivația extrinsecă, voința fiind slab reprezentată; 

 structurile perceptiv-motice sunt consolidate parțial (recunoaşte culorile, formele geometrice,însă prezintă deficit în 

discriminarea  mărimilor); 

 numeratia este consolidată (1-10),  numără pe degetele proprii, respectiv obiecte , realizează șirul numeric 

crescător, cu sprijin; 

 recunoaste cifrele (1-10),  asociază cifră-cantitate cu sprijin; constituie  grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri 

comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan, cu ajutor; 

 recunoaște/denumește  obiecte uzuale , animale, legume, fructe, mijloace de transport; 

 limbajul receptiv este mediu dezvoltat ( răspunde la comenzi simple, imită acțiuni cu prompt),  iar cel expresiv se 

află în curs de dezvoltare, fiind caracterizat de abilități conversaționale reduse în raport cu vârsta, posedă un 
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vocabular redus, exprimarea  este greoaie, defectuoasă, ecolalică,  realizându-se în cuvinte/ propoziții simple, după 

imitație. 

 motricitatea fină este insuficient dezvoltată- activitatea motorie fină se află la nivel rudimentar de utilizare a 

instrumentelor de scris, cu reprezentare grafică deficitară, act volițional redus pentru aceste activități; 

 motricitatea grosieră-se exprimă prin forță musculară slabă, dificultăți de echilibru, probleme de coordonare oculo-

manuală și bimanuală; întarzieri în atingerea șabloanelor motorii; 

 prezintă tulburări  de organizare  și structurare spaţio- temporală, cu nivel scăzut de operare cu conceptele de spațiu 

și timp, cu atributele și pozițiile spațiale; 

 autonomia personală  şi deprinderile de autoservire sunt în curs de formare ( necesită sprijin în activitățile 

îmbrăcat/dezbrăcat, sprijin și îndrumare la spălarea mâinilor, folosirea toaletei, masă); 

 relații sociale sunt deficitare: nu  stabileşte contact vizual,   reacționeaza greu la nume și comenzi; 

 prezintă note de temperament coleric, încapățânare, atitudine opoziționistă, negativistă, toleranță scăzută la 

frustrare, comportament hiperactiv,  nesupus, necooperant în timpul activității și miscări stereotipe; 

 tulburarea din cadrul comportamentului este asociată cu distres la nivelul individului sau a celorlalți din contextul 

său social imediat (familie, colegi de grupă) și are impact negativ asupra funcționării sociale și  educaționale. 

 

DOMENIUL DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar 

 

Competența specifică Competențe adaptate Activități de învățare 

(adaptate) 

Conținuturi (adaptate) 

1.1.Își poziționează 

corpul și membrele în 

mod corespunzător 

pentru a imita ceva/ pe 

cineva sau pentru a 

executa o mișcare (a 

merge, a alerga, a 

prinde/a arunca o minge 

etc). 

 

 

 

 

1.1.Își poziționează, 

relativ fidel, corpul și 

membrele în mod 

corespunzător pentru a 

imita ceva/ pe cineva 

sau pentru a executa o 

mișcare (a merge, a 

alerga, a prinde/a 

arunca o minge etc.) cu 

ajutorul facilitatorului.  

 

 

-  activități  fizice  focusate pe 

prelucrarea analitică a unor 

segmente corporale,  

- activități de coordonare a 

mușchilor mari ai corpului,  

deprinderi motrice de bază: 

mers, alergare, săritura; 

 - urcare, coborâre a scărilor, 

de târâre pe sub masa, de 

prindere/ lovire a mingii, de 

sărire într-un picior/ ambele 

picioare, realizate după 

imitație, cu ajutorul unui 

prompt fizic. 

- jocuri de mişcare pentru copii 

adecvate temei studiate care să-l 

pună situația de a alerga, sări, de a 

se cățăra în siguranță; 

-exerciții de prelucrare analitică a 

unor segmente corporale: ”Faceți 

ca mine!” 

- jocuri și a activități recreative, în 

aer liber 

- activități sub formă de joc care 

să-i solicite echilibrul, poziții 

diferite ale corpului. 
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1.2. Participă la 

activităţi fizice variate, 

adecvate nivelului lui de 

dezvoltare.  

 

1.2. Participă la 

activităţi fizice  simple, 

variate, adecvate 

nivelului lui de 

dezvoltare cu 

promptarea directă a 

facilitatorului. 

- alergare ușoară, aruncări ale 

mingii, dans,  etc ( cu sprijin și 

grad de dificultate redus). 

-implicare în diverse activități 

fizice în momentele de 

tranziție, de trecere de la o 

activitate la alta, de la un 

spațiu la altul. 

-activități fizice structurate 

(mișcări însoțite de cântec, ritm, de 

cățărare,de menținere a echilibrului 

- rutine/ exerciții practice: folosirea 

tacâmurilor la masa, exerciții de 

îmbrăcat/ dezbrăcat; exerciții de 

deprindere corectă a  manipularea 

unor obiecte . 

-implicarea în diferite activități de 

mișcare prin punerea la dispoziție 

a unor jucării, materiale și 

echipamente  (căluți pentru a fi 

călări, cărucioare sau mașini pe 

care să le împingă). 

1.3. Utilizează mâinile și 

degetele pentru 

realizarea de activităţi 

variate. 

1.3. Utilizează mâinile 

și degetele în 

manipularea 

corespunzătoare a unor 

obiecte/ instrumente 

(tacâmuri, creion, 

pensulă, puzzle etc.) 

- utilizarea diverselor 

materiale din centrul de artă 

(creioane, pensule, pictura cu 

degetele), etc, puzzle, incastre; 

- manipularea unor obiecte 

mici, cu sprijin (mărgele, 

obiecte mici introduse prin 

găuri etc. 

 2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

Competența specifică Competențe adaptate Activități de învățare 

(adaptate) 

Conținuturi (adaptate) 

2.2. Explorează și 

utilizează texturi și 

suprafețe diferite când 

se joacă (nisip, apă, 

frunze, pluș, plastic, 

burete etc).  

 

2.2. Explorează prin 

expunere graduală 

(desensibilizare) și 

utilizează texturi și 

suprafețe diferite când 

se joacă (nisip, apă, 

frunze, pluș, plastic, 

burete etc.) cu 

promptarea fizică. 

 

- activități-joc cu diferite 

obiecte/ jucării de texturi/ 

suprafete diferite (oferirea 

progresivă de jucării noi); 

 

-activități artistico-plastice cu 

materiale diverse. 

 

-jocuri tip puzzle, leggo-cuburi și de 

înșirat (4-6 piese mari, colorate, ață 

groasă sau sârmã protejată). 

-oferirea/ numirea de  jucării și 

obiecte din materiale și texturi 

diferite 

-cărți senzoriale. 

2.3. Își coordonează 

mișcările în funcție de 

stimuli vizuali, ritm, 

cadență, pauză, semnale 

sonore, melodii. 

2.3. Își coordonează, 

prin promptare fizică, 

mișcările în funcție de 

stimuli vizuali, ritm, 

cadență, pauză, semnale 

sonore, melodii, cu 

sprijinul adultului. 

- exerciții-jocuri muzicale 

cu grad redus de dificultate: 

mișcări artistice împreună cu 

adultul (dansul pe muzică sau 

mișcări ritmice). 

-activități fizice care integrează 

mișcarea cu utilizarea simțurilor 

(jocul umbrelor, pictura cu 

picioarele, mișcări la auzul unor 

semnale etc.) 

- modelarea  mișcărilor prin  

activități de dans, bătut la tobă, cântat 

la pian etc. 
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3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală 

 

Competența specifică Competențe adaptate Activități de învățare 

(adaptate) 

Conținuturi (adaptate) 

3.1. Exersează, cu 

sprijin, respectarea unor 

principii de bază 

specifice unei 

alimentaţii sănătoase. 

3.1. Exersează, cu 

sprijin, respectarea unor 

principii minime, de 

bază, specifice unei 

alimentaţii sănătoase.  

 

- activități care presupun 

participarea la pregătirea 

unor gustări sănătoase. 

-exerciții-joc de 

observare/numire a  unor 

calități ale alimentelor 

sănătoase, hrãnitoare, cu 

ajutor/ dirijare spre răspuns 

cu ajutorul unor întrebări 

simple. 

- jocuri de dezvoltare a aptitudinilor 

individuale (deprinderi de igienă 

individuală şi colectivă, deprinderi de 

ordine şi disciplină, deprinderi de 

autoservire, deprinderi de 

comunicare și cooperare, deprinderi 

de lucru independent etc.)  

3.2. Manifestă 

deprinderi de păstrare a 

igienei personale. 

3.2. Manifestă 

deprinderi minime de 

păstrare a igienei 

personale,cu sprijin, 

shadow. 

- exerciții practice de 

curătare a spațiului de joc, 

păstrare a igienei personale, 

cu sprijin direct din partea 

unui adult/ copil ( folosirea 

toaletei,spălatul mâinilor, 

ștergerea nasului cu șervețel 

și aruncarea acestuia la coș, 

pune mâna la gură când 

tușește,etc). 

-„După ce-am mâncat, am făcut 

curat!” (deprinderea de a strânge 

resturile alimentare şi de a le duce la 

coşul de gunoi).  

Mâncăm curat, mâncăm civilizat!” 

(deprinderea de a menține curățenia 

în timpul mesei).  

-,,Jucării amestecate, multe sunt din 

fiecare,/ Unde să le punem, oare?” 

(deprinderea de a păstra ordine). 

 

 Notă:  Pentru întocmirea modelului s-a utilizat Curriculum pentru educație timpurie,MEN, 2019, Domeniul: 

”DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE”.  
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Proiectul educaţional  

”STOP BULLYING!” 

 
                                 Prof. Anton Mãdãlina    

Colegiul Economic Cãlãraşi 
 

           În școlile românești,  fenomenul de bullying are o incidență din ce în ce mai ridicată, pericolul venind din 

falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptându-l ca pe o componentă obișnuită a vieții 

de zi cu zi. 

           „Bull” în limba engleză înseamnă taur. „Bullies” (în aceeaşi limbă) înseamnă agresori, iar „bullying” este 

acţiunea agresivă (verbal, acţional şi implicit emoţional), desfaşurată între două sau mai multe persoane, şi începe 

prin intimidarea unuia de către celălalt. Poate nu întâmplător rădăcina termenului este „taur”, cu trimitere la 

brutalitate  - „luat în coarne”, forţa conflictuală şi comportament agresiv. Intimidarea/ameninţarea este o încercare 

agresivă, de obicei sistematică şi continuă, în scopul subminării și rănirii cuiva, pe baza unor slăbiciuni percepute 

la acesta. Deși frecvent asociate cu copiii, agresiunile pot apărea la orice vârstă, iar membrii grupurilor minoritare 

sunt mult mai susceptibili de a fi hărțuiți la vârsta adultă ( în limbaj de specialitate mobbing-ul).   . 

           Bullying-ul poate să transforme școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să le asigure elevilor 

un mediu în care să se simtă în siguranță. Odată informați, copiii pot lua atitudine, pot interveni pentru ei înșiși, dar 

și pentru ceilalți, iar numărul cazurilor de acest fel se va diminua treptat. 

             Prevenirea acestui fenomen este responsabilitatea tuturor şi nimeni nu ar trebui să fie indiferent faţă de 

acele persoane care se află în incapacitatea de a se descurca într-o asemenea situaţie. Cadrele didactice pot să 

contribuie la diminuarea fenomenului fie prin activități de informare, implicare și combatere a fenomenului, fie 

prin neacceptarea și sancționarea imediată a unor astfel de comportamente 

             Scopul proiectului 

           Informarea corectă a elevilor din învățământul gimnazial și liceal, a părinților acestora și a cadrelor 

didactice cu privire la fenomenul ”bullying”: definire, forme de manifestare, cauze, efecte, statistici privind gradul 

de escaladare a fenomenului în școala românească, forme de prevenție, modalități de a lua atitudine, de a interveni 

pentru ei înșiși și/sau pentru alții, în vederea diminuării numărului cazurilor de acest fel. 

              Obiectivele proiectului 

         *Diseminarea informațiilor despre  fenomenul  ”bullying”: definire, forme de manifestare, cauze, efecte, 

statistici privind gradul de escaladare a fenomenului în școala românească ; 

          * Aplicarea chestionarului Bullying, pentru a se stabili gradul de răspândire a fenomenului Bullying în 

rândul elevilor. 

          *Creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative ale fenomenului "bullying" în rândul eleviilor, 

părinți ai acestora, cadre didactice și al nivelului de informare al acestora  asupra necesităţii implicării în prevenirea 

şi combaterea acestui fenomen; 

         *Însușirea de către elevi, părinți ai acestora și cadre didactice, a unor tehnici de gestionare corectă a situațiilor 

în care elevii sunt victime ale unor pesoane care practică ”bullyingul”; 
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         *Consilierea elevilor care practică ”bullying-ul”, cu accent pe dezvoltarea altor metode de exprimare a 

emoțiilor negative și de rezolvare a conflictelor interioare proprii; 

         *Instruirea cadrelor didactice și a părinților elevilor cu privire la felul în care își pot sprijini elevii/ copiii 

implicați în situații de tip ”bullying” (”victime” sau ”agresori”); 

         *Diseminarea rezultatelor proiectului, într-un interval de 2 luni”. 

                Grupul ţintă : 

          * elevi din învăţământul primar, gimnazial  

          * cadre didactice. 

             Beneficiarii direcți și indirecți: 

• direcţi: elevi, părinţi, cadre didactice; 

• indirecţi : comunitatea locală. 

           Durata proiectului:  Februarie -Iunie 2019 

           Locul de desfăşurare:  săli de clasă, curtea școlii,cabinet de informatica 

                 Resurse materiale : coli  albe, colorate; markere, carioca, acuarele, culori; bilețele care se lipesc/post-it-

uri, pixuri, flipchart; aparat foto, casetofon , laptop; filme tematice.  

 Resurse procedurale: 

 Strategii didactice: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia, problematizarea, 

algoritmizarea, generalizarea,  jocuri de rol şi exerciţii practice de modelare comportamentală, dezbateri, expuneri. 

 Forme de organizare: frontal,individual, lucrul pe grupe. 

 Evaluare: 

• Mediatizarea proiectului prin afişe, fluturaşi, 

• Recompense, diplome, felicitări, 

• Fotografii,  

       Rezultate aşteptate: proiecte, portofolii,expoziţii. 

 Acţiuni: 

• Stabilirea unui calendar de lucru, planuri de activitate, 

• Popularizarea acţiunilor. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

• Tzvetina Arsova Netzelmann, Elfriede Steffan, Marina Angelova , Strategii pentru o clasă fără bullying , manual 

pentru profesori și personalul școlar . 
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CALENDARUL ACTIVITAȚILOR 

 

Nr.c

rt. 

Activitatea Locul de desfașurare Termen 

1. Informarea și conștientizarea bullying-

ului și cyberbulling-ului. 

Fenomenul bulling-mit sau realitate. 

Săli de clasă/laboratorul de 

informatică 

Februarie 

2019 

2. Scrisori la redacție Săli de clasa/biblioteca școlii Martie 

 2019 

3. Film sau realitate Săli de clasa/ laboratorul de 

informatică 

 

Aprilie 

2019 

4. O școală fară bulling -Concurs de 

desene; 

Realizarea unui vernisaj cu lucrările 

copiilor și premierea autorilor lucrărilor 

câștigătoare 

 

Săli de clasă/holul școlii 

 

Mai  

2019 

5.  -Stop bullying!; Violenţa distruge!, 

Prietenia construieşte! 

-” Patrula veselă de recreație!” pentru a 

monitoriza fenomenul de violență sau 

bullying în timpul pauzelor. Am 

transformat curtea școlii într-un spațiu al 

prieteniei, al educației non-formale, al 

veseliei, al culorii, în care elevii se simt 

bine, se joacă, interacționează, învață, se 

responsabilizează. 

Realizarea unei prezentării PPT cu 

aspecte de la activitățile organizate. 

Săli de clasă 

 

 

 

 

 

Curtea școlii 

 

 

Laboratorul de informatică 

 

 

 

 

 

 

Iunie  

2019 

 

Concluzii 

   Am inițiat și derulat acest proiect, conștienți fiind că „datorăm copilului cel mai profund respect”.  

Activitățile desfășurare au reprezentat o formă de a educa altfel, de a îi invăța pe elevi să fie mai buni, mai 

toleranți, mai empatici și mai solidari cu problemele celor din jurul lor, prin intermediul unor activități educative 

non-formale care le-au stârnit curiozitatea, inițiativa, dorința de implicare și participare. Toți cei implicați în proiect 

au înțeles că încălcarea drepturilor copilului naște povești triste și grele, că respectarea drepturilor copilului nu este 

o opțiune, ci o obligație pe care o avem fiecare, indiferent că suntem adulți sau copii. Doar astfel putem contribui la 

construirea unei școli și, implicit, a unei lumi mai bune, mai tolerante, mai incluzive pentru fiecare dintre noi. 
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         Încheiem prin a transmite câteva mesaje pe care le-am descoperit în cartea, respectiv filmul „Minunea”, care 

ne-au inspirat în activităţile noastre: 

-  „Niciodată nu judeca după aparențe!” 

- „Când ai de ales între a fi corect și a fi bun, alege să fii bun!” 

- „Faptele voastre vă sunt monumente”. 

- „Nu poți vedea bine decât cu inima”. 

- „Măreţia nu constă în putere, ci în dreapta folosire a puterii. E măreț cel a cărui putere însuflețește cele mai 

multe inimi din puterea inimii  lui”. 

- „Fă cât de mult bine poți, prin orice mijloace poți, în orice fel poţi, în orice moment poți și cât de multă 

vreme poți!” 

- „Dacă poți trece prin gimnaziu fără să rănești pe nimeni , e chiar grozav!” 

- „Fă un pic mai mult  bine decât este necesar”. 
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                                   PROIECT EDUCAȚIONAL 

                                         UNIȚI ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI! 
 

                                                                                     PROF. ÎNV.PRIMAR.BONDAR ADRIANA ELENA 

                                                                     ŞCOALA  GIMNAZIALĂ STROIEŞTI 
 

 

        A. DENUMIREA PROIECTULUI –TITLUL 

a. Titlul ,,Uniti impotriva violentei” 

 

b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează 

 Arte vizuale, educaţie civică,dezvoltare personala, creație literară 

c. Tipul de proiect  

Local 

B. APLICANTUl 

1. Şcoala Gimnazială Stroiesti                                                         

• Tema violenței în școală a fost abordată în orele de educație civică,dezvoltare 

personala,consiliere si orientare. la nivelul unității școlare  apoi ilustrată prin elemente de limbaj plastic și 

literar în cadrul orelor de educație plastică și de limba română . Interesul ridicat manifestat de elevi față de 

fenomenul bullying, feed-back-ul pozitiv obținut în urma dezbaterilor s-a ajuns la implementarea acestui 

proiect in scoala 

 

C. CONTEXT/ ARGUMENT 

• Fenomenul violenţei îşi are originea în structura socială, în obiceiurile şi mentalităţile 

societății, în mutaţiile intervenite la nivelul relaţiilor intrafamiliale, cu oglindire în cadrul școlii. Apariţia 

unor puternici factori de deteriorare a raporturilor dintre parteneri, lipsa de programe de promovare a 

conceptului de parteneriat familie-școală,  proliferarea violenţei prin mass –media, atitudinea de indiferenţă 

a opiniei publice faţă de comiterea actelor de violenţă în familie și diverse instituții sunt, de asemenea, 

realități care stau la originea violenței manifestate în unitățile de învățământ. 
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 Pentru stoparea acestui fenomen și pentru prevenirea comportamentelor inadecvate în relațiile 

elev-elev, profesor-elev, părinte-copil este necesară schimbarea mentalității tuturor celor implicați. Din 

postura de cadre didactice, avem instrumentele necesare pentru a informa și pentru a promova un 

comportament adecvat în rândul elevilor. 

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI : 

• Scop  

Prevenirea şi stoparea violenţei din școală, sub toate formele ei 

Respectarea drepturilor copilului 

 

• Obiective 

 

Informarea elevilor asupra  aspectelor teoretice legate de fenomenul violenţei în scale(bullying- 

definiţie, clasificare,cauze, prevenţie) 

Identificarea instrumenetelor specifice de intervenţie în tipuri diverse de violenţă 

Promovarea  drepturilor şi responsabilităţilor copilului 

Eliminarea discriminărilor de orice fel 

Stimularea creativităţii elevilor şi a spiritului de competiţie;  

Exprimarea propriilor opinii referitoare la fenomenul bullying prin modalități variate (creație 

plastică, literară, PPT); 

 Împărtăşirea unor experienţe personale prin creațiile realizate; 

Organizarea unei expoziții în holul scolii cu lucrările artistico-plastice 

• Grup ţintă :prescolari, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii 

•  Participare directă ;prescolari,elevii inv.primar si gimnazial 

• Durata: noiembrie2019-martie 2020 

-  Partener:Politia Stroiești 

 

Proiectul  a urmărit implicarea elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, a comunităţii într-un demers 

educativ de la care se aşteaptă diminuarea fenomenului bullying în școală.Elevii  vor constientiza care le 

sunt  drepturile cat si responsabilitatile. 

Fotografii din activităti: 
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CAP. III – PROIECTE DIDACTICE
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PROIECT EDUCAȚIONAL-ZIUA ȘCOLII 

EDIȚIA I 

 

Un „mărțișor” pentru Samson Bodnărescu 

  

 

Iacoviță Oltea 

Școala Gimnazială „Samson Bodnărescu” 

 Gălănești, județul Suceava. 

ARGUMENT 

 

Samson Bodnărescu (n. 27 iunie 1840, satul Gălănești, pe atunci sat component al comunei Voitinel, județul 

Suceava - d. 3 martie 1902, Pomârla, județul Botoșani) a fost un scriitor și poet român, membru al societății culturale 

„Junimea”. 

Samson Bodnărescu a urmat studii liceale la Cernăuți și Rădăuți după care a ocupat un post de profesor și 

pedagog la Institutele Unite din Iași și a participat la activitatea Junimii. A urmat studii universitare de filozofie la 

Viena, Berlin și Giessen, întorcându-se la Iași în 1870 după obținerea doctoratului în filosofie. A ocupat un post de 

bibliotecar la Biblioteca Universității și apoi a fost director al Școlii Normale „Vasile Lupu”. În locuința sa din curtea 

Mănăstirii Trei Ierarhi, Samson Bodnărescu i-a găzduit pe Mihai Eminescu și Miron Pompiliu. 

În 1879 a fost numit director al Institutului „Anastasie Bașotă” din Pomârla, județul Botoșani unde a activat 

până în 1902, când s-a stins din viață. 

Samson Bodnărescu a scris poeme cu caracter filosofic idealist, epigrame, elegii, piesa de teatru în cinci acte 

„Roman și Viorica sau Voința e puterea vieții” (1864), drama istorică „Ilie Vodă” și tragediile „Rienzi”, (1868, 

inspirată din opera cu același titlu a scriitorului englez  Edward Bulwer-Lytton) și „Lăpușneanu-vodă” (1878-1879), 

de valoare literară minoră. 

Deoarece, școala noastră poartă numele scriitorului Samson Bodnărescu și pe data de 3 martie sărbătorim 

,,Ziua Școlii Gimnaziale Samson Bodnărescu Gălănești”, am propus să realizăm activitățile cuprinse în proiect. 

 

SCOPUL: 

− cunoașterea și prețuirea operei marelui scriitor; 

− îmbogățirea vocabularului cu expresii populare, proverbe și zicători; 

− stimularea creativității și a expresivității prin compunerea de poezii, eseuri, desene; 

− realizarea mărțișoarelor în cinstea marelui scriitor; 

 

GRUPUL  ŢINTĂ: preșcolarii și elevii claselor pregătitoare – cl. a VIII-a 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: în sala de clasă, la biblioteca din școală, biblioteca comunală, căminul cultural 

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: 24 februarie – 3 martie 2020 

 

COORDONATORI  DE  PROIECT: Prof. Limba română: Iacoviță Oltea 

Prof. înv. Primar: Moloce Rodica 

https://ro.wikipedia.org/wiki/27_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1840
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/3_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1902
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poem
https://ro.wikipedia.org/wiki/Epigram%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Elegiu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1878
https://ro.wikipedia.org/wiki/1879
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PARTENERII DE PROIECT: educatoarele, învățătorii și diriginții claselor V- VIII; 

 

OBIECTIVE: 

❖ să recepteze mesajul educativ din scrierile lui Samson Bodnărescu; 

❖ să manifeste interes și dragoste pentru lectură; 

❖ să caute și să înregistreze date biografice referitoare la viața scriitorului; 

❖ să realizeze desene pe o temă dată; 

❖ să citească din creațiile proprii inspirate de opera marelui scriitor; 

❖ să selecteze proverbele și zicătorile din textele citite; 

❖ să realizeze mărțișoare din diferite materiale; 

❖ să interpreteze roluri din piesele de teatru ale autorului. 

 

RESURSE: 

a) umane: educatoare, învățătoare, diriginții, bibliotecară, consilier educativ, copii, părinți, invitați; 

b) materiale: cărți cu opera lui Samson Bodnărescu, portretul scriitorului (realizat de un artist local), 

diplome, calculator, dicționar de arhaisme, D.E.X., acuarele, coli de hârtie și de desen, accesorii pentru 

mărțișoare; 

 

MEDIATIZARE: 

- la nivelul școlii: comisii metodice, avizier, Facebook, blogul școlii; 

- local: invitații personalizate 

- județean: presa locală 

- național: site-ul http://www.didactic.ro 

 

 

EVALUAREA 

• realizarea unei expoziții cu obiecte realizate de către elevi; 

• întocmirea portofoliului proiectului; 

• realizarea unui CD cu activitățile proiectului; 

• fotografii cu secvențe de la toate activitățile desfășurate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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CONȚINUTUL PROIECTULUI 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea : Locul de desfășurare: 

 

Data / perioada : 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

Pe urmele lui   Samson Bodnărescu 

-prezentarea de date biografice  

 

Să citim din opera scriitorului 

- audiție: elevii citind din „Opere alese” 

 

Drumul spre lumină 

- creații literare  ale elevilor inspirate din 

opera scriitorului 

 

Drumul spre lumină 

- expoziție de desene proprii ilustrative 

pentru opera scriitorului 

 

Un „mărțișor”  pentru Samson 

Bodnărescu 

- realizarea de mărțișoare 

 

Un „mărțișor”  pentru Samson 

Bodnărescu 

- concurs de mărțișoare 

 

Omagiu scriitorului 

-program festiv 

-oferirea de mărțișoare invitaților 

Sala de clasă 

 

 

Biblioteca 

 

 

 

Biblioteca   

 

 

 

Biblioteca 

 

 

 

 

Sala  de  clasă 

 

Biblioteca 

 

 

 

Căminul Cultural 

 

24 februarie 2020 

 

 

25 februarie 2020 

 

 

 

26 februarie 2020 

 

 

 

27 februarie 2008 

 

 

 

 

28 februarie 2008 

 

 2 martie 2020 

 

 

 

3 martie 2020 

 

             

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Specială nr. 2 

Clasa:  a IV-a , DMM 

Disciplina de învățământ:  Matematică 

Unitatea de învățare:  Adunarea şi scăderea în concentrul 0-20 cu şi fără trecere peste ordin 

Subiectul lecției:  “Cu atât mai mult / Cu atât mai puțin” 

Tipul lectiei: Fixare și consolidare 

Capacități de învățare:  Colectivul clasei alcătuit din 10 elevi, grupați pe trei grupe de nivel:  
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• grupa 1 (de dezvoltare)  - 3 elevi, lucru independent (C.F, O.E, L.N)  

• grupa 2 (de ameliorare) - 3 elevi, lucru cu sprijin (C.S, S.A, S.A-B) 

• grupa 3 (de recuperare) – 4 elevi, lucru cu sprijin (R.D, D.D, C.R, I.M)  

➢ Obiectiv cadru 

1.   Dezvoltarea mecanismelor de operare acţională şi de rezolvare a 

problemelor. 

➢ Obiective de referință 

      1.1     Să utilizeze informaţii din mediul ambiant în aplicaţii cu conţinut matematic; 

      1.2     Să  verbalizeze în mod constant modalităţile de calcul folosite în operaţii şi probleme simple care implică 

adunarea şi scăderea; 

➢ Obiective operaționale 

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:  

Cognitive: 

• Grupa 1 (de dezvoltare) 

OC1.1   Să opereze cu noțiunile ”cu atât mai mult/ cu atât mai puțin” 

OC2.1   Să efectueze operaţii de adunare 

OC3.1   Să efectueze operații de scădere   

• Grupa 2 (de ameliorare) 

OC1.2   Să opereze cu noțiunile ”cu atât mai mult/ cu atât mai puțin”- cu sprijin acordat din parte profesorului 

OC2.2   Să efectueze operaţii de adunare - cu sprijin acordat din parte profesorului 

OC3.2   Să efectueze operații de scădere - cu sprijin acordat din parte profesorului 

• Grupa 3 (de recuperare) 

OC1.3  Să opereze cu noțiunile ”cu atât mai mult/ cu atât mai puțin”- cu sprijin acordat din parte profesorului 

OC2.3  Să identifice jetonul cu numărul potrivit; 

Afective: 

OA. Să se implice activ în desfăşurarea orei manifestând interes; 

Psihomotorii: 

OP. Să mânuiască corect materialul didactic. 

Strategii didactice 

Metode si procedee: dialogul dirijat, explicaţia, exerciţiul 

Resurse didactice:  jetoane, caiete, creioane, fişe de evaluare 

Resurse temporale: 45 min. 

Resurse informationale: programa şcolară  Matematica pentru cl. IV, învăţământ special 
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SCENARIUL DESFĂŞURĂRII LECȚIEI 

 

Nr. 

crt. 

 

Etapele 

 lecției 

Ob. 

opera-

ţionale 

 

Conţinutul lecției 

Strategii didactice  

Itemi de 

evaluare 

Metode  

şi procedee 

Resurse  

didactice 

Materiale Umane 

1. Momentul 

organizatoric 
                                      Se asigură condiţiile optime desfăşurării activităţii. 

 

2. 

 

Captarea 

atenţiei 

  

Profesorul prezintă elevilor două 

penare cu creioane colorate. 

 

Dialogul 

dirijat 

 Penar 

Creioane 

colorate 

 

Colectiv- 

ul clasei 

 

 

3. 

 

 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivel

or 

  

Profesorul anunţă subiectul lecţei: ,,Cu 

atât mai mult/ Cu atât mai puțin” şi 

enumeră în mod explicit obiectivele. 

 

Explicaţia 

 

 

Tablă, 

Cretă 

 

 

Colectiv- 

ul clasei 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învaţării 

 

 

 

 

 

 

 

OC1.1 

OC1.2 

OC1.3 

OA 

OP 

 

 

Profesorul distribuie un număr egal de 

creioane fiecarui elev, un singur elev 

primește mai multe. Profesorul 

îndrumă elevii să răspundă la 

întrebarea: ”Cu cât mai multe creioane 

are colegul lor față de ei?”  

 

 

Dialogul 

dirijat 

Explicaţia 

Exercițiul 

 

 

 

 

Creioane  

 

 

 

 

  

 

 

Colectiv-

ul clasei 

 

 

 

 

 

 

Probă orală:  

- operarea cu 

expresiile “cu 

atât mai mult-cu 

atât mai puţin” 
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Nr. 

crt. 

 

Etapele 

 lecției 

Ob. 

opera-

ţionale 

 

Conţinutul lecției 

Strategii didactice  

Itemi de 

evaluare 

Metode  

şi procedee 

Resurse  

didactice 

Materiale Umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2.1 

OC2.2 

OC3.1 

OC3.2 

OP 

 

OC2.3 

     

 

 

 

 

 

OC1.1 

OC2.1 

OC3.1 

 

 

Profesorul aduce în atenția elevilor 

două machete reprezentând două 

grădini și un număr de copaci, și 

îndrumă elevii: 

- să rezolve oral diverse exerciții de 

adunare și de scădere propuse de 

profesor. 

 

 

- să indice jetonul potrivit reprezentând 

numărul de elemente în plus din cea 

de-a doua mulţime 

 

 

Profesorul prezintă elevilor o planșă cu 

un anumit număr de elemente și 

îndrumă elevii: 

- să adauge sau să elimine elemente în 

funcţie de cerinţa din ce-a de-a doua 

planşă 

 

 

 

Dialogul 

dirijat 

Explicaţia 

Exercițiul  

 

 

Explicaţia 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

Dialogul 

dirijat 

Explicaţia 

Exercițiul 

 

 

 

Machete 

grădini 

Copaci din 

hârtie 

 

 

Machete 

grădini 

Copaci din 

hârtie 

Jetoane 

numere 

 

 

Planşe  

Jetoane  

 

 

 

 

Grupa    

1 

(muncă 

indep.) 

 

 

 

Grupa    

2 și 3 

 (lucru 

cu 

sprijin) 

 

Grupa 1 

(muncă 

indep.) 

 

Grupa 

2, 3 

(lucru 

 

Probă orală: 

-rezolvare de 

exerciţii de 

adunare și 

scădere 

 

Probă practică: 

- indicarea 

jetonului 

 

 

Probă practică: 

- operarea cu 

expresiile “cu 

atât mai mult-cu 

atât mai puţin” 

 

Probă scrisă: 

-rezolvare 

exercițiilor de 
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Nr. 

crt. 

 

Etapele 

 lecției 

Ob. 

opera-

ţionale 

 

Conţinutul lecției 

Strategii didactice  

Itemi de 

evaluare 

Metode  

şi procedee 

Resurse  

didactice 

Materiale Umane 

 

OC2.1 

OC2.2 

OC2.2 

OC3.2 

 

OC1.1 

OC1.2 

OC2.3 

OA 

OP 

 

 

 

 

- să reprezinte grafic, la tablă, 

exercițiile rezultate din planșe.  

 

 

 

Elevii sunt îndrumați să rezolve 

exerciţiile din caiete. 

 

 

 

Dialogul 

dirijat 

Explicaţia 

Exercițiul 

 

 

Exerciţiul  

Tablă 

Cretă  

 

 

 

Caiete 

Instrument

e de scris 

cu 

sprijin) 

 

 

Grupa 1 

(muncă 

indep.) 

Grupa 2 

(lucru 

cu 

sprijin) 

adunare și 

scădere la tablă 

 

Probă scrisă: 

- rezolvarea 

exerciţiilor 

 

5. 

 

Evaluarea 

OC2 

OC3 

OA 

Profesorul distribuie elevilor fişele de 

evaluare, le explică sarcinile de lucru 

și îi îndrumă în rezolvarea acestora. 

Dialogul 

dirijat 

Explicaţia 

Exercițiul 

Fișe de 

evaluare 

Creion 

Colectiv-

ul clasei 

Probă scrisă: 

-rezolvare 

sarcinilor din 

fișa de lucru 

 

6. 

Încheierea 

activităţii 

 Se fac aprecieri asupra participării elevilor la activitate şi asupra modului în care s-au realizat 

sarcinile.”Cântecul matematicii” 
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 PROIECT DIDACTIC 

Profesor pentru învățământ primar Ivasciuc Ionuț  

Școala Gimnazială nr. 2 Victoria -Hlipiceni 

 jud. Botoșani 

 

DATA : 06.12. 2019 

ŞCOALA : GIMNAZIALĂ GIMNAZIALĂ NR. 2 VICTORIA HLIPICENI 

CLASA: a III-a 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: IVASCIUC IONUȚ 

UNITATEA TEMATICĂ: IARNA 

ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii 

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice (AVAP) 

SUBIECTUL LECŢIEI: „Ghetuța lui Moș Nicolae”  

TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE꞉ activitate integrată  

DISCIPLINE IMPLICATE/ COMPETENŢE SPECIFICE:  

Arte vizuale și abilități practice / 2.3 

Comunicare în limba română/1.1; 1.2 

Muzică și mișcare/ 2.1 

SCOPUL 

• formarea priceperilor şi deprinderilor de a îmbina diferite tehnici de lucru într-o compoziție (conturare, 

decupare, lipire, șnuruire, decorare); 

• educarea sentimentelor pentru respectul tradițiilor și obiceiurilor legate de venirea lui Moș Nicolae, a 

voinţei, a spiritului de ordine şi disciplină.  

OBIECTIVE OPERATIONALE 

Pe parcursul şi la sfârşitul activității, copiii vor fi capabili să: 

O1: să precizeze rolul lui Mos Nicolae, enumerând fapte și comportamente pozitive; 

O2: să recunoască materialele utilizate, etapele de lucru, realizând corect lucrarea; 

O3: să decupeze corect hârtia dupa contur, respectând forma cizmuliței; 

O4: să lipească ,,blănița” în partea de sus a cizmuliței, decorând-o cu șnur și elemente grafice preferate ; 

O5: să evalueze obiectiv lucrarea proprie și lucrările colegilor; 

SRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE: conversatia, povestirea, explicația, demonstrația, exercițiul, Turul 

galeriei, jocul de rol. 
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• RESURSE MATERIALE: , CD, computer, , planșă model, șablon cizmuliță, lipici, foarfecă, carton alb, 

vată, șnur de diferite culori, culori, carioci. 

• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.  

• FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri verbale, analiza produselor 

activităţii 

 

GHETUŢA LUI MOŞ NICOLAE 

Pentru că Moş Nicolae a venit în noaptea aceasta și ne-a adus daruri sau poate o nuielușă, vom realiza o 

“ghetuţă “.  

Pentru realizarea acestei ghetuţe sunt necesare : 

• Cartoane albe pe care este printat şablonul 

• Foarfece 

• Lipici  

• Vată 

• Creioane colorate, carioci 

• Aţă colorată pentru şiret 

 

Mod de realizare : 

• Se decupează după contur (linia continuă); 

• Se colorează partea decupată; 

• Se pliază după linia punctată; 

• Se lipesc “urechiuşele” din spatele ghetuţei; 

• Se introduce şiretul şi se face fundiţă; 

• Se lipește ”blănița”; 

• Se decorează ghetuța. 

Iată şablonul :      
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EXPRIMER DES SENTIMENTS - SCÉNARIO DIDACTIQUE 

 

Prof. Nistor-Marin Mădălina-Ana 

Colegiul »Mihail Cantacuzino » 

Sinaia 
 

 -Classe / Niveau  - la septième, A2 

-Sujet de la leçon –  Exprimer des sentiments  

-Support  –   les fiches de travail, les fiches coloriées (les messages qui expriment des sentiments), la vidéo.  

-Compétence générale – production orale  

- Compétences spécifiques -  extraire une information, comprendre un document écrit 

-Situation de communication –  emploi des informations apprises dans des compositions diverses.  

-Objectifs linguistiques - examiner un texte / des messages ;  employer les informations apprises dans le jeu "Le 

mime" 

-Objectifs   communicatifs - s’exprimer en français en employant les informations données – le quintette et le jeu 

de rôle.  

-Objectifs  socioculturels – apprendre une poésie écrite par un poète français ainsi qu’une courte vidéo  française  

- Stratégies didactiques - méthodes : la conversation, le mime, les messages, le jeu de rôle/ le quintette,  la blague, 

l’acrostiche.  

                                     - formes d’organisation (travail collectif, individuel, de groupe) 

-Durée: 50 minutes 

 Déroulement 
Rôle du 

professeur 
Activité des 

élèves 

Organisation 

de la classe 

Matériel 

utilisé 

Phase 1 

2 min. 

 

Mise en route Saluer. 

Le professeur fait la 

présence. 

La conversation 

introductive. 

Les élèves 

répondent aux 

questions du 

professeur 

Toute la classe 

 

Phase 2 

3 min. 

 

Contrôle du 

devoir 

Le contrôle et la 

correction du 

devoir 

Les élèves lisent 

leurs devoirs et 

corrigent les 

fautes. 

Toute la classe 
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Phase 3 

3 min. 

 

Présentation de 

la compétence et 

des objectifs 

 

 

Explicitation de la 

consigne ainsi que 

du détail des 

objectifs 

Le professeur écrit 

au tableau noir le 

titre de la leçon : 

"Exprimer des 

sentiments" 

Écoute active de 

la consigne 

donnée 

 

 

Les élèves 

répondent aux 

questions. 

Toute la classe 

 

 

 

 

Le tableau  

La craie 

Phase 4 

7 min. 

 

Activité brise –

glace 

Lecture et 

compréhension 

de quelques 

messages qui 

contiennent des 

expressions de la 

leçon visée. 

 

 

Le professeur  

donne aux élèves 

des messages  écrits 

sur des  feuilles 

coloriées, pour les 

introduire dans 

l’atmosphère des 

sentiments. On leur 

pose des questions 

pour qu’ils 

remarquent le 

problème visé.  

Les élèves lisent 

et traduisent les 

messages. 

Ils répondent aux 

questions du 

professeur. 

 

 

Toute la classe 

 

 

 

 

 

Les messages 

Les fiches  

Le tableau  

Phase 5 

5 min. 

 

Communication 

de nouvelles 

connaissances 

Organisation des 

groupes. 

 

Le professeur 

distribue des fiches 

avec les 

expressions. 

Il forme quatre 

groupes et leur 

donne des fiches de 

travail. 

Supervision auprès 

de chaque groupe, 

éventuel guidage. 

Ils lisent ensuite 

les expressions et 

écrivent dans 

leurs cahiers les 

mots inconnus. 

 

Les groupes  

 

 

 

Les fiches 

 

 

Phase 6 

25 min. 

 

La fixation des 

connaissances 

Exercices divers. 

Le professeur 

propose aux 

apprenants trois 

activités sur ce 

problème : le 

Les élèves 

discutent entre 

eux pour pouvoir 

accomplir la 

tâche. 

Toute la classe 
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Emploi par écrit  

des expressions 

apprises. 

 

 

 

 

mime, le quintette 

et le jeu de rôle. 

Guidage sur les 

tâches à effectuer. 

Les apprenants 

passent devant la 

classe, tirent un 

billet et miment 

pour que les 

autres devinent le 

sentiment mimé. 

Ils travaillent en 

équipe les 

dernières  

activités – le 

quintette et le jeu 

de rôle.  

 

 

Les fiches  

Phase  7 

5 min. 

 

Technique 

d’animation- 
La chanson en 

classe 

Atmosphère 

détendue à la fin 

de la leçon. 

À la fin on leur lit 

une blague et on 

leur montre une 

vidéo courte et jolie. 

 Les élèves 

écoutent la 

blague et 

regardent le clip.  

 

Toute la classe 

 

Les fiches  

Le vidéo-

projecteur  

Phase 8 

3 min. 

 

L’évaluation de 

la performance 

 

Évaluation de 

l’activité 

collective : par des 

remarques sur le 

travail des 

apprenants. 

Évaluation de 

l’activité 

individuelle : par 

des notes qui 

récompensent les 

meilleures 

réponses. 

 

 

 

Phase 9 

2 min. 

 

Devoir à la 

maison 

 

Pour la fois 

prochaine, les 

élèves auront à 

faire un acrostiche 

avec le mot 

SENTIMENT. 

Les élèves notent 

le devoir dans 

leurs cahiers. Toute la classe 

 

 

Le cahier 
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ANNEXE 

MESSAGES 

1. Je t’aime: un peu 

                              beaucoup 

                                       passionnément  

                             à la folie 

                                  pas du tout 

2. Oui, je t’aime, 

Je te donne ce poème. 

Oui, je t’aime 

Dans la joie ou la douleur. 

Douce France ! 

                                   Charles Trenet 

 

SITUATIONS À MIMER 

Tu es avec un ami. Il te dit des blagues. 

Tu es seul à la maison. Quelqu’un frappe à la porte et te menace. 

Tu as gagné un match de football. 

Tu as gagné une excursion à Paris. 

Tu as passé un examen très important pour toi. 

Tes amis sont allés au cinéma. Tu as eu autre chose à faire, mais tu aurais aimé aller avec eux. 

 

FICHE DE L’ÉLÈVE - Exprimer des sentiments 

 

1. Tu choisis une scène, puis tu la  mimes  devant tes copains. Ils doivent deviner le sentiment que tu exprimes.  

 

                                                           Les billets magiques – Le mime  

2.  Le quintette.  Sentiments.  

3. Le jeu de rôle. Vous avez une nouvelle passion et vous êtes  vraiment satisfaits, enthousiasmés de cette chose. 

Vous la partagez à votre meilleur ami. Il/ elle a tout à fait la même passion que vous. Imaginez le dialogue. 

BLAGUE 

Inquiétude 

- Quel temps ! Il pleut à verse. Et ce qui m’inquiète, c’est que ma femme n’a pas pris le parapluie. 

- Elle s’abritera dans des magasins. 

- Eh oui….et c’est bien cela qui m’inquiète ! 
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Proiect de lecție – Predare în echipă 

 

Prof. Tănase Victorița, profesor învățământ primar, 

Liceul Teoretic ”Ioan Petruș”, Otopeni, Ilfov 

                        

Obiectul: Arte vizuale și abilități practice 

Tema plastică: Nuanțe- tonuri 

Subiectul: Bradul de Crăciun                 

Tipul lecției: mixtă 

Clasa a IV-a 

Echipa de predare: învățător, profesor educație plastică, profesor religie 

Scopuri:      S1: Însușirea cunoștințelor despre obținerea nuanțelor și a tonurilor lor și rolul acestora                             

                          în compoziții plastice; 

                     S2: Formarea deprinderii, priceperii de a organiza o compoziție plastică utilizând  

                           nuanțe și tonurile acestora; 

                     S3: Educarea voinței, a atenției voluntare, a spiritului de ordine și disciplină; 

                     S4: Dezvoltarea imaginației creatoare, a sensibilității și gustului pentru frumos. 

Obiective operaționale: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

                     O1: să recunoască, pe planșe demonstrative și reproduceri de artă, diferite nuanțe și  

                            tonuri ale acestora; 

                     O2: să obțină practic, prin amestec fizic, nuanțe, tonuri, pe baza explicațiilor primite; 

                     O3: să realizeze unitar și echilibrat, o compoziție plastică având subiectul ”Bradul de   

                           Crăciun, utilizând nuanțe și tonurile acestora; 

                     O4: să utilizeze nuanțe și tonuri semnificative acestui subiect, pe baza explicațiilor 

                           primite, pentru a realiza armonia cromatică a compoziției plastice; 

                     O5: să aprecieze critic și autocritic lucrările realizate, în funcție de criteriile stabilite. 

Metode și procedee: dialogul dirijat, conversația euristică, explicația și demonstrația, exercițiul,  

                                   activitatea independentă; 

Mijloace de învățământ: imagini prezentate la videoproiector, planșe demonstrative, reproduceri   

                                         din artă, instrument muzical – vioară, brad artificial, materiale individuale 

                                         de lucru 

Descrierea situațiilor de învățare: 

1. Moment organizatoric: 

- aerisirea sălii de clasă; 

  - pregătirea materialelor necesare desfăşurării lecţiei în bune condiţii; 

  - corectarea poziției copiilor în bănci. 

2. Captarea atenţiei (realizată de către învățătorul clasei și profesorul de religie): 
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     Se realizează o conversație despre iarnă, despre sărbătorile din acest anotimp, concomitent cu vizualizarea unor 

imagini specifice anotimpului rece, cu ajutorul videoproiectorului.  

     Se prezintă Povestea Nașterii Domnului Iisus Hristos. 

     Se vorbește despre istoria apariției colindului ca și creație lirică și importanța acestuia în transmiterea valorilor 

religios-morale. 

 

3. Anunţarea temei plastice şi a subiectului (profesor educație plastică): 

       Subiectul: Bradul de Crăciun 

      Se analizează planșa demonstrativă și se constată că nu au fost utilizate culori pure, ci în amestec, obținându-se 

astfel nuanțe, iar aceste nuanțe sunt mai închise sau mai deschise; astfel este anunțată și tema plastică: Nuanțe și 

tonurile acestora. 

      Se poartă o discuție referitoare la obținerea nuanțelor și a tonurilor acestora: 

- Cum se obțin nuanțele? 

- Dar tonurile acestora? 

- Ce culori vom folosi pentru a picta bradul de Crăciun? etc. 

 

     4.   Activitatea propriu-zisă (exercițiul, munca independentă) 

       Înainte de începerea lucrului, se vor realiza câteva exerciții de încălzire a musculaturii mâinilor.             Elevii 

vor fi verificați și îndrumați în permanență, pe tot parcursul activității independente, de către cele trei cadre didactice 

implicate în desfășurarea lecției – învățător, profesor educație plastică, profesor religie. Se lucrează pe fond muzical, 

copiii ascultând colinde și cântece de iarnă potrivite vârstei lor. 

 

5. Evaluarea lucrărilor 

     Se realizează o expoziție cu lucrările ce urmează a fi analizate în mod obiectiv după următoarele criterii ce au fost 

comunicate elevilor înaintea începerii muncii individuale: 

- bogăția și expresivitatea nuanțelor și a tonurilor; 

- armonia cromatică; 

- realizarea temei plastice; 

- organizarea spațiului plastic unitar, expresiv; 

- originalitate; 

- grad de finalizare. 

 

6. Încheierea lecției 

      Se fac aprecieri generale şi individuale asupra modului cum au lucrat copiii, asupra disciplinei, curățeniei la locul 

de muncă. Sub acorduri de colinde și acompaniament la vioară, va fi împodobit un brăduț cu ornamente confecționate 

de către elevi, în orele anterioare de arte vizuale și abilități practice. 
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       Dl profesor de religie recomandă copiilor să meargă la biserică în perioada sărbătorilor, împreună cu familiile 

lor sau cu doamna învățătoare, iar d-na învățătoare le sugerează acestora să redacteze compuneri despre iarnă, pe 

baza informațiilor primite prin intermediul lecției predate în echipă. 

 

Bibliografie: 

 Maria Cristea, V. Nițescu, Dan H. Panait, Elena S. Stănescu – ”Ghid metodic de  

Educație plastică” – Editura Petrion, 1997 
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Proiect didactic 

Mihalcea Magdalena 
Clasa: a IV-a                                                                                                                        

Propunător: Mihalcea Magdalena 

Aria curriculară: Limba și literature română 

Disciplină: Limba si literature română 

Tema: Lacrima unui fir de iarbă 

Tipul lecției: predare 

Durata: 50 min 

 

Scopul: dezvoltarea  deprinderii de a alcătui hartatextului “Lacrima unui fir de iarbă” după George Mihail 

Zamfirescu 

 

   OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

  O1- să alcătuiască  propoziții cu cuvintele/expresiile noi din textul ,,Lacrima unui fir de iarbă”  după explicarea 

acestora (a se resfrânge, tină, a dezmierda, credul, hoinar, trântor, odraslă, a fi copt la mine, a crede că tot ce zboară 

se mănâncă, larmă) 

  O2- să precizeze elemente ce țin de desfășurarea acțiunii prin articularea răspunsurilor la 10 întrebări 

  O3- să identifice elementele de narațiune (autor, personaje, fir narativ) prin comparative cu textul științific 

  O4- să realizeze harta textului prin precizarea elementelor specifice textului ,,Lacrima unui fir de iarbă”   

  O5-să explice titlul poveștii ,,Lacrima unui fir de iarbă”   

   

    BIBLIOGRAFIE: 

1. Manual, programă 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode și procedee:  conversația, lectura cu manualul, problematizarea, harta conceptuală, brainstorming. 

Forme de organizare: frontal, pe grupe și individual 

Evaluare: observare sistematică, evaluare orală,  aprecieri verbale. 
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Momente 

 

Ob. 

 

Conținuturi 

 

Metode și principii 

didactice 

 

Mijloace și materiale 

didactice 

 

Forme de organizare 

 

Evaluare 

 

Moment 

organizatoric 

(2 min.) 

 -consemnarea absenților 

-crearea unui climat psiho-afectiv 

favorabil 

  Frontal 

 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

(3min.) 

 -se verifică tema anterioară 

-se citește de către un elev tema 

pentru acasă  

 

Conversația 

 

 

Caiet 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

urmărite 

(2 min.) 

 -captarea atenției se realizează prin 

stabilirea unor substantive ca 

elemente specifice primăverii cu 

ajutorul metodei explozia stelară 

-se pornește de la iarbă(ca element) 

și se realizează anunțarea temei și 

al autorului 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

brainstorming 

 

 

 

 

 

Caiet 

Tablă 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Observare sistematică 
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Dirijarea 

învățării 

(20 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

-se realizează citirea în gând și în 

lanț în urma adresării sarcinilor 

diferențiate pe rânduri: 

a) prima grupă va urmări cuvintele 

necunoscute și expresiile noi 

b) a doua grupă va căuta 

personajele 

c) a treia grupă va sublinia 

promisiunile pe care personajul 

principal și le face 

 -elevii din prima grupă alcătuiesc 

propoziții cu fiecare dintre 

cuvintele noi și expresiile 

necunoscute 

-elevii din a doua grupă precizează 

personajele din text și numărul 

acestora  

- elevii din a treia grupă identifică 

promisiunile personajului principal 

atunci când discută cu celelalte 

personaje 

-se distribuie 10 întrebări sub 

formă de bilețele din „cutia cu 

surprize” unor elevi din clasă; pe 

rând ceilalți elevi vor raspunde 

întrebărilor următoare: (anexa 1) 

-se consemnează în caiet morala și 

momentul esențial al lecției (se 

discută variante) 

Conversația 

 

Lucru cu manualul 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 

individual 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

Obținerea 

performanței 

(5 min.) 

O3 -elevii sunt întrebați dacă „Lacrima 

unui fir de iarba” este text stiințific 

 

 

Conversatia 

 

  

 

 

Frontal 
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-răspunsul elevilor constă în 

precizarea elementelor diferite ale 

textului științific de cel narativ 

-se precizează elementele specifice 

textului narativ printr-o sinteză  

 

Problematizarea Individual Evaluare orală 

Feedback-ul 

(8 min.) 

O4 -sunt distribuite fișe individuale pe 

care elevii realizează harta textului 

(anexa 2) 

Harta conceptuală 

Problematizarea 

Exercitiul 

Fisa de lucru Individual 

Frontal 

 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

(5 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema pentru 

acasă 

(3min) 

O5 -se solicită elevilor explicarea 

titlului  

mai întâi motivarea faptului că 

titlul conține cuvântul “unui”, apoi 

explicarea motivului pentru care 

autorul a consemnat lacrima. 

-semnificațiile pot fi: o lacrimă, un 

stop de rouă, o picătură de 

ploaie… 

 

 

Elevii iși spun părerea realizând o 

compunere  de jumătate de pagină 

despre semnificația titlului 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

Conversația 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

Încheierea 

lecției și 

aprecieri 

finale 

(2 min.) 

 -se fac aprecieri cu privire la 

răspunsurile elevilor și 

comportamentul acestora 

  Frontal  
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ ÎNȚELEGEM TEXTUL! 

 

1.Care este anotimpul în care se petrece acțiunea? 

2.Care este locul unde se petrece acțiunea? 

3.Cu cine inițiază Fir-de-iarbă primul dialog? 

4.Ce taină află Fir-de-iarbă de la Furnică? 

5.Ce învățătură primește personajul principal de la Câine-lățos? 

6.Care este atitudinea Gânganiei în urma discuției cu Fir-de-iarbă? 

7.Care este pasajul în care regăsim o notă umoristică? 

8.Ce s-a întâmplat la final cu Gângania? 

9.Care este cel mai important moment din poveste? 

10.Care este învățătura desprinsă din text? 

 

Anexa 2 

  

  

  

                                                                                                                                        

 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                             

 

           

 

 

AUTORUL 

……………………… 

TITLUL 

……………………………. 

LOCUL 

…………………………………….. 

 

 

 

 

TIMPUL 

………………………………………… 

PERSONAJELE 

CEL MAI IMPORTANT MOMENT 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

… 
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 Drogurile - Granița între real și ireal 
 

Prof. Georgescu Otilia  

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații 

 ”Gh. Airinei” 
 

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gh. Airinei”, București 

Clasa: a XI a A 

Tema activității:  Drogurile - Granița între real și ireal  

Justificarea temei:  

 Consumul de droguri a devenit o problemă esențială, necesitând măsuri timpurii de 

prevenire.Comportamentele de risc au consecințe grave pe termen scurt, mediu și lung asupra sănătății individului. 

Elevii trebuie să conștientizeze de timpuriu efectele nocive ale drogurilor în scopul evitării consumului acestora. 

Valori și atitudini 

➢ respect și încredere în sine și în ceilalți 

➢ recunoașterea unicității fiecărei persoane 

Scopul lecției: Conștientizarea pericolului pe care îl prezintă consumul de droguri pentru sănătatea fizică și psihică  

Obiective operaționale:  

➢ să cunoască principalele tipuri de droguri  

➢ să înțeleagă riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice 

➢ să prezinte soluții pozitive în care pot fi abordate anumite situații de risc 

➢ să elaboreze o broșură antidrog 

Strategia didactică:  

Metode și procedee: brainstorming, problematizarea, dezbaterea, exercițiul 

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe 

Resurse:  

- materiale: fișe de lucru, post-it-uri, flipchart, tablă, calculator, videoproiector 

- temporale: 50 min. 

- spațiale: sala de clasă   

Bibliografice:  

1. Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală-suport de curs pentru cadrele 

didactice din învățământul gimnazial și liceal, Editura Catharsis, București 2019 

Scenariul lecției: 

Activitatea 1: (2 min) 

Joc de spargerea gheții: ”Ce avem în comun” 

✓ profesorul are o lista de caracteristici / lucruri pe care elevii le-ar putea avea în comun;  
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✓ atunci când profesorul citește o anumită caracteristică / un anumit lucru, elevii se grupează după 

caracteristicile commune; 

Anunțarea temei și a obiectivelor lecției  

”Astăzi vom aborda  o temă foarte importantă în viața noastră, și anume, despre droguri.Vom discuta despre cauzele 

consumului de droguri și cum putem face față unor situații periculoase. ” 

Activitatea 2 (15 min) – brainstorming  

Realizarea unei incursiuni în ”lumea” drogurilor 

➢ profesorul scrie pe flipchart cuvântul ”drog” și solicită elevilor să scrie pe flipchart  un cuvânt referitor la 

acesta; 

➢ elevii prezintă cunoștințele lor despre droguri și situații care pot duce la consumul lor;  

➢ profesorul prezintă un PPT cu tema lecției ce conține noțiuni teoretice despre droguri:  

• Ce sunt drogurile 

• Cauzele consumului de droguri 

• Tipurile de droguri 

• Riscurile consumului de droguri 

• Efectele consumului de droguri 

• Persoane și instituții ce le poate veni în ajutor  

   

Activitatea 3 (15 min) -  lucrul în echipă 

                          - brainstorming                           

➢ împarte elevii pe grupe;  

➢ prezintă următorul scenariu: 

  

”Andrei este un elev nou venit în școală din provincie, în clasa a 11 a. Îi este foarte greu să se obișnuiască cu 

orașul și noii colegi. El s-a împrietenit cu Ionuț, având același drum spre casă. După școală, Andrei este invitat de 

prietenul lui la un bar cu alți amici. Aici Ionuț cu amicii săi  încep să consume droguri, oferindu-i și lui Andrei, 

spunându-i că nu va afla nimeni. Acesta, după un timp de gândire……….”  

 

➢ profesorul solicită fiecărui grup de elevi să-și aleagă rolurile, să joace scenariu și să argumenteze alegerea 

făcută . 

 

Activitatea 4 (17 min)- Debriefing 

➢ profesorul solicită elevilor să iasă din personaj și să dezvăluie cum s-au simțit în pielea personajelor. 

Ce v-a determinat în alegerea făcută? 

Cum v-ați simțit în locul lui Andrei?  

Cum v-ați simțit în locul lui Ionuț? 
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Cum v-ați simțit în locul amicilor? 

Cum l-ați simțit pe Andrei atunci când i-ați făcut propunerea de a consuma droguri?  

V-a fost greu să alegeți? 

Ati descoperit ceva nou despre voi? Dar despre ceilalți? 

Cum vi s-a părut jocul? 

Elevii dezbat cele două  situații posibile (de a accepta sau nu), găsind soluții argumentate pentru fiecare.  

 

Activitatea constituie o modalitate de a-și explora propria personalitate, de a se cunoaște mai bine pe ei și pe 

ceilalți, oferindu-le ocazia să se gândească cu interes și sinceritate la principiile și valorile după care se ghidează 

în viață. 

 

Activitatea 5 (1min)-feedback-ul 

➢ elevii desenează/scriu pe postit-uri un simbol sau un cuvânt care reflectă starea lor la  sfârșitul activității. 

Tema pentru acasă: Realizarea pe grupe a unei broșuri antidrog 

 

 Anexe  

 

Ce sunt drogurile? 

 

Se înţelege prin “drog” orice substanţă care întruneşte următoarele condiţii: 

✓ este capabilă să producă efecte psihoactive  

✓ duce la repetarea consumului din cauza plăcerii pe care o provoacă (efect de consolidare pozitivă)  

✓ produce stare proastă fizică şi/sau psihică la încetarea consumului (efect de consolidare negativă)  

✓ nu este folosită în scop terapeutic 

Clasificarea drogurilor 

După originea produsului:  

✓ produse naturale (cannabis, etc.);  

✓ produse de semi-sinteză (heroina, etc.);  

✓  produse de sinteză (ecstasy, LSD, etc.).  

 După dependenţa generată: 

✓ droguri ce creează dependenţă fizică; 

✓  droguri ce creează dependenţă psihică; 

✓  droguri ce creează dependenţă mixtă- fizică şi psihică 

După regimul juridic al substanţelor 

✓ droguri legale: alcoolul, cafeina, nicotina şi medicamentele.  

✓ droguri ilegale  

După efectul produs asupra Sistemului Nervos Central (SNC):  
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✓ produse care deprimă activitatea SNC 

✓ produsele care stimulează activitatea SNC  

• Stimulenţi minori: nicotina cafea, ceai, cacao, cola   

• Stimulenţi majori: amfetaminele şi cocaina; 

✓ produsele care perturbă activitatea SNC: LSD., mescalina etc. 

Droguri ilegale și efectele lor:  

1. Cannabis 

Efecte pe termen scurt:  

Somnolenţă, apatie, creşterea apetitului alimentar, dificultăţi în perceperea timpului scăderea capacităţii de concentrare 

şi memorare, accelerarea bătăilor inimii, înroşirea ochilor, absenţa inhibiţiilor, paranoia, sugestibilitate, nelinişte 

Efecte pe termen lung:  

Apariţia bolilor cronice pulmonare, scăderea concentraţiei de testosteron la bărbaţi, fertilitate scăzută 

 2. Amfetaminele și metamfetamina 

Amfetaminele sunt actualmente prescrise numai persoanelor care suferă de somnolență patologică (narcolepsie). Este 

un produs care stimulează vigilența. În trecut se administra în scopuri terapeutice, astăzi este însă utilizată de către 

toxicomani sau ca agent de dopaj.   

3. Ecstasy (MDMA) 

Creşterea frecvenţei pulsului, a temperaturii corpului, a tensiunii arteriale, a încrederii de sine, sentimente de iubire, de 

bine, de fericire, pierderea apetitului 

 Creşterea dozei nu duce la creşterea stării de bine ci cauzează convulsii, comportamente iraţionale, halucinaţii, 

insomnia, anxietatea. Pe termen lung consumul de ecstasy afectează memoria, au loc tulburări ale somnului, ale 

procesului de gândire, ale funcţiilor sexuale, ale simţurilor şi ale durerii. 

4. Amfetaminele 

Efecte psihice:  

- stimulează funcţiile; senzaţie de fortă, veselie, încredere în sine; anxietate, agitaţie, iritabilitate; panică, sentiment de 

persecuţie; delir, insomnie; 

Efecte fizice 

- tremurături; creşterea tensiunii; palpitaţii; accelerarea respiraţiei; dilatarea pupilelor. 

După uzul zilnic prelungit, produc o psihoză similară cu schizofrenia acută. Consumul repetat de doze mari duce la 

comportamente compulsive si repetitive 

        5. Opiaceele 

 Opium-ul a generat în secolul al XIX-lea o formă de toxicomanie specifică: opiomania. În Europa, opiomania s-a dezvoltat în 

cercurile artistice şi medicale.  

✓ Morfina - este un alcaloid extras din opium, fiind utilizat în scop terapeutic ca analgezic şi a cărui utilizare abuzivă 

duce la un comportament adictiv.  

✓ Codeina a fost izolată din opium în 1832 de către farmacistul francez Jean-Pierre Robiquet. Primele cazuri de 

toxicomanie cu acest produs (codeinomanie) au fost descrise în Statele Unite în 1934, la pacienții cărora li s-a injectat 
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codeina în scopul de a li se trata dependența de morfină. S-a stabilit atunci că dependența poate să apară în cazul 

utilizării abuzive, chiar şi pe cale orală.  

✓ Heroina (diamorfina) 

 Efecte:  

 Se micşorează pupila, greață,  încetinirea ritmului cardiac şi  creşterea a temperaturii corpului. Pe termen lung, pot apărea 

tulburări intestinale, urinare, hepatita virală, pneumonii. Supradozarea poate fi fatală. 

            Riscurile cele mai des întâlnite sunt următoarele: 

✓ în plan psihologic:  

alterări ale personalitătii; alterări cognitive, probleme de memorie; anxietate, stări de tip depresiv; 

✓ în plan fiziologic : scăderea in greutate; constipatie; carii dentare; anemie; inhibarea apetitului sexual;    

       Cocaina 

      Efecte: excitant care înlătură simptomele oboselii; la scurt timp după prizare (cca 20 min) induce o stare de 

euforie, încredere în sine şi dă impresia unei capacităţi mărite a funcţiilor intelectuale 

 Pe termen scurt: stare de agitaţie şi de instabilitate, tulburări de judecată şi de comportament, transpiraţie, 

dilatarea pupilelor. La doze puternice apar convulsii, paranoia, episod psihotic 

 Pe termen lung apar perforaţii ale mucoasei nazale şi eczeme în jurul nărilor, pierderea greutăţii, faţa palidă, 

ameţeli, stări de vomă, excitabilitate, halucinaţii paranoice 

 Consecințe: probleme cardiovasculare, neurologice (accidente vasculare), pulmonare, tulburări 

psihice(depresie, anxietate), comportament violent sau chiar criminal  

     Ketamina 

Efectele consumului de ketamină includ stop cardiovascular, incapacitatea de a se mişca, anestezie (nu simte durerea, 

ceea ce poate provoca răni serioase), experinţe halucinatorii intense, chiar comă şi moarte.  

         

      LSD 

Absorbţia LSD-ului se face rapid la nivelul cavităţii bucale sau a stomacului, efectele fiind simţite după 30-40 de 

minute.  

Efecte fizice: pupile dilatate, creşterea temperaturii corpului, a tensiunii arteriale şi a pulsului, tahicardie, transpiraţii, 

pierderea apetitului alimentar, insomnii, greţuri,  efect de gură uscată şi tremur.  

Efecte psihice: apar la o oră după ingestie, constând în percepţie distorsionată, sinestezie (senzaţia de a "mirosi/vedea" 

sunete, de a "auzi/mirosi" culori), toate simţurile sunt afectate, în special văzul.  

Alte efecte includ halucinaţiile şi pseudohalucinaţiile, consumatorul crede că ceea ce vede este real.  

Factori de risc 

Comunitari: 

- deprivare economică și socială 

- dezorganizare comunitară și absența atașamentului față de comunitate 

- tranziții și mobilități 

- disponibilitatea drogurilor 



 

481 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
- norme și valori favorabile 

Familiali 

- istorie familială de alcoolism sau consum de droguri 

- conflicte, violență sau abuzuri 

- divorțul/separarea părinților 

- probleme de control ale familiei 

 

Școlari: 

- așcolar 

- inconsistența punerii în aplicare a regulamentului școlar 

- bullying-ul direct sau on-line 

Individuali/Psihologici 

- trăsături de personalitate predispozante 

- tulburări de comportament și conduită 

- căutarea unui anturaj de consum 

- instabilitate psiho-emoțională  

Factorii de protecție 

Comunitari: 

- întărirea abilităților copilului de a înfrunta provocările succesive pe care le presupune integrarea socială 

- legătura cu instanțele prosociale precum familia, școala, biserica și alte instituții cu caracter social 

- existența unor valori prosociale în grupul de egali 

Familiali: 

- întărirea legăturilor familiale ale membrilor familiei 

- participarea semnificativă a părinților în viața copiilor 

- norme familiale consistente, clare și stabile 

- supervizare parentală 

Școlari: 

- o bună legatură cu școala, existența unei legături pozitive cu școala și profesorii  

- perceperea existenței unor norme și reguli scolare într-un climat stabil, fără tensiuni 

- randament școlar satisfăcător 

Individuali//Psihologici 

Creșterea capacității de: 

- a exprima și gestiona emoții negative 

- a rezolva probleme și a lua decizii sănătoase 

- a face față situațiilor riscante 

- a internaliza norme și valori 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

„ÎL AȘTEPTĂM PE MOȘ CRĂCIUN” 

PROIECT DIDACTIC 

Lazin Georgiana 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  NR. 3  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

,,CARMEN SYLVA” TARGOVISTE 

DATA: 10.12.2019 

GRUPA: mare ,,Fluturașilor” Lazin Georgiana 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Coilnde, colinde” 

TEMA ZILEI: „Il așteptăm pe Moș Crăciun”  

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată ALA + ADE (DȘ, DOS) 

TIPUL ACTIVITĂŢII:  consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE: 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „În așteptarea Moș Crăciun” 

Rutine:„Cum ne îmbracăm iarna?”-  deprinderea  de a se îmbrăca corespunzător anotimpului; 

Tranzitii: „-  Moş  Crăciun cu plete dalbe -cântec 

                -  Ninge, ninge-ncetișor –joc muzical (Jocc u text și cânt) 

 

ALA ( JOCURI  ȘI  ACTIVITĂŢI  LIBER  ALESE ) 

Bibilotecă-Scrisoare pentru Mos Craciun. trasarea liberă de semne grafice 

Joc de rol-,,De-a cofetarii moșului” deprinderi practic-gospodăreşti 

Construcţii- „Atelierul lui Moș Crăciun” construire prin alăturare, îmbinare, suprapunere 

ALA ( JOCURI  ȘI  ACTIVITĂŢI  LIBER  ALESE ) 

Joc de mișcare: ,,Clap clap song” 

Joc liniștitor: „Spiriduşul intreabă…spiriduşul răspunde” 

 

ADE ( ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERENŢIALE) 

 

Domeniul Ştiinte – Activitate matematică: Joc didactic „ Bradul moșului”  
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Domeniul Om și Societate: Educaţie practică: Aranjament pentru masa de Crăciun 

MOMENT DE POVESTE 

POVESTEA LUI MOS CRĂCIUN 

 

COMPORTAMENTE VIZATE DOMENIUL ȘTIINȚE MATEMATICĂ:  

         

- Identifică prin comparare, forma, mărimea (mare – mic) sau cantitatea (mult/-e – puțin/-e) obiectelor de același tip; 

- Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, culoare, formă; 

- Rezolvă situații- problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date. 

COMPORTAMENTE VIZATE DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE:  

 

-  Demonstrează creativitate prin activități practice. 

- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Consolidarea operaţiilor intelectuale prematematice. 

Consolidarea priceperilor şi deprinderilor practice, de mânuire a instrumentelor specifice insușite (lipire și șnuruire) 

OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:  

Să sorteze obiecte pe baza unor însuşiri comune  (formă, mărime, culoare); 

Să efectueze operaţii cu grupele constituite în funcţie de diferite criterii date: grupare, comparare;  

Să raporteze numărul la cantitate și cantitatea la număr 

Să realizeze lucrări originale cât mai variate 

Să lipească elementele pe suportul dat. 

Să interacționeze cu colegii, cooperând pentru finalizarea sarcinilor din centrele: Joc de rol, Bibliotecă, Construcții; 

 

Sarcina didactică:  

Să sorteze elementele de Crăciun pe baza unor însuşiri comune(formă, mărime, culoare) si să le grupeze/comparare;  

 

Prezentarea regulilor jocului şi a modului de desfăşurare: 

Introducerea în activitatea matematică se face prin explicarea de către educatoare a sarcinilor pe care le au de 

îndeplinit copiii pentru a-l ajuta pe Spiriduș să îl salveze pe Moș Crăciun împodobind bradul. Spiridușul are 
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amestecate toate decortiunile moșului, iar acesta dorește să descoperim drumul pentru a-l elibera pe Moș Crăciun cu 

ajutorul sarcinilor , să observăm,să denumim să alegem  globulețe și să rezolvăm sarcinile date de spiriduș. 

           Pentru fiecare sarcină formată, copiii primesc aplauze. 

 

Elemente de joc: Aşteptarea, sacul cu sarcini, surpriza, căutarea şi descoperirea unor globuri, închiderea şi 

deschiderea ochilor, aplauzele. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, jocul, exerciţiul, problematizarea, demonstraţia, expunerea, 

observaţia, metoda „Turul Galeriilor”. 

MIJLOACE DE INVATAMANT: calendrul naturii, sacul lui Moș Crăciun, spiriduș, globuri, brad, baghetă lui Mos 

Crăciun, coșuri, bradut, siluete spiriduşi, siluetă Moş Crăciun, jucării, fişe de lucru, creioane colorate, carioca, brăduţi  

din materiale reciclabile, pastă de lipit ,siluete din hârtie glase, hârtie creponată, , cuburi, bucăți de lemn, plicuri, aluat 

turtă dulce, forme prăjituri, plansete, sorturi,  făină, tavă pentru copt ,imagini reprezentative de iarnă ,plic, scrisoare, 

cutie poștală,recompense. 

DURATA: o zi 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: Continuă – formativă: prin observarea comportamentelor copiilor şi corectarea 

răspunsurilor, prin întrebări, aprecieri verbale, îndrumări individuale și motivante, prin analiza și aprecierea produselor 

activității din toate centrele, acordarea de stimulente și recompense. 

BIBLIOGRAFIE: 

• MECTS, (2019) „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH; . 

• Preda V., Pletea M.,Grama F., „Activitatea didactică din grădiniță”, DPH, 2008. 

• Magdalena Dumitrana- „Activităţile matematice din grădiniţă”, Editura     Compania, Bucureşti, 2002. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Copiii intră în sala de grupă prin intonarea cântecului ,, 

Ninge, ninge-ncetișor!” şi se îndreaptă spre locul întâlnirii de dimineaţă, unde se vor aşeza în semicerc. 

Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative, porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi 

copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă,spunând: „Bună dimineața, sunt..și îmi plac....!” 

Se realizează prezenţa la activitate: ,,– După ce ne-am adunat/ Şi frumos ne-am salutat/ Cei prezenţi ne-am 

întâlnit/Dar cine oare n-a venit?” Pe fotografia copiilor absenţi se va lipi o față tristă. Copiii vor completa calendarul 

naturii ajutaţi de întrebările: „În ce anotimp suntem?”,   

   Noutatea zilei  Întâlnirea este întreruptă de sosirea unui spiriduș, cu o cutie de cadou , o fustă brădut pentru mine şi 

a unei scrisori prin care spiridușul mă va îmbrăca pe mine cu fusta și îi roagă pe copii să-l ajute să îl salveze pe Moș 

Crăciun să poată ajunge mâine la serbare și să facă pregătirile pentru seara cea mare,aceștia  find transformaţi printr-o 

vrajă „Hocus- pocus fluturași măricei,/  Astăzi vă transform în spiriduşii mei! și vom merge intr-o calatorie în țara lui 
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Moș Crăciun”. Spiridușul lasă sarcinile de lucru și pleacă, iar copii vor veni pe rand să extragă cate o sarcină din sacul 

lăsat de Moș Crăciun.  

În continuare se se derulează activitatea matematică. Pentru a-l putea ajuta pe Moş Crăciun acesta îi supune 

mai întâi pe copiii-spiriduşi  la o încercare să vadă dacă aceştia  ştiu să numere,deoarece cadourile pe carele v-a lăsa 

pentru copiii cuminţi, aşteaptă şă fie numărate. Copiii deveniţi  spiriduşi ai Moşului  trebuie să-şi amintească, prin 

jocul didactic propus de spiriduș, cum  să numere corect, să așeze cadourile în ordinea crscătoare si descrescătoare..  

EXPLICAREA REGULILOR  JOCULUI  

Se recita versurile 1,2,3 / Vino daca vrei/. Copilul la care se opreste numaratoarea va veni în față și va extrage din sac 

o sarcină de lucru Daca sarcina nu a fost rezolvata corect copilul va fi ajutata de catre alti colegi . 

DESFASURAREA JOCULUI DE PROBA  

Se va desfasura un joc de proba pentru verificarea intelegerii regulilor jocului de catre copii. Un copil va pune pe fusta 

mea brăduț atâtea globuri  de câte ori am bătut eu din palme 

DESFASURAREA PROPRIU -ZISA A JOCULUI  

Se vor recita versurile 1,2,3 /Vino daca vrei/ Copilul la care s-a  oprit numaratoarea va si a alege cadou din sacul 

spiridușului si va descoperi ce sarcina trebuie sa resolve. 

Cerinte care se afla in cadouri 

Formeaza grupa cadourilor de la mic la mare  

Formeaza grupa brazilor de la scund la inalt 

Gaseste in cutie 5 castane,2 nuci,3 alune 

Stop. Jucăm jocul Aruncă zarul! 

Numara pana la 5 crescator 

Arata mi pe perete cifrele! 

Toate jumatatile vor fi amestecate si ei vor extrage jumatatile potrivite pentru a forma intregul! 

Realizează scara numerică a brazilor. 

Rezolvă o problemă. 

Lipește pe fusta mea 6 oameni de zăpadă. 

Realizează puzzle-ul ținând cont de numere. 

Complicarea jocului constă în introducerea unor elemente perturbatoare, in timpul unor sarcini. 

După ce au trecut cu succes de această probă se urcă cu toţii în săniuţa magică şi  cântând vor  ieși din sala de clasă 

cântând            

Rutina: „Unu, doi, unu, doi/ La rând noi ne așezăm/ Și la masă noi plecăm”. 
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Tranziție: Copiii formează o coloană și cântând „„ Iarna ne-a sosit în zori ” 

După ce au mâncat, copiii vor vizita Ţara lui Moş Crăciun si fiecare copil îşi va alege ce doreşte să lucreze 

pentru a-l salva pe Moş și să facă pregătirile pentru seara de Ajun, pentru că este în întârziere.  

În cadrul Domeniului Om și Societate, se va desfăşura activitatea practică „Aranjament pentru masa de 

Crăciun. 

Activitatea va debuta cu prezentarea şi intuirea materialelor de lucru.  Educatoarea le va prezenta copiilor 

materialele de lucru. Copiii vor intui materialele şi le vor denumi, precizând împreună cu educatoarea  utilitatea lor. 

Aceştia vor avea la dispoziţie  bucăți de lemn pe care sunt lipite obiecte cu tema Crăciunului, pe care aceștia le vor 

decora. Ei vor lipi  diferite forme , culori și mărimi .  Prin demonstrarea şi explicarea modului de lucru, educatoarea 

le va aminti copiilor cum vor folosi instrumentele de lucru, explicându-le acestora cum să le mânuiască pentru a 

realiza lucrări originale. 

Educatoarea şi copiiivor executa exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor. 

Va urma executarea temei de către copii. În realizarea acesteia, educatoarea va supraveghea modul în care 

sunt realizate lucrările şi îi va ajuta pe copii,dacă este cazul. 

La centrul Bibliotecă copiii vor realiza „Scrisoarea pentru Moș Crăciun , unde vor trasa semen grafice. 

La sectorul Joc de rol,, după reţeta Crăciuniţei, vor pregăti Turtă dulce care va fi servită copiilor. 

La sectorul Construcţii copiii vor construi atelierul lui Moș Crăciun unde acesta îți va termina de confecționat 

jucăriile pentru toți copiii prin aliniere, suprapunere şi alăturare. În construcţia lor, ei vor folosi cuburile de lemn și 

diferite siluete În timpul activităţii, vor preciza forma, mărimea și culorile cuburilor. La sfârșitul zilei se fac aprecieri 

asupra modului de desfăşurare al întregii activități și se oferă diplome pentru implicarea în activitate tuturor copiilor 

Momentul de poveste: „Povestea lui Moș Crăciun” – se va desfășura într-un moment al zilei, stabilit în funcție 

de modul în care decurge activitatea și de starea copiilor din ziua respectivă. Activitatea se încheie cu dansul Clap clap 

song şi cu  jocul  liniştitor „Spiriduşul intreabă…spiriduşul răspunde!” 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚI 

Nr. 

crt 

 

Evenimentul 

didactic 

Conținutul stiintific Strategii didactice Evaluare 

Metode/ 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Metode si indicatori 

1. Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea 

activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului; 

- pregătire materialului didactic necesar, în ordinea folosirii 

lui; 

- introducerea copiilor în sala de grupă;  

- organizarea colectivului de copii pentru „ Întâlnirea de 

dimineaţă”. 

- completarea calendarului naturii și a prezenței; 

Tehnica 

comunicării 

rotative 

 

 

Conversația 

 

Calendarul 

naturii; 

Imagini 

reprezentând 

fructe de 

toamnă; 

Siluete copii- 

prezență. 

 

Observarea 

comportamentului 

inițial 

 

 

Răspunsurile copiilor 

2.  Captarea 

atenției 

Se va purta o scurtă conversaţie despre tema abordată în 

această săptămână dar ,este întreruptă de sosirea unui 

spiriduș, cu o cutie de cadou , o fustă brădut pentru mine şi 

a unei scrisori prin care spiridușul mă va îmbrăca pe mine 

cu fusta și îi roagă pe copii să-l ajute să îl salveze pe Moș 

Crăciun 

Conversația 

 

Observația 

 

Explicația 

 

Scrisoare  

Spiriduș 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

Aprecieri verbale 

3. Anunțarea temei și 

a obiectivelor 

Spiridușul îi roagă pe copiii, să îl  ajute să îl salveze pe Moş 

Crăciun, acesta îi supune mai întâi pe copiii-spiriduşi  la o 

Explicația 

Conversatia 

 Evaluarea capacitatii 

de atentie voluntara 
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încercare să vadă dacă aceştia  ştiu să numere,deoarece 

cadourile pe carele v-a lăsa pentru copiii cuminţi, aşteaptă 

şă fie numărate. Copiii deveniţi  spiriduşi ai Moşului  

trebuie să-şi amintească, prin jocul didactic propus de 

spiriduș, cum  să numere corect, să așeze cadourile în 

ordinea crscătoare si  

4.  

 

 

 

Prezentarea noului 

continut si dirijarea 

invatarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul Domeniului Ştiinţe -Activitate  Matematică, se 

va desfasura frontal jocul didactic„Bradul lui moșului”. 

În scopul creării unei atmosfere prielnice începerii activității 

matematice, copiii vor efectua câteva mișcări după 

educatore.  

Sarcina didactică: Să sorteze elementele de Crăciun pe 

baza unor însuşiri comune(formă, mărime, culoare) si să le 

grupeze/comparare;  

Prezentarea regulilor jocului şi a modului de 

desfăşurare: Se recita versurile 1,2,3 / Vino daca vrei/. 

Copilul la care se opreste numaratoarea va veni în față și va 

extrage din sac o sarcină de lucru Daca sarcina nu a fost 

rezolvata corect copilul va fi ajutata de catre alti colegi 

Desfăşurarea unui joc de probă: 

Conversația 

 

 

Observația 

Explicația  

 

Conversația 

 

Explicația 

Demonstra 

ția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea sistemica 

a comportamentelor 

copiilor 
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Se va desfăşura un joc de probă pentru verificarea 

înţelegerii regulilor jocului de către copii. 

După demonstrație, educatoarea va alege copiii cu ajutorul 

unei baghete magice lăsată de Spiriduș,. “Bagheta 

fermecată/ Te va atinge îndată / La copilul cuminte / Ce se 

gândeşte şi sarcina o îndeplineşte!” 

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului: 

Educatoarea explică și demonstrează modalitatea de lucru 

copiilor. Verbalizează acțiunile efectuate, precizând 

succesiunea acțiunilor efectuate: 

-Formeaza grupa cadourilor de la mic la mare  

Formeaza grupa brazilor de la scund la inalt 

Gaseste in cutie 5 castane,2 nuci,3 alune 

Stop. Jucăm jocul aruncă zarul. 

Numara pana la 5 crescator 

Arata mi pe perete cifrele! 

Toate jumatatile vor fi amestecate si ei vor extrage 

jumatatile potrivite pentru a forma intregul! 

Exercițiul 

 

Observația 

 

Problemati 

zarea 

 

 

 

Conversația 

 

 

Demonstrația 

 

 

Conversația 

Explicația 

Coș, 

Jetoane 

Brad  

Globuri  

 

 

 

 

Sac  

Baghetă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cutie 

senzorială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Realizează scara numerică a brazilor. 

Rezolvă o problemă. 

Lipește pe fusta mea 6 oameni de zăpadă. 

Realizează puzzle-ul ținând cont de numere. 

Complicarea jocului constă în introducerea unor elemente 

perturbatoare, in timpul unor sarcini 

Copiii care întâmpină dificultăți sunt ajutați. 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

Conversația 

 

 

 

Nuci 

Alune  

Evaluarea 

raspunsurilor copiilor 

5. Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

Copiii îşi aleg sectoarele de activitate unde doresc să 

lucreze. Educatoarea şi copiii vor executa exerciţii pentru 

încălzirea muşchilor mici ai mâinilor. Vor trece la realizarea 

sarcinilor din centre, fiind supravegheați și îndrumați de 

educatoare 

Explicația 

 

 

Conversația 
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Tranziție: Copiii formează o coloană și cântând „„ Iarna 

ne-a sosit în zori ” 

În cadrul Domeniului Om și Societate, se va 

desfăşura activitatea practică „Aranjament pentru masa de 

Crăciun. Activitatea va debuta cu prezentarea şi intuirea 

materialelor de lucru.  Educatoarea le va prezenta copiilor 

materialele de lucru. Copiii vor intui materialele şi le vor 

denumi, precizând împreună cu educatoarea  utilitatea lor. 

Aceştia vor avea la dispoziţie  bucăți de lemn pe care sunt 

lipite obiecte cu tema Crăciunului, pe care aceștia le vor 

decora. Ei vor lipi  diferite forme , culori și mărimi .  Prin 

demonstrarea şi explicarea modului de lucru, educatoarea 

le va aminti copiilor cum vor folosi instrumentele de lucru, 

explicându-le acestora cum să le mânuiască pentru a realiza 

lucrări originale. 

Educatoarea şi copiiivor executa exerciţii de 

încălzire a muşchilor mici ai mâinilor. 

Va urma executarea temei de către copii. În 

realizarea acesteia, educatoarea va supraveghea modul în 

care sunt realizate lucrările şi îi va ajuta pe copii,dacă este 

cazul. 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucăți din 

lemn 

 

Brad  

 

Lumnare 

 

Lipici 

 

Elemente 

decor 

 

Servețele 

umede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

produselor activității 
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La centrul Bibliotecă copiii vor realiza „Scrisoarea 

pentru Moș Crăciun , unde vor trasa semen grafice. 

La sectorul Joc de rol,, după reţeta Crăciuniţei, vor 

pregăti Turtă dulce care va fi servită copiilor. 

La sectorul Construcţii copiii vor construi atelierul lui Moș 

Crăciun unde acesta îți va termina de confecționat jucăriile 

pentru toți copiii prin aliniere, suprapunere şi alăturare. În 

construcţia lor, ei vor folosi cuburile de lemn și diferite 

siluete În timpul activităţii, vor preciza forma, mărimea și 

culorile cuburilor. 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

Creioane 

Cutie poștală 

Plicuri 

Scrisoare  

 

Bonete 

Cuptor 

electric 

Tavă 

 

Cuburi de 

lemn 

 

Siluete  

 

 

 

Observarea 

produselor activității 

 

 

 

 Observarea 

produselor activității 

 

 

 

Analiza produselor 

activităţii; 

6. Asigurarea retenței 

și a transferului 

    După finalizarea activităților în centre, copiii se 

încolonează și merg pentru a observa produsele obținute Ei 

apreciază activitatea proprie şi pe cea a colegilor. 

Turul 

Galeriilor 

Conversația 

 

Lucrările 

copiilor  

 

 

 

Observarea sistemica 

a comportamentelor 

copiilor 
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  Asigurarea retenţiei şi a transferului se va realiza prin  

desfășurarea activității liber alese II „Clap clap song ! 

Copii se vor aseza in semicerc și vor dansa 

Joc liniştitor: „Spiriduşul intreabă…spiriduşul răspunde”: 

Se foloseşte o minge pe care o are un copil; acesta 

formulează o întrebare ,legată de activitatea de astăzi,pe 

care o adresează unui alt copil; cel care prinde mingea 

răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui copil, 

formulând şi el o 

întrebare.Copilul care nu ştie răspunsul solicitat iese din joc 

la fel ca şi cel care este descoperit că nu ştie răspunsul la 

propria întrebare. 

 

Explicaţia 

Demonstra 

ția 

 

 

 

 

 

RAI 

 

 

 

Coli albastre 

 

Muzică  

 

 

 

Mingie 

 

 

 

 

Antrenarea copiilor la 

dans 

 

 

 

Întrebările şi 

răspunsurile copiilor 

 

 

 

 

7. Încheierea 

activității 

 Preşcolarii primesc aprecierea educatoarei  şi sunt răsplătiţi 

cu….surprize dulci 

 

Frontal  dulciuri Aprecieri  verbale 
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Plan de activitate 

Profesor: Rajka Simona 

Școala: Liceul de Arte Margareta S

terian, Buzău 

Clasa: a VIII-a A, 

Tema: Importanţa abilităţilor în alegerea carierei, 

Domeniul: Consilierea și orientarea carierei 

 

Obiectivul fundamental: valorificarea abilităţilor personale în alegerea şi stabilirea traseului educaţional /profesional. 

Obiective operationale: 

In urma acestei lectii elevii vor fi capabili : 

⚫ Să definească termenii specifici,

⚫  

⚫ Să  identifice locul ocupat de abilităţi în construirea traseului profesional, 

⚫  Să ofere informaţii în legătură cu fiecare tip de abilitate, 

⚫ Să  identifice atât  propriile abilităţi cât şi ale colegilor, 

⚫ Să-şi conştientizeze abilităţile şi  să le canalizeze  către alegerea profilului liceului, 

⚫ Să  coreleze propriile abilităţi cu specificul specializării alese pentru a o studia la liceu. 

 

Concepte cheie: etapele planificării carierei, abilităţi, abilităţi specifice: abilităţi verbale/ lingvistice, abilităţi logico /matematice, abilităţi vizuale /spaţiale, abilităţi corporale 

/kinestezice, abilităţi muzicale, abilităţi interpersonale, abilităţi intrapersonale, abilităţi naturaliste. 
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Metode si procedee didactice: observaţia sistemică; discuţii de grup; exerciţiul; utilizare întrebări şi  răspunsuri; sumarizare; expunerea; exemplificarea; descoperirea. 

Mijloace de învăţământ: calculator, videoproiector (prezentare power-point); fişe de lucru,  coli, flip-chart 

Desfăşurarea lecţiei: 

 

Etapele lecţiei Timp Conţinutul lecţiei 

 

Strategii didactice Ob

s. 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace 

1.Moment 

organizatoric. 

 

 

 

2 min - salută elevii, 

- împarte materialele 

- salută profesorul, 

- primesc profesorii invitaţi. 

 

abordare frontala -materiale de lucru, 

-pliante 

 

2.Comunicarea 

titlului lectiei 

şi a 

obiectivelor 

3min Titlul  lecţiei este: 

“Importanţa abilităţilor în alegerea carierei” 

Pe parcursul şi la sfârşitul acestei lecţii veţi fi capabili să: 

 -definească termenii specifici, 

- identifice locul ocupat de abilităţi în construirea traseului 

profesional, 

- oferire  informaţii în legătură cu fiecare tip de abilitate, 

- identifice atât a propriilor abilităţi cât şi ale colegilor, 

- conştientizeze abilităţile şi  canalizarea lor către alegerea 

profilului liceului, 

- sunt atenţi la profesor 

- sunt atenţi la prezentarea 

obiectivelor. 

expunere, 

abordare frontală 

 

prezentare power-

point. 
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- coreleze propriile abilităţi cu specificul specializării alese 

pentru a o studia la liceu. 

3.Derularea 

continutului. 

35 min ABILITÁTEA este  capacitatea de a face totul cu ușurință 

și iscusință; dibăcie; îndemânare; măiestrie; pricepere.  

Abilitatea este un talent. Se referă la activităţi pe care un 

individ le poate 

face cu uşurinţă sau la informaţii sau lucruri pe care le poate 

învăţa uşor. 

Termenul abilitate se foloseşte în alternanţă cu termenul 

aptitudine. 

Prezentarea principalelor tipuri de abilităţi specifice pe rând 

şi explicarea acestora. 

Abilităţi specifice: 

-Abilităţi verbale/ lingvistice, 

-Abilităţi logico /matematice, 

-Abilităţi vizuale /spaţiale, 

-Abilităţi corporale /kinestezice, 

-Abilităţi muzicale, 

-Abilităţi interpersonale, 

-Abilităţi intrapersonale, 

-Abilităţi naturaliste. 

-răspund la întrebări, 

 

 

- sunt atenţi la expunerea 

profesorului, 

 

 

 

- Preiau informaţiile; sunt 

atenţi la explicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expunere , 

dialogul 

 

 

dialogul, 

 

 

 

Abordarea 

frontală 

 

 

 

Dialogul 

Exemplificarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare power-

point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiu 
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Solicita elevilor sa spuna meseriile pe care considera ca le 

vor face dupa terminarea scolii. Elevii asociaza cu aceste 

meserii cateva abilitati de care considera ca au nevoie. 

Exerciţiul de identificare a propriilor abilităţi dar şi ale 

colegilor de bancă. 

Acest exerciţiu este util în completarea fişei numită 

Fereastra lui Johari. (în Anexă). 

 

 

 

Discutarea rezultatelor obţinute în urma completării fişelor 

de lucru, dacă sunt aspecte care i-a surprins în urma 

completării fişelor. 

Propun meserii si 

realizeaza asocieri cu 

abilitatile. 

 

- participă la lecţie, 

completează fişele de lucru, 

colaborează cu colegii. 

 

 

 

-îşi prezintă fişele realizate. 

 

Conversatie 

euristica, 

Dialogul  

 

 

 

 

Conversatie 

euristica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Asigurarea 

feed-back-ului 

10 min Solicită elevilor să facă o corelare între abilităţile 

descoperite pe marginea fişelor de lucru şi profilul ales. 

 

Elevii îşi împărtăşesc 

impresiile legate de abilităţi 

proprii şi profilul la care s-

au gândit. 

 

Expunere 

Dialog 

Fişe de lucru 

completate. 
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Date: April  

Grade: III 

Level: third year of study 

Frequency:  2 classes / week 

Text book: Elena Sticlea, Cristina Mircea, Limba Modernă Engleză cl. a III-a, Bucureşti, Editura Booklet, 2015 

Unit: 11, Lesson 2 

Type of lesson: lesson of reinforcement 

Aims:  

- To consolidate the words regarding weather and seasons 

- To develop listening skills 

- To improve communicative skills 

- To enrich vocabulary 

Objectives:  

At the end of the lesson the Ss will be able to: 

- Use the Present Simple correctly in speech 

- Select specific information from a given text 

- To develop Ss’ listening competences 

- Use the new vocabulary 

- To sing a song 

Materials: textbook, copy-books, pictures, song, blackboard, Cd, Video projector 

Interaction: T-Ss, Ss-T, Iw, Gw 

Skills: reading, listening, speaking, writing, (integrated skills) 

 

STAGES OF THE LESSON 

 

Warming up: 

Organizing the class: - greeting the class 

                                  - checking the homework 

Aim – to make a pleasant atmosphere for the lesson 

Interaction – the whole class 

Strategy – discussion 

Time – 5 minutes   

ACTIVITY 1  

Aim: to practice listening, reading and pronunciation 

Materials: text book, Cd, Video projector 

Interaction: T-Ss, Ss-T 
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Procedure: After checking the homework, the T asks the Ss to pay attention at the new lesson while they listen 

to it on the computer. Then the Ss’ will repeat the words about the weather one by one, until every student repeats at 

least one sentence.  

The teacher writes the new words on the blackboard, and the Ss in their copybooks.  

Then the Ss are asked to solve the exercise 2/page 32 

Time: 10’ 

 

ACTIVITY 2  Practice 

Aim: to develop their abilities to make use the new words about the weather and the seasons 

Procedure: the Ss’ solve the exercise 3and 5 page 32 where the Ss’ have to complete the sentences with words 

from the text. 

In order to learn easily about the weather T teaches them a song: “what are we wearing …” 

First, the Ss listen the song on the computer and meanwhile they receive a worksheet with the lyrics of the song 

and sing along with the T imitating what they are singing. 

Materials: textbook, Cd, Video projector 

Interaction: T-Ss 

Time: 15’ 

ACTIVITY 3 Feed back 

Aim: to check comprehension 

Procedure: The T asks the Ss to solve the exercise 6 page 33. The T presents a flipchart with the months of the 

year and the four seasons. The Ss have to put the months in the correct season box. 

Then the Ss will solve exercise 9 page 33 where they have to act out like in the model 

Materials: pictures with the seasons, flipcharts, textbook 

Time 10’ 

FINAL ACTIVITY 

Homework: from the textbook  exercise 7 and 8/page 33. T explains what the Ss have to do for the next time. 

Evaluation: at the end of the class T praises the Ss who took part in the lesson in an active and lively way and 

gives them marks or stickers 

Time: 3’ 
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What are you wearing? 

 

Put your hat on, take your coat off                    

On, off, on, off, it’s very hot today! 

Now let’s go to the park and play 

It’s very hot today! 

 

 

R: What are you wearing? 

What are you wearing?                        

What are you wearing? 

Oh, what are you wearing now? 

 

 

Put your boots on, take your shoes off, 

On, off, on, off, it’s very cold today! 
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Now let’s go out in the snow and play 

It’s very cold today! 

 

 

R: What are you wearing? 

What are you wearing? 

What are you wearing? 

Oh, what are you wearing now? 

Weather images: 
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EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 

Proiect de lecţie - World’s Largest Lesson 
 

ANDRONE GEORGETA 

Liceul de Arte Margareta Sterian Buzău 

 

Disciplina de învăţământ predată: CONSILIERE SI ORIENTAREA CARIEREI 

Nivel de predare: gimnaziu 

Scopul: promovarea Obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile, cuprinse în Agenda ONU pentru Dezvoltare 

Durabilă, pentru anul 2030 

Obiectiv mondial al dezvoltării durabile, abordat în cadrul lecţiei - O4: Asigurarea educaţiei de calitate, incluzive și 

echitabile și promovarea oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, pentru toţi. 

Domenii de conţinut: 

Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos și echilibrat  

Dezvoltare socio-emoţională 

Conţinuturi: 

Tema lecției:  Privind în urmă…- Privind spre viitor… 

Motto: E destul să vrei un lucru, pentru ca o evoluție să se petreacă. (Tudor Arghezi) 

Competențe generale: 

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat  

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi de carieră, prin valorificarea informațiilor despre sine, despre 

educație și ocupații. 

Competenţe specifice: 

1.1. Explorarea direcţiilor de dezvoltare a caracteristicilor personale 

4.1. Compararea unor trasee educaționale, din perspectiva alegerii carierei 

4.2. Analiza unor ocupații, din perspectiva responsabilităților, a condițiilor de lucru și a consecințelor asupra stilului 

de viață 

Obiective operaționale:  

• să exerseze comportamente de cooperare în grup; 

• să precizeze sarcinile și responsabilitățile asumate în activitatea de grup/de educație ecologică; 

• să identifice unele dintre problemele de mediu cu care se confruntă omenirea și posibilitățile de rezolvare a 

acestora, pe căi simple și eficiente; 

• să prezinte proiectele  realizate în cadrul activității pe echipe, folosind diverse modalități (ARDI/IPR); 

• să utilizeze, în mod corect, concepte referitoare la educația ecologică și protecția mediului înconjurător; 

• să argumenteze deciziile pe care le iau în realizarea/ implicarea în acțiuni concrete de protejare a mediului 

înconjurător. 
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Conţinuturile vizate: 

• Atitudinea pozitivă față de propria persoană. Starea de bine. Speranţă şi optimism; 

• Relația dintre evenimente, gânduri, emoții și comportamente. 

Strategii didactice: 

• Metode: Brainstorming, Ciorchinele, Expunerea, VAS (Văd, Aud, Simt), Problematizarea, Analiza de 

imagini,Observaţia,Conversaţia etică, Turul Galeriei, Acrostihul, Cvintetul. 

• Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe/echipe de lucru; 

• Resurse materiale online/offline: videoproiector, ecran, calculator, aplicații multimedia, portofoliul proiectului, 

post-it-uri, maxime și cugetări, filme documentare, machete, colaje, desene/picturi, eseuri/poezii, chestionare de 

satisfacţie. 

Condiții prealabile: 

• Cunoştinţele însușite anterior, în orele de Consiliere și orientare a carierei, în orele de Limba si literatura romană, 

prin valorificarea conținutului educativ al unor lecturi; 

• Deprinderi deja formate, de a lucra individual/în perechi/pe grupe, respectând principiile și regulile acestor forme 

de organizare a activităţii. 

Fotoreporter: eleva R. Y.; IT-ist: elevul B. N. 

Activităţi de învăţare: 

• autoanaliza calităților personale și a direcțiilor de dezvoltare a acestora prin fișe de lucru sau prin exerciții 

creative cu tema „Viața mea ca o carte - coperți, capitole, titluri, conținuturi, idei principale”, „Calendar anual 

pentru clasa a VII-a” cu mesaje și imagini; 

• stabilirea unor repere importante, a evenimentelor din viața personală din trecut, prezent sau viitor, sub forma 

unor metafore de tipul: „Călătoria”, „Linia vieții”, „Râul”, „Comoara”; 

• formularea unui plan de acțiune privind direcțiile dezvoltării personale: „Eu peste 5/10/20 de ani; 

• identificarea cerințelor educaționale necesare pentru exercitarea unor ocupații: „Modele de viață, modele de 

carieră”; 

• desene, colaje pe tema „Drumul carierei mele”, având ca model familia sau persoane din anturajul apropiat; 

• realizarea de către elevi a unor fișe ale ocupațiilor, prin analiza unora dintre profilele ocupaționale, pe baza unor 

criterii, precum: conținut, responsabilități, condiții de lucru, instrumente/echipamente de lucru, calități personale 

necesare și contraindicații, satisfacția profesională, prestigiul social, cererea pe piața muncii, educația necesară, 

calități personale necesare și contraindicații în anumite ocupații, prezentarea experiențelor în cadrul unei 

expoziții organizate de elevi și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de învățare. 

Activităţi de învăţare: 

Scenariul didactic se va desfăşura pe următoarele etape: 

I. EVOCAREA  (actualizarea ancorelor) - 5 minute 
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• Actualizarea cunoştinţelor însuşite anterior se va realiza frontal, prin: Brainstorming: Cuvântul – temă: 

VIITOR. Metoda Ciorchinele. 

• Captarea atenţiei şi trezirea interesului elevilor pentru lecţie se va realiza, de asemenea, frontal, prin discuții 

preliminare despre tema pe care au avut-o de realizat, respectiv HARTA VIEŢII – PRIVIND IN URMĂ…, 

PRIVIND SPRE VIITOR…  

•  Anunţarea temei şi a obiectivelor lecţiei. Sensul cuvintelor – tema: educație, incluzivă, durabilă, echitate. 

II. REALIZAREA SENSULUI - 37 de minute 

În continuare, scenariul didactic va consta în:  

• enunțarea problemelor globale: poluarea, încălzirea globală, sărăcia şi foametea, conflictele armate şi 

terorismul, scăderea resurselor naturale, necesitatea găsirii altor surse de energie, criza economică, criza 

financiară;  

• enunțarea criteriilor de evaluare a lucrărilor realizate de elevi (în primul rând, originalitatea și acuratețea 

susținerii proiectului); 

• Prezentarea şi aprecierea produsului finit, realizat de fiecare elev.  

• Completarea fişei individuale de tip chestionar: BALONUL PLUTITOR 

• Activitate independentă: Fii creativ! Cvintet/Acrostih – Cuvinte-temă: DORINŢA, VOINŢA, PUTINŢA 

• Joc-exerciţiu: Descopăr despre mine - În prezentarea lucrării realizate, Harta vieţii mele, fiecare elev va 

răspunde la întrebarea: Cum pot contribui eu la rezolvarea problemelor globale? - din perspectiva viitoarei 

ocupaţii/profesii pe care şi-a ales-o. 

III. REFLECŢIA-7 minute 

Ultima etapă a lecţiei – Reflecţia  va consta în următoarele activităţi, bazate pe exerciţiu reflexiv: 

• Fișa sintetică de autoevaluare/reflecţie: Balonul plutitor; 

• Celebrarea succesului, prin autoevaluare şi evaluare de tip interactiv, folosind Metoda TURUL 

GALERIEI. Aprecierea proiectelor, pe baza criteriilor de evaluare stabilite iniţial. Aplicare post-it-uri, 

schimb de opinii, votarea celui mai interesant proiect. 

• Completarea unui chestionar de satisfacţie, bazat pe un joc de reflecţie: Care a fost starea mea de spirit 

la începutul/pe parcursul/la sfârşitul acestei lecţii (elevii vor desena emoticoanele corespunzătoare stării 

lor de spirit); 

IV. EXTENSIA -1minut 

• Tema pentru acasă: Joc-exerciţiu: Folosesc ce am învăţat – Alege una dintre problemele majore cu care se 

confruntă planeta și încearcă să găsești soluţii inovative pentru  rezolvarea ei. 

CONCLUZII: 
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Din perspectiva competențelor de autocunoaștere, activitatea contribuie la dezvoltarea capacității elevilor de 

a-și explora interesele, nevoile și aspirațiile, de a-și identifica și autoevalua resursele personale.  

Din perspectiva competențelor socio-emoționale,  activitatea sprijină elevii în managementul adecvat al 

emoțiilor, în comunicarea asertivă, cooperarea în grup,  participarea la viaţa clasei, a şcolii şi a comunităţii. 

Orice om care-și face cu responsabilitate meseria, poate participa la bunul mers al societăţii și la rezolvarea 

problemelor globale. 

Pentru diminuarea acestor probleme complexe este necesar ca oamenii să fie uniţi, fiecare contribuind la 

binele lumii prin forţa, energia, cunoștinţele și priceperile sale, indiferent de meseria/profesia aleasă. 

Specialiști din toate domeniile pot identifica/determina, prin inteligenţa și inovaţiile lor, căi de rezolvare a 

dificultăţilor cu care se confruntă planeta. 
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CAP. IV - EXTRASCOLARE 
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NOȚIUNILOR  SPECIFICE DOMENIULUI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

prof. ing. MORA ELENA MIHAELA  

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL 

 BISTRIȚA,JUD BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

Pentru a asigura contextul de dezvoltare a competențelor de literație, gîndire critică și de învățare în lecțiile de 

specialitate pornesc de la ideea că elevul trebuie să devină curios, să fie motivat în a descoperi noi informații, noi 

concepte, în a analiza , în a depăși ideea impusă de obicei de către profeor.  

Folosind gândirea critică elevul învață să pună întrebări și caută sistematic răspunsuri. Gândirea critică 

acționează pe mai multe niveluri, atât pentru a stabili faptele, cât și pentru a le găsi cauzele și implicațiile, prin urmare 

provoacă elevul să acționeze. Elevii trebuie să simtă libertatea de a gândi, de a lua decizii pentru ei înșiși în probleme 

complexe.  

Contextul de dezvoltare a competențelor de literație, gândire critică și de învățare autonomă în lecțiile de 

specialitate se poate asigura prin crearea și menținerea unui cadru care să permită implicarea activă și conștientă a 

elevului:cerându-le să contorizeze ceea ce știu despre subiectul abordat(sau ceea  ce cred ei că ar putea însemna, la ce 

i-ar putea ajuta);încurajând munca în echipe/ grupe de elevi și predarea reciprocă;utilizând predarea diferențiată 

și  metode de predare active: Știu/Vreau să știu/ Am învățat + SINELG; mozaicul, turul galeriei, metoda piramidei, 

cubul;încurajându-i să transcrie sau să verbalizeze în limbaj propriu informația auzită sau citită;realizarea ciorchinelor 

sau a hărților conceptuale 

În  predarea lectiilor de specialitate (module specifice  calificării Tehnician ecolog )competențele de literație, 

gândire critică și de învățare autonomă se pot realiza printr-o multitudine de procedee și metode interactive:activități 

practice,studiu de caz, dezbateri, activități pe grupe sau în perechi,  activități pe grupe cu sarcini diferențiate;  

PROIECTUL DE ACȚIUNE –CERCETARE 

 

ELEMENTE DESCRIERE PROIECT 

ACȚIUNE-CERCETARE 

REZULTATE/ASPECTE 

IMPORTANTE/OBSERVAȚII 

Contextul didactic Clasa: a XII-a 

Specializarea:Tehnician ecolog și protecția calității 

mediului  

Profilul :Resurse natural și protecția mediului 

Nr.elevi:20 

Domeniul :Protecția mediului 

Dişciplina:  Modulul I Conservarea 

biodiversității 
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Unitatea de învățare: Măsuri de protecţie a 

biodiversităţii la nivel national(amenințări asupra 

biodiversității) 

Problema abordată Înțelegerea  textelor utilizate în predarea-învățarea 

noțiunilor specific Modulului I CONSERVAREA 

BIODIVERSITĂȚII. 

Soluția propusă Pentru rezolvarea  problemei identificate soluția cu 

care vin  constă în  intervenţia prin intermediul 

metodei SINELG(Sistemul Interactiv de Notare 

pentru Eficientizarea Lecturii și Gândirii), 

strategie nouă prin care să facilitez înțelegerea 

textului și să asigur asimilarea şi utilizarea corectă a 

termenilor, conceptelor şi principiilor  specifice 

protecției mediului . 

Modalitatea de documentare a intervenției 

(culegerea de date) 

Pentru obținerea informațiilor cu privire la 

rezultatele intervenției am plecat de la  evaluarea 

iniţială a elevilor  (stabilirea nivelului de 

pregătire/cunoştinţe al elevilor),apoi a urmat 

implementarea metodelor  și strategiilor de învățare 

pentru dezvoltarea competențelor de literație și 

gândire critică A fost nevoie de adaptarea stilului de 

predare şi a strategiilor la particularităţile si nevoile 

de învăţare şi de comunicare specifice grupului de 

elevi cu care am  lucrat și diversificarea strategiilor 

de predare-învatare-evaluare, în scopul stimulării 

interesului elevilor pentru studiu și implicit 

înțelegerea textelor ,dezvoltarea vocabularului de 

specialitate. Pe parcursul derulării intervenţiei am 

aplicat metode de evaluare care vizează pe de o 

parte evaluarea rezultatelor învăţării şi observarea 

activităţii elevilor, iar pe de altă parte evaluarea 

acestor activităţi şi obţinerea de feedback din partea 

elevilor.  

Procesarea / analiza datelor colectate Analiza datelor colectate  

Pentru înțelegerea textelor, îmbogățirea 

vocabularului  de specialitate și pentru a asigura 
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cadrului de dezvoltare a competențelor de literație, 

gîndire critică și de învățare în pornesc de la ideea 

că elevul trebuie să fie motivat în a descoperi noi 

informații, în a analiza,în a formula ideei originale și 

soluții. 

Datorită faptului că pentru predarea modulelor 

specifice acestei calificări ”Tehnician ecolog” nu 

există manuale toată informația care ajunge la elev 

este pregătită în prelabil în funcție de temă,astfel 

încerc să găsesc texte autentice care pot reprezenta o 

provocare pentru elev, texte atractive care să-i 

motiveze pe elevi sa citească și să le capteze 

atenția,folosesc o multitudine de procedee și metode 

interactive:activități practice, studiu de 

caz,dezbateri,activități pe grupe sau în 

perechi, activități pe grupe cu sarcini 

diferențiate;Pentru proiectul ACȚIUNE-

CERCETARE am utilizat  una din strategiile de 

lectura,metoda SINELG . 

După analiza intervențiilor la clasă am constatat 

ca aplicarea unei astfel de metode le impune să fie 

atenți la text, să se asculte unii pe alții cu atenție și 

să poarte răspunderea comună pentru predarea și 

învățarea care are loc. 

Constatări, rezultate Constatări după interventia la clasă : 

Elevii exprimă puncte de vedere proprii, 

realizează schimb de idei cu ceilalţi  

argumentează răspunsul,pun întrebări pentru a 

înţelege lucrurile ,cooperează în realizarea 

sarcinilor,este o metodă apreciată de elevi. 

Intervenția a produs rezultatele așteptate,elevii au 

reușit să înțeleagă textul utilizat mult mai ușor în 

comparație cu orele la care aplicam metode clasice .  

Dificultăți întâmpinate: 

-limbajul de specialitate  limitat de care dispun 

elevii 
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-pregătirea intervenției  necesită un efort 

suplimentar din partea profesorului  

-elevii sunt reticenți și întâmpină dificultăți în a 

interpreta și transcrie în limbaj propriu informațiile 

auzite sau cititie. 

Am remarcat că metoda SINELG ajută elevii mai 

mult la înțelegerea textului, nu ajuta foarte mult la 

vocabular, la stapanirea conceptelor de catre elevi. 

Acțiunea propusă pe viitor în urma 

constatărilor 

Consider că este un plus în învăţare lucrul cu textul  

pentru că elevii de la  specializarea Tehnician 

ecolog utilizează mult acele operaţii ale gândirii 

care trimit la observaţie, experiment şi în cele din 

urmă la viaţa reală: analiza, sinteza, comparaţia. Mi-

am propus astfel ca pentru fiecare unitate de 

învăţare să apelez la texte  științifice  urmărind ca 

elevii să descopere informaţii şi idei din text și 

pentru fiecare tip de text utilizat la clasă să formulez 

sarcini de lucru specifice și de ce nu să utilizez 

pentru o predare mai eficientă ucenicia cognitivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

511 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
EXEMPLU DE PROGRAMĂ DE OPȚIONAL 

Prof. înv. primar Palade Mirela Otilia 

Școala Gimnazială Nr. 9 Galați 
 

Disciplina opțională: Start în lupta cu poluarea! 

Clasa: a III-a 

Opțional la nivelul mai multor arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Arte  

Durata: 1 an 

Nr. ore: 1 oră / săptămână 

Propunător: prof. înv. primar Palade Mirela Otilia 

 

Notă de prezentare: 

    Construind fabrici și uzine, dezvoltând orașele și transporturile, defrișând pădurile pentru a folosi lemnul și a mări 

suprafețele agricole, aruncând nepăsător în apă și în aer cantități mari de deșeuri poluante, omul a stricat echilibrul 

natural existent în mediul înconjurător, așa încât uneori și-a pus în pericol însăși viața. Schimbările climatice 

reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi economic.  

     Astfel, oamenii s-au văzut nevoiți să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe care l-au produs și să treacă urgent la 

luarea unor măsuri pentru protecția mediului înconjurător, pentru menținerea în natură a unui echilibru normal între 

toți factorii care compun mediul. Pentru ca Pământul să rămână o planetă vie, interesele oamenilor trebuie corelate cu 

legile naturii iar școal are o mare responsabilitate- aceea de atrage un semnal de alrmă și de a forma generații de copii 

responsabili în relația cu mediul înconjurător. 

      Acest opțional se centrează pe dezvoltarea tridimensională a personalității elevilor: cognitivă, afectivă și 

participativă a copilului. 

 

Competențe specifice și activități de învățare 

Competențe specifice Activități de învățare 

1.Identificarea în mediul 

înconjurător a formelor de degradare 

ale acestuia 

- Exerciții de explorare a împrejurimilor școlii/parcului; 

- Exerciții de explorare și observare a degradării 

elementelor naturale; 

- Exerciții de identificare și selectare a unor imagini 

sugestive; 

- Exerciții de memorare a unor versuri cu temă 

ecologică; 
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- Jocuri de rol; 

- Ilustrarea unor sloganuri. 

2.Identificarea efectelor degradării mediului - Exerciții de identificare a efectelor degradării 

diverselor medii de viață; 

- Exerciții de întocmire a unor fișe de observație pe 

tema dată; 

- Exerciții de analiză pe texte științifice; 

- Vizionarea unor documentare (canalele tv Discovery, 

National Geografic,etc.) 

- Realizarea unor postere. 

3.  Realizarea corelației între 

forma de poluare și sursa de poluare 

- Exerciții de povestire a unor aspecte observate, direct 

sau indirect, legate de poluare; 

- Exerciții de identificare a formelor și surselor de 

poluare; 

- Activitate de completare a unor enunțuri lacunare; 

- Vizionarea unor filmulețe educative: 

- Crearea unor dialoguri după imagini; 

- redarea conținuturilor textelor prin desene; 

- Activități ecologice de voluntariat; 

-Realizarea unor proiecte de grup. 

4. Manifestarea unei atitudini pozitive pentru 

ameliorarea aspectelor negative 

întâlnite în mediul de viață 

- Exerciții – joc de identificare a metodelor prin care 

oamenii pot reduce poluarea; 

- Acțiuni de ecologizare a unor zone; 

- Realizarea unui cod de comportare ecologică menit să 

atragă atenșia asupra poluării; 

- Confecționarea și distribuirea unor fluturași cu 

îndemnuri; 

- Concurs de afișe; 

- Utilizarea unor soft-uri educaționale/prezentări Ppt.; 

- Colecții de fotografii și articole pe tema ,,Protejarea 

mediului”. 

  

Conținuturi( abordare integrată): 

• Mediul înconjurător și componentele lui 

• Apa  
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• Aerul  

• Solul și subsolul 

•  Plantele și animalele 

• Omul 

• Poluarea și formele de poluare a mediului  

•  Poluarea și tipurile de poluare  

•  Poluarea apei  

•  Poluarea aerului 

•  Poluarea solului 

• Protecția mediului înconjurător 

•  Deșeurile  

• Măsuri luate pentru protecția mediului   

• Ghidul ecologistului  

• Instituții naționale și internaționale care se ocupă cu protecția mediului 

           Pentru parcurgerea acestui opțional cu efectele scontate se recomandă: 

− folosirea unor metode moderne, aparținând gândirii critice(Brainstorming, Știu/Vreau să știu/Am învățat, 

Sinelg, Turul galeriei, etc.) 

− alcătuirea unui portofoliu personal de către elevi care să cuprindă noile informații, aplicațiile, lucrările 

practice, desenele, posterele, Calendarul Ecologistului, etc.; 

− organizarea unor expoziții permanente cu lucrările copiilor; 

− utilizarea dicționarului în cadrul fiecărei lecții. 

− metodele de evaluare să fie: observarea sistematică a elevilor, analiza produselor elevilor, chestionarul, 

proiectul, portofoliul. 

Activitatea disciplinei opționale se va desfășura în diverse medii, preponderent în natură.  

 

Bibliografie: 

- https://laboratorulverde.wordpress.com/ 

- Ecologie și protecția mediului, Ed. DPH, 2018; 

-  Mic atlas de ecologie,  Aurora Mihail, Ed. All Educațional, 2008. 

 

 

https://laboratorulverde.wordpress.com/
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CURS OPŢIONAL : SĂ DESCOPERIM FRUMUSEȚEA FOLCLORULUI LOCAL 

 

Profesor: Gavril Simona – Cătălina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sulița, jud. Botoșani 

 

 

Prin derularea unui optional integrat de folclor la clasele gimnaziale și nu numai, se pot dezvolta la elevi 

competențe generale și specific utile în orice domeniu, se sădește în sufletul acestora simțul esteticului și al 

apartenenței la o comunitate.  

Clasa: a V-a  

Durata: 1 an 

Număr de ore / săptămână: 1 oră  

Număr total de ore: 35  

Tipul: integrat la nivelul mai multor arii curriculare. 

ARGUMENT  

Astăzi tendinţa este aceea de a accede spre modernitate. Uitam însă, de cele mai multe ori, de unde s-a pornit 

în această ascensiune. Împrumutăm chiar unele aspecte şi obiceiuri din viaţa occidentalilor, le punem în practică, ne 

bucurăm de ele şi le acordăm întâietate pentru că presa şi televiziunea se ocupă cu punerea în circulaţie a datelor 

despre ele. Este cazul arhicunoscutei zile de 14 februarie (Sfantul Valentin) sau cazul Zilei Groazei, cum este numită 

de tinerii de astăzi, când ne mascăm şi pornin în căutarea „prăzii”. 

Practicile şi obiceiurile noastre tradiţionale au fost însă  uitate undeva iar tinerii, chiar să vrea, ajung cu greu la 

acest tip de informaţii. Opţionalul propus vizează întocmai familiarizarea adolescenţilor cu modul de desfăşurare a  

unor  ritualuri străvechi întrucât multe dintre aceste obiceiuri, practici şi rituri se mai practică şi astăzi. Consider că 

temele propuse spre abordare vor stârni curiozitate şi interes din partea elevilor şi-i va ajuta, în aceeasi măsură, să 

cunoască, să înţeleagă şi să facă faă cu succes, din acest punct de vedere, în momentele cruciale ale vieţii: Naşterea, 

Nunta, Moartea. 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Cunoaşterea tradiţiilor şi a obiceiurilor din zona natală 

2. Comunicarea cunoștințelor despre folclor 

3.Atitudinea de empatie culturală 

 

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1. Cunoaşterea tradiţiilor şi a obiceiurilor din zona natală 
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Competențe specifice 

Activităţi de învăţare 

 Se recomandă următoarele activităţi 

1 recunoașterea  specificului tradiţiilor şi 

obiceiurilor (din zona natală) româneşti; 

exerciţii de lectură a unor texte folclorice cu tematică 

tradiţională; 

exerciţii de identificare a unor cuvinte/ regionalisme şi 

expresii noi; 

exerciţii de povestire a unor experienţe familiare 

referitoare la tradiţii şi obiceiuri; 

exerciţii de redactare a unor compuneri conform 

propriului univers afectiv, de la obiceiuri practicate în 

familie; 

2. identificarea etapelor specifice pe care le au 

aceste tradiţii 

exerciţii de înţelegere a semnificaţiilor tradiţiilor de 

naştere şi de nuntă; 

exerciţii de identificare a etapelor specifice de naştere şi 

de nuntă în texte adecvate; 

3 identificarea obiceiurilor religioase şi laice 

exerciţii de prezentare a unor  

obiceiuri specifice de Crăciun şi de Paşte; 

exerciţii de comentare succintă a unor texte literare care 

sunt reprezentative pentru aceste obiceiuri; 

4 manifestarea interesului pentru cunoaşterea 

jocului românesc; 

exerciţii pentru dezvoltarea simţului artistic, audiţii 

muzicale;  

exerciţii de interpretare a unor cântece populare; 

exerciţii de învăţare a unor elemente specifice jocului din 

zona Breaza; 

exersări în grup mai mare sau mai mic; 

5. identificarea cauzelor care duc la pierderea 

unor obiceiuri 

activităţi de grup în care elevii să formuleze întrebări şi să 

dea răspunsuri referitoare la cauzele care duc la pierderea 

unor obiceiuri; 

6. preocuparea de conservarea şi transmiterea 

obiceiurilor româneşti din zonă; 

exerciţii de consemnare – prin interviuri a unor obiceiuri 

cu arie restrânsă de răspândire; 
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2. Comunicarea cunoștințelor despre folclor 

Competențe specifice 

Activităţi de învăţare 

Se recomandă următoarele activităţi: 

2.1 utilizarea  formulelor specifice dialogului exerciţii de construire a unui dialog pe o temă dată; 

 

2.2 susținerea unui monolog oral exerciţii de realizare a unui interviu; 

exerciţii de alcătuire a unui plan de idei suport pentru 

relatarea unei întâmplări; exerciţii de relatare a unor 

întâmplări; 

2.3 prezentarea unor obiceiuri din zonă exerciţii de prezentare a diferitelor obiceiuri specifice din 

zonă; 

exerciţii de relaţionare a textului cu imaginea 

 

2.4 argumentarea unui punct de vedere exerciţii de identificare a argumentelor într-un text folcloric 

dat; 

exerciţii de formulare a unor întrebări pentru exprimarea 

opiniilor; 

 

3.Atitudinea de empatie culturală 

Competențe specifice Activităţi de învăţare 

Se recomandă următoarele activităţi 

1. identificarea valorilor culturale şi 

experienţelor  umane descoperite în 

creaţiile folclorice, în viaţa comunităţii 

realizarea de mape, portofolii, pliante, albume; 

organizarea de programe artistice, 

şezători,serbări, 

formarea unui ansamblu folcloric; implicarea în 

evenimentele culturale ale comunităţii; 

 

Modalităţi de evaluare  

a. Realizarea unor portofolii, desene, mape, albume foto, postere, culegere de folclor etc.;  

b. Organizarea unor concursuri și dramatizări ; 
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c. Realizarea unor expoziţii tematice ; 

d. Pregătirea şi susţinerea unor spectacole ; 

e. Prezentarea unor texte culese pe teren . 

Standarde minime de performanţă 

Competențe generale 
Standarde minime de performanţă 

1.Cunoașterea  tradiţiilor şi a obiceiurilor din 

zona natală 

- Să exemplifice cel puţin trei tradiţii 

legate de naştere şi de nuntă din zona 

natală; 

- Să identifice dintr-un text dat cel puţin 

câte trei obiceiuri specifice de Crăciun şi 

de Paști. 

2.Comunicarea cunoștințelor despre folclor 

- Să realizeze un dialog, pe o temă dată, 

folosind formulele specifice acestui mod 

de expunere, în opt minute ; 

- Să ilustreze, prin desen, o scenă/un 

personaj dat, în cincisprezece minute; 

3.Atitudinea de empatie culturală 
- Să culeagă, din folclorul local, cel puţin 

cinci exemple.  
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CAP. V - PARTENERIATE 
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STIMULAREA LECTURII SUPLIMENTARE LA CICLUL PRIMAR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR, ELENA LALĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

COMUNA HANGU, NEAMŢ 

 

 

 În ziua de astăzi, când au luat amploare mijloacele audio-vizuale şi tehnologia informaţională şi în difuzarea 

culturii, cartea a rămas şi va rămâne unul dintre cele mai frecvente mijloace de autoinstruire, începând încă din clasele 

primare, chiar dacă în ultimii ani a pierdut teren, mai ales în rândul tinerilor. Pe perioada şcolarităţii , mai ales la 

clasele , lucrul cu cartea devine un lucru de neînlocuit. Atât cadrele didactice, cât şi părinţii , bibliotecarii prin 

eforturile zilnice, încearcă permanent să îi apropie pe copii , în mod conştient de universul cărţii. Copilul trebuie să 

simtă bucuri lecturii, fiecare carte fiind ,, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi” (Mihail Sadoveanu). 

 Cel care lecturează o carte are diferite satisfacţii pe care le aduce orice fapt inedit, îl îndeamnă la meditaţie, la 

introspecţie, le poate dezvolta valori formativ-educative care pot sa contribuie la formarea şi dezvoltarea 

comportamentului acestuia. Tocmai de aceea se consideră că cititul reprezintă unul dintre cele mai de preţ instrumente 

ale activităţii intelectuale, dezvoltă comunicarea între oameni, făcându-le ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 

Pasiunea şi gustul pentru citit, pentru lectură, se formează prin munca familiei şi a şcolii, ce implică multă 

răbdare, perseverenţă, voinţă dar şi continuitate. În determinarea lecturii elevilor sunt implicaţi mai mulţi factori, care 

pot transforma lectura într-o necesitate, o foame de carte, o delectare sau nu. Aceştia pot fi particularităţile de vârstă 

ale elevilor, preferinţele lor, climatul familial, mediul şcolar sau alte medii culturale. Familia este primul mediu de 

viaţă şi cultură, de aceea este necesar ca ea să se implice activ în apropierea copilului de miracolul cărţii, încă înainte 

de a învăţa să citească, prin citirea de poveşti, analizarea ilustraţiilor, să faciliteze transmiterea de valori care ajută la 

dezvoltarea intelectuală morală şi estetică a copilului. Odată cu învăţarea citirii de către copii, se impune o colaborarea 

între şcoală şi familie, unde se va insista pe rolul lecturii elevului atât la şcoală cât şi înafara ei, să dea indicaţii despre 

lectura suplimentară, ca să înţeleagă ceea ce citesc, să le dezvolte gustul pentru lectură. 

,,Conştiinţa educativă caută a fi înţeleasă într-un sens foarte larg. Pentru un părinte însufleţit de conştiinţă 

educativă nu se pune numai dezideratul ca urmaşul său să ajungă o personalitate la nivel înalt, dar şi acela de a căuta 

cele mai bune căi şi mijloace de a contribui la formarea unei astfel de personalităţi . Un părinte care reflectează, 

compară şi selectează , care îşi controlează atitudinile şi comportamentele nu câştigă prin aceasta aptitudini 

pedagogice, dar în orice caz este un bun părinte , iar un părinte bun este pe jumătate şi bun educator.” 

 Curiozitatea  elevilor  şi interesul pentru lectură poate fi stârnită încă de la clasa pregătitoare prin înfiinţarea 

unei minibiblioteci în sala de clasă, cu alegerea unui bibliotecar şi realizarea etapelor în împrumutarea unei cărţi, sau 

chiar prezentarea titlurilor cărţilor de către aceştia din biblioteca personală. Lectura înafara clasei se mai poate 

dezvolta şi prin vizita unor biblioteci mai mari, cum ar fi bibliotecile şcolii, ale comunităţii, judeţene, etc 

Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze interesul  pentru carte, să le 

satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Contribuie într-o măsură însemnată la îmbogăţirea 
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cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la dezvoltarea dragostei de patrie, la educarea 

sentimentelor estetice 

De aceea, la nivel de clase  şi şcoli se pot încheia diferite parteneriate şi protocoale cu diverse biblioteci prin 

care se urmăreşte realizarea de activităţi comune cu elevii, prezentări de carte, workshop-uri, spectacole culturale, 

artistice, etc.  

Lucrând într-o zonă rurală , cu predare la clase simultane, clasa Pregătitoare şi a II-a, am încercat să le dezvolt 

şi să le trezesc elevilor mei gustul pentru lectură, pentru frumos, încă de la clasa pregătitoare, prin realizarea unui 

parteneriat cu biblioteca comunală prin care am urmărit realizarea de activităţi comune cu aceasta. Titlul proiectului 

este Cartea-prietena mea dragă şi se desfăşoară pe o perioadă de trei luni. Având în vedere situaţia creată de 

pandemia de coronavirus, când s-au suspendat cursurile şi orele se ţin online, acest parteneriat nu a putut fi realizat 

direct cu elevii, dar, prin intermediul mijloacelor informaţionale am comunicat cu elevii, am încercat să desfăşor de la 

distanţă cu ei unele dintre activităţi, unde am primit şi feedback din partea lor. Sper ca din toamnă, în următorul an 

şcolar să pot desfăşura cu elevii aceste activităţi propuse. Vom vedea cum vor decurge lucrurile până atunci, însă noi, 

cadrele didactice să încercăm să-i ţinem pe elevi activi şi captivaţi în activitatea didactică de la distanţă. 

 Voi prezenta în continuare proiectul de parteneriat., care conţine un argument şi alte etape necesare în redactarea unui 

proiect de parteneriat. 

               Argument 

 Dacă şcoala are ca obiectiv major formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului, capabil să înţeleagă şi să 

aprecieze frumosul din mediul înconjurător, atunci aceasta se leagă în primul rând de cultivarea pasiunii pentru 

lectură. 

În aceste vremuri agitate, când specialiştii în domeniul educaţiei îşi exprimă temerea că ne confruntăm cu o 

tânără generaţie lecturofobă, elevii găsesc încă, în interiorul lor, dorinţa de a citi. De aceea, bibliotecarul şi cadrul  

d idact ic  de  la  c lasele  mic i  trebuie să-i stimuleze, să găsească în permanenţă noi metode de a-i atrage spre 

lectură. 

Un vocabular sărac, un comportament deviant, un limbaj de multe ori violent al elevilor ne determină să observăm că 

acei elevi nu au citit cât trebuie. Tocmai de aceea, e nevoie să se ridice bariera dintre copil şi carte. Folosirea 

excesivă sau greşită a calculatorului şi îndepărtarea copiilor de lectură trebuie să fie un semnal de alarmă. 

 De regulă, o mare parte dintre elevi citesc din obligaţie şcolară. Prin urmare, este absolut necesar să-i obişnuim cum 

să citească de plăcere,  cum să relaţioneze cu textul şi cum să acţioneze ca răspuns la ceea ce au citit, cum să treacă 

de la reproducerea naivă la analiza complexă a textului. 

Provocarea acestui demers  a apărut din  „nevoia” cadrului didactic şi a bibliotecarului de a nu se da bătuţi în 

faţa viziunii aproape fataliste a inapetenţei pentru literatură a tinerilor. 

 Cunoaşterea treptelor de dezvoltare a psihologiei vârstei de către cadrul didactic, respectarea principiului 

accesibilităţii în vederea îndrumării permanente a lecturii copilului constituie o sarcină importantă. Literatura pentru 

copii se adresează celor mai diferite vârste. Distanţa este foarte mare de la cartea cu poze însoţită de versuri sau proză, 

din clasele mici, când caracterul concret-intuitiv al gândirii impune ilustraţia ca auxiliar preţios în înţelegerea 



 

521 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
semnificaţiei operei, la cărţile în care primatul îl deţine textul literar, din clasele a III-a şi a IV-a, când gândirea trece 

spre o mai accentuată fază de abstractizare şi generalizare. 

Iată de ce este nevoie de cărţi diferite care să se adreseze nivelului de înţelegere al copilului, în funcţie de 

particularităţile de vârstă şi preferinţele individuale. 

Literatura pentru copii trebuie să investigheze universul propriu de cunoaştere al copilului, năzuinţele, 

aspiraţiile lui cele mai înalte, printr-o ingenioasă transfigurare artistică. 

  

Grup ţintă: 

 Beneficiari direcţi :Elevii claselor Pregătitoare şi a II-a, reprezentanţii bibliotecii, prof. înv. primar Lalău 

Elena 

Beneficiari indirecţi :părinţi, cadrele didactice ale şcolii; 

PARTENERI: 1.Şcoala Primară,Buhalnița, comuna Hangu, jud. Neamț, reprezentată de prof. înv. primar Elena Lalău 

2.Biblioteca comunală, Hangu, instituţie reprezentată de bibliotecar, Liliana Pîntea 

SCOPUL PARTENERIATULUI: Organizarea de acţiuni comune, într-un cadru adecvat, care să contribuie la 

formarea deprinderilor de lectură individuală ale elevilor şi stimularea interesului lor pentru lecturile de calitate, 

purtătoare ale mesajului valorii autentice, formarea şi dezvoltarea aptitudinilor literare, muzicale, pentru teatru 

Educarea elevilor în sensul receptării valorilor culturale, stimularea interesului pentru lectură, formarea competentelor 

de lectura in vederea asigurării succesului școlar.  

  

OBIECTIVE SPECIFICE: 

- cultivarea gustului pentru lectură; 

- încurajarea exprimării libere a impresiilor şi sentimentelor provocate de lectură; 

- cultivarea lecturii de plăcere; 

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

- crearea unui mediu educaţional care să stimuleze lectura şi dragostea de carte; 

- utilizarea informaţiilor însumate în formarea personalităţii elevilor; 

- promovarea serviciilor bibliotecii; 

- documentarea şi informarea în bibliotecă, o alternativă de petrecere a timpului liber; 

- implicarea familiilor în stimularea interesului pentru lectură; 

 

LOCUL DE DESFÃŞURARE: Şcoala Primară Buhalniţa, comuna Hangu; Biblioteca Hangu 

RESURSE UMANE : Elevii claselor Pregătitoare şi a II-a, bibliotecara ,cadrul didactic   

RESURSE MATERIALE: cărţi,  texte literare; fotografii; hârtie colorată, carioci, 

Forme de organizare   frontal, individual, pe grupe                 
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DURATA PROIECTULUI: 

- Martie-iunie 2020 -  2020 ; 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Prin participarea la activităţile proiectului, elevii îşi vor dezvolta competenţa de lectură, vor citi de plăcere 

cărţi pe care singuri vor şti să le selecteze şi să le integreze în preocupările personale, Ei vor deveni adevăraţi 

consumatori de literatură, conştienţi de valoarea şi importanţa cărţii în desăvârşirea personalităţii lor, de rolul pe care-l 

ocupă cartea în relaţionarea cu lumea din jur. De asemenea, prin metodele moderne, activ-participative propuse, va 

creşte numărul de elevi care vor practica lectura de plăcere şi, implicit, numărul de cititori în biblioteci. 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

activității 

Obiective/detaliere Locul/participanți Termen 

1.  Cartea – 

prietena mea 

dragă-  

întâlnirile 

părților 

parteneriatului 

 

 -prezentarea proiectului şi a 

obiectivelor 

– întocmirea documentaţiei 

 - stabilirea comună a actiunilor, 

succesiunea desfășurării lor  

Biblioteca 

Școala Buhalnița 

Copii, părinți, cadrul  

didactic, 

bibliotecara 

 

Martie 2020 

2.  Lumea cărţilor, 

lumea mea 

ION 

CREANGĂ-

prietenul copiilor 

Masă rotundă, discuţii lămuritoare 

privind importanţa lecturii 

  Interpretarea unor secvenţe din 

poveştile scriitorului, desene,  

 

 

 

 Biblioteca 

Elevi,cadre 

didactice, părinți 

bibliotecara 

Martie 2020 

3.  Concurs 

Recunoaşte-ţi 

personajul! 

- lecturarea unor poveşti îndrăgite 

- recunoaşterea unor personaje 

după replici, acţiuni 

-expoziţie de desene –personajul 

preferat 

Școala Buhalnița 

 

Elevi,cadre 

didactice 

 

Aprilie 2020 

4.   Cuvinte vrăjite 

 

 

 

- lecturarea sau recitarea unor 

creaţii proprii  

- Vizionarea unor secvenţe din 

filme educative 

 

Biblioteca, 

Elevi,cadre 

didactice 

Bibliotecara 

Mai 2020 
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5.  "Cum am 

călătorit în 

lumea cărţilor 

- exprimarea opiniilor, impresiilor, 

rezultatelor proiectului 

- realizarea unui album cu 

fotografii, desene, impresii 

Şcoala Buhalniţa, 

elevi,cadre didactice 

Iunie 

2020 

 

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei cunoştinţe, 

sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file de sute de ani, par moarte, dar noi le 

putem învia dezvăluind o lume nebănuită. 

O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de câte ori ai nevoie acelaşi 

răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. Cartea este atât de 

înţelegătoare, încât atunci când n- i înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. 

 

 

 

Bibliografie: 

 

 Cosmovici, Andrei – Psihologie şcolară”, Iaşi, Editura Polirom , 1998 

 Costea, Octavia – Didactica lecturii.O abordare functionala”, Institutul european 
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 Şerdean, Ion – Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, EDP, Bucureşti, 
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O EXPERIENȚĂ DE SUCCES-ERASMUS+K229 

prof. Stanciu Otilia,  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Pucioasa-DB 

 

 Această experiență a început  în luna februarie 2018 când am lucrat intens la proiect și s-a concretizat 

primul nostru proiect Erasmus+K229 care a debutat la 01.09.2018 și se va finaliza la 31.12.2020 . 

 Cadrele didactice din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Pucioasa  și-au  îmbunătățit practicile 

educaționale prin schimb de experiență cu alți profesori europeni în cadrul proiectului Erasmus+ K229 Dezvoltarea 

abilităților socio-emoționale la vârsta preșcolară- nr. de referinţă: 2018-1-RO01-KA229-049413 

  Cinci țări (România, Bulgaria, Letonia, Turcia și Polonia), 618 preșcolari, 74 cadre didactice, 28 luni, 

acestea sunt coordonatele ce plasează unitatea noastră în rândul instituțiilor beneficiare ale unui Proiect Erasmus+ k 

229 de parteneriat interșcolar. 

 Argumentul proiectului: 

 Avem o generație de copii digitali nativi: aproximativ 50% dintre copii știu să folosească tablete, telefoane 

mobile, jocuri digitale; mulți dintre ei sunt lipsiți de atenție, nu socializează foarte mult, nu știu cum să-și gestioneze 

emoțiile și de multe ori au un comportament agresiv. Mulți dintre părinți nu petrec suficient timp  cu copiii lor și de 

multe ori nu supraveghează programul lor și timpul petrecut în mediul digital. Ne-am propus să corectăm aceste 

comportamente și aveam nevoie de colaborare și un schimb de bune practici cu instituții europene ale căror probleme 

identificate sunt similare. 

 Toți partenerii au identificat la nivel școlar necesitatea de a instrui copiii în aptitudinile socio-emoționale, 

pentru a le oferi acestora un avantaj context favorabil pentru gestionarea și educarea acestora. Partenerul român a 

publicat pe eTwinning ideea centrală a acestui proiect și ceilalți parteneri s-au alăturat, exprimându-și interesul pentru 

rezolvarea aceastei nevoi comună. Cu excepția școlii coordonatoare din România, toate școlile implicate în acest 

proiect au dezvoltat Proiecte de cooperare europeană, astfel încât acești parteneri să aibă experiențe diverse și să fie 

deschisi la împărtășirea acestora. În acest sens, directorul școlii a participat la sesiunea de instruire privind redactarea 

parteneriatului strategic KA2 + Atelier- Educație școlară, organizată de ANPCDEFP. În plus, partenerii letoni care au 

avut experienta coordonării  proiectelor Erasmus + au sprijinit echipa proiectului pe tot parcursul proiectului. Referitor 

la aceasta, la prima activitate transnațională, a fost planificat un atelier de lucru pentru managementul de proiect să 

dezvolte strategii comune și instrumente de lucru. 

 Obiectivele propuse au fost: 

1. Îmbunătățirea abilităților profesionale ale cadrelor didactice în dezvoltarea socio-emoțională a copiilor prin 

schimbul de bune practici în proiectarea și desfășurarea activităților de cooperare ludică pentru copii; 

2. Formarea abilităților comportamentale de gestionare emoțională a prescolarilor implicați în 4  proiecte tematice 

privind emoțiile; 

3. Crearea unor în echipe mixte de preșcolari - profesori, 20 de povești digitale cu efect terapeutic. 

 

 



 

525 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
În implementarea proiectului vor fi implicați (beneficiarii direcți): 

-164 preșcolari și 14 cadre didactice din România; 

-110 preșcolari și 10 cadre didactice din Letonia; 

-160 preșcolari și 15 cadre didactice din Bulgaria; 

-84 preșcolari și 23 cadre didactice din Turcia; 

-100 preșcolari și 12 cadre didactice din Polonia.  

 Beneficiarii indirecți ai proiectului (părinții, logopedul, consilierul psihopedagog) au fost implicați în 

activitățile proiectului care au avut loc în fiecare unitate conform proiectului. 

              Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Pucioasa  a asigurat coordonarea proiectului. Coordonatorul de proiect  

a comunicat permanent și ta  colabora cu toți partenerii pentru a face schimb de informații, a verificat progresul și a 

solicitat feedback. Partenerii români și turci au colaborat pentru  crearea spațiului virtual TwinSpace în octombrie 

2018 pe platforma eTwinning. De asemenea, echipa turcă va organiza programul Festivalul Digital de Povești în  

2020.La nivel de proiect, partenerii letoni au fost responsabili de monitorizare, iar cei din Bulgaria  responsabili de 

diseminare. Echipa polonă a fost responsabilă cu colectarea resurselor educaţionalede la fiecare partener și va realiza  

forma finală a cărții Digital Stories Book. 

 Au existat 3 activități de instruire transnațională ( activitatea din TR , urmează) axate  pe:  

- managementul proiectelor și abilitățile socio-emoționale - RO  

- abilități și jocuri social-emoționale-LV  

- abilități și povestiri emoționale - BG  

- abilități emoționale și digitale – TR 

 În fiecare formare, profesorii au creat un set comun de instrumente de evaluare specifice fiecărei teme proiect. 

Toți partenerii vor derula 4 proiecte tematice, după cum urmează: 

  1-"Cutia fermecată cu emoții" -5 săptămâni. Copiii au învațat despre emoții și modul în care pot fi gestionate 

corespunzător. Au folosit povestiri, conversații, povestiri cu început dat, desen, jocuri de roluri, jocuri senzoriale, 

jocuri muzicale, activități practice. S-a urmărit îmbunătățirea comportamentelor, cunoașterea posibilelor consecințe 

care pot apărea după comportamentul unui a un anumit tip, schimbarea relațională față de cele din apropiere, 

interacționează cu ceilalți.  

 2-"Să ne jucăm împreună" –ateliere de lucru/ 2 săptămâni , fiind o activitate paralelă a copiilor, părinților sub 

formă de ateliere. S-a urmărit dezvoltarea unei mai  bune cooperări între educatori, părinți și copii, înțelegând rolul 

unor reguli și comportamente pozitive în dezvoltarea abilităților socio-emoționale.  

  3-"Roata emoțiilor" -3 săptămâni și a constat în prezentarea unor rezultate pozitive, emoții negative, 

explicându-le prin exemple. Am folosit jocuri, povesti, am urmărit conștientizarea transformărilor emotiilor negative 

în emoțiile positive,  descrierea situației care conține o anumită sarcină emoțională,  descoperirea unei atitudini 

pozitive sau negative. 

 4-"O poveste pentru fiecare" - 2 săptămâni, educatorii și preșcolarii din grupul țintă au avut 2 întâlniri cu 

următoarele obiective: crearea unei povești terapeutice. Copiii au ascultat o poveste cu un impact emoțional puternic 
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asupra lor, precum și experiențe relatate de ei de la grădiniță sau acasă. Preșcolarii au fost  distribuiti în 4 echipe 

coordonate de unul dintre profesori. 

Pornind de la povești și întâmplări expuse, fiecare a  reprezentat, prin desene sau picturi făcute de copii, machetă, 

dramatizare. S-a urmărit îmbunătățirea interacțiunii dintre preșcolari și relația profesor-copil. 

Cadrele didactice au folosit rezultatele fiecărei evaluări a proiectelor tematice pentru a măsura progresul copiilor cu 

privire la abilitățile socio-emoționale și nivelul de realizare a obiectivelor proiectului. 

 Rezultatele așteptate sunt:  

 1.  Un glosar cu 4 proiecte despre emoții cu activități ludice și de cooperare; 

 2. O mai bună cooperare între profesori, copii și părinți; situații mai puțin conflictuale și comportamente mai 

puțin agresive în rândul copiilor din grupul țintă; un comportament pro-social al copiilor care sunt conștienți de 

sentimentele lor și își transformă emoțiile negative în emoții pozitive; 

 3.  20 de povești digitale cu efect terapeutic; 

 4.  Derularea în următorii ani școlari a unor proiecte similare, împărtășirea experienței altor colegi 

 5.  Sporirea prestigiului unității noastre. 

 Părinții care au fost implicați în proiect vor fi în măsură să continue colaborarea cu școala, vor avea un grad 

mai mare de satisfacție față de calitatea educației oferite de școală și vor avea o relație mai strânsă cu copiii lor. Vor 

deveni persoane de referință pentru activități ulterioare inițiate de școală. 

 

            ,,Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă 

responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul 

în care va fi folosit conținutul informației.” 
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 EDUCAŢIE PRIN PROIECTE EUROPENE 

Erasmus + This is where I come from , this is where I’m going 
 

prof. DANIELA CHINDE      

Colegiul Tehnic “George Bariţiu”,                                                  

Baia Mare, Maramureş                                                        

           

prof. SONIA HOZAN     

Inspector şcolar pentru limbi moderne   

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Proiectele de parteneriat şcolar desfăşurate sub egida Comsiei Europene sunt un adevărat beneficiu pentru instituţiile 

de învăţământ implicate începând cu elevii, cadrele didactice şi echipa managerială. Fie că sunt proiecte Comenis, 

Leonardo da Vinci sau Erasmus proiectele de acest tip facilitează dezvoltarea cunoaşterii şi a înţelegerii diversitătii 

culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor precum şi sprijinirea elevilor pentru a dobândi 

competenţele şi abilităţile necesare dezvolţării personale pentru integrare profesionala şi cetatenie europeana activă. 

Proiectele europene contribuie în mare măsură la dezvoltarea personală a elevilor, facilitându-le  învăţarea mai multor 

limbi străine prin  realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse. Pe parcursul derulării proiectelor  exista o buna 

comunicare la nivel de echipa şi conducerile şcolilor, se implică mulţi elevi cărora le creşte motivaţia în învăţare, li se 

dezvoltă competenţe noi, se creează o legatură puternică între elevii din echipele de la nivel local şi internaţional 

precum şi intre echipele de profesori din ţările partenere. Parinţii sustin iniţierea proiectelor europene şi elevii propun 

ca în viitor să fie cât mai multe proiecte europene acestea avand un impact pozitiv asupra formării elevilor, 

profesorilor şi a echipelor manageriale din scolile partenere.  

Proiectele permit echipelor de profesori şi elevi din şcolile din ţările partenere să împărtaşască experienţe şi informaţii, 

să testeze şi să puna în aplicare noi abordări pedagogice şi manageriale. Activităţile proiectelor sunt integrate în 

curriculum şi sunt interdisciplinare. Deoarece aceste proiecte sunt proiecte centrate pe elevi este important ca aceştia 

să fie implicati în toate etapele de realizare a proiectului, de la planificarea acestuia, pâna la evaluare şi diseminarea 

rezultatelor. 

Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare cu sprijinul şi implicarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş,  a 

fost implicat într-un număr mare de proiecte europene Erasmus+, Comenius,si Leonardo da Vinci. In acest an scolar 

este implementat proiectul de parteneriat strategic între şcoli, Key Action 229, “This is where I come from, this is 

where I’m going”, în parteneriat cu instituţii de învăţământ din Norvegia şi Spania, proiect finanţat de Comisia 

Europeană.  

In focus grupuri internaţionale, elevii din Romania, Norvegia si Spania au participat la workshopuri, vizite 

documentare, dezbateri,  sesiuni de prezentare a materialelor create şi la ore de curs, dezvoltăndu-şi astfel 

competenţele digitale precum şi competenţele de comunicare în limba engleză. In cadrul workshopurilor, elevii, 

coordonati de profesori au dezbatut problema migrarii din perspective celor trei ţări participante  având în vedere că 
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România se confrunta cu procesul de “Brain Drain” (exodul creierelor), în timp ce Norvegia este beneficiarul acestui 

process “Brain Gain”, iar Spania gestioneaza ambele aspecte.  Interacţionând în grupuri internaţionale elevii au 

conştientizat efectele şi consecinţele migrării pentru toate ţările implicate şi au dezbatut posibilităţile şi oportunităţile 

pe care tinerii le au in in ceea ce priveste continuare studiilor si dezvoltarea unei cariere în oricare dintre ţările 

europene, întărindu-şi astfel sentimentul de apartenenţă la Uniunea Europeana.  

 

 

 

 

Bibliografie 
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 DEZVOLTAREA  „SPORTULUI DE MASA” CU AJUTORUL 

ACTIVITATILOR DE PARTENERIAT 
 

                                                                         Profesor   Răcăteș Ștefania Ruxandra 

                                           Colegiul „Mihail Cantacuzino” 

Scoala Gimnazială  „Principesa Maria”- Sinaia 

 

Motto:    

„Mens sana in corpore sano”/„O minte sanatoasa intr-un corp sanatos”   - Juvenal 

      Sportul de masă  inseamnă, sportul organizat și practicat la nivel local, de sportivi amatori, de diferite vârste, 

precum și „sportul pentru toți”. Avem nevoie ca sportul să facă parte din stilul nostru de viață. 

      Sportul de masă are un rol important în promovarea incluziunii sociale, a egalitătii de sansă, a activitătii fizice 

benefice pentru sănătate si trebuie să devină o prioritate si de o importanta mai maredecât sportul de performantă. 

      Dezvoltarea sportului de masă se poate realiza doar prin crearea bazelor infrastructurii de masă, fară de care nu 

putem dezvolta această cultură sportivă de masă în care să fie implicati copiii, părintii, bunicii. Important este ca 

sportul de masă sa devină o prioritate pentru țara noastră,  dacă ne dorim o viată sanătoasă si echilibrată, iar sportul de 

performanță să fie o optiune!  Statisticile realizate de catre Ministerul Tineretului si Sportului ne arată că 60% din 

populatia României, nu practică exercitii fizice. 

      Educația pentru dezvoltarea sportului de masă în general si a activității fizice în mod special, pregătește elevii 

pentru a face față tuturor provocărilor de adaptare, de integrare, de menținere a sănatății  si de a reuși in tot ce îsi 

propun. 

      Bazele cunoștințelors de specialitate pentru dezvoltarea sportului de masă se realizeaza in general  la educație 

fizică și sport, dar și cu ajutorul altor domenii: 

-educația ecologică formează respectul elevului, pentru o natură sănătoasă și curată; 

-educatia plastică, ajută la dezvoltarea simțului artistic și al armoniei în toate activitățile fizice desfăsurate pe muzică; 

-educația civică, ajută la dezvoltarea cunoștintelor in privinta drepturilor oamenilor, la raporturile și rolurile lor în 

societate; 

-educația biologică, ajută la cunoasterea organismului uman si la înțelegerea funcționării lui. 

      Atitudinea față de sport față de activitatea fizică, ține de educația și de cultura omului, a societații! Omul se naște 

și trăieste într-un mediu cu care trebuie să stabilească un raport de armonie , echilibru și respect. Corpul uman a plecat 

de la o singură celulă și s-a transformat într-un organism complex, a cărui integritate depinde de întreaga experiență a 

activităților fizice desfășurate.  

      Prin această activitate fizică desfăsurată, elevii sunt ajutați : 

-să conștientizeze importanța sănătății fizice, datorită calității activității fizice; 

-să-și echilibreze și controleze gesturile și faptele înainte de a ajunge la agresiuni verbale sau fizice; 

-să-și formeze un comportament de fair-play și să ia atitudine atunci când nu sunt respectate regulile jocului-acum, sau 

ale societății in care trăiesc –mai târziu; 

-să devină persoane echilibrate psihic și pozite în gânduri, vorbe, fapte! 



 

530 
 

Revista inovatie in Educatie / Aprilie 2020 

 

 
      Caracteristicile sportului de masă rezultă din influențele pe care le produce cât si din modalitățile de aplicare ale 

acestuia: 

-se adresează unei game largi de practicanți; 

-are un conținut bogat și variat de exerciții cu grade diferite de dificultate; 

-poate fi realizat in funcție de nivelul de pregătire, vârstă, sex; 

-ofera posibilitatea prelucrării întregului organism, educând ținuta si prevenind deficiențele fizice; 

-se poate adapta in functie de locul de desfășurare( în sală, afară, în tabere, drumeții folosind avantajele naturii-pietre, 

copaci, garduri) dar si de condițiile materiale (libere, cu obiecte, cu aparate fixe sau mobile). 

      Sportul de masa are un rol esențial în dezvoltarea individului și formarea lui ca om! Practicând sportul de masa, 

apar și efectele asupra organismului: 

-dezvoltarea multilaterală a organismului și a expresivității gesturilor; 

-influențează pozitiv funcțiile vitale, starea de sănatate, capacitatea de învațare și muncă; 

-dezvoltă calități fizice dar și morale; 

-dezvoltă capacitatea de relaxare a întregului organism; 

-se poate realiza folosind bazele generale ale miscării, deci poate fi practicat de toata lumea; 

-fiind un practicant activ și pasionat al sportului de masă, elevul poate deveni un sportiv de performanță. 

      Pe baza recomandărilor si a nevoii acute pentru a desfășura o activitate fizică de masă în colaborare cu alți elevi, la 

școala noastră am organizat un proiect în colaborare cu Direcția Județeană de Sport și Tineret- Prahova, având ca scop 

dezvoltarea sportului de masă, intitulat „Cupa Sinica”.  

      „Cupa Sinica” s-a desfasurat de-a lungul anilor prin proiecte de parteneriat si colaborare cu mai multe scoli din 

Județul Prahova iar Direcția Județeană de Sport și Tineret, ne-a încurajat si susținut material (diplome, medalii, trofee, 

echipamente, răcoritoare si stimulente energetice dulci, mult asteptate de copii). 

Proiectul cuprinde mai multe acțiuni, printre care și o campanie de conștientizare a tuturor, atât a elevilor care au 

participat, cât si a copiilor,părintilor,bunicilor care i-au susținut de pe margine pe participanți, în privința importanței 

sportului de masă asupra sănatății fizice. La această activitate au participat între 50 și 80 de elevi, desfăsurându-se in 

fiecare an in luna octombrie, in spațiu deschis, afară! Proiectul și-a atins toate obiectivele stabilite de-a lungul timpului 

datorită: 

-conducerii scolii, care anual ne-a largit considerabil baza de materiale sportive; 

-susținerii Direcției Județeane de Sport și Tineret Prahova, reprezentată de un mare iubitor al sportului, ce ne-a 

incurajat incă de la inceput; 

-cadrelor didactice care au contribuit la o bună si frumoasă organizare, chiar dacă au fost invitații noștri; 

-elevilor care de la un an la altul și-au marit numarul in competiție,  s-au motivat în privința practicarii exercițiilor 

fizice, și-au format personalitatea- unii transformându-se în lideri, s-au organizat și format ca și grup, s-au autodepășit 

respectându-și chiar și adversarii, au facut față provocărilor de moment, devenind mai frumoși, mai sănătoși! 

      Asadar, educația formării și dezvoltării unei culturi sportive de masă este imperios necesară,   aplecându-ne pe 

competențe! Prin acțiunile realizate am adus o contribuție în această direcție, la nivel local. 

      Regula de aur „O minte sănătoasă într-un corp sănătos” se realizează pas cu pas și zi de zi! 
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 LET’S BE FRIENDS! 

prof. BEXA MARIANA ALINA     

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE ARIEȘENI 

LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR ” ALBAC  

ARGUMENT:  

În zilele noastre este foarte important să îi îndemnăm pe copii să socializeze, iar cu prilejul acestui parteneriat 

sperăm să legăm prietenii frumoase.Se doreşte înfiinţarea acestei colaborări pentru a face un schimb de experienţe , 

pentru a cunoaşte oameni noi.  

Bineînţeles,având în vedere că acest parteneriat este coordonat de  profesori de limba engleză, încercăm să-i 

îndemnăm şi să-i motivăm pe elevii noştri să utilizeze limba engleză şi în afara orelor. Această colaborare îşi propune 

derularea unor activităţi de învăţare în limba engleză prin care elevii vor dobândi cunoştinţe despre cele mai 

importante obiceiuri şi tradiţii ale spaţiului anglo-saxon. 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Scop: 

➢ sprijinirea copiilor pentru a dobândi cunoştinţe,capacităţi şi aptitudini 

➢ descoperirea de lucruri noi,activităţi variate,locuri 

➢ schimbul de experienţă între cele două şcoli 

➢ dezvoltarea capacităţilor de învăţare cu ajutorul schimbului de informaţii 

Obiective: 

➢ să sporească interesul elevilor pentru studiul limbilor străine; 

➢ să ofere elevilor prilejul de a-şi evidenţia competenţele lingvistice; 

➢ să dea posibilitatea elevilor de a-şi manifesta talentul artistic; 

➢ dezvoltarea unor parteneriate sociale care să influenţeze pozitiv activitatea şcolară 

➢  implicarea profesorilor în activităţi specifice pentru a dezvolta curiozitatea şi abilităţile elevilor 

➢  implicarea elevilor în activităţi comune cu ocazia anumitorm evenimente 

 

GRUP ŢINTĂ:elevii celor două şcoli partenere (clasa a VIII-a) 

DURATA PROIECTULUI:anul şcolar 2019 -2020 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

 

 

 

 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

➢ Realizarea de portofolii,mape, postere; 

➢ Organizare de concursuri  

➢ Realizarea unor expoziţii tematice; 

➢ Postarea materialelor pe site-ul creat pentru proiect 

 

Nr 

crt 

Activitatea desfăşurată Modalităţi de realizare Data 

1. Încheierea parteneriatului ➢ Schimb de experienţă  Noiembrie 

2019 

2. Thanksgiving day ➢ crearea de planşe şi 

prezentarea acestei tradiţii, 

➢ concurs între elevii clasei a 

VIII-a din ambele școli  

Noiembrie 

2019 

4. 
St. Nicholas brings us 

presents 

➢ confecţionarea şi dăruirea 

de cadouri de către elevi 

celorlaţi colegi din şcolile 

partenere 

 

Decembrie 

2019 

5. 
Let’s write a letter to Santa 

 

➢ conceperea unei scrisori în 

limba engleză adresată lui 

Moş Crăciun 

Decembrie 

2019 

 

6. Be my Valentine! ➢ karaoke 

➢ Felicitări de Sf. Valentin 

 

Februarie 

2020 

7. Easter ➢ Concurs – tradiţii şi 

obiceiuri de Paşte în Marea 

Britanie şi alte ţări 

vorbitoare de limba engleză 

 

Aprilie 2020 

8. 
Ziua Europei ➢ activităţi interdisciplinare 

(proiect pe grupe despre una 

dintre ţările europene şi 

concurs de cultură generală 

despre Uniunea Europeană) 

 

9 mai 2020 
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DISEMINAREA : 

➢ Rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoştinţa părţilor implicate în proiect ; 

➢ Fotografii  

➢ Expoziție cu lucrările copiilor  
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 Săptamana legumelor și a fructelor donate 

Proiect SNAC 
 

prof. Rușeț Adela Lelia  

director, prof. Tutunaru Mariana 

 

 

• DENUMIREA PROIECTULUI: Săptămâna legumelor și a fructelor donate 

• Organizatorul proiectului 

DENUMIREA INSTITUTIEI: Colegiul Tehnic Motru, Gorj 

ECHIPA DE COORDONARE: prof. Rușeț Adela Lelia / director, prof. Tutunaru Mariana / director 

adjunct, prof. Crăciunescu Mihaela-Cristina / coordonator programe și proiecte educative, prof. 

Ardeiu Iulica-Daniela coordonator SNAC 

RESPONSABILUL DE PROIECT: prof. Ardeiu  Iulica-Daniela/coordonator SNAC/2019/2020 

• PARTENERI IMPLICATI: 

- Elevi 

- Cadre didactice 

- Inspectorul scolar judetean Gorj 

- CJRAE Gorj 

- DGSAPC Gorj 

- Spitalul Municipal Motru 

• JUSTIFICAREA PROIECTULUI: 

Contextul de realizare: intern pentru depozitarea fructelor si legumelor donate de voluntari, extern 

pentru benificiarii fructelor si legumelor 

FACTORI JUSTIFICATIVI: 

- Voluntariatul ne oferă posibilitatea de a face lumea în care trăim mai bună 

- Prin activitați de voluntariat se formează deprinderi utile și se învață lucruri noi, se câștigă 

experiență, abilități practice și de comunicare 

- Prin muncă în echipe dinamice de voluntari se pot realiza contacte, se pot face cunoștințe, se leagă 

prietenii, se socializează, se testează o posibilă carieră, toate acestea fiind utile în viață 

- În societatea românească există foarte mulți copii abandonați, persoane vârstnice singure si familii 

defavorizate care au nevoie de ajutorul voluntarilor 

• OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

OBIECTIVELE PE TERMEN SCURT 

- încurajarea participării elevilor la acțiuni de voluntariat 

- implicarea elevilor în viața comunității locale 

- însusirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea si munca în echipa 
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- elevii sa devină responsabili, să respecte procedurile, politicile, drepturile si obligațiile 

voluntarilor 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

- Formarea unor atitudini si comportamente de respect pentru ființa umană, mediul înconjurator, 

fără a discrimina în funcție de rasă, etnie, sex, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica 

sau psihică, nivel de educație, vârstă: 

- Dobândirea unei experiențe, a unor abilități si cunoștințe în vederea obținerii mai ușor a unui loc 

de muncă sau pentru a descoperii exact ce profesie se potrivește fiecăruia dintre elevii voluntari 

• PUBLICUL VIZAT: Copii si persoane vârstnice cu nevoi sociale 

• LOCUL DE DESFASURARE: - la Colegiul Tehnic Motru, Gorj, unde se vor colecta fructele si legumele 

donate de voluntari, iar la partenerii menționați se vor dona aceste fructe si legume 

• PERIOADA: noiembrie 2019 

• CONȚINUTUL PROIECTULUI: 

ACTIVITĂȚI 

-Activitatea de voluntariat a presupus colectarea de fructe si legume în vederea distribuirii acestora, copiilor care 

provin din familii cu un nivel de trai scăzut, copiilor din case de tip familial sau așezăminte sociale si persoanelor 

vârstnice cu nevoi sociale, dorindu-se sensibilizarea elevilor si profesorilor din cadrul instituției de învățământ cu 

privire la situația dificilă în care se află copiii si persoanele vârstnice afectați de lipsa alimentelor. 

METODE: munca în echipă, munca individual, informarea si autoinformarea 

• RESURSE UMANE SI MATERIALE NECESARE 

  RESURSE UMANE 

- Elevi voluntari 

- Cadre didactice voluntare 

- Copii, vârstnici și alte personae defavorizate cu nevoi sociale 

RESURSE MATERIALE 

- Fructe și legume donate de elevii si profesorii voluntari 

RESURSE MATERIALE ESTIMATE:  

• EVALUAREA: 

- Chestionarea verbal a elevilor 

• PERSPECTIVELE PROIECTULUI: -sunt create condiții pentru implicarea elevilor în activități de 

voluntariat. 
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O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN MEDIU MAI CURAT 

Proiect educaţional 

Domeniul ecologie şi protecţia mediului 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REŞIŢA 

COORDONATOR: prof. înv. primar CODILĂ MONICA 

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REŞIŢA 

Adresa completă:  STR. ROMANILOR NR.1 cod 320058 REŞIŢA 

Nr. de telefon/fax:  0255212239 

Site şi adresă poştă electronică: scoala2resita@yahoo.com 

Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): CODILĂ MONICA, prof. înv. primar,  telefon: 

0741030386; mail: c.mony19@yahoo.com 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului :  O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN MEDIU MAI CURAT 

COORDONATOR: prof. înv. primar CODILĂ MONICA 

Responsabil cu organizarea activităţilor proiectului: prof. înv. primar OPREA ROBERTHA, inv. NEGROIU 

ELEONORA, ed.  GUȚĂ CORINA 

 

 

Proiect educaţional 

B.2.Domeniul în care se încadrează proiectul:  

▪ Domeniul ecologie şi protecţia mediului 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  

 

 Proiectul educațional urmărește educarea elevului în spiritul interesului menținerii unui mediu 

înconjurător curat, a protejării acestuia. Elevii rămân cu convingeri clare cu privire la necesitatea protejării 

mediului, sunt implicații activ și li se dezvoltă simțul răspunderii. Se urmărește atingerea unor obiective de 

natură formală, informală și socio-comportamentală. 

 Activitățile derulate vizează dezvoltarea capacităților de observare, explorare și înțelegere a realității 

din mediul înconjurător, cunoașterea și stimularea curiozității pentru investigarea realității înconjurătoare și 

formarea unei atitudini pozitive față de mediu. 

 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 74 de elevi, 20 preșcolari, 5 cadre didactice 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevi ai ciclului primar, preșcolar şi partenerii implicaţi în proiect 

 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura  

 

 

1. DATA 2. ACTIVITATEA 3. LOCAŢIA 

 

    

   noiembrie 2016 

Prezentare proiect 

-întâlnirea iniţiatorilor proiectului; 

  

mailto:scoala2resita@yahoo.com
mailto:oprearobertha@gmail.com
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-prezentarea concretă a proiectului 

-discuţii 

 

  Şcoala Gimnazială Nr. 2 

Reşiţa 

 

 

 

    decembrie 2016 

„Calendar eco-vernal” 

- identificarea zilelor din an cu importanță 

ecologică 

- familiarizarea cu noţiunea de ecosistem – 

elementele vieţii: apă, aer, căldură, lumină 

- prezentare PPT 

  Şcoala Gimnazială  

   Nr. 2 Reşiţa 

  

 

       

   ianuarie 2017 

,,Zece pasi pentru un mediu mai curat”  

-decalogul micului ecologist (reguli de protecţie 

a naturii, sfaturi şi soluţii pentru un mediu mai 

curat- pancarde eco); 

- realizarea unui ecuson : “Prietenii naturii” ce 

va fi purtat pe toată perioada proiectului  

  Şcoala Gimnazială  

   Nr. 2 Reşiţa 

  

   

   februarie 2017 

„Eco - inventatorii” 

-   colectare de materiale reciclabile şi 

confecţionarea de jucării, tablouri, măşti; 

 

Grădinița PP „Floarea - 

Soarelui” Reșița 

 

 

 

    martie 2017  

       ,,Un copil - o plantă” 

- antrenarea copiilor în activităţi menite să 

contribuie la sădirea  şi  îngrijirea unor plante 

- vizită la sera Municipiului Reșița 

-prezentarea unor specii de plante ornamentale şi 

lucrări de îngrijire 

 

 

Sera Primăriei Reșița 

 

 

     aprilie 2017 

,, Luna pădurii” 

- dezbatere - ,,Pădurea - factor stabilizator al 

mediului înconjurător" 

 

 

Direcția Silvică Caraș Severin 

 

      mai 2017 

,,Din diversitatea florei cărăşene” 

-vizită la Agenția de Mediu Caraș Severin 

  - lecţie interactivă 

 

Agenția pentru Protecția 

Mediului Caraș Severin  

 

     iunie 2017 

,,Păstrăvul – bogăţia apelor montane” 

- vizită la Păstrăvăria Văliug 

- prezentarea fondului piscicol din cadrul 

păstrăvăriei 

 

  

   Păstrăvăria Văliug 

 

octombrie 2017 

„Natura în haine de toamnă” 

- colecţionarea şi strângerea de materiale din 

natură (frunze, ghinde, conuri, crenguţe, seminţe, 

pietricele etc.). 

- realizarea de lucrări cu materiale din natură – 

expoziţie 

 

 

Liceul de Arte „Sabin Păuța” 

Reșița 

 

 

noiembrie 2017 

„Ucenici în protejarea mediului” 

-  activitate de ecologizare a parcului Cărăşana 

    

Parcul Cărăşana Reşiţa 
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decembrie 2017 

„Să reciclăm hârtia pentru că salvarea naturii 

este salvarea mea!” 

- colectare de hârtie cu elevii ambelor clase 

-prezentare PPT 

 

Şcoala Gimnazială Nr.2 

Reşiţa 

 

 

ianuarie 2018 

„Poluarea şi efectele ei” 

- cunoaşterea surselor de poluare 

-observarea influenţei factorilor poluanţi asupra 

diferitelor componente ale mediului înconjurător, 

- înţelegerea necesităţii protejării mediului 

- prezentare PPT 

 

Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Caraş-Severin 

 

 

 

februarie 2018 

„Pădurea- aurul verde al planetei”  

- realizarea unui concurs ( 3 secţiuni:desene, 

produse obţinute prin refolosirea unor deşeuri şi 

creaţii literare) având ca temă ”pădurea” 

Şcoala Gimnazială Nr.2 

Reşiţa 

 

 

martie 2018 

,,Din viaţa animalelor” 

-vizită la grădina zoologică 

- prezentare PPT cu animale din alte zone ale 

lumii şi animale pe cale de dispariţie 

 

 

Grădina Zoologică Reşiţa 

 

aprilie 2018 

„Colțul verde din școala mea” 

- plantare puieți în curtea școlii 

- realizare de afișe, postere 

 

Şcoala Gimnazială Nr.2 

Reşiţa 

 

 mai 2018 

„Ape mai curate” 

- vizită la Stația de epurare a apelor Reşiţa 

 

 

Stația de epurare a apelor 

Reşiţa 

  

 

 iunie 2018 

„O zi în mijlocul naturii” 

- Evaluarea finală a proiectului 

- Jurnalul micului ecologist: prezentarea 

portofoliului cu materialele realizate de elevi în 

cadrul activităţilor desfăşurate 

-expoziţie cu lucrări realizate de copii în timpul 

desfăşurării proiectului 

- prezentarea CD-ului cu fotografii  

 

 

 

Centrul de Agrement „Râul 

Alb” 

 

 

d. Parteneri  

• Grădinița PP "Floarea - Soarelui" Reșița 

• Școala Gimnazială Dognecea 

• Liceul de Arte "Sabin Păuța" Reșița 

• Agenția pentru Protecția Mediului Caraș Severin 

• Direcţia Silvică Caraş-Severin 

 

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 
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D.1. Argument justificare, context  

Cel mai greu este să schimbi mentalitatea precum că natura are resurse inepuizabile de a se autoregla, 

autovindeca singură, indiferent de impactul pe care îl are asupra ei activitatea omului. Schimbarea mentalităţii unei 

societăţi umane a fost totdeauna în sarcina educaţiei, fie că s-a făcut în instituţii specializate, fie că a fost efectul unui 

,,curent”, manifestat la nivel de opinie publică, dar tot declanşat anterior  printr-o susţinută şi îndelungată educaţie a 

generaţiilor în formare. 

Problema educării comportamentului ecologic al elevului preşcolar şi de ciclu primar, deși nu e nouă, se pune 

tot mai acut, devenind obiect de studiu încă de la cea mai fragedă vârstă și ne privește  în egală măsură pe toți, adulți 

sau copii. Copiii rămân cu convingeri clare cu privire la necesitatea protejării mediului, se implică activ, li se dezvoltă 

spiritul de iniţiativă, simţul răspunderii. 

Proiectul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, 

urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală. Proiectul dorește să 

promoveze cunoașterea și respectarea legilor privind protecția mediului, dar și a drepturilor și îndatoririlor copiilor 

legate de acest aspect. 

Factorii cu impact asupra tinerei generații în formarea unui comportament responsabil, civic față de mediu, 

sunt familia, școala și comunitatea. 

 

D.2. Scopul proiectului 

❖ Formarea de atitudini şi comportamente de protecţie a mediului încojurător; 

❖ Participarea activă la acţiuni ce promovează sănătatea mediului (ecologizare); 

❖ Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii faţă de propria persoană, comunitate, 

ambient şi natură; 

❖ Cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi procese ale lumii vii;  

❖ Stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi formarea comportamentului ecologic adecvat şi derularea de 

acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător; 

❖ Dezvoltarea conștiinței și a conduitei ecologice la elevi şi preşcolari bazată pe respectul față de natură și 

protecția mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale copiilor  în stiluri de viață ecologice, 

economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat; 

❖  Responsabilizarea pentru prevenirea poluării și gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului și 

sănătatea comunității. 

 

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului 

• conştientizarea şi sensibilizarea copiilor, părinţilor, faţă de problemele mediului; 

• intensificarea colaborării între instituţiile angajate în mod direct în acţiunea de protejare a mediului 

înconjurător; 

• valorificarea experienţei practice a cadrelor didactice în domeniul realizării educaţiei ecologice; 
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• antrenarea copiilor şi a părinţilor acestora în acţiuni de ecologizare a unor spații publice (parcuri) participând 

activ la acţiuni ce promovează sănătatea mediului ; 

• formarea premiselor pentru înţelegerea relaţiilor om- mediu înconjurător şi a interdependenţei dintre calitatea 

vieţii şi a mediului; 

• recunoaşterea impactului negativ al neglijenţei umane asupra naturii; 

• stimularea curiozităţii copiilor şi a interesului pentru cunoaştere. 

 

• D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: elevii clasei a III-a A și ai clasei a III - a B 

de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa, clasa a II - a A de la Liceul de Arta "Sabin Păuța" Reșița, 

clala a    a de la Școala Gimnazială Dognecea și grupa de preșcolari de la Grădinița PP "Floarea 

- Soarelui" Reșița 

 

D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activității finale) 

noiembrie 2016 -  iunie 2018 

 

D.6. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului 
 

✓ participarea activă a elevilor la activităţi prin intensificarea relaţiilor de colaborare; 

✓ formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de protejarea mediului prin sădirea şi îngrijirea  a 

aproximativ 30 de plante ornamentale; 

✓ toţi copiii implicaţi în proiect întocmesc portofolii cu materialele realizate în cadrul activităţilor desfăşurate; 

✓ în cadrul activităţilor de creaţie („Calendarul meu ecologic”, ,,Zece pasi pentru un mediu mai curat”, “În 

armonie cu natura”) toţi copiii implicaţi realizează calendare personalizate, ecusoane, afişe şi postere  tematice; 

✓ 70% din copiii implicaţi în proiect vor adopta un comportament ecologic de protecţie a mediului înconjurător 

prin păstrarea unui mediu mai curat, participarea la activităţi de reciclare a deşeurilor; 

✓ ca urmare a participării copiilor la activitatea de igienizare a spaţiilor verzi, Parcul Cărăşana Reşiţa devine un 

spaţiu comunitar (de ralaxare) mai curat. 

 

D.7. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului  

Sustenabilitatea proiectului se poate realiza din perspectiva  

→ transferabilităţii prin sesiuni de diseminare: prezentarea proiectului şi a rezultatelor obţinute în cadrul 

unor sesiuni de comunicări ştiinţifice (comisii metodice, simpozioane, cercuri pedagogice) pentru a 

constitui o sursă de informaţii şi inspiraţie prin identificarea de bune practici; 

 

→  resurselor umane implicate în proiect prin faptul că elevii şi preşcolarii vor valorifica comportamentul 

ecologic dobândit în cadrul proiectului prin participarea ulterioară la alte activităţi de voluntariat privind 

protecţia mediului. 
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G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI 

G.1. Unităţile şcolare partenere: 

LICEUL DE ARTE "SABIN PĂUȚA " REȘIȚA 

Aleea Herculane nr. 3 Reșița, telefon: 0255251143, e-mail: licdearte@yahoo.com 

Persoană de contact: Negroiu Eleonora, telefon: 0744771789 

 

GRĂDINIȚA PP " FLOAREA - SOARELUI" REȘIȚA 

Aleea Breazova nr. 5 Reșița, telefon: 0255251467, e-mail: gradinitapp8@yahoo.com 

Persoană de contact: Guță Corina, telefon: 0729906811 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA 

strada Principală Dognecea, telefon: 0255236311, e-mail: scoala.dognecea@yahoo.com 

Persoană de contact: Mut Ileana, telefon: 0757968481 

 

G.2. Alte instituţii implicate în proiect: 

 DIRECŢIA SILVICĂ CARAŞ-SEVERIN 

Str. Petru Maior nr. 69 A, telefon:  0255216533, fax:  0255222645,e-mail: office@resita.rosilva.ro  

Persoană de contact: Daniel Petru Poliță, telefon: 0754658985 

 

 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN 

Str. Petru Maior nr. 73, telefon:0255 223053, fax: 0255 226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro 

Persoană de contact: Ianoși Mirela, telefon: 0742607318 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@apmcs.anpm.ro
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 PREGĂTIREA FIZICĂ A ELEVILOR ONLINE  

 

                                                                                              Profesor Dan FORMAN 

Colegiul Național ,,Petru Rareș” Piatra - Neamț 

 

Creșterea eficienței lecției de educație fizică este problema care preocupă cel mai mult specialiştii domeniului nostru şi nu 

numai, deoarece în condiţiile efectuării tot mai reduse a exerciţiilor fizice la nivelul adolescenţilor şi tinerilor, lecţia de educaţie 

fizică rămâne principala „sursă” de practicare cu regularitate şi în mod sistematic a diferitelor forme de manifestare a exerciţiului 

fizic, iar mișcarea organizată este cel mai ieftin ”medicament” în combaterea efectelor produse de noile tehnologii și de alimentația 

neraţională.  

Informațiile care stau la baza acestor solutii metodico-practice trebuie cunoscute și aprofundate de toți profesorii de educație 

fizică, iar dacă este cazul trebuie căutate altele noi în concordanță cu dinamica domeniului, cu trebuințele elevilor și posibilitățile 

materiale ale școlii.  

Preocuparea specialiştilor domeniului, datorită continuării activității didactice online, a fost conceperea, utilizarea şi 

selecţionarea de metode şi mijloace didactice adecvate, în funcţie de resursele umane şi materiale, de finalităţile fiecărui profil sau 

specializări, precum şi găsirea de noi forme de organizare, de noi principii, metode de lucru, de transpunerea în plan conceptual a 

noi modalităţi de eşalonare a instrumentelor operaţionale şi găsirea de soluţii practico-metodice de desfășurare a lecţiei de educaţie 

fizică.  

Acest lucru îl afirmăm în condițiile în care s-a pus problema realizării lecției prin prisma mai multor finalităţi ale procesului 

instructiv - educativ şi anume:  

- întărirea sănătăţii prin practicarea exerciţiilor fizice într-un spațiu limitat; 

- dezvoltarea fizică armonioasă şi combaterea atitudinilor corporale deficitare prin exerciții ușoare ce se pot efectua 

prin imitație; 

-  dezvoltarea indicilor calităţilor motrice necesare desfăşurării unor acte/activităţi motrice prevăzute sau nu în programă 

însă, specifice domeniului;  

 -     cunoaşterea şi aplicarea cunoştinţelor/deprinderilor/priceperilor specifice atletismului și gimnasticii aerobice efectuate 

pentru promovarea probelor sportive în cazul elevilor fără notă, dacă este cazul, sau pentru menținerea de ce nu a unei pregă tiri 

fizice generale în situația de față ; 

 - conştientizarea efectelor practicării cu regularitate şi în mod sistematic a exerciţiilor fizice asupra sănătăţii.  

 Din punct de vedere metodic creşterea eficienţei lecţiei online depinde de factori operaţionali cum sunt:  

 - asigurarea unei densităţi motrice şi funcţionale optime;  

 - aplicarea deprinderilor motrice însuşite anterior;  

 - motivarea şi angrenarea tuturor elevilor în procesul de exersare pe toată durata lecţiei; 

 - îmbinarea judicioasă a procedeelor de exersare frontal;   

 -          calitatea şi cantitatea mijloacelor didactice folosite.  

 Cu alte cuvinte lecția de educație fizică online trebuie concepută în funcție de nivelul de pregătire al elevilor corespunzător 

specificului clasei (vârstă, sex, nivel de pregătire, opţiuni, număr de ore pe săptămână) deoarece trebuie să asigure o participarea 

activă a tuturor elevilor la procesul de exersare.   

 După caz el trebuie să demonstreze, la nivel de model, exerciţiile predate. Calitatea demonstraţiei influenţează formarea 

corectă a deprinderilor. Profesorul trebuie să corecteze ritmic şi metodic greşelile generale de grup şi cele individuale. Măsurile 
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organizatorice: amenajarea adecvată a spaţiului de lucru în funcţie de numărul de elevi, cantitatea materialelor utilizate (mingi, 

eșarfe, greutăți, sticle de apă, benzi elastice, etc.), supraveghere continuă a exersării pentru evitarea pauzelor inutile.  

Pentru realizarea densităţii motrice profesorul trebuie să aplice cu consecvenţă principiul accesibilităţii sub dublu aspect:  

- aspectul complexităţii exerciţiilor în funcție de particularitățile fizice ale clasei de elevi; 

- aspectul calităţii şi cantităţii efortului, în primul rând deoarece activitatea didactică are o durată maximă impusă de 

40 minute.  

 El trebuie să folosească următoarele operaţii: 

- să selecteze şi să dozeze adecvat cele mai bune mijloace;  

- să adapteze explicaţia (prin demonstrație pentru a se efectua imitația corectă a exercițiilor impuse) la gradul de 

înţelegere şi dezvoltare psiho-motrică a subiecţilor.  

Măsuri comportamentale: profesorul trebuie să aibă o relaţie corectă cu elevii care să funcţioneze în ambele sensuri, în 

condiţii de cooperare şi respect reciproc.  

Dat fiind faptul că realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru o lecţie sunt criteriile prin care se poate aprecia 

eficienţa lecţiei voi insista schematic asupra structurii lecţiei: 

- organizarea colectivului de elevi (prima verigă a lecție) dispare deoarece copii sunt dispuși în spațiul propriu impus 

de locuința fiecărui elev în parte, iar frecvenţa la oră se realizează prin înregistrarea automată a meeting-ului/ zoom-ului respectiv;  

- veriga a doua și a treia cu durata de 5-6 minute pot fi desfășurate frontal prin exerciții efectuate pe loc;  

- verigile tematice nu conțin deprinderi din jocuri sportive deoarece spațiul de lucru este limitat, iar evitarea unor 

posibile accidente casnice este impusă pentru a nu pune în pericol colectivul de elevi și demersul corespunzător al activității practice; 

se recomandă efectuarea unor exerciții în regim Tabata pentru menținerea unei pregătiri motrice generale a organismului elevilor și 

de ce nu a unei condiții fizice puternice și echilibrate. 

De asemenea verificarea stării de sănătate şi a echipamentului sunt obligatorii (atât la începutul lecției cât și pe parcusul 

acesteia). Profesorul trebuie să prezinte corect, terminologic, să execute practic fiecare exerciţiu (sau poate numi un elev pentru a 

face o demonstraţie „model”) şi să informeze asupra efectelor acestora, asupra grupelor musculare solicitate. Activitatea de educație 

fizică se poate desfășura pe un fond muzical selecționat cu grijă de profesor pentru a determina o participare activă a elevilor şi o 

ambianţă emoţională plăcută de bună dispoziţie.Revenirea organismului după efort se poate realiza prin 3 - 4 exerciții de relaxare, 

de stretching, 1 - 2 minute,  pentru a se urmări scăderea progresivă a parametrilor funcţionali la valori apropiate de cele iniţiale. 

Încheierea organizată a lecţiei se impune și la acest tip de activitate prin recomandări pentru activitatea ulterioară.  

Depinde doar de profesor să îşi perfecţioneze metodele didactice, bagajul de cunoştinţe şi deprinderi pentru ca ora de educaţie 

fizică să fie atractivă şi eficientă, iar elevii să vină cu plăcere la orele de educaţie fizică online.  
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GRUPA: ÎNCEPĂTORI 2010                                            2. ÎNVĂȚARE MARCAJ/DEMARCAJ 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: SALA LPS 

MATERIALE: MINGI DE HANDBAL, JALOANE 
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Partea  

Pregăti- 

toare 

     

     15’ 

* Organizarea colectivului de sportive 

* Verificarea echipamentului și a stării de 

sănătate 

* Anunțarea temelor lecției 

* Exercitii din școala mersului și a 

alergării cu mingea de handbal 

- mers pe vârfuri cu brațele întinse  

- mers pe călcâie cu mâinile la spate 

- mers fandat cu trecerea mingii pe 

sub picior 

- alergare ușoara cu driblig 

- alergare cu joc de glezne 

- alergare cu genunchii sus cu 

dribling. 

- alergare cu pendularea gambelor 

spre înapoi cu dribling. 

      -     pas săltat cu dribling 

* Exerciții pentru brațe, trunchi și 

picioare: 

Ex.1: - stând depârtat (PI), extensii ale        

brațelor cu arcuire 

Ex.2: PI – stând depărtat, bratele îndoite, 

palmele întinse la nivelul pieptului. 

- extensii ale brațelor îndoite cu 

arcuire 

- extensii ale bratelor întinse lateral 

cu arcuire 

Ex.3: - Stând depărtat (PI), rotări ale 

brațelor, înainte, înapoi, alternativ spre 

înainte, alternativ spre înapoi. 

Ex.4: PI  - Stând depărtat, mâinile pe 

șolduri : 

- îndoirea trunchiului spre stânga cu 

arcuire 
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- Pe lungimea terenului pe  

linia porții 

 

 

- Se lucrează în coloană, pe     

lungimea terenului 

 

 

 

 

 

- Se insistă pe execuție 

corectă 
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- îndoirea trunchiului spre dreapta 

cu arcuire 

Ex.5: PI – Stând depărtat cu brațele întinse 

lateral: 

- răsucirea trunchiului spre dreapta 

- răsucirea trunchiului spre stânga 

Ex.6: PI – Stând depărtat cu brațele întinse 

sus: 

- extensia trunchiului și a brațelor 

cu arcuire 

- îndoirea trunchiului înainte cu 

arcuire 

Ex.7: PI – stând depărtat cu trunchiul  

îndoit la 90: 

- răsucirea trunchiului cu ducerea  

mâinii stângi la vârful piciorului drept. 

-răsucirea trunchiului cu ducerea mâinii 

drepte la vârful piciorului stâng. 

Ex.8: - Fandări laterale cu arcuire 

Ex.9: - Din stând cu mâinile pe șolduri, 

sărituri ca mingea. 
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     - Picioarele bine fixate pe sol,                                            

 privirea după brațe. 

 

 

 

- Ducerea mâinilor la vârful 

picioarelor 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea 

funda- 

mentală 

    

     70’ 

 

1. DEZVOLTAREA VITEZEI 

    DE REACȚIE    

 

• Jaloanele sunt așezate pe tot 

terenul. Numărul lor este cu unul 

mai putin decât sportivele. Toate 

sportivele execută dribling din 

alergare ignorând poziția 

jaloanelor. La fluierul profesorului 

trebuie să se așeze lângă cel mai 

apropiat jalon. Cea care va rămâne 

fără jalon va executa o pedeapsă 

Numărul jaloanelor pot scădea, 

astfel jucătoarele fără jaloane vor 

fi mai multe, iar interesul lor de a 

se așeza lângă un jalon va crește 

(fig.1) 
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• Două jucătoare sunt așezate față în 

față, la un metru distanță între ele 

și execută pase cu podeaua cu o 

singură mână. La fluierul 

profesorului, cea care are mingea 

sub control trebuie să alerge cu ea 

în dribling și să înscrie. Cea fără 

minge trebuie să încerce să o 

oprească regulamentar pe cea cu 

minge.(fig.2) 

 

 

• Două jucătoare stau la linia de 9m 

una langă celălaltă, la un metru 

distanță, cu fața la poarta mai 

îndepărtată. Profesorul stă în 

spatele lor și aruncă printre ele o 

minge, rostogolită. Sportivele 

trebuie să prindă mingea și să 

înscrie. Cea care nu a prins mingea 

trebuie să o oprească regulamentar 

pe cea cu minge. (fig.3) 

 

 

• Două porți făcute din jaloane la 

linia de 9m a fiecărei jumătăți de 

teren. În fiecare poartă stă câte un 

jucător. La semnalul profesorului, 

care este plasat la mijlocul 

terenului și arunca o minge 

rostogolită spre mijlocul terenului, 

cele două sportive aleargă să 

intercepteze mingea. Jucătoarea 

care a prins mingea,  trebuie să se 

întoarcă spre poarta ei, iar cealaltă 

trebuie să o  oprească 

regulamentar. (fig.4) 

 

 

• Pe perechi față în față, la 4 metri 

distanță una față de cealaltă. La 

semnal cea care are mingea sau 

care va prinde  mingea va trebui să 

paseze coechipierei care aleargă 

spre poarta din terenul în care se 

afla; după ce va prinde mingea, va 

arunca la poartă.(fig.5) 
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mingea din 
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 2. ÎNVĂȚARE  MARCAJ/   

     DEMARCAJ 

 

1. Vor fi formate două echipe de câte 

5 jucătoare. Mingea este la una 

dintre echipe care o va pasa, 

sportivele vor încerca să se 

desprindă de adversar pentru a 

putea intra în posesia mingii.. 

Apărătorii vor încerca să intre în 

posesia mingii și trebuie să-și 

marcheze adversarul. Se va puncta 

atunci când jucătoarea aflată în 

posesia mingii este atinsă. 

Jucătoarele care nu sunt în posesia 

mingii nu au voie să marcheze altă 

adversară. (fig.6) 

 

2. Vor fi asezate 5 jaloane pe 

jumătate de teren. Vor fi formate 

două echipe de câte 5 jucătoare. 

Mingea este la una dintre echipe 

care o va pasa.  Apărătoarele 

trebuie să marcheze jucătoarea 

adversă. Se va puncta atunci când 

una dintre jucătoarele aflate în 

posesia mingii va arunca sau va 

atinge jalonul cu mingea . (fig.7) 

 

3. Vor fi formate două echipe de câte 

5sportive. În fiecare colț al 

terenului va fi un cerc(4) în care 

vor fi 4 jucătoare, 2 de la o echipă 

și 2 de la cealaltă, dispuse pe 

diagonală. Mingea este la una 

dintre echipe care o va.  Echipa 

care nu este în posesia mingii 

trebuie să marcheze adversarele. 

Se va puncta atunci când o 

jucătoare aflată în posesia mingii 

va transmite mingea coechipierei  

aflată în din cerc. (fig.8) 

 

 

4. Se vor forma 4 porți în fiecare colț 

al terenului. Vor fi formate două 

echipe de câte 5 jucătoare. Mingea 

este la una dintre echipe care o va 

pasa între jucătoare. Adversarele 

trebuie să realizeze marcaj. Se va 
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puncta atunci când o jucătoare 

aflată în posesia mingii o va 

transmite prin poartă altei 

coechipiere  aflată în cealaltă parte 

a porții. (fig.9) 

 

5. Joc bilateral  

 

Temă- (sistem apărare om la om) 
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încheiere 
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- Alergare ușoară 

- Mers cu mișcări de respirație 

- Aprecieri și recomandări  

- Salutul 
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